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ΔΗΜΟΣΙΑ και
Ιδιωτική περιουσία

του ΚΡΑΤΟΥΣ!
Ψηφίστηκε από τους 155 η “ιδιωτικοποίηση” ή η

αποκρατικοποίηση περιουσίας του Δημοσίου.

Στο νόμο εφαρμογής του “μεσοπρόθεσμου”, ο τίτ-

λος του 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ έχει την παραπλανητικη

επιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ(!) ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».

Θα παραμείνω σ’ αυτό το “ιδιωτικής”, γιατί σ’ αυτό

κυρίως έγκειται η παραπλάνηση.

Η “αξιοποίηση” προτάσσεται κυρίως

κατ’ ευφημισμόν (ξεπούλημα λέγεται).

Η “ιδιωτική” περιουσία του δημοσίου

(fiscus) είναι αυτή που αποτελείται

από διάσπαρτες κυρίως εκτάσεις, οι-

κόπεδα, κτίρια, που προέρχονται

από δωρεές, κληροδοσίες, σχολά-

ζουσες κληρονομίες, κατασχέσεις ή

αγορές. Οχι βέβαια δια της εμβαπτί-

σεως της δημόσιας περιουσίας σε

“ιδιωτική”. Οπως οι καλόγεροι που βάφτιζαν τους

όρχεις των πετεινών σε ...φασόλια, για να τους κα-

ταστήσουν ...νηστήσιμους!

Ερωτώ: Είναι “ιδιωτική” η περιουσία του δημοσίου

επί των παραλιών, αγιαλών κλπ. που σύμφωνα με

όλες τις νομοθεσίες από το ρωμαϊκό δίκαιο μέχρι

πρόσφατα (νόμος 2971 του 2001)1 και με αποφά-

σεις δικαστηρίων χαρακτηρίζονται ως «κοινόκτητα

και κοινόχρηστα πράγματα εκτός συναλλαγής;»

(res nulus, res omnium). (Κοίτα εκτός του παρα-

πάνω νόμου, άρθρο 2 παρ. 1 και την εισήγηση στο

άρθρο 15 του από 21/6/1937 νόμου “περί διακρί-
σεως των κτημάτων”, όπου δημόσια περιουσία του

δημοσίου θεωρεί, όπως και το Βυζαντινό-Ρωμαϊκό

δίκαιο, την εκτός συναλλαγής κοινόκτητη, κοινό-

χρηστη περιουσία του δημοσίου (domain public d’

etat), της οποίας το κράτος είναι αυστηρός θεμα-

τοφύλακας.                                 Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΣΤΙΚΑ
σελίδα 18

ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ
σελίδα 22

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ

ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
σελίδα 22Σελίδα 22

ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΙ 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Εχετε επιλεκτική μνήμη;

έρχεται επιλεκτική 

χρεωκοπία!

ΧΥΤΑ Κερατέας:
3η δικαστική δικαίωση

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο απέρριψε 

παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου 

Συγκεντρώσεις για συντονισμό προσφυγών 

σε Κορωπί και Βάρη Σελίδα 16-17

Αντιδράσεις στο Προεδρικό
Διάταγμα Υμηττού

Στις Κυκλάδες με πανιά!
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Γιατί το έδαφος, η θάλασσα και το υπέδαφος βεβαίως

είναι το ένα εκ των δύο συστατικών στοιχείων του

κράτους. Το άλλο είναι ο λαός. Χωρίς έδαφος και λαό,

δεν υπάρχει κράτος! Και ασφαλώς δεν επιδέχονται τε-

μαχισμό. “Ολίγον έγκυος” δεν γίνεται. Ή είναι, ή δεν

είναι. Είναι ο κανόνας της τρίτου αποκλίσεως.

Πάνω - κάτω τα έχω ξαναγράψει αυτά, αλλά τα επα-

ναλαμβάνω για να τα εμπεδώσουν ορισμένοι ανεπί-

δεκτοι. “Αρχή της μάθησης η επανάληψη”, όπως

έλεγε ο Αριστοτέλης.

Εκτός όμως από τα παραπάνω έχουμε και επικαιρο-

ποίηση (πρακτικά Βουλής: Περίοδος 1, Σύνοδος Β’

ΛΓ’ 15/11/2001). Κι ακόμα πιο πρόσφατη απόφαση δι-

καστηρίου (Πρωτοδικείο Θηβών αρ. 758 του 2010)

βλέπε όμως και την έγκυρη ανάλυση του επίτιμου Αν-

τιπροέδρου του ΣτΕ Μιχάλη Δεκλερή στην ΕΒΔΟΜΗ

(11/1/2003, σελ. 1&8) με τίτλο “Πωλείται η Ελλάς”,

γιατί από τότε φαινόταν πού πάει το πράγμα. Κι

ακόμη παλιότερα· από το 1981 όταν ξεσηκώθηκαν τα

συμφέροντα ημετέρων και δυτικοευρωπαίων κατά

απόφασης του Αρείου Πάγου, που ακύρωνε αγορά

από τον Ρότσιλντ, στην Κέρκυρα. Θυμίζω ότι ο Αν-

δρέας Παπανδρέου άλλαξε το νόμο περί παραμεθο-

ρίων περιοχών, για να ικανοποιήσει τον ισχυρό

τραπεζικό οίκο και τους ομοίους του.

Και τότε είχαν διαφωνήσει και καταψηφισει τρεις

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο ένας ήταν ο Λευτέρης Βε-

ρυβάκης.

Αυτά για την ιστορία και την τεκμηρίωση περί δημό-

σιας περιουσίας και διάκρισής της από την “ιδιωτική”.

Τα είπε κανένας αυτά στη Βουλή, που οι μισοί του-

λάχιστον είναι νομικοί και ορισμένοι μάλιστα, διακε-

κριμένοι νομομαθείς;

Δεν το αντελήφθην.

Κι αν κάποιος νομίζει ότι “Παριστάνω τον έξυπνο”,

μιας και είμαι sine nobilita*, τον προκαλώ να μου

απαντήσει.

*άνευ τίτλου

――――――

1. Ο νόμος αυτός (2.971/2001) - στον οποίο παρα-

πέμπει ρητά ο “εφαρμοστικός” (3986/11) λέει ξεκά-

θαρα στο άρθρο 1 παρ. 1 «Ο αιγιαλός, η παραλία, η
όχθη και η παράχθια ζώνη είναι πράγματα κοινό-
χρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο,
το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται», το τε-

λευταίο ρήμα προστέθηκε εκ του πονηρού από την

κυβέρνηση Σημίτη, λόγω ΕΤΑ Α.Ε. και για τα επερχό-

μενα. Φαινομενικά το έκανε για τις “ξαπλώστες και

τις ομπρέλες”, όπως αναφέρουν άλλα άρθρα του. Το

Δημόσιο είναι θεματοφύλακας - δεν είναι διαχειρι-

στής”. Το κράτος δεν είναι Α.Ε. όχι πάντως η Ελλάς.

ΔΗΜΟΣΙΑ και Ιδιωτική περιουσία 

του ΚΡΑΤΟΥΣ!

�
Ο βουλευτής Σιφουνάκης λοιπόν αυτό

θα είχε στο μυαλό του όταν έλεγε την

Πέμπτη 14/7 σε πρωινή ζώνη ότι όταν

τελειώσουν όλα αυτά, η Ελλάδα θα είναι άλλη

χώρα.

Το μόνο σίγουρο· αφού χωρίς έδαφος και

χωρίς λαό δεν υπάρχει κράτος!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62223

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 13439/11 Από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή της δραστηριότητας
‘’εργοστάσιο επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και παραγω-
γής σαλτσών κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγή
επωνυμίας της επιχείρησης ΚΡΕΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ, Ι. Μεταξά 59, θέση Νισίζα, Κορωπί’’ ,
στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκα-
τηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62228

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 54008/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέ-
ωση άδειας χρήσης νερού για την άρδευση ελαιοκαλλιεργειών και
οπορωφόρων δένδρων, υφιστάμενης υδρογεώτρησης των ΝΙΚΟΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΑΒΑΡΗ, σε οικόπεδο στη Θέση Πυργάδι,
Παιανία, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της
υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62246

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 28177/11 Από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε
ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 20820/2869/04/05 ΑΕΠΟ) του πρατη-
ρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων, 20ο
χλμ Λεωφ. Αθηνών-Βάρης, θέση Βλάχικα, Βάρη και μεταβίβασή της
στη νέα δικαιούχο εταιρεία ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και προ-
σθήκη αυτόματου πωλητή, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-
διαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Κερατέα - 3η δικαστική δικαίωση σε 6 μήνες
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο απέρριψε την ασκηθείσα κύρια παρέμβαση 

του Ελληνικού Δημοσίου και την πρόσθετη παρέμβαση του ΕΣΔΚΝΑ!
Άλλη μία δικαστική απόφαση, η τρίτη

από το Δεκέμβριο του 2010, απαγο-

ρεύει την οποιαδήποτε εργασία στο

Οβριόκαστρο. Δεν υπάρχει πιο ξεκά-

θαρη απόδειξη της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙ-

ΣΒΟΛΗΣ της κυβέρνησης, με τη

βοήθεια της αστυνομίας. Δεν αμφισβη-

τείται πλέον ούτε από τα δικαστήρια. Τι

φύλαγαν τόσο καιρό; Ποιον προστά-

τευαν τελικά;

Στις 24 Μαΐου 2011 συνδικάστηκαν οι

εφέσεις του Ελληνικού Δημοσίου και

του ΕΣΔΚΝΑ κατά ιδιώτη-ιδιοκτήτη

έκτασης στον επιλεγμένο χώρο για κα-

τασκευή ΧΥΤΑ και του ιδιώτη κατά της

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΠΡΟΕΤ Α.Ε. -

EDRACO A.T.E.

Με την   υπ' αριθμ. 2983/2011 απόφασή

του το Πρωτοδικείο «απορρίπτει την

ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του Ελλη-

νικού Δημοσίου και την πρόσθετη πα-

ρέμβαση του Ενιαίου Συνδέσμου

Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής

(ΕΣΔΚΝΑ).

Δέχεται εν μέρει την αίτηση και την

ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του ιδιώτη

και υποχρεώνει την Κοινοπραξία... 

α) να σταματήσει κάθε εργασία επί των

επίδικων ακινήτων όλων των αιτούν-

των, με την απειλή χρηματικής ποινής

2000 ευρώ για κάθε προσβολή

β) να απομακρύνει όλα τα μηχανήματα

από τα επίδικα ακίνητα όλων των αι-

τούντων και να παύσουν στο μέλλον να

εισέρχονται στο χώρο αυτό, με την

απειλή χρηματικής ποινής 2000 ευρώ

για κάθε προσβολή

γ) να επιτρέψει την είσοδο όλων των

αιτούντων στα επίδικα ακίνητα και να

παραλείπουν παρόμοια παρεμπόδιση

στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής

ποινής 2000 ευρώ για κάθε προσβολή.»

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε

εργασία στο χώρο

Η ουσία της απόφασης είναι πως συνε-

χίζουν να ισχύουν τα ασφαλιστικά

μέτρα και απαγορεύεται η οποιαδή-

ποτε εργασία στο χώρο. Ακόμα και οι

αποφάσεις που εκκρεμούν στο ΣτΕ να

είναι αρνητικές, δε μπορεί να ξεκινήσει

κανένα έργο με βάση αυτή την από-

φαση. Επίσης καταρρέουν όλα τα επι-

κοινωνιακά επιχειρήματα της

κυβέρνησης περί απώλειας της ευρω-

παϊκής χρηματοδότησης και περί βου-

νών σκουπιδιών στο λεκανοπέδιο.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τους νέους συμ-

πατριώτες μας νομικούς, όπου με μεθοδικό-

τητα και πίστη πάνω απ' όλα στο δίκαιο του

αγώνα μας, προχώρησαν βήμα βήμα σε αυτή

την υπόθεση και πέτυχαν μια νίκη-δικαίωση

όχι μόνο για τους αγωνιζόμενους κατοί-

κους, αλλά και για τους ίδιους. Πολλά συγ-

χαρητήρια από εμάς και για τον τρόπο που

εργάστηκαν (με πίστη, αφοσίωση, χαμηλό

προφίλ, αποφυγή-ξεπέρασμα εμποδίων),

αλλά και για το αποτέλεσμα. Απέδειξαν με

τον καλύτερο τρόπο πως σε έναν αγώνα

που τα μέτωπα είναι πολλά και περιμετρικά,

αντίστοιχες είναι και «οι πρώτες γραμμές».

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τον

τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη, όταν

την αφήνουν να λειτουργεί ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ.

Η απόφαση στηρίχτηκε αποκλειστικά και

μόνο στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν

και τα οποία αποδεικνύουν το ποιος έχει

δίκιο. Ελπίζουμε πως και στο ΣτΕ δεν θα

υπάρξουν παρεμβάσεις στην απόφαση. Κι

εκεί τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί

από τους νομικούς μας είναι ατράνταχτα

και αποδεικνύουν την παρανομία. Ακόμα θυ-

μόμαστε τους νομικούς εκπροσώπους του

υπουργείου Πολιτισμού σχεδόν να εκλιπα-

ρούν τους δικαστές και τους αντίστοιχους

των άλλων υπουργείων και του ΕΣΔΚΝΑ να

προσπαθούν να πείσουν το δικαστήριο με

επιχειρήματα τύπου MEGA και ΣΚΑΪ, όπως

ότι η Αθήνα θα γίνει Νάπολη και πως θα

χαθεί η χρηματοδότηση.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας

πως ο αγώνας αυτός έχει πολύ δρόμο μπρο-

στά του και χρειάζεται να παραμείνουμε ενω-

μένοι και πιστοί στο σκοπό. Γι’ αυτό χρειάζεται

συνεχής ενημέρωση, που δυστυχώς το τε-

λευταίο διάστημα δεν υπήρχε. Οι αγωνιζόμε-

νοι κάτοικοι της Κερατέας θέλουν λύση και γι’

αυτήν αγωνίζονται. Η λύση θα πρέπει να είναι

απόφαση όλων και θα πρέπει να εντάσσεται

σε ένα θεσμικό πλαίσιο διαφορετικό από αυτό

που ισχύει σήμερα. Θα πρέπει να είναι μέρος

ενός διαφορετικού σχεδιασμού, όπου όλοι οι

δήμοι της Αττικής θα επιμεριστούν στο μέγε-

θος που τους αναλογεί και τις ευθύνες τους.

Είναι υποκριτικό, να ρίχνουμε το βάρος σε

έναν δήμο που παράγει το 0.5 % των απορ-

ριμμάτων της Αττικής και να του ζητάμε να

βρει λύση, χωρίς να κάνουμε το ίδιο για τους

μεγαλοπαραγωγούς δήμους της Αττικής

(Αθήνα, Πειραιάς, Περιστέρι κλπ). Τι προτεί-

νουν ως λύση και τι κάνουν εκείνοι για τις τε-

ράστιες ποσότητες απορριμμάτων που

παράγουν; Τίποτα!!! Τα πετούν και τα θάβουν

στη Φυλή και τώρα θέλουν να κάνουν το ίδιο

στο Γραμματικό και την Κερατέα. Η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή μας παραπέμπει στο Ευρω-

παϊκό Δικαστήριο γιατί επιλέγουμε ως λύση

την ταφή και εμείς συζητάμε ακόμα για ΧΥΤΑ

σε αρχαιολογικούς χώρους, που θα τους κά-

νουμε ΧΥΤΥ, αφού φτιάξουμε εργοστάσια

νέας τεχνολογίας, που δεν γνωρίζουμε καν

ποια είναι αυτή η τεχνολογία. Τα δικαστήρια

μέχρι αυτή τη στιγμή, παρ' όλες τις πιέσεις,

μας δικαιώνουν. Ας μην προτρέχουμε σε λύ-

σεις που κρύβουν ερωτηματικά και παγίδες.

Φίλες και φίλοι πολλά λέγονται, πολλά

ακούγονται. Πιστέψτε μονάχα αυτό που

κερδίσαμε στους δρόμους. Πιστέψτε στη

δύναμη που έχουμε και θέλουν να τη σιγή-

σουν. Πιστέψτε το λόγο και το βλέμμα του

διπλανού σας, εκείνου που σας στήριξε

όταν τον είχατε ανάγκη. Τους νεοφασίστες

του καταρρέοντος καθεστώτος που υποτί-

θεται πως κυβερνούν, αυτούς που κατα-

στέλλουν με τους κουκουλοφόρους τους

κάθε ειρηνική διαδήλωση, αυτούς που εισέ-

βαλαν στα σπίτια μας, αυτούς που μας έπνι-

ξαν στα χημικά, αυτούς που χτυπούσαν

αλύπητα ότι στεκόταν σε δύο πόδια ανεξαι-

ρέτως, αυτούς που μας έστειλαν στα δικα-

στήρια ως τρομοκράτες, αυτούς που μας

κατασυκοφαντούν για χρόνια, αυτούς που

διέλυσαν τη χώρα και προσπαθούν να δια-

λύσουν τα όνειρά μας και το μέλλον μας,

οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε όπως

τους αξίζει. Να τους στείλουμε εκεί που

τους αξίζει και όχι να τους έχουμε ισότι-

μους συνομιλητές. Είναι προσβολή…

Συνεχίζουμε...

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
Δύο είναι για εμάς οι πιο σημαντικοί λόγοι γι' αυτή την επιτυχίαΝα εφαρμοστεί 

ο Περιφερειακός Σχεδιασμός

για τη διαχείριση των

απορριμμάτων
δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός

μετά το τέλος της ευρείας σύσκεψης, στην

οποία συμμετείχε, Πέμπτη 14 Ιουλίου, με τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-

ματικής Αλλαγής Γιώργο Παπακωνσταντίνου,

τον Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλό-

πουλο και το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Ηλία Λιακόπουλο, δήλωσε:

«Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής
είναι ένα πρόβλημα ακανθώδες και σύνθετο.
Απαιτεί συντονισμένες ενέργειες και συνερ-
γασία μεταξύ Κράτους και Αυτοδιοίκησης.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι το μόνο
εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Πρέπει
να τον εφαρμόσουμε ξεπερνώντας κάθε δια-
δικαστικές ή γραφειοκρατικές εμπλοκές. Κάθε
άλλη συζήτηση περί τροποποίησής του συνε-
πάγεται χάσιμο πολύτιμου χρόνου, χάσιμο
κονδυλίων και νέα πρόστιμα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Με διαφάνεια στους πόρους, νομιμότητα στη
διαδικασία και σεβασμό στο περιβάλλον, μπο-
ρούμε να αποκτήσουμε επιτέλους ένα σύ-
στημα διαχείρισης απορριμμάτων που θα
διασφαλίζει το μέλλον της νέας γενιάς, το
μέλλον των 5.000.000 πολιτών της Αττικής».
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ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΕΙΟ

Το Κλειθροποιείο ανοίγει με

τα κλειδιά του στο Πόρτο

Ράφτη και περιμένει όσους

μείνετε απ’ έξω να σας ανοί-

ξει να μπείτε...

Εχει εγκαίνια το Σάββατο 23

Ιουλίου στις 8 το βράδυ και

είναι στο εμπορικό κέντρο

Porto Center στο 38ο χλμ.

Λεωφ. Πόρτο Ράφτη.

Καλά ...ξεκλειδώματα

ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΔΗΜΟ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Παρά τη δύσκολη οικονομική
κατάστασή του, ο Δήμος
Μαρκοπούλου εγκαινιάζει
από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου,
ΔΩΡΕΑΝ δρομολόγια για τα
μέλη των ΚΑΠΗ και τους δη-
μότες, καθ’ όλη τη διάρκεια
της θερινής περιόδου.

Αναχώρηση:
9.00 π.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκο-

πούλου

9.15 π.μ. Παρ. Αγ. Σπυρίδωνα

9.25 π.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη

9.30 π.μ. Παραλία Αγ. Μαρίνας

9.35 π.μ.  Παραλία Πρασιαί (ΑΒ)

9.40 π.μ. Δημ. Πλαζ Αυλακίου

Επιστροφή:
12.00 μ.μ. Δημ. Πλαζ Αυλακίου

12.05μ.μ.Παραλία Πρασιαί (ΑΒ)

12.10 μ.μ. Παραλία Αγ. Μαρίνας

12.15 μ.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη

12.25 μ.μ. Παρ.Αγ. Σπυρίδωνα

12.35 μ.μ. ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Τρεις απλούς κανόνες στην πα-
ραλία, για να μπορέσουμε να
απολαύσουμε ένα ομορφότερο
και καθαρότερο καλοκαίρι προ-
τείνει ο Δήμαρχος:
1. Καθαρίζω από γόπες και
απορρίμματα το σημείο που
έχω επιλέξει να κάτσω.
2. Απολαμβάνω το μπάνιο
μου, συνειδητοποιώντας ότι
οι άλλοι λουόμενοι είναι
τώρα οι συγκάτοικοί μου. Η
θάλασσα και η παραλία είναι
το σπίτι μου.
3. Διαφυλάττω την καθαρό-
τητα της παραλίας και της
θάλασσας πριν φύγω, μα-
ζεύοντας σε μια σακούλα ό,τι
απορρίμματα δημιούργησα ή
βρήκα.

Κάθε Σαββατοκύριακο οι μικροί μας φίλοι

έχουν την δυνατότητα να παίρνουν μέρος

σε δραστηριότητες που τους φέρουν πιο

κοντά στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

Ο Μη Κερδοσκοπικός Φορέας Προστασίας

και Ανάδειξης Πολιτιστικών και Περιβαλ-

λοντικών Αγαθών "ΤΟ ΑΛΛΟΤΙΝΟ" σε συ-

νεργασία με το "Μουσείο Ελληνικής

Λαογραφίας", που βρίσκεται εντός του

"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ", και είναι φτιαγ-

μένο σαν ένα μικρό γραφικό χωριουδάκι,

προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 3 έως 15

ετών, μια σειρά από ολόφρεσκες δραστη-

ριότητες στη φύση. 

Κάθε Σαββατοκύριακο οι δραστηριότητες

διαφοροποιούνται.

Συμπεριλαμβάνονται δράσεις που σχετί-

ζονται με την ζωή στο χωριό και την φύση,

την συντήρηση σπάνιων μουσειακών

εκθεμάτων, περιβαλλοντικές δραστη-

ριότητες, εξερευνήσεις, φροντίδα μι-

κρών ζώων και πολλά πολλά ακόμη...! 

Η απασχόληση είναι ωριαία και η

έναρξη των δραστηριοτήτων γίνεται

με την άφιξη των παιδιών, οποιαδή-

ποτε στιγμή από τις 11.00 π.μ. έως και

τις 14.00 μ.μ.

Στην ιστοσελίδα του  "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΟΥ"  www.politistikoparko.gr 

έχετε την ευκαιρία να δείτε περισσό-

τερες εικόνες των εγκαταστάσεων 

του "Μουσείου Ελληνικής Λαογρα-

φίας" και του Πάρκου που βρίσκονται σε

έναν καταπράσινο χώρο 25.000 τ.μ. μέσα

στην φύση. 

16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Γραμμές Επικοινωνίας: (0030) 22990 - 47999 /

67999 / 67770  - fax: (0030) 22990 - 47031

E-mail: draseis@politistikoparko.gr

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας
να γνωρίσουν την φύση

Γα το “Χαμόγελο του

Παιδιού”

16 Μεγάλοι Καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους

και Τραγουδάνε με Χαμόγελο… για «Το Χαμόγελο

του Παιδιού», Σάββατο 16 Ιουλίου ώρα 9.30μμ στο

ΒΕΑΚΕΙΟ

Οι: Αντώνης Βαρδής, Γιάννης Βαρδής, Ελένη Δήμου,

Νίκος Ζιώγαλας, Παντελής Θαλασσινός, Βασίλης

Καζούλης, Βασίλης Λέκκας, Διονύσης Τσακνής, Αν-

τώνης Μιτζέλος, Γιάννης Νικολάου, Οδυσσέας Τσά-

καλος, Πένυ Ξενάκη, Θοδωρής Κοτόνιας, Τάσος

Βουγιατζής, Σοφία Βουγιατζή και Τάσος Ζαφειρίου

Η συναυλία διοργανώνεται από το Δήμο Πειραιά και

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Ιουλίου και ώρα

9.30μμ στο ΒΕΑΚΕΙΟ θέατρο (Λόφος Προφήτη Ηλία,

Καστέλα Πειραιά - Τηλέφωνο επικοινωνίας 210

4194520).

Στο πιάνο και την μουσική επιμέλεια ο σολίστας

Γιώργος Σαλταρης

Παρουσίαση: Πέτρος Καντιάνης

Οργάνωση: Μιχάλης Στάμου & Γιάννης Νικολάου

Κείμενο: Μαρία Παπαδάκη

Τιμή εισιτηρίου 10ευρώ

Όλα τα έσοδα από τη συναυλία θα δοθούν για την

ενίσχυση του πανελλαδικού έργου που επιτελεί «Το

Χαμόγελο του Παιδιού».

Καλοκαιρινά Εργαστήρια Κατασκευής Κουκλοθεάτρου

για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

Εως 31 Ιουλίου

Εμψυχώτρια: Αλεξία Αλεξίου, Κουκλοπαίκτρια, Πολιτισμολόγος, Παιδαγωγός, Ιδρύτρια

του Θεάτρου Φιγούρες & Κούκλες

Μπορεί άραγε να αποκτήσει ζωή ένα απλό φύλλο χαρτί ή ένα κομμάτι ύφασμα; Μπορούν τα

μαγειρικά σκεύη της μαμάς να περπατήσουν, να τρέξουν,  να πετάξουν  ή τα εργαλεία του

μπαμπά  να χορέψουν; Τα φρούτα και τα λαχανικά τί δουλειά έχουν σε ένα πάγκο εργαστη-

ρίου; Όλα αυτά και ακόμα

περισσότερα θα ανακαλύ-

ψουμε σε ένα μαγικό εργα-

στήρι που θα μας ταξιδέψει

στον υπέροχο κόσμο της

κούκλας και του κουκλοθέα-

τρου, στο οποίο θα δημιουρ-

γήσουμε τις δικές μας

μοναδικές κούκλες και θα τις

εμψυχώσουμε! 

Στόχοι του εργαστηρίου

είναι η ανάπτυξη της κοινω-

νικοποίησης και της συνερ-

γασίας, η γνωριμία με την

τέχνη της εμψύχωσης, τα

υλικά και τις διαφορετικές

τεχνικές κατασκευής κούκλας, η εξάσκηση της αδρής και λεπτής κινητικότητας, η ενίσχυση

της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο – Θέατρο: «Ακαδήμεια», Μαραθωνο-

μάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος,  τηλ.: 210-5125600, www.akademeia.gr, e-mail:

info@akademeia.gr,
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ριχάρδος ο  Γ’

Λόγω της μεγάλης ζήτησης εισιτηρίων της παράστασης

του Bridge Project Ριχάρδος ο  Γ’, προστίθεται και τρίτη

ημέρα παράστασης, την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για την παράσταση της Κυ-

ριακής (31/7) ξεκίνησε ήδη την Τρίτη 12 Ιουλίου.

Χορευτικό ρεσιτάλ 

με την Σιλβί Γκιγιέμ

19-20 Ιουλίου η χορευτική παράσταση από την κορυφαία

Γαλλίδα χορεύτρια Σιλβί Γκιγιέμ αποτελεί σίγουρα το καλ-

λιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού. Το ρεσιτάλ της απο-

τελείται από τρεις καινούργιες δημιουργίες που

χορογράφησαν ειδικά γι αυτήν ο Ματς Εκ, o Ουίλιαμ Φόρ-

σαϊθ και o Γίρζι Κίλιαν.
Η θριαμβευτική πορεία της Συλβί Γκι-

γιέμ από την Όπερα του Παρισιού,

μέχρι το Τόκυο, το Κόβεν Γκάρντεν

και τη Μετροπόλιταν Όπερα της

Νέας Υόρκης, την έχει πλέον καθιε-

ρώσει στη συνείδηση του κοινού ως

μια από τις μεγαλύτερες εν ζωή χο-

ρεύτριες.

Το ντεμπούτο της ως πρωταγωνί-

στρια έγινε σε νεαρή ηλικία στην πα-

ράσταση Δον Κιχώτης του Ρούντολφ

Νουρέγιεφ στην Όπερα του Παρι-

σιού. Σε ηλικία 11 ετών η Συλβί Γκι-

γιέμ εθεωρείτο παιδί-θαύμα στο

χορό. Στις σημαντικότερες ερμηνείες της συγκαταλέγεται και η

παράσταση του Γουίλιαμ Φορσάιθ «Ιn the middle» to 1987.

Όπερα «Ναμπούκο» 

του Τζουζέπε Βέρντι

26, 27, 28 και 29 Ιουλίου η Όπερα «Ναμπούκο» του Τζου-

ζέπε Βέρντι, παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που

θα παρουσιαστεί εκτός Φεστιβάλ. 

Η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Νικολαΐδη και η μουσική

διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη.

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ο  Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού

και περιβάλλοντος “ο Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας λειτουργεί την

Κινηματογραφική Λέσχη στην Αρτέμιδα με μια σειρά προβολές όπως παρακάτω: 

Κάθε Τετάρτη λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη στον κινηματογράφο

“Άστρον” στην Αρτέμιδα (Νηρηίδων 9). 

Οι προβολές ξεκινούν στις 23:00. Θα προβληθούν οι εξής ταινίες: 

Κινηματογραφική Λέσχη στην Αρτέμιδα

Μετάφραση Γ. Χειμωνάς

Σκηνοθεσία Αντ. Αντύπας

Σκηνικά – Κοστούμια

Γιώργος Πάτσας

Μουσική Ελένη Καραΐνδρου

«Αβάσταχτη ζημιά
έγινε η ζωή μου»,
αναφωνεί η Μήδεια.

Πλάσμα σκοτεινό

και γοητευτικό, η

βάρβαρη μάγισσα

από την Κολχίδα,

εγγονή του Ήλιου,

οδηγήθηκε από τον

έρωτά της στον Ιά-

σονα, πρόσφυγας στην

Κόρινθο. Εδώ βιώνει την

προδοσία και μηχανεύεται

την πιο σκληρή τιμωρία.

Τραγωδία του έρωτα και

της εκδίκησης, η Μήδεια

(431 π.Χ.) θίγει ταυτό-

χρονα πολύπλοκα ζητή-

ματα μέσα από την

αβυσσαλέα σύγκρουση

των φύλων αλλά και των

διαφορετικών πολιτισμών.

Τη διάσημη ηρωίδα ερμη-

νεύει η Αμαλία Μουτούση

πλαισιωμένη από ένα εξαι-

ρετικό επιτελείο ηθοποιών. 

Ερμηνεύουν
Μήδεια: Αμαλία Μου-

τούση

Ιάσονας: Χρήστος Λού-

λης

Κρέων: Άρης Λεμπεσόπου-

λος

Άγγελος: Δημ. Ήμελλος

Αιγέας: Γιάννης Νταλιά-

νης

Παιδαγ.: Θέμις Πάνου

Τροφός: Μ. Καλλιμάνη

Παιδιά:  Γιώργος & Κων/νος

Κοσμίδης

“Μήδεια”  του Ευριπίδη
22-23 Ιουλίου, ώρα 21:00 - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

20/7 Πυροβολημένο Ψάρι

27/7 Ματσούκα

3/8 Ένας προφήτης μα τι προφήτης

10/8 Το μίσος

17/8 Η Διεθνής

24/8 Ζαμπρίνακι Πόϊντ 

31/3 Αλεξάνδρα

7/9 Η μάχη του Αλγερίου

14/9 Αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο –

Κλείσιμο – Ένας άνθρωπος παντός καιρού

Ολες τις παραστάσεις μπορείτε να τις απολαύσετε με την απόκτηση κάρτας μέλους με κόστος -

ανά άτομο 40 €. Για την απόκτησή της μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα Πνευματικά Κέντρα:

Πνευματικό Κέντρο Σπάτων Στ. Μπέκα 7 Ώρα 7:30-14:00

Πνευματικό Κέντρο Aρτέμιδος  Λ. Βραυρώνας (απέναντι από το Φούρνο Διαγγελάκη).

Ώρα 7:30-14:00

Καλοκαιρινή συναυλία διοργανώνει η

Φιλαρμονική Μαρκοπούλου το Σάβ-

βατο 16 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ,

στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκο-

πούλου, πιστή στο καλοκαιρινό της

ραντεβού με το κοινό. Οι παρευρισκό-

μενοι θα έχουν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν περισσότερους από 50

νέους μουσικούς της Φιλαρμονικής,

σε ένα ταξίδι με γνωστά και αξέχαστα

κινηματογραφικά μουσικά θέματα.

Δεν θα λείψουν επίσης οι εκπλήξεις,

αφού η Φιλαρμονική έχει ετοιμάσει

ένα μεγάλο σε διάρκεια πρόγραμμα,

ειδικά για την εκδήλωση αυτή. Αντί-

στοιχη εμφάνιση της Φιλαρμονικής

προγραμματίζεται και για το Πόρτο

Ράφτη.

Ωστόσο, δεκάδες κόσμου παρακολού-

θησαν το Σάββατο 25 Ιουνίου, στο θέ-

ατρο των ΠΕΡΙΑΚΤΩΝ, τη συναυλία

των εκπαιδευτικών τμημάτων της Φι-

λαρμονική Μαρκοπούλου. Στην εκδή-

λωση, παρουσιάστηκε η δουλειά και

εξέλιξή των νέων μελών της, την εκ-

παιδευτική χρονιά που πέρασε, που

αποτελούν άλλωστε και το μέλλον

της πολυβραβευμένης Φιλαρμονικής

της πόλης. Συμμετείχαν τα τμήματα

για Φλάουτο, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο,

Τρομπέτα, Τούμπα – Βαρύτονα, Κρου-

στά, Σύνολα.

Στα 73 χρόνια ιστορίας της, η Φιλαρ-

μονική Μαρκοπούλου έχει να επιδεί-

ξει μια μοναδική και συνεχή καλλιτε-

χνική παρουσία υψηλής ποιότητας, με

δεκάδες συναυλίες, συνεργασίες και

βραβεύσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Το χρονικό διάστημα από τις 2 έως τις

7 Ιουλίου συμμετείχε, με μεγάλη επι-

τυχία και αναγνώριση, στο Διεθνές

Φεστιβάλ της Κω. 

Η Φιλαρμονική Μαρκοπούλου ξεχώ-

ρισε, έχοντας στο ενεργητικό της

νέους μουσικούς, με μέσο όρο ηλικίας

14-15 ετών. Ο Δήμος της Κω απένειμε

αναμνηστικά διπλώματα στον πρό-

εδρο του Συλλόγου της Φιλαρμονικής

Χρήστο Χασιώτη, τον αντιπρόεδρο

Μηνά Ιατρίδη και τον Μαέστρο

Γιώργο Μπαμπαράκο.

Η συμμετοχή της αντιπροσωπείας του

Μαρκοπούλου πραγματοποιήθηκε με

έξοδα των ίδιων των μουσικών-μελών

της Φιλαρμονικής, χωρίς να επιβαρύ-

νουν - ούτε στο ελάχιστο - το Δήμο

Μαρκοπούλου.

Πολιτιστικό ραντεβού με τη 

“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

Η προσφυγή στην τέχνη  είναι μια διέξοδος, γράφει η “Δύναμη Πολιτών Μα-

ραθώνα” και καλεί σε πολιτιστικό ραντεβού της Πανσέληνου στα μέσα του κα-

λοκαιριού, σε μια παράσταση Λόγου και Μουσικής, κόντρα στο μνημόνιο και

την απογοήτευση.

«Για να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόντες και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Ιου-

λίου στις 8.30 μμ στην ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ (τέρμα  οδού Κεφαλληνίας)

με τους:  ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ (παραμύθια για μικρούς και μεγάλους)

SECOND CHANCE (μουσική μπαντα σε ροκ συνθέσεις του 60-70)            

RIVEN JAZZ TENORMAN (Σε μια παράσταση καμπαρέ-σατυρικής όπερας)

Παρουσιάζει η ΛΗΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη της αξέχαστης φίλης και συνυποψη-

φίας τους  ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ)

Μουσικές εκδηλώσεις, Σάββατο 16/7

με τη Φιλαρμονική Μαρκοπούλου
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

λόγω χαμηλής πίεσης νερού

Έλλειψη νερού σε συγκεκριμένες περιοχές του Πόρτο

Ράφτη, έχει παρατηρηθεί τα δύο τελευταία Σαββατοκύ-

ριακα, 2-3 και 9-10 Ιουλίου. Τα τρία (3) σοβαρά περιστα-

τικά που έχουν σημειωθεί, οφείλονται στη χαμηλή πίεση

της παροχής νερού, από την ΕΥΔΑΠ προς τον Δήμο, επι-

σημαίνει με επιστολή του ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σω-

τήρης Μεθενίτης, που απέστειλε στην ΕΥΔΑΠ.

Στην επιστολή του ο  Δήμαρχος  «τη διασφάλιση της απρό-

σκοπτης και αδιάλειπτης παροχής νερού προς τον Δήμο,

ώστε να μη μένουν χωρίς το βασικό αυτό αγαθό, εκατοντά-

δες οικογένειες συμπολιτών μας στο Πόρτο Ράφτη, ιδιαίτερα

την περίοδο κορύφωσης του καλοκαιριού!»

Επισημαίνει ακόμη ότι η: «οικονομική δυσπραγία έχει κα-
ταστήσει τις καθιερωμένες θερινές διακοπές απαγορευ-
τικές, οδηγώντας αρκετές χιλιάδες συμπολιτών μας
στους κοντινούς παράκτιους προορισμούς, όπως ο Δήμος
Μαρκοπούλου, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της κα-
τανάλωσης νερού φέτος το καλοκαίρι».

Διακοπές νερού στην Αγ. Μαρίνα
Για πολύωρες διακοπές νερού παραπονούνται οι κάτοικοι

της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Τηλεφωνικά παράπονα μας εξέφρασαν κάτοικοι της

Αγίας Μαρίνας, για πολύωρες διακοπές νερού, μεσουσης

της αυξημένης θερμοκρασίας, δημιουργώντας ιδιαίτερα

προβλήματα.

Βουνά τα ξερά χόρτα στην Αγία Μαρίνα!!

Επίσης βουνά από ξερά χόρτα παραμένουν στα πεζο-

δρόμια, αφού τους ζήτησε ο Δήμος να αποψιλώσουν τα

οικόπεδά τους, αλλά δεν τα μάζεψε και κινδυνεύουν με

κάποιο τσιγάρο ασυνείδητου να γίνουν παρανάλωμα.

�Πέρασε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορωπίου, το θέμα

με τις ενστάσεις για τη δημιουργία Ιππικής Ακαδη-

μίας, με παρατηρήσεις και από τη Δημοτική Αρχή.

Τις ενστάσεις είχαν καταθέσει ιδιώτες. Θα επανέλθουμε.

Γράφει μεταξύ άλλων στην επερώτησή

του: 

Κύριε Περιφερειάρχα,

Αν υπάρχει μία λέξη, μία διακήρυξη που

έχει διατυπωθεί και τονιστεί όσο τίποτα

άλλο σ' αυτή τη χώρα, από όλες τις κυ-

βερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών,

αυτή είναι σίγουρα ''η πάταξη της γρα-

φειοκρατίας''. Νόμοι ψηφίζονται, δε-

σμεύσεις προεκλογικά δίνονται, όμως

το τέρας της γραφειοκρατίας καλά κρα-

τεί.

...Όταν ο Έλληνας επιχειρηματίας απο-

γοητεύεται και αγανακτεί για την απί-

στευτη ταλαιπωρία που υφίσταται,

ακόμα και για την έκδοση της πιο απλής

άδειας λειτουργίας μιας δραστηριότη-

τας, πώς αλήθεια περιμένουμε επενδύ-

σεις από το εξωτερικό;

...Πώς θα φαινόταν άραγε σε εσάς, αν

θέλατε  να  επενδύσετε τα χρήματά σας

σε μία χώρα, και μαθαίνατε ότι αυτή η

χώρα θα σας ρίξει στους δαιδαλώδεις

και χωρίς τέλος διαδρόμους της κρατι-

κής μηχανής; Το πιο πιθανό θα αλλά-

ζατε γνώμη, και το πιθανότερο θα

επιλέγατε μία άλλη χώρα.

Καμία εταιρεία, κανείς σοβαρός επιχει-

ρηματίας δε θέλει να διακινδυνεύσει τα

χρήματά του, επενδύοντας σε μία οικο-

νομία που  το φορολογικό σύστημα αλ-

λάζει κάθε έξι μήνες, η νομοθεσία σε

παραπέμπει σε άπειρες τροπολογίες και

διατάξεις, και τέλος η εμπλοκή του στα

πλοκάμια της γραφειοκρατίας και της

συναλλαγής που καθιστούν το επιχει-

ρηματικό περιβάλλον αφιλόξενο.

Υπάρχει νόμος από το 1990!

Με ευκαιρία τη συζήτηση στο Περιφε-
ρειακό συμβούλιο στις 24 Ιουνίου,για
την  ψήφιση του εσωτερικού οργανι-
σμού της Περιφέρειας για την καλύτερη
λειτουργία του, σας ζήτησα κ. Περιφε-
ρειάρχα να κάνουμε πράξη επιτέλους,
τουλάχιστον όσο αφορά την Περιφέ-
ρεια, μια προσπάθεια για λιγότερη γρα-
φειοκρατία, εφαρμόζοντας το Νόμο
1892/90 άρθρο 81 ο οποίος ρητά ανα-
φέρει ότι:
''Προς το σκοπό της ενίσχυσης της απο-
κέντρωσης, κάθε διοικητική πράξη ή έγ-
γραφο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να φέρει
πάνω από δύο προσυπογραφές και την
τελική υπογραφή του αρμόδιου οργά-
νου. Δηλαδή τρεις το πολύ υπογραφές.
Ασφαλώς και γνωρίζετε οτι τα περισ-

σότερα έγγραφα φέρουν μέχρι και
επτά! υπογραφές, κατά παράβαση του
Νόμου 1892/90, όπου στο άρθρο 81 πα-
ράγραφος 2 αναφέρει ότι απαιτείται
κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), για
να υπάρξει εξαίρεση για περισσότερες
υπογραφές, και αυτό μόνο για ειδικούς
λόγους που αναφέρονται υποχρεωτικά
στην απόφαση αυτή''.
Είναι υποχρέωση των επικεφαλής της
διοίκησης,  να εκδίδουν εξουσιοδοτικές
αποφάσεις προς τους προϊσταμένους
των διευθύνσεων εφαρμόζοντας το
Νόμο.
Έχουμε δηλαδή ένα νόμο που ισχύει
από το 1990 και σχεδόν καμία δημόσια
υπηρεσία του άμοιρου ελληνικού κρά-
τους δεν τον εφάρμοσε στα 21 χρόνια
που πέρασαν!! Έχουν άδικο οι πολίτες
που λένε, Νόμους έχουμε αλλά δεν
εφαρμόζονται;
Ποια είναι αλήθεια η ανάγκη για τις πολ-
λές υπογραφές πέρα από τη διάχυση
της ευθύνης σε περισσότερους για να
μη βγάζει ο πολίτης ποτέ άκρη;
...Ας δώσουμε επιτέλους ένα τέλος σε
όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν. Να κα-
ταργήσουμε όλα όσα γίνονται τροχο-
πέδη στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Πολιτική βούληση χρειάζεται και όλα
μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να το θε-
λήσουμε.

Θανάσης Αυγερινός
Οικονομολόγος-τ.Αντινομάρχης

Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής   

Επερώτηση κατέθεσε ο περιφερειακός συμβουλος της Περιφέρειας Ατ-

τικής (Αντιπεριφερειακή ενότητα Ανατ. Αττικής) Θανάσης Αυγερινός,

σχετικά με την γραφειοκρατία.

Μία γραφειοκρατία, που ροκανίζει, ψυχές και ανθρώπους από την τα-

λαιπωρια που μπαίνει, όταν ο πολίτης, συναλλαγεί με το δημόσιο.

Στην επερώτησή του σημειώνει ότι υπάρχει νόμος από το 1990, που

ορίζει ότι μέχρι το πολύ τρεις υπογραφές πρέπει να φέρει κάθε έγ-

γραφο ή διοικητική πράξη.

Ολοι έχετε πικρή εμπειρία, φαντάζομαι, στα πίσω - μπρος για να πάρεις

τις υπογραφές!

Βέβαια ο Θ. Αυγερινός είναι πάρα πολλά χρόνια νομαρχιακός σύμβου-

λος της πλειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλιου, και έχει διατελέ-

σει και Αντινομάρχης  και θα έπρεπε να το έχει βάλει το ζήτημα εκεί. 

Να πούμε “κάλλιο αργά παρά ποτέ”.

Νόμοι υπάρχουν· πρόθυμοι να τους
εφαρμόσουν υπάρχουν;

ΑΔΑ:4ΑΣΛΩΞΚ-ΡΔΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 15/07/2011  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 25082

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφρα-

γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για

την εκτέλεση της «Υπηρεσία συντήρησης πρασίνου», αρ. μελ. 28/2010,

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 142/2011 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με

την παρ. 13 άρθρου 20 Ν.3731/08, το άρθρο 83 του Ν.2362/1995, την υπ’

αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του Υπ. Οικονομικών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των

73.085,41Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

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

μαρχείο Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 21η Ιουλίου 2011, ημέρα

Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ και ώρα λήξης

την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν

εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 3.654,27€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφο-

ρίες: κ. Νικόλαος Κοκοτίνης τηλ: 210.6604719, (1ος όροφος) και ώρες

9:00-13:00 μ.μ. δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη  15 /07/2011                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 Αρ. πρωτ:  25070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 25η Ιουλίου  2011 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 πμ.

θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «Προμήθεια εφαρμογών λο-

γισμικού» και συγκεκριμένα αναβάθμιση υπάρχοντος προγράμματος του

γραφείου προσωπικού συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας πέντε  χιλιά-

δων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ  (5.904,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-

ρακας Τ_Κ: 153_44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-

γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι 240,00  €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Β. Πα-

παϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν

τον προμηθευτή .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη  15 /07/2011                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 Αρ. πρωτ:  25054

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 22η Ιουλίου  2011 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00

πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «προμήθειας  λαμπτή-

ρων» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας πενήντα  χιλιάδων ευρώ

(50.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-

ρακας Τ_Κ: 153_44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-

γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι 2.500,00  €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Β. Πα-

παϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν

τον προμηθευτή .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ



ΕΒΔΟΜΗ  16 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Ολοκληρώθηκε όλη η χρονοβόρα διαδι-

κασία για την εκπόνηση των μελετών

που αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι κατα-

σκευής του δικτύου απορροής όμβριων

και ύδρευσης στην Παλλήνη, στο Γέρακα

και στην Ανθούσα. 

Η πρώτη μελέτη που ολοκληρώθηκε

αφορά στην κατασκευή – επέκταση του

υφιστάμενου δικτύου αγωγών όμβριων,

συνολικού μήκους 5.900 μέτρων και

στην κατασκευή 151 φρεατίων συνολι-

κού προϋπολογισμού 3,9 εκατομμυρίων

ευρώ και συγκεκριμένα:

Στην γειτονιά της Μπαλάνας στις οδούς

Πολέμη, Λ. Σπάτων- και Καζαντζάκη.

Στην γειτονιά του Κέντρου στις οδούς

Ευβοίας, Τρικάλων, Φθιώτιδος, Ροδόπης,

Κορινθίας, Λασιθίου, Θεσσαλίας, Θρά-

κης, Ευρυτανίας Αιτωλίας, Γέρακα, Γαρ-

γηττού, Σίφνου, Ιθάκης, Αλοννήσου και

Κεφαλληνίας.

Στην γειτονιά του Σταυρού στις οδούς

Γιατράκου, Κριεζή, Μονής Αρκαδίου, Κο-

λοκοτρώνη και Μαυροβουνιώτου.

Και στην γειτονιά του Γαργηττού στις

οδούς Νυμφών, Ικάρου, Ανδρομέδας,

Μνησικλέους, Φιλίππου, Ξενοφώντα,

Κλεισθένους και Αριστείδου.

Η δεύτερη μελέτη αφορά την κατασκευή

αγωγών αποχέτευσης όμβριων στις Δη-

μοτικές Ενότητες Παλλήνης και Ανθού-

σας συνολικού μήκους 4.615 μέτρων και

προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων

ευρώ.

Στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης

στους δρόμους Φειδιππίδου, Ελαιώνων,

Παλλάδος Αθηνάς, Μιλτιάδου, Ζέφυρου,

Απόλλωνος, Αφανών Ηρώων, Εφέδρων

Αξιωματικών, Ιπποκράτους, Αγίου Νικο-

λάου.

Στην Δημοτική Ενότητα Ανθούσας με-

λέτη αφορά την κατασκευή αγωγών

αποχέτευσης όμβριων στην θέση Νίκιζα.

Η Τρίτη μελέτη αφορά στην κατασκευή

κεντρικών αγωγών Ύδρευσης στην Δη-

μοτικής Ενότητας της Παλλήνης συνο-

λικού μήκους 8.000 μέτρων και

προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίων

ευρώ επί της Κύπρου από τη Λ. Μαρα-

θώνος μέχρι την Δεξαμενή  και στην πε-

ριοχή της Μαρίζας.

Ο Δήμος Παλλήνης, όπως ενημερώνει ο

Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, κατέθεσε τις

μελέτες έγκαιρα για χρηματοδότηση

στο ΕΣΠΑ για να μην επιβαρυνθούν οι

δημότες ούτε ένα ευρώ στην δύσκολη

οικονομική συγκυρία που βιώνουν, ενώ

ταυτόχρονα προχωράει στη δημιουργία

των απαραίτητων υποδομών για την

σωστή λειτουργία της πόλης. 

Δημοπρατήθηκαν καντίνες στο Κορωπί

Ολοκληρώθηκαν οι δημόσιες διαδικασίες δημοπράτησης
(φανερή δημόσια πλειοδοτική δημοπράτηση) καντινών σε
καθορισμένες θέσεις σε παραλίες του Δήμου Κρωπίας. 
Ειδικότερα δημοπρατήθηκαν  3 θέσεις καντίνας για την
εξυπηρέτηση των λουομένων στην παραλία Αγ. Δημη-
τρίου (Κ1, Κ2, Κ3),  1 στο Νησί Ντούνη και 1 στην παρα-
λία Σκαλάκια. Τις δημοπρατήσεις διεξήγαγε αρμόδια
επιτροπή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης της
δημοπράτησης και η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας
τις κατακύρωσε με  ομόφωνες αποφάσεις. Η δημόσια δη-
μοπράτηση καντίνας για τη θέση Κ4 παραλία Αγίας Μα-
ρίνας απέβη άγονη. 

Συστήθηκε Επιτροπή Οικονομικών

Υποθέσεων στο Κορωπί

Συγκροτήθηκε  Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με αν-
τικείμενο οικονομικές υποθέσεις άνω των 300.000€. 
Πρόεδρος ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, αν-
τιπρόεδρος ο   Γεώργιος Πουλάκος πρ. Αντιπρόεδρος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μέλη οι δημοτικοί
σύμβουλοι  Νίκος Γιαννάκος, Γιάννης Σταύρου, Αντώνης
Ντούνης. Η ψηφοφορία ήταν μυστική και τα μέλη της
Επιτροπής εξελέγησαν ομόφωνα. 
Οι  σημαντικότερες υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
• η υπόθεση της αντιδικίας του Δήμου Κρωπίας με την
ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ 
• η υπόθεση της αντιδικίας του Δήμου Κρωπίας με   την
«Εδραση- Χ.Ψαλλίδας ΑΤΕ»  για την αποκατάσταση του
λατομείου στη Αγ. Μαρίνα-Μακιλιάρι
• με την ΕΥΔΑΠ
• με το Υπ. Υποδομών (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)
• και οφειλές με πολίτες (λόγω θανάτου, παροχή υπηρε-
σιών κα.)

Μελέτες όμβριων και ύδρευσης για έργα 5,2 εκ.€

προωθεί ο Δήμος Παλλήνης

Το Μενίδι και η Ζάκυνθος με δάνεια που έχουν συνάψει από το

2004 ύψους και για τους δύο Δήμους 65 εκατομμύρια € από

την Goldman Sachs έφεραν τα πάνω κάτω την προηγούμενη

εβδομάδα στα οικονομικά επιταλεία του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

Βρήκαν μπροστά τους 65 εκατ. € που δεν ήξεραν ότι υπήρ-

χαν ως δάνειο.

Ο Δήμος Αχαρνών ύψους 35 εκατ.€ εκ  το 2004 επί Δη-

μαρχίας Σπύρου Στριφτού, αμέσως μόλις ανέλαβε τη Δη-

μοτική Αρχή το 2003,  των οποίων έχουν εκταμιευθεί τα

31,5 και ο Δήμος Ζακύνθου 25 εκατ. €.

Στη συνέχεια η Goldman Sachs «πούλησε» τα δικαιώματα

του δανείου της στην DEXIA Bank,  στην οποία μεταβιβά-

στηκαν οι οφειλές του Δήμου Αχαρνών.

Το “τρελό” είναι ότι τα δάνεια έχουν συναφθεί με την εγ-

γύηση του Ελληνικού Δημοσίου!

Την υπόθεση ερευνούν οι εισαγγελείς της Οικονομικής Ει-

σαγγελίας Εφετών Αθήνας.

Αποκαλυπτικός είναι ο δήμαρχος Μενιδίου Σωτήρης Ντού-

ρος, σε συνέντευξή του στην

aftodioikisi.gr, για το θέμα. «Από

τα 35 εκατ. ευρώ του δανείου

που εκταμιεύθηκαν στο ταμείο

του δήμου «μπήκαν» μόλις τα...

31,5 εκατ. ευρώ.

Πόσα λεφτά μπήκαν, τελικά, στο
ταμείο του δήμου;
Αυτό είναι ένα άλλο περίεργο

της υπόθεσης. Γιατί από τα 35

εκατ. ευρώ ο δήμος πήρε 31,5

εκατ. €. Τα υπόλοιπα 3,5 εκατ. € ήταν... έξοδα φακέλου! 

Μάλιστα, η προηγούμενη διοίκηση Φωτιάδη έχει ήδη προ-

σφύγει στη Δικαιοσύνη γι’ αυτό το ποσό.

Για ποιους λόγους πάρθηκε αυτό το δάνειο;
Υποτίθεται για εξόφληση παλαιών χρεών και για αναπτυ-

ξιακά έργα, αλλά εσείς είδατε καμιά ανάπτυξη στο δήμο;

Εγώ όχι.

Πού χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή;
Για προσλήψεις. Έγιναν πάνω από 2.000 προσλήψεις και τι

υπαλλήλους πήραν τόσο ο Στριφτός όσο και ο Φωτιάδης;

Πήραν άτεχνους. Μπορείς με άτεχνους να κάνεις ανάπτυξη;

Σ.Σ. Από τους εργαζόμενους στο Δήμο Αχαρνών ένας με-

γάλος αριθμός πέρασε στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής μετά

από πολλούς αγώνες του νομαρχιακού τότε συμβούλου Χρ.

Ντούρου

Ακούγεται τρελό, αλλά είναι πραγματικό

Δύο Δήμοι Αχαρνών και  Ζακύνθου 
δανειδοτήθηκαν από την Goldman Sachs!

με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62192

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 46050/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης για την άρδευση καλλιεργειών (αμπέλι και
ελιές) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ, Θέση Σκούντρα-Πούσι Γιώργη, Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11
της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρί-
σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-
τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62194

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.48710/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου «Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης για την άρδευση κτήματος φυτεμένου με
ελιές του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥΡΑ στη θέση “Οδός Ερωφίλης’’
στη κτηματική περιφέρεια Σταμάτας του Δήμου Διονύσου της Περι-
φέρειας Αττικής», στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της
ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έν-
νομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62193

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.54006/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου «Ανανέ-
ωση ‘Αδειας Χρήσης Νερού για την άρδευση καλλωπιστικών φυτών
και χλοοτάπητα, υφιστάμενης υδρογεώτρησης των Ευαγγέλου και
Σταυρούλας Ντελή σε οικόπεδο επί της Αξιού 37 στους Θρακομα-
κεδόνες Αττικής, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της
ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έν-
νομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).
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«Κάτω τα χέρια από το
παιδί μου»

Τις προάλλες έγραφα για την εφιαλτική ημέρα που έζησαν

οι πολίτες, στην πλατεία του Συντάγματος, όταν διαδήλω-

ναν ειρηνικά κατά της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου.

Οταν δέχθηκαν αναίτια ΜΑΤ, με ψεκαστήρες, που χτυπού-

σαν και ψέκαζαν αδιακρίτως· παιδιά, γέρους, γυναίκες.

Εκείνη την ημέρα λοιπόν, για δεύτερη φορά στη ζωή του,

κατέβηκε και το παιδί μου στην πλατεία για να διαδηλώσει

ειρηνικά.

Σημειωτέον ότι το παιδί μου, 28 χρόνων σήμερα, δεν συμ-

μετείχε ποτέ σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γενικά ήταν “απολί-

τικο”· πολλές φορές μάλιστα κατέκρινε διαδηλώσεις.

Τον τελευταίο καιρό όμως, βλέποντας να γκρεμίζονται όλα

γύρω μας, θεώρησε υποχρέωσή του να βρεθεί στην πλα-

τεία Συντάγματος.

Ετσι πήγε στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση, μέσα Ιουνίου

και στην δεύτερη επίσης μεγάλη συγκέντρωση, για το με-

σοπρόθεσμο.

Για  πρώτη φορά λοιπόν στη ζωή του, αντίκρισε από κοντά

τα ΜΑΤ,  “κατάπιε” αναίτια χημικά και υπέστη τα επώδυνα

συνακόλουθα.

Επέστρεψε στο σπίτι αγανακτισμένο, εξοργισμένο και ιδι-

αίτερα προβληματισμένο.

“Πώς είναι δυνατόν να μας ψεκάζουν σαν κατσαρίδες”.
“Πώς είναι δυνατόν να μου στερούν με βία το δικαίωμα να
διαδηλώσω ειρηνικά για τα δικαιώματά μου”.
Ηταν οι φράσεις που επανελάμβανε συνεχώς.

Πείσμωσε λοιπόν και  πήγε και στη δεύτερη μεγάλη συγ-

κέντρωση, κατά του μεσοπρόθεσμου, για να υποστεί τα

χειρότερα.

Εριξαν καταπάνω τους, στο παιδί μου και δύο μεσόκοπες

γυναίκες  τα χημικά έτσι, που το παιδί μου έχασε το φως

του για αρκετά λεπτά της ώρας.

Καταλαβαίνετε την οργή του και την οργή μου.

Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκε, όταν είδε τα όργανα της

“Προστασίας του Πολίτη” να το χτυπούν με τον πιο βά-

ναυσο τρόπο.

Και επειδή επικεφαλής του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη είναι ο Χρ. Παπουτσής, που προχθές έστειλε μή-

νυμα σε αγανακτισμένους, που βρέθηκαν έξω από το σπίτι

του να διαδηλώσουν: «κάτω τα χέρια από τη γυναίκα μου
και το παιδί μου», του παραγγέλνω και εγώ με τη σειρά

μου, εξουσιοδοτημένη φαντάζομαι από χιλιάδες μανάδες

που είδαν τα παιδιά τους μέσα στην εφιαλτική καταχνιά

των χημικών: «κάτω τα χέρια από το παιδί μου».
Το παιδί μου, που εσείς το στείλατε στη διαδήλωση, με τις

πράξεις σας. Το παιδί μου που δεν χαίρει των προνομίων

του δικού σου παιδιού· παχυλότατους μισθούς του μπαμπά,

αμαξάρες, συνοδείες και μια σειρά άλλων.

Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Χρ. Παπουτσής ήταν πρόεδρος

της Ε.Φ.Ε.Ε. και έβγαζε αγωνιστικούς λόγους για “Λαϊκή

Κυριαρχία” και την Εθνική Ανεξαρτησία επί Πολυτεχνείου. 

Τώρα με τέτοια θ’ ασχολούμαστε;

Κι αν υπήρχαν μόνο μέσα στα ηλεκτρονικά του φάκελα,

ίσως φρόντιζε να τα σβήσει, όπως έπραξε και άλλος “δη-

μοκράτης”, ο Παντ. Οικονόμου, που έσβησε από το ηλε-

κτρονικό του αρχείο, ό,τι “κακό” έγραφε για το ΠΑΣΟΚ,

καθότι υφυπουργός σήμερα!

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

«Η Γαλλία δημιούργησε τις επαναστάσεις και
έδωσε τις ιδέες»

Μισελέτ

Την Γαλλική Επανάσταση της 14ης Ιουλίου

του 1789, την έχομε μάθει σαν  μια νομοθε-

τική επανάσταση που συνέθεσε  ένα περιε-

χόμενο στην αρχή  πολιτικό και αργότερα

οικονομο -ταξικό. 

Από την πρώτη στιγμή όμως, χαράχτηκε  και

μια πολιτισμική και κοινωνική  επανάσταση. 

Η ελευθερία έδωσε το σήμα για τη ρήξη από

τα δεσμά του παλαιού απολυταρχικού φεου-

δαρχικού καθεστώτος, αλλά και από κάθε τι

δεσμευτικό που είχε απομακρύνει τον άν-

θρωπο από τη φύση του, και κατά συνέπεια

και   από την ίδια του την ευτυχία. Το κυ-

ρίαρχο σύνθημα “ενατένιση προς την αρχαι-

ότητα” την ελληνική και τη ρωμαϊκή, έδωσε

νέους δρόμους στην καθημερινότητα του

βίου. Αστική ισότητα και κοινωνική δικαιο-

σύνη, κλόνιζαν ολόκληρο το παλαιό καθε-

στωτικό οικοδόμημα. Θρησκεία, παιδεία,

ιστοριογραφία, ποίηση και λοιπή τέχνη του

λόγου, καλές τέχνες όπως ζωγραφική και

γλυπτική,  γιορτές και πανηγύρεις, όλα μπή-

καν στο στόχαστρο της ανατροπής και στην

“καθ΄ημάς” συμμόρφωση. 

Φυσικά δεν έλειψαν και οι υπερβολές, όπως

ή αντικατάσταση ίσως και η απαγόρευση

χρήσης των παραδοσιακών μελίρρυτων απα-

λόηχων μουσικών οργάνων, με  τα “αρρε-

νωπά” τρομπόνια, τρομπέτες και ρυθμικά

στον ήχο τύμπανα· δηλαδή εν ολίγοις επι-

κράτησε η επιβολή μιας μουσικής “με μου-

στάκια” όπως ειρωνικά εσχολιάζετο  (Μehul). 

Ο καλλιτέχνης εγκαλείτο να δημιουργήσει

και να δράσει μέσα στο λαό, αλλά  και χάριν

του λαού, μας λέει  ο υμνητής της επανά-

στασης  Μισελέτ.  

Στις παρελάσεις αργόσυρτα πένθιμα, υπό-

κωφα εμβατήρια, καλλιεργούσαν και κρα-

τούσαν την ψυχή σε μια συνεχή έξαρση. Οι

επικήδειες τελετές στην μνήμη των ηρώων

της επανάστασης έδιναν και έπαιρναν, οι με-

τακομιδές  των λειψάνων των φιλοσόφων

στο Πάνθεον, ήταν στο καθημερινό προσκή-

νιο.  Νεόκοποι καταληκτικοί των γιορτών

ύμνοι στη λατρεία του  “Υπέρτατου  Οντος”,

που θα αναφέρω παρακάτω και πένθιμα εμ-

βατήρια για πρώτη φορά έβλεπαν  το φώς,

όπως εκείνο του Γκόσεκ  (Gossec)  που συ-

νόδεψε την τελετή της  κηδείας του Μι-

ραμπώ  και από το οποίο αργότερα ο

Έκτορας Μπερλιόζ (Berlioz) εμπνεύστηκε τη

“Μεγάλη Πένθιμη και Θριαμβευτική Συμφω-

νία” του. 

Υποκινούμενα έξαλλα πανηγύρια και γιορ-

τές, κάτω από τα δένδρα της Ελευθερίας και

τους Βωμούς της πατρίδας, με τραγούδια και

χορούς εξεπαίδευαν ιδεολογικά τους νέους

και τους κρατούσαν σε μια συνεχή εγρή-

γορση ενάντια στο παλαιό Καθεστώς.

Στο θέμα της θρησκείας η ανατροπή ήταν με-

γάλη και ριζοσπαστική.

Η Καθολική Θρησκεία μετά την ανάκληση

του διατάγματος της Νάντης* απο τον Λου-

δοβίκο ΙΔ΄, το 1685 είχε καθιερωθεί σαν η

μοναδική θρησκεία στη Γαλλία.  Ο ανώτερος

κλήρος προερχόταν από τις προνομιούχες

αριστοκρατικές τάξεις της Γαλλίας και απο-

τελούσε ένα ανεξάρτητο “κράτος εν κράτει”.

Ολόκληρος ο έλεγχος της ζωής του Γάλλου

πολίτη  από τη γέννησή του, την ενηλικίωσή

του, το γάμο του, το διαζύγιό του και το θά-

νατό του, ήταν ληξιαρχημένος στα βιβλία της

εκκλησίας.  Συν τοις άλλοις, αυτή η ανώτερη

τάξη των κληρικών της καθολικής εκκλησίας,

αποτελούσε τη βακτηρία και το κύριο στή-

ριγμα μιας αμαρτωλής Φεουδαρχίας. “Βωμός

και θρόνος σε αλληλέγγυο σφιχταγκάλια-

σμα”  διαβάζω στην βιβλιογραφία που έχω

μπροστά μου.  Ετσι λοιπόν πρωταρχικός σκο-

πός της λαϊκοποίησης του κράτους από τους

επαναστάτες, ήταν ή απελευθέρωση του πο-

λίτη από τον καθολικισμό και η αφαίρεση του

δικαιώματος του κλήρου να ελέγχει την εγ-

κόσμια ζωή του. Με  το πρώτο  έτος λοιπόν

της Γαλλικής Δημοκρατίας,  καταργείται και

καθαιρείται  η χριστιανική θρησκεία από την

επίσημη κυρίαρχη θέση της. 

Στην Εθνοσυνέλευση ψηφίζεται το Πολιτικό

Σύνταγμα του Κλήρου (…Constitution civile

du clerge), που θα επικρατήσει ολόκληρο τον

18ο αιώνα και θα καταγράψει εκείνο το  ότι

«η εκκλησία υπόκειται στο κράτος».  Μητρώα

περνούν στην κοινότητα, ο γάμος απογυ-

μνώνεται από τον θρησκευτικό του μανδύα,

θεσπίζεται ο πολιτικός γάμος (1791). Ο

γάμος πλέον καταγράφεται σαν μια απλή

αστική συμφωνία μεταξύ δύο ατόμων, την

οποία  μπορούν να λύσουν, όποτε το θελή-

σουν. 

Ακόμη αποφασίζεται η κρατικοποίηση και δη-

μοπράτηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Ο Ροβεσπιέρος στον μνημειώδη λόγο του

στην Εθνοσυνέλευση στο Δεύτερο έτος της

Δημοκρατίας, την 7η Μαίϊου  του 1794, πα-

ρουσιάζει τη νέα θρησκεία του “Υπερτάτου

Όντος”. 

Μας λέγει πως: «Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί
για την “Ελευθερία” του. Ναι αυτό τουλάχι-
στον μας δείχνει η φύση του, αλλά η εμπει-
ρία των αιώνων μάς δείχνει τον άνθρωπο
σκλάβο. Το ανθρώπινο γένος σέβεται τον Κά-
τωνα, αλλά σκύβει κάτω από τον ζυγό του
Καίσαρα. 
Η  ιδέα  του Υπέρτατου Όντος και της αθα-

νασίας της ψυχής είναι μια συνεχής έκκληση
της δικαιοσύνης». 
Σε άλλο σημείο του λόγου του τονίζει,  ότι

«στη δημοκρατία εμείς δεν διαμορφώνομε
κυρίους, αλλά ελεύθερους πολίτες.»
Στο θέμα της παιδείας, οι γιορτές και τα πα-

νηγύρια  με στόχο το έργο της επανάστασης

έπαιξαν ιδιαίτερο και πρωταρχικό ρόλο.

Στην παιδεία  η πρωτοβάθμια βασική εκπαί-

δευση για αγόρια και κορίτσια γίνεται και πα-

ρέχεται δωρεάν για όλες τις βαθμίδες. Η

τροφή, τα ενδύματα, οι κοινωνικές φροντίδες

δωρεάν και ομοιόμορφα  και ισότιμα. Οι γο-

νείς δεν έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν

στην ανατροφή των παιδιών τους. Γι’ αυτό

μεριμνά μόνο η πολιτεία, η οποία διαμορφώ-

νει και τους χαρακτήρες κατά το δοκούν.

Στα θέματα των καλών τεχνών γνωστή είναι

η στρατευμένη  φαντασία του γαλουχημένου

με τις ιδέες του διαφωτισμού διακεκριμμένου

ζωγράφου Νταβίντ  (David 1748- 1825  ο

οποίος μάλιστα αργότερα αν δεν με απατά η

μνήμη μου είχε επιδείξει και έντονο ανθελ-

ληνικό πνεύμα όσον αφορά το 1821.

Βέβαια η οικονομία του χώρου, δεν μου επι-

τρέπει να αναφερθώ εν εκτάσει στην ποίηση

και λογοτεχνία, που ήταν και αυτές κατά κά-

ποιο τρόπο  υποχρεωτικά εντεταγμένες στο

πνεύμα της εποχής. 

Ασχετα όμως με τα σύν και τα πλήν που ανέ-

φερα, θα συμφωνήσω   πως «η εξεγερμένη
Γαλλία του 1789, έδωσε το οριστικό σχήμα
στα βασικά ιδεολογικά ρεύματα του  σύγ-
χρονου κόσμου.» 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Ανάκληση  Διατάγματος της Νάντης (1685). Με

την ανάκληση   καταργήθηκαν τα δικαιώματα των

προτεσταντών, και  αυτοί αναγκάστηκαν να μετα-

ναστεύσουν στην Αγγλία, Αφρική και αλλαχού. 
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Άγγελε, όποτ’ αισθανθείς
να σου βαραίνουν τα φτερά σου
και δεν βρεθεi απανεμιά για να σταθείς,
στάσου αντίκρυ στην καθάρια τη ματιά σου,
να τραγουδήσει σου η απέραντη ψυχή
σ’ ένα γιαννιώτικο καθρέφτη
όταν χτενίζεις τα μαλλιά σου.

Όσοι επιλέξετε κάποιον από τους πανέμορφους της Ηπείρου

τόπους για να χαρείτε τις διακοπές σας, μην παραλείψετε να

επισκεφθείτε τα Γιάννενα. Πόλη φορτωμένη μνήμες κι ομορ-

φιές, χαρίζει αρώματα κι ανάσες ψυχής, σε όσους έχουν

ανάγκη ν’ ανασαίνουν Ελλάδα.

Δεν είναι πρόθεσή μου να δώσω ταξιδιωτικές οδηγίες για τα

Γιάννενα. Πάρτε έναν τουριστικό οδηγό. Με δυό λόγια, αξί-

ζει να δείτε τα πάντα στη βασίλισσα της Ηπείρου. Άλλωστε

τι να πρωτοειπώ γι’ αυτή την πόλη, που στέκει σαν αστρική

πύλη-πέρασμα ανάμεσα στο σήμερα και στο χθες. Ποτέ μου

δεν κατάφερα να περιγράψω ικανοποιητικά, ότι αγαπώ πολύ.

Κάποιες ξεχωριστές πόλεις μοιάζουν με κάποιες ξεχωριστές

γυναίκες. Ένα εκατομμύριο λόγια δεν μπορούν να πούνε

τόσα πολλά, όσα οι δικές τους σιωπές. Και τα Γιάννενα, όσο

ζωντανή, πολύβουη και πολύχρωμη πόλη κι αν είναι, κρύβει

πολλές τέτοιες σιωπές, μαγικές.

Τις είδα και τις άκουσα κάποιες από αυτές τις σιωπές και τα-

ξίδεψα και χάθηκα για λίγο μέσα τους, γιατί υπάρχουν στιγ-

μές που δεν μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αν σταματά ο

χρόνος, ή μας τραβά ακατανίκητα στο χθες. Σε κάτι μαγαζιά

στην παλιά πόλη και κάτω από το κάστρο και στο νησάκι της

Λίμνης. Σ’ εκείνα τα μαγαζιά όπου στραφταλίζουν τα όνειρα

που λέγονται γιαννιώτικη αργυροχρυσοχοϊα.

Την πρώτη φορά που επισκέφθηκα παιδί τα Γιάννενα, θυμά-

μαι ότι μπήκα φλογισμένος στην πόλη και πολύ πριν την αν-

τικρίσω, την έψαχναν τα μάτια μου από το παράθυρο τ’

αυτοκινήτου. Θες τα διαβάσματα, αφού μεγάλωσα μέσα σε

εκδοτικό οίκο, θες οι διηγήσεις του πατέρα μου που είχε υπη-

ρετήσει στα Γιάννενα τότε στον Εμφύλιο, ίσως και να ‘φται-

γαν οι γιαννιώτικες μπιζουτιέρες, οι χτένες κι οι καθρέφτες

της μάνας μου, κάτι το παιδικό κόλλημα στα σαρανταπεντά-

ρια δισκάκια με τα σόλο κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά, ίσως κι

εκείνα τα παράσημα του Ζακυνθινού παππού μου –με κατα-

γωγή από το Σούλι- που είχε πολεμήσει μπροστά στο Μπι-

ζάνι, «Τα πήραμε τα Γιάννενα», έλεγε τότε το τραγούδι των

ελευθερωτών και λαχταρούσα να δω τι πήραμε, πάντως θυ-

μάμαι ότι μπήκα στην πόλη, θαρρείς με τα χέρια απλωμένα σε

αγκαλιά.

Την αγκάλιασα και μ’ αγκάλιασε. Και τότε που ήμουν παιδί κι

ύστερα νέος κι αργότερα που πήγα με τη γυναίκα μου και

τους γιούς μου για να την δουν. Τότε, παλιά, τρόμαξαν να με

ξεκολλήσουν οι γονείς μου από τα μαγαζιά με τα γιαννιώτικα

στολίδια. 

«Πάμε να φύγουμε –μου είπε ο πατέρας μου- έλα να πάμε σ’

εκείνο το μαγαζί με τα παιχνίδια που είδαμε πριν» - «Όχι, δεν

θέλω παιχνίδια, θέλω εκείνη τη μπιστόλα (πανάκριβη), το

σπαθί (ακόμα πιο ακριβό) κι αυτό το κουτάκι (ασημοκαπνι-

σμένη μπιζουτιέρα, παρακαλώ!) για να βάζω τα στρατιωτά-

κια μου» - «Μα αυτή είναι μπιζουτιέρα, είναι για γυναίκες»,

γέλασε ο πατέρας μου – «Πάρτου τη Μίμη, να χαρείς, μπας

και γλυτώσουν οι δικές μου», τον ικέτεψε η μητέρα μου. Τε-

λικά, μου αγόρασε μόνο τη μπιστόλα. Σαν τους Τούρκους κι

εγώ. Ζήτησα τρία, πήρα ένα, κέρδος είχα. Πολύ αργότερα,

νέος άντρας, μετέφερα το πρόβλημα σε μιά παρέα μου:

«Πρώτη φορά έχω δει άντρα να σκάει γυναίκα στο χάζεμα

μέσα σ’ ένα μαγαζί», μου είπε αγανακτισμένη, αφού είχαν

πονέσει τα πόδια της από την πολύωρη περιήγηση στις «σπη-

λιές με τους θησαυρούς» κι αφού κουβαλούσε όλες τις τσάν-

τες με τα «λάφυρα», άλλωστε για κείνη τα ‘χα αγοράσει, εγώ

μόνο να «χαζεύω» ήθελα, αλλά ...«δεν θέλω άλλα, φτάνει,

ευχαριστώ, θέλω να κάτσω, θέλω να φάω...», τι να κάνω,

υπάκουσα.

Την θυμήθηκα χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 2007, στο Πέ-

ραμα, έξω από το σπήλαιο. Μετά την περιήγηση στον υπό-

γειο κόσμο με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, είχα

συνωμοτήσει μέσα μου να παρασύρω την οικογένεια  σ’

εκείνο το μαγαζί δίπλα, που είχε τα «δικά μου». Φρόντισα να

ξεγελάσω τους πιτσιρικάδες με ότι μπιχλιμπίδια τους γυάλι-

σαν και χάθηκα στον μαγικό κόσμο με τις ασημένιες καμπύ-

λες και τις φωνές από το χθές. Αλλοίμονο, όμως, οι φωνές

από το σήμερα ακούστηκαν γκρινιάρικες, πολύ νωρίτερα απ’

ότι τις περίμενα: «Μπαμπά κουράστηκα, μπαμπά πεινάω,

(εκείνο το ρημάδι το σουβλατζίδικο απέναντι, είχε φλομώσει

με την τσίκνα του το μισό Πέραμα) Γρηγόρη, πάμε να φάμε κι

έλα κάποια άλλη στιγμή μόνος σου, να τα δεις με την ησυχία

σου». Μόνος μου; Όχι, δεν λέει. Εγώ δεν θέλω μόνο να τα

βλέπω τα γιαννιώτικα ασημομαλάματα, θέλω και να τα δεί-

χνω στους άλλους, θέλω να τα θαυμάζουν κι εκείνοι, αλλιώς

δεν λέει. Με νίκησε ο εκμαυλιστής ο σουβλατζής, ίσα που

πρόλαβα να πάρω έναν καθρέφτη και πάνω που ζαχάρωνα

τις χτένες.

Γιαννιώτες αργυροχρυσοχόοι! Χέρια ευλογημένα απ’ τον

Θεό. Άφταστοι τεχνίτες ονείρων. Ψυχές ερωτευμένες, να δί-

νουν στ’ άψυχο μέταλλο ζωή και φωνή και λατρεία. Κάθε

σκάλισμα, θαρρείς λουλούδι να θάλλει ανοίγοντας τα πέταλά

του. Κάθε στολίδι, θαρρείς τραγούδι, χάδι, ψίθυρος, φιλί.

Αν πάτε στα Γιάννενα και δεν μπείτε σ’ ένα τέτοιο μαγαζί, να

ταξιδέψετε και ν’ αναβαπτισθείτε στο χθες, δεν θα ‘χετε δει

κάποια από τα ωραιότερα λουλούδια της βαθειάς και μυρω-

μένης ηπειρώτικης ψυχής, που ξέρει να κεντά όνειρα στ’

ασήμι, στο μάλαμα, στο υφαντό, στο ξύλο, στην πέτρα.

Υ.Γ. Ένοιωσα την ανάγκη να καθαρίσω λίγο την ψυχή μου

από τον Γιωργάκη, τα Μνημόνια κι όλα τ’ άλλα των ημερών

μας δαιμόνια. Ευελπιστώ στην κατανόησή σας.

Γιαννιώτες αργυροχρυσοχόοι
Άφταστοι τεχνίτες ονείρων

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων
σήμερα, 1η Ἰουλίου καί κάτι μʼ
ἔσπρωχνε ἀπό χθές πρός τήν ἐκκλη-
σία. Πῆγα, πού λέτε, τόν ἀνήμπορο
καί ὑπερήλικα πεθερό μου νά κοινω-
νήσει. Συγχωρεῖστε μου τήν ἔπαρση,
ἀλλά μʼ αὐτούς τούς δύο Ἁγίους ἔχω
κάτι κοινό! Ἀπό τότε πού οἱ συμπα-
τριῶτες μου περιφρόνησαν τά ἰ δ α -
ν ι κ ά καί τό ʼριξαν στά δ α ν ε ι κ ά,
αἰσθάνομαι κι ἐγώ ἀνάργυρος,
κοινῶς ἀπένταρος!..

Ὅλα πήγαιναν κατʼ εὐχήν, ὥσπου ὁ
ἱεροκήρυκας ἐκτόξευσε ἕνα ἁμαρ-
τωλό πύραυλο πού ἐξερράγη στά
μοῦτρα μου! Κεντρικό θέμα τοῦ κη-
ρύγματος ἦταν «ὁ φθόνος», καί πυ-
ροκροτητής «ὁ φθόνος ὁδήγησε τό
Χριστό στό θάνατο, ἀφοῦ ἔτσι ἀπο-
φάσισαν οἱ ὁμοεθνεῖς του Ἰου-
δαῖοι»!!!
Ὅταν κατάφερα νά δαμάσω τήν
ὀργή μου καί νά σταματήσω τίς ἰλιγ-
γιώδεις περιστροφές τοῦ τρούλου
τῆς ἐκκλησίας, μάζεψα τά θραύ-
σματα τῆς ἔκρηξης καί τά ταξινό-
μησα. Δέν μέ εἶπαν Θωμᾶ εἰκῇ καί ὡς
ἔτυχε, ἀλλά ἐπειδή βάζω «τόν δά-

κτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων» καί
ἰδοῦ τʼ ἀποτελέσματα τῆς δακτυλο-
σκοπίας: (Τί κρίμα πού ὁ ἀρχιμανδρί-
της δέν ἦταν δίπλα μου νά τόν
ρωτήσω):

Πῶς, πανοσιολογιώτατε, καταλήξατε
στήν Ἰουδαϊκή ἰθαγένεια τοῦ Χρι-
στοῦ; (Πρός ἀποφυγήν παρερμη-
νειῶν, ἐπιτρέψτε μου νά διευκρινίσω
πώς δέν ἔχω τίποτα κατά τῶν Ἰου-
δαίων, ἀλλά εἶμαι ἄσπονδος ἐχθρός
τῶν παραχαρακτῶν τῆς ἱστορίας!).

1. Δέν παραδέχεστε τό Σύμβολον
τῆς Πίστεως; Γιά τόν Χριστό λέει κα-
θαρά: «...τόν ἐκ τοῦ πατρός γεννη-
θέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων».
Ὑπῆρχαν Ἰουδαῖοι «πρό πάντων τῶν
αἰώνων»;

2. Μήπως ξεχάσατε, πανοσιολογιώ-

τατε, τήν περικοπή «ὁμοούσιον τῷ
πατρί διʼ οὗ τά πάντα ἐγένετο;» Εἶναι
«ὁμοοῦσιοι τῷ πατρί» οἱ Ἰουδαῖοι;
Φυσικά ὄχι, γιά νά μή σᾶς πῶ ὅτι δέν
εἶναι «ὁμοούσιοι» οὔτε μέ τόν γε-
νάρχη τους τόν Ἀβραάμ, ἀφοῦ ὁ
πρωτότοκος γιός του, ὁ Ἰσμαήλ, εἶχε
μητέρα του τήν Αἰγυπτία Ἄγαρ,
δούλα τῆς στείρας Σάρας πού ἦταν ἡ
νόμιμη σύζυγός του! (Ἄς παραβλέ-
ψουμε καί τό ἁμάρτημα τῆς μοιχείας
πού διέπραξε ὁ Ἀβραάμ!)

3. Μήν ἀποπειραθεῖτε νά προτείνετε,
πανοσιολογιώτατε, ὅτι ἡ Ἰουδαϊκή
ἰθαγενεια προέρχεται ἀπό τήν
πλευρά τῆς Μαρίας! Ἐκτός ἀπό τήν
Ἄγαρ πού μόλις ἀνέφερα (οἱ δύσπι-
στοι μποροῦν νά διασταυρώσουν τήν
ἐγκυρότητα ἀπό τήν Παλαιά Δια-
θήκη, Γένεσις ΙΣΤ΄/1) ὁ γενάρχης τῶν
Ἑβραίων «ἔσπειρε» πολλά νόθα παι-

διά, ἀφοῦ οἱ ἀλλοδαπές παλλακίδες
του ἦταν πολυάριθμες (Γένεσις
ΚΕ΄/6).

Ἐπειδή «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ», θά
παρακαλέσω τούς ἰεράρχες μας νά
προσέξουν λίγες ἐπισημάνσεις τῆς
ταπεινότητός μου:

• Ἡ ἐποχή τοῦ «πίστευε καί μή
ἐρεύνα» παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί!
• Ὕβρεις ὅπως: «γιατί ʼναι θέλημα
Θεοῦ ἡ Πόλη νά τουρκέψει» πού σέ
ἁπλῆ ἑλληνική σημαίνει: «ὁ Θεός
θέλει νά γίνουμε μουσουλμάνοι»
μᾶς ταπεινώνουν ἀνεπανόρθωτα!
• Μήπως πρέπει νʼ ἀλλάξουν ἐπάγ-
γελμα οἱ ἱερωμένοι πού, ἐνῶ κηρύσ-
σουν τήν ταπεινοσύνη καί γνωρίζουν
ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔπλυνε τά πόδια τῶν μα-
θητῶν του, αὐτοί προσφωνοῦν τόν
Θεό «Ἅ γ ι ο» καί τόν Πατριάρχη
«Π α ν α γ ι ώ τ α τ ο »;

Ἐπειδή δέν εἶμαι θεολόγος, ὑπο-
γράφω ὡς

Θ. Θεολόγης
ἱστοριοδίφης / συγγραφέας

1η Ἰουλίου, 2011

Πῶς ἀπέκτησε 
Ἰουδαϊκή ἰθαγένεια ὁ Χριστός!
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Ακολουθώντας την μεγάλη μου αγάπη, το χορό, μαζί

με την χορευτική μας ομάδα Fuerza Azteca, επόμενη

στάση στο χορευτικό μας tour ήταν η Γαλλία και πιο

συγκεκριμένα η παραλιακή πόλη Saint - Jean de Monts.

Οι Γάλλοι που είναι ιδιαίτερα λάτρεις της λάτιν μουσι-

κής αγκάλιασαν το φεστιβάλ Salsa Swim - και μαζί μ’

αυτό κι εμάς που χορέψαμε - ένα φεστιβάλ που έγινε

στην απέραντι παραλία του Γαλλικού προαστίου. 

Τρεις μέρες με πολλά shows από χορευτές απ’ όλο τον

κόσμο, σεμινάρια για salsa και άλλα είδη χορού, ζων-

τανή μουσική με κρουστά και χορό στην άμμο και βέ-

βαια party το βράδυ σε 4 διαφορετικές αίθουσες

(γεμάτες όλες) συνέθεσαν το τριήμερο.

Κι επειδή σε κάθε ταξίδι ξεκλέβουμε λίγες ώρες για

...τουρισμό, ποιός άλλος θα μπορούσε να ήταν ο προ-

ορισμός μας, από το ακριβό Παρίσι και φυσικά τον

Πύργο του Άιφελ.

Υπέροχη πόλη όπου και να κοιτάξεις. Τα κτίρια, τη

φύση... Με τον ποταμό Σηκουάνα να χωρίζει την πόλη

στα δύο, στη δεξιά όχθη κυριαρχούν οι επιχειρήσεις και

τα χρηματιστήρια ενώ στην αριστερή είναι ο παραδο-

A Paris σε ρυθμούς salsa! 

Μια πόλη για να επισκεφθείς...

Ακολουθώντας όλες τις παραδόσεις, “κήδε-

ψαν” την Ελλάδα εικονικά στη Μήλο, μετά την

πραγματική κηδεία που της επιφύλαξαν οι πο-

λιτικοί της. 

Κολλήσανε χαρτάκια στις κολώνες, φτιάξανε

φέρετρο με ζωγραφισμένη την Ελληνική ση-

μαία επάνω και κάνανε την εξόδιο ακολουθία

κατά μήκος όλου του λιμανιού της Μήλου. 

Συνθήματα δεν ακούστηκαν λόγω της βαριάς

ατμόσφαιρας που επικρατούσε, ηχούσαν

όμως λυπημένα τα τύμπανα...

Έξυπνη σαν κίνηση, αλλά ας αφήσουμε τους

θρήνους κι ας αναλάβουμε δράση!

σιακός τόπος διαμονής διανοούμε-

νων και καλλιτεχνών.

Επισκεφθήκαμε λοιπόν τον Πύργο

του Άιφελ, ανεβήκαμε τα 669 σκα-

λοπάτια του και αγναντέψαμε την

πόλη από ψηλά. 

Την πόλη, που οι Παριζιάνοι, έχουν

φροντίσει να την διατηρήσουν πολύ

καλά, δίνοντάς σου έτσι την ευκαι-

ρία να πάρεις μια γεύση από την

παλιά “Πόλη του φωτός”, της πολι-

τιστικής και οικονομικής πρωτεύου-

σας. 

Σε όποιον αποφάσιζε να την επι-

σκεφθεί θα τον συμβούλευα να

κάνει ένα - δύο μαθήματα Γαλλικών

πρώτα καθ’ ότι το μόνο σημείο που

συνεννοηθήκαμε στα αγγλικά ήταν

ο Πύργος του Άιφελ...

Τώρα αν δεν σας πέρνουν τα οικο-

νομικά σας για να φτάσετε μέχρι

Παρίσι, μπορείτε να πάτε στους

Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας να

δείτε ακριβές αντίγραφο του Πύρ-

γου του Άιφελ σε ύψους περίπου

2όροφης πολυκατοικίας. 

“Κηδέψαν” την Ελλάδα
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επ ιστολές που λάβαμε
Να δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε

Κύριε Πρόεδρε,

σαν ενεργός πολίτης με παρουσία σε όλα τα συμβούλια

θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις:

1) Να μεριμνήσετε να υπάρχουν με την είσοδο των δημο-

τών στην αίθουσα των συνεδριάσεων φωτοτυπημένα τα

θέματα της συνεδρίασης.

2) Να μεταφερθούν στο τέλος, (μετά τη συζήτηση των θεμά-

των), οι ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

3) Να είστε λίγο ελαστικός όταν ζητά το λόγο κάποιος δημότης.

4) Να μοιραστεί στους δημότες ή να ανακοινωθεί στον

τύπο (τοπικό) ο κανονισμός συνεδριάσεων Δημοτικού

Συμβουλίου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχουμε και εμείς οι

δημότες άποψη· άλλωστε εμείς σας βάλαμε στην έδρα.

Πότε θα αποκτήσει όνομα ο Δήμος μας;;;;;;;;;;;;;;;

Lakis argyriou

Απαγόρευση στάθμευσης στο θέατρο Βέμπο!

Αγαπητή Εβδόμη,

την περασμένη εβδομάδα πήγα σε μία εκδήλωση στο δημο-

τικό θεατράκι Βέμπο στην παραλία της Βούλας. Πάντα στις

εκδηλώσεις, όσοι πηγαίναμε, νωρίς βρήσκαμε και σταθ-

μεύαμε στο χώρο στάθμευσης μπροστά από το θέατρο.

Αυτή τη φορά δημοτική αστυνομία που βρισκόταν εκεί δεν

μου επέτρεψε να μπω, ενώ το πάρκινγκ ήταν άδειο.

Σε ερώτησή μου γιατί απαγορεύεται, μου απάντησε “εν-

τολή δημάρχου”.

Στην ερώτησή μου, μα αν δεν μου επιτρέπεται μέσα στο

πάρκινγκ πού να παρκάρω, η απάντηση της δημοτικής

αστυνομικίνας ήταν: «στη λεωφόρο».

Αγανακτισμένος πήγα και πάρκαρα ο μισός πάνω στο πε-

ζοδρόμιο της παραλιακής λεωφόρου, με όλους τους κιν-

δύνους που συνεπάγεται απ’ αυτό.

Εκείνο όμως που με εξόργισε ήταν όταν μετά την παρά-

σταση βγαίνοντας βρήκα το πάρκινγκ γεμάτο με αυτοκί-

νητα μεγάλου κυβισμού και για χοντρά ...πορτοφόλια.

Αυτή είναι η πολιτική του δημάρχου;

Αγγελος Περιβολάκος

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο

αλλά και στην αντιδήμαρχό μας, για την

βίαιη εκδίωξη των βρεφών και των νη-

πίων των Δημοσίων Υπαλλήλων από

τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

Παλλήνης.

Οι Κηφήνες, αφού ήθελαν να κάνουν

παιδιά και να επιβαρύνουν τη χώρα μας

με το κόστος της υγείας των παιδιών

τους και αργότερα με το κόστος της

Δημόσιας Εκπαίδευσης, θέλουν τώρα

να επιβαρύνουν και τον δήμο μας με τα

έξοδα λειτουργίας των παιδικών σταθ-

μών.

Να τα πάνε στους ιδιωτικούς σταθμούς,

ας πληρώσουν ρε αδερφέ και 500 ευρώ

το μήνα, σιγά το ποσό, πως άλλωστε θα

αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας;

Οι υποδομές του κράτους υπάρχουν

πρωτίστως για να εξυπηρετούνται οι τί-

μιοι φορολογούμενοι, οι ελεύθεροι

επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμε-

νοι, που έκοβαν αποδείξεις, που δήλω-

ναν με ακρίβεια τα εισοδήματά τους,

που πληρώνουν τους φόρους τους και

βεβαίως οι απαιτήσεις τους πρέπει να

ικανοποιούνται.

Δεν αναφέρομαι στους πολύπαθους

υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, που

από ότι φαίνεται δεν αλλάζει γι’ αυτούς

τίποτε. Ίσως έπρεπε να τους εκδιώξετε

και αυτούς, γιατί δεν δουλεύουν πάν-

τοτε με χαρά για τα αφεντικά τους. Οι

μισθοί πείνας και η προοπτική της ανερ-

γίας είναι ψιλά γράμματα (για τους πρε-

σβύωπες της τρίτης ηλικίας).

Πολύ καλά κάνετε και αλλάζετε το κα-

θεστώς που ως τώρα ήθελε άεργους

και άνεργους να μη δικαιούνται παι-

δικό σταθμό και να τον δικαιούνται

μόνο οι γονείς που εργάζονται και οι

δύο. Αυτοί που εργάζονται και οι δύο

μπορούν να κουβαλούν τα παιδιά τους

στις εργασίες τους, αν βέβαια εργάζον-

ται σε γραφεία…

Ξέρω καλά πως προσπαθείτε εδώ και

πολλά χρόνια να αυξήσετε τις θέσεις,

για να εξυπηρετηθούν περισσότεροι και

θα το προσπαθείτε ίσως και για τα υπό-

λοιπα χρόνια της ζωής σας. Ίσως και να

ζω όταν το όνειρο θα πραγματοποιηθεί.

Το νέο πρόγραμμα όμως δεν προσθέτει

ουσιαστικά καμία νέα θέση, και  απαλ-

λάσσει το δήμο από τα έξοδα λειτουρ-

γίας των παιδικών σταθμών, (χάρη στο

ΕΣΠΑ). Συγχαρητήρια!

Επί πλέον κε Δήμαρχε βάζετε ταφό-

πλακα σε ένα πελατειακό σύστημα που

δημιούργησαν και ανάθρεψαν οι δημό-

σιοι υπάλληλοι, και που γνωρίζω πως τα

τελευταία 25 συναπτά έτη που έχετε

εσείς και η παράταξή σας την ευθύνη

διοίκησης αυτού του Δήμου, προσπαθή-

σατε, αλλά στάθηκε αδύνατο να δημι-

ουργήσετε ένα αντικειμενικό,

αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα γι’

αυτή την επιλογή.

Δεν πειράζει για τις μειώσεις των μι-

σθών που έχουν υποστεί οι Δημόσιοι

και οι κάθε λογής Υπάλληλοι και γι’

αυτά που έρχονται, άλλωστε αυτοί (του

δημοσίου)  έχουν πάντα πολύ καλή

σχέση με τους διευθυντές τους, που

πάντοτε τους καλύπτουν για να εξυπη-

ρετούν τα ρουσφέτια τους. Τους Διευ-

θυντές και τους κάθε λογής

προϊσταμένους τους είχατε κρίνει

(εσείς που είχατε και έχετε  την εξου-

σία) ικανούς με την αμερόληπτη κομμα-

τική συνέντευξη, που κάθε φορά

προεκλογικά διακηρύττατε ότι θα την

καταργήσετε, αλλά υπάρχει και σας

εξυπηρετεί.

Κε Δήμαρχε θέλω ακόμη να σας ευχα-

ριστήσω που με τις δακρύβρεχτες επι-

στολές σας στον ΟΣΚ μας συγκινήσατε

όλους, για την τύχη του 5ου Δημοτικού

σχολείου, που σε δύο τουλάχιστον προ-

εκλογικές μάχες προβάλατε σαν επιτυ-

χία της παράταξής σας.

Επί τέλους καταλάβετε ότι σας έχουμε

αναθέσει την διοίκηση του Δήμου και

την διακυβέρνηση αυτής της χώρας,

είστε σημαίνον στέλεχος του κυβερ-

νώντος κόμματος, σταματήστε να συμ-

περιφέρεστε σαν κριτές του έργου της

διοίκησης του κράτους, είναι κομματικοί

σας φίλοι (κάποτε θα λέγαμε σύντρο-

φοι) και αμείβονται με παχυλούς μι-

σθούς (ειδικά μισθολόγια, επιδόματα,

συμμετοχές σε επιτροπές κ.α.).

«Είναι θλιβερό, ιδιαίτερα στις σημερι-

νές δημοσιονομικές συγκυρίες, το δη-

μόσιο χρήμα το οποίο έχει ήδη

επενδυθεί στο συγκεκριμένο σχολικό

συγκρότημα, να αντιμετωπίζεται με

τόση αδιαφορία και απαξίωση από τον

ΟΣΚ.» Νομίζω πως με τον ίδιο τρόπο

αντιμετωπίζεται όλη η Δημόσια περιου-

σία από τους Δημόσιους Οργανισμούς,

γι’ αυτό καλώς τους καταργείται, δεν

φταίνε σε τίποτα οι διοικήσεις τους (εί-

παμε είναι σύντροφοι).

Πολύ καλά κάνετε, γιατί όταν πονάει το

κεφάλι, ή ας αφήσουμε το κεφάλι, μιας

και το ψάρι βρωμάει από αυτό, ας

πούμε για το χέρι, το πόδι, το μάτι , το

αυτί ή άλλα. Όταν λοιπόν κάτι από αυτά

πονάει, μπορούμε εύκολα να το κό-

ψουμε και να γλιτώσουμε από τον πόνο,

έχουμε άλλωστε δύο απ’ το καθένα.

Αυτός είναι ο σύγχρονος επιστημονικός

τρόπος αντιμετώπισης, και στην ιατρική

αλλά και οπουδήποτε αλλού. Ό,τι δεν

λειτουργεί σωστά το κόβουμε και το πε-

τάμε στα σκουπίδια.   

Υ.Γ. Θα θεωρούσα επιτυχία αν τα 301

παιδιά του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟ-

ΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ήταν επιπλέον των

θέσεων των παιδιών που ήδη εξυπηρε-

τούν οι παιδικοί σταθμοί στο Δήμο Παλ-

λήνης.

Με τιμή

Αραμπατζής Μιχάλης

Ένας κάτοικος του πρώην Δήμου Γέ-

ρακα που είχε την τύχη το πρώτο του

παιδί να περάσει πολλές ευχάριστες

στιγμές, χάρη στην αξιοζήλευτα ανιδιο-

τελή προσφορά του προσωπικού του,

στον ακόμη… άθλιο κτιριακά 1ο Παιδικό

Σταθμό Γέρακα.

ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Με μια πικρή ειρωνεία, ο αναγνώσης Μιχάλης Αραμπατζής, “ευχαριστεί” το Δήμαρχο Παλ-

λήνης, γιατί πλέον οι παιδικοί σταθμοί δέχονται παιδιά γονιών που εργάζονται και οι δύο

και όχι από ανέργους.

Μετά την καταστροφική φωτιά του καλοκαιριού

του 2009, κάτοικοι της τότε κοινότητας Πικερ-

μίου αναλάβαμε εθελοντικά την πρωτοβουλία να

εμπλουτίσουμε με πλατύφυλλα δασικά δέντρα

την αναδασωτέα δασική έκταση στο Δασαμάρι

που περιβάλλεται από το ρέμα Βαλανάρη

(Ντράφι), το ρέμα Δασαμάρι (Διώνη) και εκτεί-

νεται βόρεια προς το Πεντελικό.

Επιλέξαμε να προστατέψουμε κατά προτεραι-

ότητα το δασικό χαρακτήρα αυτής της περιοχής,

αφού όλοι ξέρουμε ότι απειλείται από διάφο-

ρους συνεταιρισμούς και διεκδικήσεις ιδιωτών:

«Εάν η πολιτεία ήθελε να δείξει αποφασιστικό-
τητα, θα έπρεπε να ξεκινούσε από εδώ τη μαζική
αναδάσωση. Πριν από τη φωτιά του 1998, είχαμε
φυτέψει σε αυτές τις πλαγιές 1,5 εκατ. δέν-
τρα.»[1]

Με τις περιορισμένες, αλλά συστηματικές και

επίμονες δυνάμεις μας ξεκινήσαμε να αγορά-

ζουμε πλατύφυλλα δενδρύλλια, να συλλέγουμε

σπόρους βελανιδιών, να σκάβουμε και να φυ-

τεύουμε. Δύο χρόνια μετά έχουν επιζήσει των

κοπαδιών και των καιρικών συνθηκών περίπου

150 δέντρα.

Για το φετινό καλοκαίρι απευθυνόμαστε πλέον

στο νέο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και ζητάμε τη

διάθεση μιάς υδροφόρας για 2-3 ποτίσματα: ένα

τον Ιούλιο και ένα (ή δύο) τον Αύγουστο. Κάθε

πότισμα διαρκεί 2-3 ώρες και γίνεται από τους

εθελοντές της πρωτοβουλίας μας.

Αναμένουμε θετική ανταπόκριση των θεσμών

στην πρωτοβουλία των κατοίκων! 

email: dasamari.sos@gmail.com

"Δασαμάρι S.O.S." για πότισμα δενδρυλίων στα καμένα
Αίτημα προς τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για τη διάθεση υδροφόρας του Δήμου προ-

κειμένου να ποτιστούν νεαρά δέντρα σε καμένη δασική έκταση στο Δασαμάρι, κατέθεσε

η ανεξάρτητη πρωτοβουλίας πολιτών "Δασαμάρι S.O.S." , η οποία τονίζει μεταξύ άλλων:
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Μια σπάνια παράσταση

χορού και μουσικής αφιερω-

μένη στην Κρήτη από την

Ομάδα Έκφρασης Κρητικών

Χορών των Γιάννη και Γιώρ-

γου Μεγαλακάκη είχαν την

ευκαιρία να απολαύσουν

όσοι παραβρέθηκαν την Κυ-

ριακή 10 Ιουλίου στην παρα-

λία Αναβύσσου (Πέτρινο). 

Η παράσταση που είχε τίτλο

«Χορεύω αιώνες στην

Κρήτη» μας ταξίδεψε στα

βάθη της αυθεντικής και ανε-

ξερεύνητης ταυτότητας της

Κρήτης. 

Η ...θεϊκη  λύρα συναντήθηκε

με τον  κρητικό χορό, ενώ

μέσα από προβολή βίντεο οι

θεατές παρακολούθησαν

σπάνιες καταγραφές από την

Κρήτη που αφορούν τη μου-

σικοχορευτική της παρά-

δοση. 

Στην εκδήλωση παρουσιά-

στηκαν  17 χοροί, από τους

πιο διαδεδομένους μέχρι

τους πιο σπάνιους, οι οποίοι

καλύπτουν γεωγραφικά ολό-

κληρη την Κρήτη.  

Η πολυμελής χορευτική

ομάδα των αδελφών Μεγα-

λακάκη, η οποία απέσπασε

το θερμό χειροκρότημα του

κοινού και ιδιαίτερα κολα-

κευτικά σχόλια από τους πα-

ρευρισκόμενους για το

άψογο καλλιτεχνικό αποτέ-

λεσμα που παρουσίασε, δη-

μιουργήθηκε το 1998 με

κυρίαρχο στόχο την ανά-

δειξη της τέχνης του κρητι-

κού χορού.

«Χορεύω αιώνες στην Κρήτη»
Χόρεψαν οι Κρητικοί στην  Ανάβυσσο

Μια εκλεκτή παράσταση, που δυστυχώς δεν προβλήθηκε

ιδιαίτερα η ημέρα υλοποίησής της, πραγματοποιήθηκε στις

8 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο, "Σοφία Βέμπο", στην πα-

ραλία της Βούλας, με τίτλο 1ο Φεστιβάλ Ελληνικών Παρα-

δοσιακών Χορών

Την οργάνωση είχε το “Χορεία” Εργαστήρι ελληνικής μου-

σικοχορευτικής παράδοσης.

Υπεύθυνος προγράμματος - Καλλιτεχνική Επιμέλεια:

Φώτης Βελισσαρόπουλος

Ομολογουμένως όποιος είδε την παράσταση έφυγε με τις

καλύτερες εντυπώσεις για την ποιότητα των χορευτών, των

μουσικών και των φωνών. Είναι σπουδαίο να βλέπεις αν-

θρώπους που αγαπούν ιδιαίτερα αυτό που κάνουν, γιατί το

βιώνουν και το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται.

Τη Μουσική Επιμέλεια είχε ο Θοδωρής Τασούλας

Η ορχήστρα πλαισιωνόταν από τους:

Θοδωρή Τασούλα - κλαρίνο ― Γιώργο Μαρινάκη - βιολί

Κώστα Παπαπροκοπίου - λαούτο ― Ανδρέα Παππά - κρουστά

Τάσο Αθανασιά - ακορντεόν

και στο τραγούδι η Παναγιώτα Λαλέζα.

οι Κατερίνα & Αντωνία Νίκα (απο το ΧΟΡΕΙΑ) 

Τα χορευτικά που έλαβαν μέρος στο φεστιβάλ είναι:
― Λαογραφικός όμιλος Βάρης "ΣΕΜΕΛΗ" - χοροί της Καππαδο-

κίας (Σαλταπίδα Βάνα)

― Σωματείο ελληνικών χορών και λαογραφικών ερευνών "ΔΡΩ-

ΜΕΝΑ" - χοροί της Νάξου (Τριανταφυλλίδης Δημήτρης)

― Αθλητικός και πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Γαλατσίου -

χοροί της Αττικής (Βακράκης Χρήστος)

― Μορφωτικός σύλλογος Ανεμωτισιών Λέσβου Αθήνας και Παν-

λεσβιακή Ένωση Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής - χοροί της

Λέσβου (Γρηγορίου Γρηγόρης)

― Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός σύλλογος Εκτελωνιστών Αλί-

μου - χοροί της Εύβοιας/Κάρυστος (Αθανασίου Δημήτρης)

― Πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Κρυονερίου Αττικής - χοροί

Μ. Ασίας (Γαντζίας Γιάννης)

― Εργαστήρι ελληνικής μουσικοχορευτικής παράδοσης "ΧΟΡΕΙΑ"

- χοροί απο τη Θράκη, την Αριδαία και την Αν. Ρωμυλία (Βελισσα-

ρόπουλος Φώτης)

――――――――――

Μελανό σημείο έξω από την εκδήλωση, η απαγόρευση ει-

σόδου στο χώρο του πάρκινγκ από τη δημοτική Αστυνομία.

Οπως μας είπαν δημότες που προσέγγισαν, τους υποδεί-

κνυαν να παρκάρκουν στη λεωφόρο, γιατί δεν επιτρεπόταν

η στάθμευση μέσα με  “εντολή δημάρχου”.

Αργότερα, όπως μας κατήγγειλαν, είδαν το πάρκινγκ γε-

μάτο με υψηλού κυβισμού οχήματα, θαμώνες του κέντρου,

που μας έλεγε ο δήμαρχος των 3Β ότι θα το σφραγίσει...

Τότε  καταλάβαμε το λόγο...

Ενα θερινό ταξίδι στην ελληνική παράδοση!

Ο Δήμος Κρωπίας συνοδοιπόρος σε μια Καινοτόμα  Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα 

του έργου στο www.urban-nose.gr

Συμμετέχοντες Δήμοι

• Gela (Ιταλία - Leader)

• Κρωπίας (Ελλάδα)                             

• Αγρινίου (Ελλάδα) 

• Grenoble (Γαλλία)

• Xativa (Ισπανία)

• Αθιένου (Κύπρος)

• Pori (Φιλανδία)

• Alcobaça (Πορτογαλία)

• Brighton & Hove (Αγγλία)

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ & ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

“Η ανάδειξη του πολιτισμού 
στην ανατολική Αττική θα ενισχυθεί” 

Την Αντιπεριφερειάρχη Χρυσάνθη Κισκήρα επισκέφθηκε ο διευθυντής των Μουσείων Βαρ-

νάβα και Μαραθώνα, Πέτρος Κατσίκης, για μια πρώτη ενημερωτική προσέγγιση.

Στην ενημέρωσή του ο διευθυντής αναφέρθηκε στο ρόλο και

την προσφορά των δύο μουσείων στην Περιφέρεια Αττικής τα

δέκα χρόνια λειτουργίας τους. Προσφορά στον πολιτισμό, το

περιβάλλον, τον εθελοντισμό, την ποιότητα ζωής στον ίδιο τον

άνθρωπο.  Τόνισε «την ανάγκη των υγιών φορέων με αποδε-

δειγμένη προσφορά να στηριχθούν από την Περιφέρεια χωρίς

τις παλιές πελατειακές λογικές και προκαταλήψεις όπου κυ-

ριαρχούσε το δόγμα του “κολλητού”». 

Η Αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα η οποία έχει ιδίαν

αντίληψη των δράσεων, αφού τα έχει επισκεφθεί σε ανάλογες

εκδηλώσεις και γνωρίζει το έργο τους,   εξήρε το έργο των

μουσείων με αποκορύφωμα την προσφορά τους στο πρό-

γραμμα εθελοντισμού προς τους Special Olympics 2011. 

Η ίδια θεωρεί “πως η προβολή του πολιτισμού συνολικά στην Αττική αποτελεί έναν από
τους πρωταρχικούς στόχους της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και πως ειδικότερα η
ανάδειξη του πολιτισμού στην ανατολική Αττική θα ενισχυθεί με πρωταγωνιστές τους θε-
σμούς, τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών».

“Αλαντίν” μια παράσταση στη Βραυρώνα

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας παρουσίασε τη

θεατρική παράσταση “Αλαντίν” από την παιδική σκηνή του θεάτρου τέχνης,  στο γήπεδο

μπάσκετ Βραυρώνος.

Η σκηνοθεσία  ήταν του Δημ. Δεγαΐτη, η μουσική του Νίκου Τσέκου, οι χορογραφίες της

Λίας Τσολάκη.

Ήταν μια παρά-

σταση που από-

λαυσαν μικροί και

μεγάλοι. Μια πα-

ράσταση που ταξί-

δεψε τους θεατές,

μάγεψε δε ιδιαί-

τερα τους μι-

κρούς.

Ακολούθησε πίτσα

πάρτυ, προσφορά

της πίτσας ‘fun’.

Φωτογραφία αρχείου: Ρουμπάνα.
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Μουσική εκδήλωση διαμαρτυρίας, που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Σαρωνικού, πραγματοποι-

ήθηκε στις 8/7,  στην κεντρική παραλία της

Αναβύσσου (Πέτρινο) στο πλαίσιο του αγώνα

ενάντια στο ξεπούλημα των ακτών στην πα-

ραλιακή ζώνη του Δήμου που επιχειρεί η εται-

ρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. 

Πολύς ο κόσμος, δημότες και επισκέπτες, πα-

ρακολούθησαν τη συναυλία και συμμετείχαν

στη διαμαρτυρία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και ο Αντιδήμαρ-

χος  Γιώργος Τζιβίλογλου, χαιρετίζοντας την

εκδήλωση τόνισαν ότι ο Δήμος είναι υπέρ της

ανάπτυξης και των επενδύσεων στην περιοχή

με την προϋπόθεση ότι οι όποιες αναπτυξια-

κές – επενδυτικές κινήσεις γίνουν θα έχουν

εξασφαλισμένη τη λαϊκή συναίνεση και τη

σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και κά-

λεσαν τον κόσμο να συμμετάσχει ενεργά

στον αγώνα για ελεύθερες και ανοιχτές στο

λαό παραλίες.

Τη συναυλία αποτελούσαν ένα όμορφο μου-

σικό σύνολο από τον μουσικό και τραγουδιστή

Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο και τους καλλιτέ-

χνες Άλκη Κόλλια και Αλεχάντρο Ντίαζ που

ερμήνευσαν τραγούδια από χώρες της Λατι-

νικής Αμερικής. 

Δράση για καθαρές παραλίες 

στην Παλαιά Φώκαια

Η ΑΘΗΝΑϊΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, στο πλαίσιο των

διάφορων προγραμμάτων για την προστασία

του περιβάλλοντος, ξεκίνησε το 2008 σε συ-

νεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος SOS «Κα-

θαρίστε τη Μεσόγειο» μια εκστρατεία με τίτλο

Amstel Eco για τον καθαρισμό και τη διατή-

ρηση καθαρών ακτών.

Φέτος το Amstel Eco Bar – για 4η χρονιά -

αναλαμβάνει δράση σε οκτώ πολυσύχναστες

ελληνικές παραλίες, μεταξύ των οποίων και η

παραλία της Παλαιάς Φώκαιας, με στόχο την

ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και την

εκπαίδευση των λουομένων για τη διατήρηση

καθαρών ακτών.

Παράλληλα, η δράση αφορά και στην ενημέ-

ρωση γύρω από την ανακύκλωση και επανα-

χρησιμοποίηση κάποιων υλικών (π.χ.

γυάλινων φιαλών), μέσα από πρωτότυπες και

δια-δραστικές ενέργειες, όπως είναι η συλ-

λογή απορριμμάτων από την παραλία, τα

οποία οι λουόμενοι παραδίδουν στο Amstel

Eco Bar, διαχωρίζοντάς τα σε ανακυκλώσιμα

και μη και ένα παιχνίδι γνώσεων, μέσω του

οποίου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται

γρήγορα και ευχάριστα πάνω από σημαντικά

περιβαλλοντολογικά θέματα (π.χ. τον χρόνο

αποσύνθεσης των υλικών στη θάλασσα κτλ). 

Μια τέτοια δράση εξελίχθηκε την Κυριακή 3

Ιουλίου στην παραλία της Παλαιάς Φώκαιας,

με συνεργασία του Δήμου Σαρωνικού, στα

πλαίσια της διεκδίκησης των ελεύθερων και

καθαρών ακτών.

Ο αγώνας του Δήμου Σαρωνικού για ελεύθερες παραλίες συνεχίζεται   

Ο Αντιδήμαρχος Μ. Τσαλικίδης συμμετέχον-
τας στην εκδήλωση

Το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου με παράδοση στις πολτι-

στικές εκδηλώσεις κλείνοντας φέτος τα 90 χρόνια

ζωη του, πραγματοποίησε ένα διήμερο εκδηλώ-

σεων (15,16/6) στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου και

στον αύλειο χώρο του.

Η πρώτη ήταν το διαδραστικό πολύτεχνο υπερθέ-

αμα «ΓΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ», μια παράσταση σε συρ-

ραφή κειμένων και σκηνοθεσία της καθηγήτριας

Χρύσας Διαγουρτά με δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος

εξελίσσεται η πορεία της ζωής του ανθρώπου μέσα

από τα μάτια της γυναίκας, που είναι κοριτσάκι, γί-

νεται γυναίκα, μάνα και μετά γιαγιά. Στο δεύτερο

μέρος η γιαγιά κάθεται αναπαυτικά στον καναπέ της

και απολαμβάνει τα τραγούδια που τα εγγόνια της

(μαθητές του σχολείου) έχουν γράψει. Στην παρά-

σταση συνδυάζονται όλες οι τέχνες επάνω στη

σκηνή (μουσική, χορός, θέατρο, κινηματογράφος,

ζωγραφική κ.λ.π.) Επίσης η παράσταση είναι δια-

δραστική, δηλαδή η συμμετοχή του κοινού είναι

απαραίτητη για την εξέλιξη του έργου. Οι μαθητές

που πρωταγωνίστησαν στην παράσταση ήταν οι:

Άννα Ανδρέου, Δημήτρης Αργυρίου, Ζωή Βάσιλα,

Άντζελα Βελιχάι, Ευαγγελία Γούλα, Ευστρατία

Γούλα, Αγγελική Δάβαρη, Χριστίνα Δρεπανιώτη,

Καικιλία Ζεμπίλα,

Έφη Θεοχάρη,

Γιώργος Θεοχά-

ρης, Αθηνά Κου-

τ σ ο π ο ύ λ ο υ ,

Σοφία Μάιερ,

Κωνσταντ ίνος

Μακρής, Βαρ-

βάρα Μαρίνη, Κα-

τερίνα Μουτσίου,

Φιλίτσα Μπήκα,

Μαρίνα Νταλέ,

Ντούνη Αναστα-

σία, Έφη Παληγιάννη, Σέβη Πάντου, Δέσποινα Σι-

δηρουργού, Γιάννης Σιδηρουργός, Ντιάνα

Σουλλάνη, Μαργαρίτα Σταματιάδη, Λευτέρης Σταύ-

ρου, Τσαουσάι Άνα. 

Οι υπεύθυνες  καθηγήτριες Χρύσα Διαγουρτά και

Ευθυμία Λιώρη ευχαρίστησαν θερμά τη διευθύντρια

Αθηνά Κιούση για την αμέριστη συμπαράσταση στο

έργο τους, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του

Γυμνασίου και όλους όσους παρευρέθηκαν.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν  στο

χώρο  του ιστορικού Γυμνασίου που εμπνέει σε

όλους για ένα

σχεδόν αιώνα

αγάπη και πίστη

στην ελληνική

παιδεία. Στον

προαύλιο χώρο

του σχολείου μα-

θητές, γονείς και

καθηγητές παρα-

κολούθησαν την

ιστορική ανα-

δρομή στην πο-

ρεία των 90 ετών

που διήνυσε  το Γυμνάσιο από την ίδρυσή του το

1921 ως το 2011.

Η  διευθύντρια Αθηνά Κιούση, αφού καλωσόρισε το

Δήμαρχο Κρωπίας Δημ. Κιούση, όλους τους επίση-

μους και όλους όσους παρευρίσκονταν, μίλησε για

την ιστορική σημασία του Γυμνασίου. 

Ακολούθησε η παρουσίαση «ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ ΤΕ-

ΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ»

που ετοίμασαν οι κυρίες Κιούση Αθηνά και Τσιακά-

λου Ελένη. Οι μαθητές και μαθήτριες Σταματιάδη

Μαργαρίτα, Ντιναπόγια Θοδωρής, Μπακάλης Γιάν-

νης, Τσιμπικτσιόγλου Αθηνά, Δάβαρη Ελένη και Πα-

ληγιάννη Ευθυμία, μας διηγήθηκαν την  ιστορία του

σχολείου. Το Γυμνάσιο Κορωπίου που ιδρύθηκε το

1921 είναι το παλαιότερο σχολείο της Ανατολικής

Αττικής, ενώ η ιστορία του ουσιαστικά ξεκινάει από

το 1882 περίπου, με τη διαφορά ότι τότε ονομάζον-

ταν Σχολαρχείο. Για τους ντόπιους έχει ιδιαίτερη

αξία αυτό το σχολείο, αφού το έχτισαν οι πρόγονοί

τους με δικά τους έξοδα και δική τους προσωπική

εργασία.  Στις αίθουσες και τους διαδρόμους του

σχολείου εκτέθηκε αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.  

Ακολούθως η χορευτική ομάδα του γυμνασίου με

παραδοσιακές στολές και με την καθοδήγηση της

Μαρίας Λουδάρου παρουσίασε παραδοσιακούς χο-

ρούς από όλη την Ελλάδα. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του

εκπαιδευτικού προγράμματος «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»,

που πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη των καθηγη-

τριών Σουρλαντζή Μαρίας και Λουδάρου Μαρίας. Η

παρουσίαση του προγράμματος έγινε με προβολή

βίντεο και εντυπωσιακών φωτογραφιών από το τα-

ξίδι των μαθητών στο Λονδίνο και παρουσίαση της

έκδοσης των εργασιών των μαθητών σε βιβλίο. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα-παρουσίαση του γαλλικού περιοδικού με

τίτλο «ON PARLE FRANC AIS AU 1ER GYMNASE

DE KOROPI» με υπεύθυνες τις καθηγήτριες  Αγγε-

λική Βαλογιάννη και Ζηνοβία Παπασπύρου  και με

τους μαθητές Αφροδίτη Αναγνώστου, Ζωή Βάσιλα,

Πέτρο Νικολού, Γεωργία Δημητρακοπούλου, Δήμη-

τρα Δήμα, Χριστίνα Δρεπανιώτη, Καικιλία Ζεμπίλα,

Έβελυν Καλλιακμάνη, Κρίστη Καίσαρη, Σωτηρία

Κόλλια, Γεωργία Κορωνιά, Δέσποινα Δήμου, Μα-

ριάννα Διαμαντίδου, Ευτυχία Θεοχάρη, Ευστρατία

Γούλα, Ευτυχία Μαγγίνα. 

Η Δήμητρα Γκόνου με τους μαθητές Ντούνη Δημή-

τρη, Σταύρου Λευτέρη και Νικολού Πέτρο παρου-

σίασαν το πρόγραμμα «Μ’ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΑΩ»,

στο οποίο περιέγραψαν την εργασία των μαθητών

για την καταγραφή των βιβλίων της σχολικής βι-

βλιοθήκης, για τον εμπλουτισμό της και για τη λει-

τουργία της ως δανειστικής. Ακόμη πρόβαλαν την

επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη του Κορωπίου

και τις καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές εργασίες μα-

θητών των τμημάτων Α5 και Α4.

1ο Γυμνάσιο Κορωπίου - 90 χρόνια  από την ίδρυσή του
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1. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδή-

λωση πυρκαγιάς 

― Μην καίτε ξερά χόρτα και κλαδιά ή σκουπίδια κατά την

διάρκεια των θερινών μηνών. 

― Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές

στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. 

― Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να

προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τρο-

χού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 

― Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε

υπαίθριους χώρους. 

― Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος

ανάφλεξης. 

― Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους

υψηλού κίνδυνου. 

2. Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή

δασική έκταση 

― Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι

σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας τα ξερά χόρτα, τις

πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ. σε από-

σταση τουλάχιστον 10 μέτρων 

― Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και

τους θάμνους που τυχόν υπάρχουν στην αυλή σας.

― Μην τοποθετείτε πλαστικές εύφλεκτες υδροροές στους

τοίχους του κτίσματος. 

― Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες

πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά. 

― Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού

του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, σύρμα έτσι ώστε οι

σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του

κτιρίου. 

― Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα στην αυλή του

σπιτιού σας. 

― Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυ-

σίμου κοντά στο σπίτι σας. 

― Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυ-

λαγμένους χώρους. 

― Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και

μεριμνήστε για τη συντήρηση τους. 

― Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο

της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση

πυρκαγιάς. 

― Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να

σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά. 

― Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα υλικά που έχετε στον

περίγυρο του κτίσματος σας και μεταφέρετέ τα σε κλει-

στούς και προφυλαγμένους χώρους (π.χ. υπόγεια). Η ανά-

φλεξή τους μπορεί να συμβάλλει στη μετάδοση της

πυρκαγιάς στο κτίριο.

3. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ύποπτους καπνούς

ή φλόγες 

Καλέστε αμέσως την  Πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 ( ατε-

λής κλήση) από σταθερό, κινητό ή καρτοτηλέφωνο (χωρίς

χρήση τηλεκάρτας) και δώστε σαφείς πληροφορίες για το

ακριβές σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, περιγράψτε το

είδος της βλάστησης που καίγεται, προσδιορίστε την κατεύ-

θυνση της πυρκαγιάς, μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώ-

σετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Προσπαθήστε να

σβήσετε τη φωτιά χρησιμοποιώντας νερό, χώμα, άμμο, ένα

κομμάτι κλαδί ή φορητούς πυροσβεστήρες. 

Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει την ένδειξη

«κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δι-

κτύου» καλέστε  στο 112

Η Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Κρωπίας στο πλαίσιο της

θερινής περιόδου δασοπυροπροστασίας οργανώνει ομά-

δες παρατήρησης -επιτήρησης περιοχών του Δήμου. Τα

δημοτικά παρατηρητήρια που έχουν επιλεγεί, όπως μας

ενημέρωσε ο Δήμος με δελτίο τύπου, είναι τα ακόλουθα :

Δημοτικό Παρατηρητήριο (1):  Αγ. Θωμάς,  Θέση «Παλάτι» 

Δημοτικό Παρατηρητήριο ( 2): Εκκλησία Παναγίτσα , 

θέση «Κριεζή» Αγία Μαρίνα

Δημοτικό Παρατηρητήριο (3):   Κορυφογραμμή,  Θέση 

«Βορός-Πράπα Μάλι»

Η επιλογή των θέσεων έγινε σε συνεργασία με την Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Καλούν όλους τους πολί-

τες, τους συλλόγους και άλλους φορείς του Κορωπίου, να

συμμετάσχουν και να στελεχώσουν τα ανωτέρω παρατη-

ρητήρια φύλαξης. Ενημερώνουν, ότι η Εθελοντική Ομάδα

Δήμου Κρωπίας, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θα ανα-

λαμβάνει πρωτοβουλίες αναδάσωσης, καθαρισμού δασών

και ακτών και άλλες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και

πρόνοιας. 

Επίσης, για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Κρωπίας σε συνερ-

γασία με τον  Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου έχουν ανα-

λάβει τον έλεγχο και την επιτήρηση  του  δρόμου προς

«Σέσι», θέση Βίλιζα και θέση Αγ. Ευστάθιος. 

Ο Δήμος Κρωπίας, ευχαριστεί και πάλι τον Κυνηγετικό

Σύλλογο Κορωπίου και τα μέλη του για την πολυετή συμ-

βολή του στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος

του Υμηττού. 

Τέλος, καλεί τους πολίτες του Δήμου σε κάθε μετακίνησή

τους,  εάν παρατηρήσουν φωτιά να ενεργήσουν άμεσα

με τηλέφωνο στο 199. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για συμμετοχή στην Ομάδα:

Δήμου Κώστας τηλ. : 6947 560 730 ,   

Μπάτρας Παύλος τηλ. : 6930 774 107

Aδαμόπουλος Γεώργιος τηλ. : 6936 628 095

Ομάδες επιτήρησης και παρατηρητήρια

για φωτιά, στο Δήμο Κρωπίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Οι πρώτες φωτιές ήρθαν με το πρώτο δυνατό φύσημα του ανέμου. Μία

ο άνεμος, μία τα ανεξέλεγκτα εύφλεκτα υλικά που σκορπάμε στη

φύση, μία οι κακόβουλοι πυρομανείς, οι φωτιές έχουν μπει στη ζωή

μας κάθε Καλοκαίρι. 

Καλόν λοιπόν είναι να πάρουμε όσες προφυλάξεις μπορούμε ως πο-

λίτες, προκειμένου να εμποδίσουμε τη φωτιά να προχωρήσει, προ-

στατεύοντας έτσι και τον εαυτό μας και την περιουσία μας, αλλά και

το περιβάλλον που βρίσκεται γύρω μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62162

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.
45989/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του
έργου Ανανέωση ‘Αδειας Χρήσης Νερού, της υφιστάμενης
υδρευτικής γεώτρησης για την άρδευση χώρων πρασίνου των
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΒΛΑΧΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ,
Ερυμάνθου 5, Γέρακας, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρ-
θρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15
ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62160

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.
50074/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του
έργου Ανανέωση ‘Αδειας Χρήσης Νερού, για την άρδευση οικο-
πέδου, Υφιστάμενης Υδρογεώτρησης του ΛΙΑΚΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
Ταϋγέτου 10, Αρτέμιδα, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρ-
θρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15
ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ



ΕΒΔΟΜΗ  16 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Η "Κίνηση Ενεργών Πολιτών Λαυ-

ρεωτικής" έχοντας την ανάδειξη

της μεταλλευτικής και μεταλ-

λουργικής κληρονομιάς της πε-

ριοχής ως έναν από τους

κυριότερους στόχους της, διορ-

γανώνει σε τακτά χρονικά δια-

στήματα επισκέψεις και

εξερευνήσεις μικρής κλίμακας με

τη συνεργασία έμπειρων σπηλαι-

ολόγων, πρώην μεταλλορύχων,

ντόπιων εξερευνητών και επιστη-

μόνων του εν λόγω τομέα. 

Την Κυριακή 3 Ιουλίου κλιμάκιο

του Σωματείου εξερεύνησε τη

στοά "Συκιά", στη θέση "Μεγάλα

Πεύκα", από όπου και παρατίθεται

σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Επικέψεις θα πραγματοποιούνται

τακτικά καθ΄όλη τη διάρκεια του

καλοκαιριού σε διάφορες περιο-

χές   της Λαυρεωτικής.

Πληροφορίες: Μιχάλης Φίτρος

6986194012, mike-ftrs@hotmail.com

“Ναυαγοσωστική -

Α΄Βοήθειες” στο Σαρωνικό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση

της ομάδας “Υδρόβιος Σαρωνικού”, στην παραλία

του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, με θέμα “Ναυα-

γοσωστική – Α΄Βοήθειες”, την Τετάρτη 6/7/11.

Όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση, δεν είχαν

μόνο θεωρητική ενημέρωση, αλλά είχαν την ευκαι-

ρία να συμμετέχουν και σε  ασκήσεις εφαρμογής,

εντός και εκτός θάλασσας.  Οι γνώσεις που αποκό-

μισαν όσοι συμμετείχαν είναι ανυπολόγιστης αξίας

σε περίπτωση που κάποια στιγμή χρειαστούν.

"Κίνηση Ενεργών Πολιτών Λαυρεωτικής" 

Υπόγειες εξορμήσεις

Επίσκεψη στη μεταλλευτική στοά "Συκιά" 

Το χοροθέατρο ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.  με το έργο “Πεδίον ολισθη-

ρόν”, που παρουσίασαν (25/6) στο Πνευματικό Κέντρο Σπά-

των «Χρήστος  Μπέκας»,  άφησε τελειώνοντας, έναν

κόσμο ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά.

Χορευτές με αναπηρία και μη, με τη δύναμη της ψυχής και

της θέλησής τους, έδωσαν μία παράσταση που θα αργήσει

να φύγει από το μυαλό και την ψυχή μας. Σε τι μονοπάτια,

σε τι λεωφόρους μας οδήγησαν και μας παρέσυραν σ' ένα

πεδίο ολισθηρό και μας!

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος  Χρή-

στος Μάρκου ο οποίος αναλογίστηκε «πόση δύναμη ψυχής

χρειάζεται ο συντελεστής μιας θεατρικής παράστασης να

διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας

παράστασης.

Διπλά αναλογίζομαι την δύναμη ψυχής που διαθέτετε εσείς

οι συντελεστές και οι πρωταγωνιστές ταυτόχρονα του χο-

ροθεάτρου ΔΑΓΙΠΟΛΗ».

Την εκδήλωση έκλεισε η πρόεδρος του 

του Οργανισμού λέγοντας μεταξύ άλλων: 

“Πρώτη φορά νιώθω αμήχανα. Νομίζω πως τα λόγια κά-

ποιες φορές δεν λένε τίποτα. Δεν μπορούν να εκφράσουν

αυτά που βλέπουμε και νιώθουμε”.

Λίγα λόγια για το χοροθέατρο

ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.

Η σύνθεση της ομάδας είναι πολύπλοκη. Οι συμμετέχοντες είναι

και των δύο φύλων, διαφορετικών ηλικιών με κινητικά, ψυχοκοι-

νωνικά και “μη εμφανή” προβλήματα. Εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι

κίνησης, αποδεικνύοντας ότι οι όποιες ιδιαιτερότητες μπορούν

απλά να μετουσιωθούν σε τέχνη. Ένα μίγμα από σώματα, ιδεο-

πλέγματα, από μουσικές συναντήσεις, αλληλεπιδράσεις που ταξι-

δεύουν και δίνουν χρώμα στην ανθρώπινη υπόσταση.

Η πλειοψηφία των συμμε-

τεχόντων είναι φοιτητές ή

απόφοιτοι του Τμήματος

Ψυχολογίας του Παν-

τείου Πανεπιστημίου. Οι

περισσότεροι από αυτούς

σπούδασαν επίσης και θέ-

ατρο, μουσική ή χορό.

Έχουν μεγάλη εμπειρία

στις ομαδικές καλλιτεχνι-

κές δουλειές, συμμετείχαν σε πολλές πολιτιστικές και καλλιτε-

χνικές εκδηλώσεις σε τοπικό, εθνικό επίπεδο και διεθνές επίπεδο.

Η ομάδα έχει οργανώσει εργαστήριο όπου παραδίδονται μαθήματα

μέσω του πειραματισμού και της διαδραστικότητας σε όλους

όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

“Πεδίον ολισθηρόν” από το χοροθέατρο

ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.  στα Σπάτα

Ο χορός της "Μάριζας"

στην Παλλήνη

Τον χορό του πραγματοποίησε ο σύλλογος της "Μάριζας"

Παλλήνης την 1η Ιουλίου στην παιδική χαρά του οικισμού.

Γέμισε η παιδική χαρά με κόσμο που τίμησε και φέτος την

εκδήλωση του Συλλόγου.

Τιμητική πλακέτα, επιδόθηκε στον επίτιμο πρόεδρο της

Μάριζας, Λάμπρο Τέκο, την οποία επέδωσε ο δήμαρχος

Αθ. Ζούτσος.

Ο πρόεδρος του συλλόγου

Γιάννης Μαραζιώτης και ο

επίτιμος πρόεδρος, Λάμπρος

Τέκος, κατέθεσαν επιστολή

στα ΕΛΤΑ, με την προσωπική

τους παρουσία, επισημαίνον-

τας το πρόβλημα των καθυ-

στερήσεων της αλληλο-

γραφίας στην περιοχή.

Επίσης ενημερώθηκαν από

τον Αντιδήμαρχο Κ. Μπάκα, για το σχέδιο πόλης, που

όπως τους είπε βρίσκεται σε καλό δρόμο. Περιμένουν 22

χρόνια...
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Ο Σύλλογος του Χερώματος “Νυμφόληπτος” προχώρησε

σε  εκδήλωση - ενημέρωση των πολιτων, μετά  την ψήφιση

του Προεδρικού Διατάγματος για τις ζώνες Υμηττού.

Κάτοικοι με οικόπεδα αλλά και χτισμένα σπίτια, που περι-

μένουν χρόνια να νομιμοποιήσουν το “κεραμίδι” πάνω απ’

το κεφάλι τους, πλαισίωσαν την εκδήλωση   του Εκπολιτι-

στικού & Φυσιολατρικού Συλλόγου Χερώματος Βάρης «Ο

ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ», την Τετάρτη 6 Ιουλίου, στην Παιδική

Χαρά 28ης Οκτωβρίου.

Σκοπός της εκδήλωσης η  ενημέρωση σχετικά με τις δυ-

σμενείς εξελίξεις στην περιοχή, που απορρέουν από την

υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος 187/2011 και  χά-

ραξη περαιτέρω πορείας για την επίτευξη του στόχου της

αποδέσμευσης από τη Β΄ζώνη προστασίας του Υμηττού.

Από το Προεδρείο του Συλλόγου έγινε εκτενής ανάλυση

των δεδομένων και αναφορά ως προς την κοινωνική αναλ-

γησία της απερχόμενης Yπουργού του ΥΠΕΚΑ, που προ-

κύπτει από την μέχρι τώρα αντιμετώπιση της κατάστασης,

καθώς και αναφορά για την εσκεμμένη αβλεψία και τον

στρουθοκαμηλισμό των εκάστοτε διοικούντων έως σή-

μερα. Ακόμη έγινε ενημέρωση για την επερχόμενη νομιμο-

ποίηση των αυθαιρέτων από το ΥΠΕΚΑ για την οποία ο

Σύλλογoς - όπως είπαν - είναι με τα αυτιά ανοικτά και έτοι-

μος για παροχή βοήθειας στον κόσμο.

Έγινε ενημέρωση για την πρωτοβουλία-πρόταση της Υφυ-

πουργού Παιδείας &  βίου μάθησης, Εύης Χριστοφιλοπού-

λου και βουλευτή της περιοχής, για αποστολή Κλιμακίου

του ΥΠΕΚΑ, για επιτόπια αυτοψία των δεδομένων του Χε-

ρώματος. 

Αναφέρθηκε επίσης και η τηλεφωνική τοποθέτηση του Βου-

λευτή της Ν.Δ. Γεώργιου Βλάχου, για αμέριστη στήριξη του

Συλλόγου στις οποιεδήποτε πρωτοβουλίες αναλάβει.

Μίλησε επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, Αναστασίου Δημήτρης, ο οποίος δήλωσε

συμπόρευση και στήριξη από πλευράς Δήμου προς το Σύλ-

λογο, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θα γίνουν για την

αποκατάσταση της αδικίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι

«είναι παράλογο σε ένα λογικό αίτημα να μην πάμε όλοι
μαζί, Δήμος και Σύλλογος».    

Μίλησε ακόμη ε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-

σης του Δήμου Β.Β.Β. Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, ο οποίος

τόνισε την αναγκαιότητα της αποκατάστασης της αδικίας,

που έχει συντελεστεί στο Χέρωμα και ότι η παράταξή του

θα είναι αρωγός σε όλες τις νόμιμες ενέργειες μέχρι την

επίλυση του δίκαιου αιτήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά

«όχι στη μηδενιστική άποψη ότι υπάρχουν δεδομένα που
δεν ανατρέπονται».
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Παλλή-

νης Σμέρος Γιώργος, ο οποίος παραβρέθηκε, πήρε δυνα-

μικά θέση υπέρ της λύσης του προβλήματος του Χερώμα-

τος τονίζοντας έντονα τον αντικοινωνικό χαρακτήρα του

Π.Δ. 187/2011 και το πόσο εγκληματικό είναι για περιοχές

που υπάρχουν εδώ και 10-ετίες και πρότεινε την προ-

ώθηση νομοθετικής ρύθμισης ως την μόνη διέξοδο για την

επίλυση του χρόνιου προβλήματος. Κάλεσε δε όλους τους

βουλευτές της περιοχής να τεθούν προ των ευθυνών τους

και να πάρουν πρωτοβουλία για τη νομοθετική ρύθμιση του

θέματος αφού τελικά αυτοί είναι που στην ουσία το διαχει-

ρίζονται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση καθώς και έκφραση από-

ψεων και προτάσεων από τους παρευρισκομένους και κα-

τέληξαν ομόφωνα:

α) Υποβολή αίτησης ακύρωσης του Π.Δ. 187/2011 και β)

Διενέργεια όλων των απαραίτητων κινήσεων και διαδικα-

σιών για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σε σύντομο

χρονικό ορίζοντα. 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο  «Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ», αποφάσισε ομόφωνα (10/7/2011)

να προσβάλει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης το

Π.Δ.187/2011, με υποβολή Αίτησης Ακύρωσης.

Καλεί  οποιονδήποτε  ενδιαφερόμενο και θιγόμενο από τις

διατάξεις του εν λόγω Π.Δ. Έλληνα πολίτη, να προσέρχεται

καθημερινά από 7.00-9.00 μ.μ. και μέχρι 30 Ιουλίου 2011, στα

γραφεία του Συλλόγου,  28ης Οκτωβρίου, για την υποβολή δι-

καιολογητικών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

Πληροφορίες στα: 6944-186117 & 6974-438277

Αντιδράσεις για τις ζώνες Υμηττού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62166

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-
9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 46091/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέωση ‘Αδειας
Χρήσης Νερού, της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για την άρ-
δευση χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών φυτών των ΚΑΛΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΙΩΑΝΝΑ, Ειρήνης 4, θέση Κάτω Μπαλάνα,
Παλλήνη, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της
υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διά-
θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέ-
ρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62173

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-
9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.οικ.50095/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανόρυξη Υδρευτικής Γε-
ώτρησης για την ύδρευση οικίας, του κ. Till Hermjakob, στη θέση «Γερο-
τσακούλι», Πεύκων 1, Ν. Μάκρη, στο Δ. Μαραθώνος, στη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κα-
τηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-
3-03), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά
της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδή-
ποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62184

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-
9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 46006/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέωση ‘Αδειας Χρή-
σης Νερού, της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για την άρδευση
περιβάλλοντος χώρου πρασίνου των  ΙΩΑΝΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΑΣΙ-
ΛΟΠΟΥΛΟ, Ιάσωνος 2, θέση Μοράνι, Παλλήνη , στη διαδικασία έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’
Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ
332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-
ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62186

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-
9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 50096/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέωση ‘Αδειας
Χρήσης Νερού, της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για την άρ-
δευση χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών φυτών των  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΡΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΕΣΤΑ ΗΛΙΑ, ΦΕΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ,  Νι-
κηταρά 42, Βούλα, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διά-
θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέ-
ρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62190

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-
9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 53381/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέωση ‘Αδειας
Χρήσης Νερού, της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για την άρ-
δευση χώρων πρασίνου της CERAMETAL A.E., Ιωάννου Μεταξά 70,
θέση Καρελά-Νησίζα, Κορωπί, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου
11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρί-
σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έν-
νομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62176

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-
9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.50099/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου «Ανανέωση ‘Αδειας
Χρήσης Νερού της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για την άρ-
δευση χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών φυτών των κ.κ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (του Γεωργίου), ΒΑΣΙΛΙΚΗ (του Δημητρίου) και
ΧΡΥΣΟΥΛΑ στη θέση <ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΛΙΑ> στον οικισμό Βλαστού του
Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής», στη διαδικασία έγκρισης πε-
ριβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του
άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλον-
τος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-
τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Συγκέντρωση για το Διάταγμα του Υμηττού πραγματοποί-

ησε και ο θιγόμενος Δήμος Κρωπίας την Κυριακή 3 Ιουλίου

στο Δημαρχείο.

Κατάμεστη η αίθουσα, οργή

και έντονες οι αντιδράσεις

των πολιτών κατά της από-

φασης που βάζει οριστικά

στο περιθώριο την περιου-

σία τους, αφού τους εντάσ-

σει στη Β’ ζώνη Υμηττού

αποκλείοντας έτσι οποιαδή-

ποτε αξιοποίηση.

Βέβαια όπως απεδείχθη,

μόνο οι “μικροί” δεν μπο-

ρούν και δεν θα μπορούν,

γιατί όταν πρόκειται για με-

γάλες “επενδύσεις” ξε-

χνάμε και τη Β’ ζώνη και

τους νόμους και τα διατάγ-

ματα.

Παράδειγμα η Ιππική Ακαδημία που προχωρεί στα όρια με

την Παιανία, η οποία σημειωτέον χτίζεται μέσα στη β’ ζώνη

Υμηττού κατά παράβαση των νόμων, με απόφαση του προ-

ηγούμενου Υπουργού Περιβάλλοντος Σουφλιά και μερο-

ληπτικής απουσίας της μέχρι πρότινος Υπουργού

Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη.

Ανάλογη συγκέντρωση είχε γίνει πάλι στο Κορωπί, όταν το

Προεδρικό διάταγμα βρισκόταν σε διαβούλευση. Ο Δήμος

Κρωπίας και οι όμοροι θιγόμενοι Δήμοι (Παιανία, Γλυκά

Νερά, Βάρη) είχαν παρευρεθεί και είχαν εκθέσει τις από-

ψεις τους. Ολοι είχαν συμφωνήσει ότι αν ψηφιστεί το Πρ.

Διάταγμα θα το προσβάλουν.

Το παρών έδωσαν οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Ν.

Καντερές, Βασ. Οικονόμου και Μάκης Βορίδης, ενώ

απουσίαζαν παντελώς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως

και στην προηγούμενη συγκέντρωση.

Ακόμη παραβρέθηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι, Γ.

Σμέρος, Αθ. Αυγερινός και Αθ. Αφεντούλη.

Για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος το Δ.Σ.

έχει δημιουργήσει Επιτροπή Αγώνα με συμμετοχή και

της μειοψηφίας.

Ενεργοποιείται η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

Ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης και ως πρόεδρος της Επιτροπής

Αγώνα, στην ομιλία του διαβεβαίωσε ότι έχουν αποφασίσει

να προσφύγουν στο ΣτΕ και αν χρειαστεί και στα ευρω-

παϊκά δικαστήρια.

Ο Μ. Βορίδης ως νομικός ετόνισε ότι ο Πρ. Διάταγμα έχει

ψηφιστεί και δεν καταργείται, αλλά ρυθμίζεται...

Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Κορωπίου, είναι να προ-

χωρήσουν δικαστικά προκειμένου να διεκδικήσουν τα δί-

καια αιτήματά τους.

Όλοι οι ομιλητές κατέκριναν πλευρές του Π.Δ Υμηττού και

των πολιτικών αποφάσεων των εκάστοτε κεντρικών διοι-

κήσεων που δεν κατανόησαν τα αιτήματα και αντιδράσεις

των όμορων Δήμων της ανατολικής πλευράς του Υμηττού

και των δημοτών τους, ούτε έδειξαν τη διάθεση για μια ου-

σιαστική διαβούλευση με σεβασμό στα επιχειρήματα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τάχθηκαν όλοι υπέρ του αγώνα

των Δήμων Κρωπίας της Παιανίας και των άλλων όμορων

Δήμων. 

Προσφυγές ακόμη θα κάνει, όπως είπε ο πρόεδρός τους,

και ο Κυνηγετικός Σύλλογος για τα άρθρα που τον αφο-

ρούν καθώς βέβαια και μεμονωμένοι κάτοικοι για το ίδιο

θέμα. Να σημειώσουμε εδώ ότι προσφυγές μπορούν να γί-

νουν 60 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (Φύλλο Εφη-

μερίδας Κυβερνήσεως) του Πρ. Διατάγματος. Δηλαδή μέχρι

τέλος Ιουλίου.

μετά την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος

Το προηγούμενο Σάββατο, 2 Ιουλίου, κάναμε

ένα πολύ διδακτικό πείραμα:

Πληρώσαμε εξ ιδίων, νοικιάσαμε δύο επι-

πλέον Φορτηγά και απ’ τις 5:30 το πρωί μέχρι

τις 12:30 το μεσημέρι, έγιναν στον Δήμο μας,

31 δρομολόγια Φορτηγών Καθαριότητας, γε-

μάτα με σκουπίδια.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό δρομο-

λογίων Φορτηγών με σκουπίδια, που έχει γίνει

ποτέ, στην ιστορία του Δήμου Μαρκοπούλου!

Από αυτά, μόλις 5 δρομολόγια, έγιναν στον

οικισμό του Μαρκοπούλου και 26 δρομολόγια

Φορτηγών Καθαριότητας, έγιναν στο προανα-

φερθέν χρονικό διάστημα, στον οικισμό του

Πόρτο – Ράφτη.

Αποτέλεσμα:

1.) Το Μαρκόπουλο καθάρισε το Σάββατο και

παρέμεινε σε υποφερτά επίπεδα καθαριότη-

τας όλη την Κυριακή, με λίγα σποραδικά προ-

βλήματα, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί.

2.) Αντίθετα, στο Πόρτο – Ράφτη, συγκεκρι-

μένα σημεία που είχαν καθαριστεί πλήρως

στις 6 το πρωί του Σαββάτου, 14 ώρες μετά,

στις 8 το απόγευμα, είχαν γεμίσει πάλι με

σκουπίδια και δυστυχώς συμπληρωματικά, με

καρέκλες, στρώματα, μπάζα, πλακάκια μπά-

νιου και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς!!

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Κάνουμε προσπάθεια, ώστε το επόμενο καλο-

καίρι, να μπορούμε να αυξήσουμε ακόμα πε-

ρισσότερο, τα δρομολόγια των Φορτηγών

Καθαριότητας στο Πόρτο – Ράφτη.

Είναι όμως εμφανές, ότι εάν οι παραθεριστές

του καλοκαιριού και ιδιαίτερα των Σαββατο-

κύριακων, δεν κάνουν δύο πράγματα, η κατά-

σταση δεν θα βελτιωθεί ουσιαστικά!

Πρώτον: Αφού, κάθε Σάββατο μέχρι τις 12 το

μεσημέρι,  μαζευτούν τα σκουπίδια απ’ την

Υπηρεσία Καθαριότητας, όλοι μας, θα πρέπει

να μη βγάζουμε ξανά σκουπίδια, μέχρι την Κυ-

ριακή, στις 7 το απόγευμα!

Δεύτερον: Όσοι έχουν ογκώδη αντικείμενα,

μπάζα, παλιά έπιπλα, σιδεριές, κλαδέματα

κήπων και δέντρων κ.λ.π. να μην τα πετούν

όπου να ναι, αφού μπορούν από Δευτέρα έως

και Παρασκευή, 7:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ. και με

ένα τηλεφώνημα στο 2299-0-20117, να κλεί-

σουν ένα ραντεβού με μικρό οικονομικό αντί-

τιμο και να ζητήσουν να έρθει στο σπίτι τους,

Φορτηγό Καθαριότητας, που θα τα παραλάβει

και θα τα απομακρύνει.

Παρακαλούμε θερμά όλους, να τηρήσουμε

αυτούς τους δύο απλούς κανόνες, που θα κά-

νουν το Περιβάλλον, αλλά και την ζωή μας, ει-

δικά στο Πόρτο – Ράφτη, πολύ καλύτερη!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Δύσκολη η αποκομιδή των σκουπιδιών στο Μαρκόπουλο

ελλειπή τα μέσα, αλλά αμελείς και οι δημότες
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, κάνει μια σημαντική προσπάθεια στο νοικοκύρεμα του

αχανούς Δήμου, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει.

Επτά απορριμματοφόρα φορτηγά διαθέτει σήμερα ο Δήμος για Μαρκόπουλο και

Πόρτο Ράφτη, όταν την καλοκαιρινή περίοδο ο πληθυσμός της πόλης τριπλασιά-

ζεται.

Οπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σωτηρης Μεθενίτης, χρειάζονται τουλάχιστον άλλα

3 απορριμματοφόρα για να μπορέσει ο Δήμος να φέρει ικανοποιητικά αποτελέ-

σματα. Σημειωτέον ότι έχουν απαγορευθεί οι πληρωμένες υπερωρίες στο προ-

σωπικό των ΟΤΑ!

Την περιγραφή της κατάστασης αποτυπώνει ο Δήμαρχος με επιστολή του προς

τους Δημότες, όπου μεταξύ άλλων γράφει:

Θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα

Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο της ΠΑ που αποκάλυψε

το Onalert, και δημοσιοποίησε ο Χαρδαβέλας στην εκ-

πομπή “Αθέατος Κόσμος”, 140 απαρχαιωμένοι αντιαερο-

πορικοί πύραυλοι που έχουν αποσυρθεί εδώ και 7 χρόνια

βρίσκονται αποθηκευμένοι σε αποθήκες που δεν εγγυών-

ται σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπάρξει έκρηξη!!!

Μία απ’ αυτές είναι και το Κορωπί

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, μαζί με όλα τα δικαστικά

τρεχάματα, πρέπει να αρχίσει να τρέχει ως ...πύραυλος για

να απαλαγεί η πόλη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ!
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Ο ν. 2338/1995 επέβαλε ποσοστό της τάξεως του 10% από

τα έσοδα της αξιοποίησης του Ελληνικού στους Δήμους

των Μεσογείων ΚΡΩΠΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ –

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ που έχαναν προ-

νόμια με την εγκατάσταση του νέου αεροδρομίου Ελ. Βε-

νιζέλος και μειωνόταν σημαντικά η ποιότητα του

περιβάλλοντος στην περιοχή.

Τον Μάρτιο, με νέα  απόφαση του Υπουργείου Οικονομι-

κών (Νόμος 3943/2011 αρ. 42) καταργείται η διάταξη  του

άρθρου 9 του ν. 2338/1995(!), που αναφέρεται στην υπο-

χρεωτική διάθεση ποσοστού 10% των εσόδων αξιοποίησης

της εκτάσεως του Ελληνικού για τη δημιουργία σύγχρονων

υποδομών & αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοί-

κων τους.

Οι Δήμαρχοι τότε αντέδρασαν και είχαν πραγματοποιήσει

μεγάλη συγκέντρωση στο Κορωπί με τη συμμετοχή όλων

των εμπλεκομένων Δήμων.

Τότε αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια

Ετσι ανέθεσαν  στη δικηγορική εταιρία  Απ. Παπακωνσταντίνου

- Ελ. Κουτσιμπου - Γ. Κατρούγκαλος & συνεργάτες - Δικηγορικό

Γραφείο Δρ. Απ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες. 

Η Δικηγορική εταιρία είχε καταθέσει αίτηση τον Απρίλιο

του 2011 προς το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας

την υποχρέωση του κράτους προς τους Δήμους.

Αλλάξαμε το νόμο!

Το Υπουργείο Οικονομικών - δια του Υφυπουργού   απάν-

τησε στην εταιρία (15.7.11 με αρ.πρ.0003343 εξ), ότι φτιά-

ξαμε νέο νόμο και παύει να ισχύει ο παλιός. Ετσι απλά!

«Με το άρθρο 42 του ν. 3943/2011 ιδρύθηκε Ανώνυμη Εται-

ρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεο-

δρομίου. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργήθηκαν

οι διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 2338/1995 με το

οποίο είχε ιδρυθεί άλλος φορέας για την ανάπτυξη και

αξιοποίηση του χώρου του αερολιμένα Ελληνικού, μαζί με

τη διάταξη που προέβλεπε τη διάθεση ποσοστού 10% των

εσόδων του εν λόγω φορέα για τη δημιουργία σύγχρονης

υποδομής και δικτύων ποιότητας ζωής, καθώς και για την

παροχή αντισταθμιστικών οφελών στην περιοχή των Με-

σογείων. Επομένως καταργήθηκαν και οι εξουσιοδοτικές

διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 2338/1995.

Σ.Σ. Και η συνέχεια του κράτους κύριε Υφυπουργέ,
πάει στα σκουπίδια; Και θέλουμε μετά να σέβεται ο
πολίτης τις αποφάσεις της πολιτείας, όταν είναι ο
πρώτος αφερέγγυος διδάξας;

Κατατέθηκαν προσφυγές στο ΣτΕ

Ετσι λοιπόν η Δικηγορική Εταιρεία Ενημέρωσε με επιστολή

της τους ενδιαφερόμενους Δήμους για την προσφυγή της

γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Σας ενημερώνουμε ότι χθες (Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011)

κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αί-

τηση ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους των Δήμων σας

κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 0003343/ 11.05.2011 πράξεως

του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και κατά της αρνή-

σεως της Διοικήσεως να κάνει αποδεκτή την από

28.03.2011 αίτησή μας για την έκδοση των πράξεων που

είναι αναγκαίες προκειμένου να αποδοθούν στους Δήμους

σας τα ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον

10% από τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν από την

αξιοποίηση του χώρου του πρώην Αεροδρομίου του Ελλη-

νικού, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 2338/1995. Όπως

γνωρίζετε, σταθερή θέση μας είναι ότι το άρθρο 42 του ν.

3943/2011, με το οποίο επιχειρείται η κατάργηση της ως

άνω ρυθμίσεως του ν. 2338/1995, αντίκειται στο Σύνταγμα

και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

αφού καταλύει, κατά τρόπο νομικά ανεπίτρεπτο, περιου-

σιακό δικαίωμα νομίμου προσδοκίας, το οποίο προστα-

τεύεται από τους ως άνω κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση της ανωτέρω αιτήσεως

ακυρώσεως αποτελεί βασικό στοιχείο μιας σειράς νομικών

ενεργειών που πρόκειται να ακολουθήσουμε, οι οποίες

μπορεί, εφόσον τούτο απαιτηθεί, να καταλήξουν έως την

άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο)». 

Οταν το κράτος ...αποποιείται υποχρεώσεις του

Αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ Δήμων από το Αεροδρόμιο Ελληνικού, τέλος!
Κατατέθηκαν προσφυγές των Δήμων

Εχουμε ασχοληθεί κατ’ επανάληψη για τα αντισταθμιστικά του αεροδρομίου Ελληνικού που είχαν

υποσχεθεί στους Δήμους των Μεσογείων και είχαν περάσει και σε νόμους και διατάγματα, προ-

κειμένου να συμφωνήσουν για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα.

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ0Π-0Ε8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ         ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ               

Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 19015

Πληροφορίες: Σ. Λάτσας - Τηλέφωνα: 22950 33456 - Fax: 22950 31822

E-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 

1. του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συ-

ναφών θεμάτων

2. της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμη-

θειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις συναφείς διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυ-

ρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

5. Την υπ’ αριθμ.86/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγ-

κρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 15798/2011) 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-

μόδιας Επιτροπής στις 07/09/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά

την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η

διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη

εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και έως τις 14:00 μ.μ, ή

να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω

νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα διαγωνισμού και έως

την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 519.060,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή της προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης για την ομάδα οχημάτων που συμμετέχει ο

διαγωνιζόμενος, η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την

διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3)

μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-

πράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος

έναντι καταβολής του ποσού 20,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 02/09/2011. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62203

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.45973/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου «Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης για το πότισμα πτηνών, τον καθαρισμό των
χώρων σταυλισμού στο τέλος κάθε περιόδου εκτροφής και τον κα-
θαρισμό WC, δαπέδων και θαλάμων της πτηνοτροφικής μονάδας του
κ. ΓΕΩΡΓΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ στη θέση ‘’Ντρίζα Κούκι’’ της πε-
ριοχής Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής», στη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγο-
ρίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/
Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62206

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.50071/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή της δραστηριότητας
«συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών, ηλεκτρι-
κών συστημάτων, εξαερωτήρων, τροχών και φανοποιείο, βαφείο με-
γάλων και βαρέων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», Σχοίνων 9, Αχαρνές, στη διαδι-
κασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4
της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003
(ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφε-
ρόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πο-
λυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της ΒΑΡΒΑ-

ΡΑΣ το γένος ΤΣΑΚΟΥΔΕΛΛΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου και

η ΗΛΙΑΝΑ ΠΟΡΣΙΝΑ του ΑΝΑΤΟΛΙ και της ΝΙΝΑΣ, το

γένος ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ και κα-

τοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62212

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 46093/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης για την άρδευση χώρων πρασίνου του
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Θέση Ούλμπερι, 2ο χλμ Καπανδριτίου- Καλά-
μου, Δήμου Ωρωπού, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11
της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρί-
σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-
τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62248

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 50100/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέωση
άδειας χρήσης νερού της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για
την άρδευση χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών φυτών των ΙΩΑΝ-
ΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ, Πανός 30. Βούλα,
στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκα-
τηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62214

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 46054/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης σε αντικατάσταση παλαιού φρέατος για την
άρδευση χώρων πρασίνου του ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΗ, στη θέση ΄΄Τόχι’’, Κο-
ρωπί, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της
υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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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 

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 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

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 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - 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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62248

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 50100/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανανέ-
ωση άδειας χρήσης νερού της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης
για την άρδευση χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών φυτών των
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ, Πανός 30.
Βούλα, στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της
υποκατηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η χθεσινή μέρα και τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκειά των

αντιπαραθέσεων των δυνάμεων επιβολής της δημόσιας

τάξης και των «γνωστών» ανατρεπτικών στοιχείων στην

καρδιά του κέντρου της Αθήνας μπορούν να χαρακτηρι-

στούν τουλάχιστον τραγικά. Σε όλο αυτό το διαμορφωμένο

πολεμικό σκηνικό θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να επανα-

φέρουμε το θέμα της χρήσης χημικών ουσιών-δακρυγόνων

από τις δυνάμεις επιβολής της δημόσιας τάξης για την κα-

ταστολή και διάλυση του πλήθους. 

Επιχειρώντας αρχικά μια επιστημονική προσέγγιση είναι

σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα δακρυγόνα που είναι σε

χρήση από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας περιέχουν

τη χημική ουσία CS (ορθο-χλωροβενζιλίδινομαλονονιτρί-

λιο) η οποία κατατάσσεται στα χημικά όπλα. Είναι όμως

δέκα φορές δραστικότερη από αντίστοιχες ουσίες που εμ-

περιέχονταν σε δακρυγόνα του παρελθόντος. Η χημική

ουσία CS μπορεί να αποβεί τοξική εφόσον ριχτεί από μικρή

απόσταση- λιγότερο από πέντε μέτρα- στο πρόσωπο αν-

θρώπων και μέσα σε κλειστό χώρο. Όταν το CS εισέρχεται

στον λάρυγγα μέσω της εισπνοής προκαλεί αναπνευστικά

προβλήματα και ερεθισμό των ματιών. Μπορεί επίσης, να

οδηγήσει σε διάτρηση του στομάχου, αφού εισέρχεται στο

πεπτικό σύστημα. Το CS - κυρίως σε μεγάλες συγκεντρώ-

σεις - μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα ή ακόμη και

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Πρόσφατες διεθνείς με-

λέτες συσχετίζουν την ουσία αυτή και με θανάτους, σε πε-

ριπτώσεις εισπνοής πολύ μεγάλων ποσοτήτων, ιδιαίτερα σε

κλειστούς χώρους. 

Ιστορικά, θα θέλαμε να αναφέρουμε επίσης ότι η χρήση των

αερίων CS και CN, βασικότερων συστατικών των σύγχρο-

νων “δακρυγόνων”, από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ

ανάγκασε τον ΟΗΕ να καταλήξει στην Απόφαση 2603/16-

12-1969, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, “καλούν-

ται τα κράτη-μέλη” να κάνουν σαφή δήλωση, ότι η

απαγόρευση, που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο της Γε-

νεύης να έχει εφαρμογή στην πολεμική χρήση όλων των

χημικών, βακτηριολογικών και βιολογικών ουσιών (συμπε-

ριλαμβανομένων των δακρυγόνων και άλλων βλαπτικών

ουσιών), όσων υφίστανται σήμερα και όσων μπορεί να ανα-

πτυχθούν στο μέλλον. Επιπρόσθετα βάσει της Σύμβασης

του Παρισιού (1993), η οποία έχει κυρωθεί και από την Ελ-

λάδα, η παραγωγή των χημικών ουσιών για στρατιωτικούς

σκοπούς έχει απαγορευθεί. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί κάτι το οποίο με την πρώτη θε-

ώρηση δεν γίνεται αντιληπτό: η χρήση δακρυγόνων για τη

διάλυση πλήθους εγκυμονεί επιπρόσθετους κινδύνους

καθώς οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο σημείο εφαρ-

μογής και χρήσης και στους δεχόμενους τη ρίψη εμπλεκό-

μενους. Η χρήση σε αστικές περιοχές που

χαρακτηρίζονται από κλειστά «μικροπεριβάλλοντα»- micro

environments, προκαλεί τη συσσώρευση των παραπάνω το-

ξικών χημικών ουσιών στο ευρύτερο αστικό πολεοδομικό

συγκρότημα. Επίσης, οι μετεωρολογικές συνθήκες επι-

δρούν στην πολύωρη παραμονή στα χαμηλά επίπεδα της

ατμόσφαιρας των τοξικών χημικών ενώσεων σε επίπεδα

συγκεντρώσεων ικανών να επιφέρουν τα συμπτώματα για

τα οποία αρχικά σχεδιάστηκαν για μακρό διάστημα και σε

μεγάλη κλίμακα. 

Όλα αυτά τα αναφέρουμε διότι εκτός από τους ενήλικες

πολίτες οι οποίοι συνήθως αποτελούν τον κύριο στόχο της

ρίψης τέτοιων δακρυγόνων, οι επιπτώσεις των ρίψεων

αυτών επεκτείνονται στο σύνολο του αστικού πληθυσμού

που παραμένει στην περιοχή αλλά και σε αυτό που εκτεί-

νεται σε μια ευρύτερη των επεισοδίων ακτίνα. Στο σύνολο

του πληθυσμού περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες ευαί-

σθητες πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, άνθρω-

ποι με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα υγείας, κ.α). Οι

επιπτώσεις των τοξικών αυτών ενώσεων στις ομάδες

αυτές μπορεί να γίνουν πολύ σοβαρές. Όλα αυτά τα ανα-

φέρουμε ώστε να γίνει αντιληπτό το κόστος που έχει μια

χρήση ενός μέσου για τη γρήγορη διάλυση πλήθους, κό-

στος που υποβαθμίζει σοβαρά την ποιότητα ζωής για πολ-

λούς πολίτες είτε είναι στη δραστική ακτίνα είτε στην

ευρύτερη περιοχή. 

Αποτελεί δέσμευση του προηγούμενου υπουργού Προστα-

σίας του Πολίτη (κ. Μ. Χρυσοχοΐδη) ότι θα απαγορευθεί η

χρήση χημικών και δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών. 

Το 2011 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, είναι μια διαφορετική

χρονιά για τους λειτουργούς της επιστήμης της Χημείας

στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το Διεθνές Έτος Χη-

μείας 2011 (ΙΥC 2011) αποτελεί τον παγκόσμιο εορτασμό

των επιτευγμάτων της Χημείας και της συνεισφοράς της

στην ευημερία της ανθρωπότητας.

Σας καλούμε να δώσετε το δικό σας στίγμα στο παγκόσμιο

αυτό γεγονός με μια δήλωση της κυβέρνησης στην κατεύ-

θυνση αυτή, της κατάργησης χρήσης δακρυγόνων και

άλλων χημικών ουσιών για την καταστολή πλήθους από τις

δυνάμεις ασφαλείας, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα

για την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης. Η από-

συρση ενός χημικού όπλου από τις δυνάμεις επιβολής της

δημόσιας τάξης του κράτους εναντίον των πολιτών του

είναι πιστεύουμε μια κίνηση καλής θέλησης και συναίνεσης

του κράτους προς την κοινωνία. Ζητούμενο των καιρών

είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική ηγεσία του

τόπου και αυτό κερδίζεται με συγκεκριμένες πράξεις και

ενέργειες. 

Η απόφαση στη σημερινή πολιτική και κοινωνική συγκυρία

έχει μεγαλύτερη αξία από ποτέ καθώς θα αποδείξει στην

πράξη ότι οι πολίτες δεν αντιμετωπίζονται από την Πολι-

τεία ως εχθροί της δημοκρατίας. Καθίσταται αναγκαίο σε

τούτες τις κρίσιμες ώρες η δημοκρατία να αναπνεύσει και

να μην πνίγεται από τα δακρυγόνα. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΗ

Απαγόρευση χρήσης χημικών ουσιών - δακρυγόνων 

από τις δυνάμεις επιβολής της δημόσιας τάξης
Η Ενωση Ελλήνων Χημικών ευαισθητοποιημένη, από την αμετροεπή ρίψη δακρυγόνων στην τελευταία με-
γάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό επισημαίνοντας τους κινδύνους
υγείας, που διατρέχουν οι πολίτες από τη ρίψη ασφυξογόνων και μάλιστα σε περιορισμένους χώρους.
Εχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα η επιστολή, αφού φέτος, το 2011, γιορτάζεται ως διεθνές έτος χημείας. 
Ο ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα της Χημείας και τη συνεισφορά της στην ευμάρεια της ανθρωπότη-
τας, ανακήρυξε το 2011 Διεθνές Έτος Χημείας με γενικό τίτλο «Χημεία - η ζωή μας, το μέλλον μας».

Να σημειωθεί ότι το 2011 συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την απονομή του βραβείου Nobel Χημείας στη
Maria Sklodowska Curie. Επίσης το 1911, ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση Χημικών Κοινοτήτων (International As-
sociation of Chemical Societies, IACS) η οποία αποτέλεσε πρόδρομο οργάνωση της γνωστής σε όλους μας
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Αλλά ας διαβάσουμε για τις επιπτώσεις των δακρυγόνων από τους ειδικούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 62216

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ.52857/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου «Ανανέ-
ωση ‘Αδειας Χρήσης Νερού, της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρη-
σης για την άρδευση χώρων πρασίνου, Ηρακλή Μπούνια, στην οδό
Απόλλωνα Μουσηγέτη, θέση «Φοινικιά» των Καλυβιών Θορικού του
Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής», στη διαδικασία έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4 της Β’ Κα-
τηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ
332/Β/20-3-03), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμε-
νου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτε-
χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15
ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λαυρίου μετά

τις τρεις πετυχημένες παρουσιάσεις του

τα προηγούμενα χρόνια στο Διεθνές Φε-

στιβάλ Γενικής Γυμναστικής στο Burstadt

της Γερμανίας, στην Πανευρωπαϊκή Γυ-

μναστράδα στο Albi της Γαλλίας και στην

Odense της Δανίας, συμμετέχει φέτος

στην Παγκόσμια Γυμναστράδα Λωζάννη

2011, η οποία αποτελεί και το μεγαλύ-

τερο γεγονός της χρονιάς, εφόσον σε

αυτή συμμετέχουν 55 κράτη, 20.000 συμ-

μετέχοντες με περίπου 500 ομάδες.

Η Παγκόσμια Γυμναστράδα γίνεται κάθε

τέσσερα χρόνια και η χώρα που θα την

φιλοξενήσει επιλέγεται με την κατάθεση

φακέλου διεκδίκησης στην Διεθνή Ομο-

σπονδία Γυμναστικής FIG οκτώ χρόνια

νωρίτερα.

Η ομάδα το Λαυρίου ξεκίνησε το ταξίδι

της  το Σάββατο 9 Ιουλίου.   

Αποτελείται από 2 προπονήτριες τις  Δή-

μητρα Τσαπλαρή και Ιωάννα Ντασιώτη

καθώς και από 22 αθλητές. Παρουσιά-

ζουν δύο προγράμματα το «Πες πως
ήταν όνειρο» και το «Big blue». 

Το κοινό του Λαυρίου είχε την ευκαιρία

να τα απολαύσει στη Διαδημοτική Γυ-

μναστράδα, αλλά και στη Γυμναστράδα

του ΟΑΛ που έγιναν τον προηγούμενο

μήνα. Οι αθλητές συνοδεύονται επίσης

από τον Μάριο Χριστοφίδη, την Ελένη

Λαμούζη και τον Κων/νο Πανταζή, που

είναι και ο αρχηγός της αποστολής.

H Παγκόσμια Γυμναστράδα ξεκινάει με

την τελετή έναρξης την Κυριακή 30 Ιου-

λίου, η οποία πραγματοποιείται στο Pon-

taise Olympic Stadium με χωρητικότητα

30.000 ατόμων. 

Στο Malley Hall χωρητικότητας 7.500 θέ-

σεων, η Ελλάδα εκπροσωπείται από 16

αθλητικά σωματεία σε μια κοινή χορο-

γραφία.  

Οι αθλητές κατά τη διάρκεια της παρα-

μονής τους στη Λωζάννη, θα μείνουν σε

σχολεία στην περιοχή Bussigny, τα οποία

έχει εξασφαλίσει η Οργανωτική Επι-

τροπή και  θα τους παρέχεται καθημερινά

διατροφή. Οι συμμετέχοντες παραλαμ-

βάνουν κάρτες διαπίστευσης, οι οποίες

τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στα σχο-

λεία, στα στάδια και σε οποιοδήποτε

άλλο μέρος χρειάζεται.  Η μεταφορά των

αθλητών από και προς τα στάδια θα γί-

νεται με τα κρατικά μέσα  μεταφοράς.

Το κόστος συμμετοχής των αθλητών κα-

λύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τους γονείς,

οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά, παρόλη τη

δύσκολη οικονομική συγκυρία που περ-

νάει η χώρα μας. 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ “ΛΩΖΑΝΝΗ 2011”

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

17ος ιστιοπλοϊκός αγώνας
Κυκλάδες 2011

Το Καλοκαίρι διακρίνεται για τις δραστηριότητες στην

άμμο, στις ακτές, αλλά και για τις δραστηριότητες στο υγρό

στοιχείο· τη θάλασσα. Το κολύμπι, το ψάρεμα, το κουπί και

το πανί!

Ηδη έχουν γίνει κάποιοι αγώνες που έχουν θεσμοθετηθεί,

όπως ο αγώνας του ΝΑΟΒ στη Τζιά, ο 17ος αγώνας “Κυ-

κλάδες 2011”, που κι αυτός ολοκληρώθηκε, ο αγώνας

Ράλλυ Αιγαίου, που θα εξελιχθεί την προσχή εβδομάδα, ο

Aigean Regatta, που έρχεται και άλλοι.

Ο Κυκλάδες 2011 οργανώθηκε από τον ΝΟΤΚ (Ναυτικό

Ομιλο Τζιτζιφιές, Καλλιθέα) και εξελίχθηκε από 2 έως 10

Ιουλίου και η απονομή θα γίνει στις εγκαταστάσεις του

ΝΟΤΚ στις 20/7.

Η διαδρομή ήταν εκκίνηση από Βουλιαγμένη - Φλέβες, Φοί-

νικας Σύρου, Παροικιά Πάρου, Λουτρά Κύθνου και τερματι-

σμός στον Πάτροκλο του Σουνίου.

Συμμετείχαν πάνω από 30 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης δια-

φόρων κατηγοριών. Η διαδρομή των ημερών είχε στιγμές

απ’ όλες τις διαβαθμίσεις του ανέμου· και μποφόρια και

άπνοια. Για διαδρομή 22 μιλίων, χρειάστηκαν  για τα 21 5

ώρες, ενώ το τελευταίο ένα μίλι,  πάνω από δύο ώρες!

Τσίτα τα νεύρα στα μποφόρια (ετοιμότητα), αλλά τσίτα τα

νεύρα και στην άπνοια (βαρεμάρα).

Τι σου δίνει  ένας τέτοιος αγώνας; ήταν η ερώτησή μας σε

στον Κωστή Βενετσάνο, μέλος πληρώματος σε σκάφος.

Πρόκληση και εμπειρία. Λύνοντας τα σκοινιά, αδειάζεις και
το μυαλό σου. Είσαι εσύ και η φύση, από την οποία έχεις
άμεση εξάρτηση.
Ενδιαφέρον έχει η σχέση σου με το υγρό στοιχείο και οι
ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ των
πληρωμάτων στα λιμάνια που σταθμεύουν και ανταλλά-
σουν απόσταγμα εμπειριών με διαφορετική κουλτούρα,
αλλά κυρίως ανάμεσα στο πλήρωμα του σκάφους. Εκεί συ-
νειδητοποιείς πως η μοίρα σου είναι συνδεδεμένη με τον
άλλον και πρέπει να συνεργαστείς· τσακώθηκες, αλλά συ-
ζείς· δεν μπορείς να φύγεις. Είναι μαγικό...

Στους σταθμούς, συνήθως γίνεται υποδοχή με εκδηλώσεις

τοπικού χαρακτήρα σε μουσική και μεζέδες, αλλά και άλλες

πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το Ράλλυ Αιγαίου, η

κρατική τηλεόραση κάθε βράδυ 23.30 θα παρουσιάζει

στιγμιότυπα, αλλά και στο ίντερνετ: aegeanrally.gr

...με φουσκωμένα τα πανιά



ΕΒΔΟΜΗ  16 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 23

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΨΖ-9Ψ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bούλα 7/7/2011  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 42814

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ:  ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ - ΤΗΛ : 2132020131,

2132019955 - FAX: 2109657131               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 17/11 μελέ-

της της Δ/νσης Περ/ντος και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡ-

ΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 72.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-

φασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΕΚ-

ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων’ και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-

δικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α  17/2011 και την με αρ. πρωτ. 42032 /

05.07.11 σχετική Διακήρυξη .  

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

Βούλα, την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 , κατά την οποία λήγει

η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-

σφράγισης.

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

γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.600,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου

(Αλεξ. Δουρίδα, Δ Μπιτέλης ) καθημερινά    από  Δευτέρα έως Παρασκευή

8.30-13.00 μέχρι 15/07/ 2011, Τηλ.: 2132020131, 2132019955                                                                                                                                                                                                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 13/7/11

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 24692

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πληρ. Βασιλείου Ν., τηλ. 210 6032.898, Fax 210 6932.898

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Δήμαρχος  Παλλήνης 

Προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την επισκευή και

συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2011 αξίας 183.500,00€ συμ-

περιλαμβάνου του ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές και προσφορές που αφορούν μέρος της

μελέτης (κατηγορία οχημάτων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ενδεικτικό

προϋπολογισμό) και όχι απαραίτητα στο σύνολό τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη στο Δημο-

τικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 10:00 π.μ. και ώρα

λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπρο-

ούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 27η Ιου-

λίου ημέρα Τετάρτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) του ενδειτικού

προϋπολογισμού του συνόλου των εργασιών επισκευής και συντήρησης των

οχημάτων ή το 5% του μέρους ή της ομάδας (ων) αν πρόκειται για προσφορά

που αφορά μέρος (π.χ. φορτηγά, τρίκυκλα φορτηγά, απορριμματοφόρα, μη-

χανήματα έργου) του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προς επισκευή και

συντήρηση οχημάτων ή μηχανημάτων χωρίς ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο

γραμμάτιο του Τ.Π. κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή

του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται

κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στο Γραφείο Κϊνησης του Δήμου (πληρο-

φορίες κ. Βασιλείου).

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος 

Με  μεγάλη και αυθόρμητη συμμε-

τοχή, ποδηλάτες όλων των ηλικιών,

διέτρεξαν το κέντρο του Κορωπίου

στη 2η  ποδηλατοπορεία (6/7).

Εμπνευστές της ιδέας ο Δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης, ο αντιδήμαρ-

χος Αθλητισμού Ανδρέας Ντούνης

και ο δημοτικός σύμβουλος Πανα-

γιώτης Πολίτης. 

Στην ποδηλατοπορεία βέβαια συμ-

μετείχαν πολλά μέλη της Δημοτικής

Αρχής.

Η ιδέα της εθελοντικής ποδηλατο-

πορείας έχει σαν απώτερο στόχο τη

δημιουργία ποδηλατόδρομου, για

εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης.

Προς το σκοπό αυτό συγκροτείται

ομάδα εθελοντών και  Δήμου Κρω-

πίας για την προετοιμασία μελέτης,

κάτω και μέσα από την προσωπική

εμπειρία της διαδρομής.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της  πο-

δηλατοπορείας συνέδραμε όχημα

του Δήμου με οδηγό τον δημοτικό

υπάλληλο Σπυρίδων Κοσμά και επι-

κεφαλής τον αντιδήμαρχο Τ.Υ Θο-

δωρή Γρίβα (φωτο δεξιά πάνω).

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης σε

δήλωσή του τονίζει: «Η ιδέα της πο-
δηλατοπορείας και των στόχων της,
βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση

από τους  δημότες μας. Αυτή η πο-
ρεία των ποδηλατών  ήταν και μια
ανάσα αισιοδοξίας  σε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο που περνάμε, για
όλους μας. Η  επόμενη ποδηλατο-
πορεία, που αναμένεται σύντομα να
ανακοινωθεί,  θα καταλήξει στο Δη-
μαρχείο όπου και θα συνεδριά-
σουμε σε ανοιχτή συνέλευση για τη
συγκρότηση ομάδας έργου για τη
δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Θέ-
λουμε αυτή η πρωτοβουλία  να γίνει
εφαλτήριο και για άλλες δράσεις,
κοινωνικής αλληλεγγύης, αθλητι-
κού, πολιτιστικού και  περιβαλλον-
τικού περιεχομένου,  που θα

οδηγούν  σε διαδικασίες άμεσης
συμμετοχής  των πολιτών στις δη-
μοτικές πολιτικές».

Σημαντική επίσης βοήθεια προσέ-

φεραν οι εθελοντές του Δήμου και

μέλη του  συλλόγου Ραδιοερασιτε-

χνών Ελλάδος Δημήτρης Σιδέρης

και Θεόδωρος Θεοδωρακόπουλος

με τα οχήματά τους και την τεχνική

υποδομή  ενδοεπικοινωνίας, αλλά

και αυτοοργανωμένοι ποδηλάτες

και  μέλη άλλων συλλόγων της

πόλης, που προστάτευαν κατά

μήκος της ποδηλατοπορείας τους

μικρότερους σε ηλικία ποδηλάτες.

Πειραματικές ποδηλατοπορείες στο Κορωπί

πρόκριμα για ποδηλατόδρομους

Ποδηλάτες σε δύσκολη στροφή κάτω από το άγρυπνο μάτι των συνοδών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο  13-7-2011  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ. Πρωτ. ……10607…….

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 29978,30€ (ΜΕ ΦΠΑ)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας :

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με

ποσοστό έκπτωσης  σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του τιμολο-

γίου της μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου για την: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ,

ΣΗΜΑΝΣΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 29978,30 € συμπεριλαμβα-

νομένου του νομίμου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/2011 θεωρημένη

μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία Ν.3463/06 , του Π.Δ 28/80 καθώς επίσης και του

Ν.3170/2003 και των ερμηνευτικών προς αυτά εγκυκλίων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

την 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και με ώρα λήξης  υποβολής προ-

σφορών την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κτηνίατροι, ενώσεις, σύλλογοι και σύν-

δεσμοι κτηνιάτρων, φιλοζωικά σωματεία, καταφύγια αδέσποτων ζώων και

εταιρείες που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη παροχή των υπηρεσιών

που περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική μελέτη του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των

εργασιών ή και ξεχωριστά για κάθε μία από τις ομάδες εργασιών του εν-

δεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή:

Ομάδα Α : Μεταφορά και φιλοξενία αδέσποτων σκύλων 

Ομάδα Β: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ της υπ’ αριθμ 6/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς

τον  Δήμο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των

όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν

περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Κα

Ζαραγκούλια Ειρήνη στο τηλ: 2299020167 

Ο Δήμαρχος ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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1 Πώς μπορώ να κερδίζω έως 8.000 ευρώ το χρόνο και εγγυημένα για 25 έτη;
Τοποθετώ φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη - ταράτσα μου και παράγω ρεύμα, ενώ ταυτόχρονα υπογράφω σύμ-

βαση με τη Δ.Ε.Η., η οποία υποχρεούται να αγοράζει το παραγόμενα ρεύμα προς 0,55€/Kw εγγυημένα για 25 έτη.

Το εισόδημα που προκύπτει από τη Δ.Ε.Η. κατατίθεται κάθε δίμηνο στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Το

χρηματικό ποσό που κερδίζω κάθε δίμηνο είναι ανάλογο των πάνελς που τοποθετώ.

2 Πόσα χρήματα θα χρειαστούν;
Οι τράπεζες πλέον έχουν ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν το 100% της αξίας του φωτοβολταϊ-

κού συστήματος, ενώ η αποπληρωμή του δανείου γίνεται από τα έσοδα που εισπράττουν από τη Δ.Ε.Η.

Ο όμιλος New Planners είναι το αποτέλε-

σμα της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας,

μέσω του επιστημονικού ανθρώπινου δυ-

ναμικού και των ολοκληρωμένων λύσεων

για την μεγιστοποίηση των παραγόμενων

επενδύσεων.

Εχοντας ως βασικό γνώμονα την προστα-

σία του περιβάλλοντος, δημιουργεί και-

νοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες

- λύσεις που πρωταγωνιστούν στην

αγορά.

Η υπόθεση της Λίμνης Βουλιαγμένης, για το αν τα

νερά της είναι μολυσμένα ή όχι έχει απασχολήσει και

το Δημοτικό Συμβούλιο και την εφημερίδα μας εδώ

και ένα μήνα.

Οι αναγνώστες τηλεφωνούν και ζητάνε πληροφο-

ρίες, αν μπορούν να κολυμπήσουν, και θα πρέπει να

δοθεί μία τελεσίδικη και επίσημη απάντηση για να

πεισθούν και οι ...άπιστοι. Αλλά ας δούμε το ιστορικό.

Μετά την αρχική καταγγελία - ενημέρωση στο σώμα

του Δημοτικού Συμβουλίου (6/6) από τον επικεφαλής

της μειοψηφίας Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για τα νερά

της λίμνης Βουλιαγμένης, όπου είχε παρουσιάσει

έρευνα του ΠΑΚΟΕ που τα έδειχναν ιδιαίτερα μολυ-

σμένα και επικίνδυνα για κολύμβηση, η υπόθεση εξε-

λίσσεται και παρεμβαίνουν δημόσιες αρχές.

«Σε ολικά κολοβακτηριοειδή με ανώτατο όριο τα 500
έχουν τόσο αυξημένα που δεν μπορούν να καταμε-
τρηθούν», ήταν το απόσταγμα της έρευνας του

ΠΑΚΟΕ.

Τότε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως γράφαμε στην

“7η” αρ.φ. 687,  ζήτησε ο Γρ. Κωνσταντέλλος, από το

Δήμαρχο να προβεί στο κλείσιμο της λίμνης, για να

δεχθεί τα ειρωνικά του σχόλια.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, επειδή αμφισβητήθηκε η

έρευνα του ΠΑΚΟΕ, ζήτησε και από άλλο φορέα

έλεγχο·  το ΟΙΚΟΣΥΣΤΕΜ, την έρευνα του οποίου

μας κοινοποίησε και δημοσιεύσαμε στην  “7η” αρ.φ.

688, όπου επίσης και το ΟΙΚΟΣΥΣΤΕΜ με τη σειρά

του κρίνει τα νερά της λίμνης ιδιαίτερα επικίνδυνα:

«...διαπιστώνεται ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα νι-
τρικών και μικροβίων. Το νερό είναι κατάλληλο για κο-
λύμβηση».
Ο Κωνσταντέλλος με επιστολή του ενημερώνει και

πάλι το Δήμο, αλλά και την Περιφέρεια, το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Υγείας και κοινοποιεί

και στον Εισαγγελεα περιβάλλοντος, τονίζοντας εν

κατακλείδι ότι: «επειδή το θέμα άπτεται της Δημόσιας
υγείας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας
προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά δυσάρεστα γε-
γονότα».

Μετά ταύτα την προσεχή Δευτέρα έχουν κληθεί να

καταθέσουν ο Δήμαρχος των 3Β  Γρηγόρης Κασιδό-

κωστας και ο αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευ-

σης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Στο μεταξύ η Περιφέρεια Αττικής με επιστολή της

στη Δ/νση Υδάτων της αποκεντρωμένης Περιφέρειας

ζήτησε διενέργεια έρευνας  και χημικές αναλύσεις

για την ποιότητα των υδάτων της λίμνης.

Τα πορίσματα της Λίμνη Βουλιαγμένης για ακατάλληλα νερά

κινητοποιούν τις δημόσιες αρχές


