ΣABBATO

Δέν ἔχεις Ὄλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες Ὄσσα,
ραγιάδες ἔχεις μάνα γῆ, σκυφτούς
γιά τό χαράτσι,
κούφιοι καί ὀκνοί καταφρονᾶν τή
θεία τραχειά σου γλῶσσα,
τῶν Εὐρωπαίων περίγελα καί τῶν
ἀρχαίων παλιάτσοι ...;
Κωστῆς Παλαμᾶς
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Ιδιωτικά “φαντάσματα” ορέγονται
την παραλία Βούλας
Πρόσθετα στοιχεία από τον 1ο Αντιδήμαρχο Βούλας
και πρ. Πρόεδρο της Νομικής Επιτροπής Κώστα Βενετσάνο

Παρέμβαση
τ. Δημάρχου
Αγγελου
Αποστολάτου

Το “φιλέτο” και τα “όρνια”
Την παραλία της Βούλας την ορέγονται πολλοί. Οι
τροϊκανοί, η ΕΤΑ Α.Ε. και η αιωνόβια Μετοχική
Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας
(ΜΕΕΚΒ), που ξαναζωντάνεψε επί δημαρχίας
Μάντεση.
Είναι πολύ εύστοχη η παραπάνω παρέμβαση του
πρώην Δημάρχου (1987-1996) Αγγελου Αποστολάτου και θα ‘λεγα
επιβεβλημένη. Οπως επιβεβλημένη
είναι και η παρούσα, συμπληρωματική δική μου παρέμβαση, ως αρμοδίου Αντιδημάρχου την περίοδο
1982-86 και ως Προέδρου της νομιτου Κώστα κής επιτροπής του Δήμου την πεΒενετσάνου* ρίοδο 1996-1998 κατά την οποία
μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω
το σχετικό αρχείο και παρά τα αδικαιολόγητα προσκόμματα να κρατήσω ορισμένα στοιχεία και σημειώσεις.
Υπενθυμίζω ότι το νομικό αρχείο του Δήμου καταρτίστηκε από τον εκλιπόντα δικηγόρο και Δημοτικό
Σύμβουλο Σωτήρη Μαύρο, τις τεκμηριωμένες θέσεις
του οποίου, ενώπιον του Δημ. Συμβουλίου, τις έχω
μαγνητοφωνημένες.
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 6

Με έγγραφό του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης, ο
πρώην Δήμαρχος Βούλας (1987-1996) Άγγελος Αποστολάτος, παρέμβαίνει δυναμικά και τεκμηριωμένα, στην υπόθεση της παραλίας που την διεκδικεί με τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου(!)
πλέον η νεκραναστημένη Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ), η οποία
έχει πολλές αμαρτίες και διενέξεις με τη Βούλα και η οποία «παραδόξως» δικαστικά δικαιώνεται,
ακόμα και λόγω δικαστικής απουσίας του Δήμου.
Θεωρούνται δικαίως κακές – κάκιστες – οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, αντίθετες με τα πραγματικά γεγονότα, το δημόσιο συμφέρον και το κοινό περι δικαίου αίσθημα, και γι’ αυτό επιβάλλεται να γίνει αναψηλάφηση της δίκης.
Ακολουθεί η εκτενής αναφορά του Άγγελου Αποστολάτου και σύντομη παράθεση πρόσθετων στοιχείων του Κ. Βενετσάνου.
Σελίδα 11

Ο αγροτικός συνεταιρισμός
Κορωπίου στην πρώτη
γραμμή για να διασωθούν
οι περιουσίες τους σελίδα 11

Τραπεζικό σύστημα και
Δημόσιο σελίδα 3
Συνάντηση στο Δήμο Σαρωνικού για
το ΚΕΛ σελίδα 13
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Το “φιλέτο” και τα “όρνια”
Συνέχεια από τη σελ. 1
Επιπροσθέτως, θέλω να καταθέσω
το πραγματικό γεγονός της συνεργασίας το 1984-5 του τότε
Υπουργείου Δημοσίων Εργων, του
ΕΟΤ και του Δήμου Βούλας η
οποία είχε καταλήξει στην ολοκληρωμένη μελέτη του Υπουργείου για τη διαμόρφωση της
παραλίας (συμπεριλαμβανομένου
του επίδικου σημείου) με προ-

γραμματική Σύμβαση και για τα
οποία είχαν ληφθεί εγκριτικές
αποφάσεις και από τα τρία μέρη.
Χαρακτηριστικά:
1ον. Ο μεν ΕΟΤ, με υπογραφή Ν.
Σκουλά, αποδέχετο τη μελέτη,
συμφωνούσε στη σύσκεψη και
συμμετοχή του στην προγραμματική Σύμβαση, εδέχετο δε “τυχόν
εκτάσεις του επί της παραλίας, να
εκχωρηθούν στο Δήμο Βούλας

κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης”.
2ον. Το δε Υπ. Δημοσίων Εργων,
έμπρακτα, για την αντιμετώπιση
των άμεσης ανάγκης δαπανών,
επιχορήγησε το Δήμο Βούλας με
επτά εκατομμύρια δραχμές με τα
οποία κατασκευάστηκαν με αυτεπιστασία, κλίμακες καθόδου στις
ανωτέρω παραθαλάσσιες περιοχές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
καταιωνιστήρων (ντους) κλπ. για
τους λούόμενους.
Επιφυλάσσομαι για περαιτέρω
στοιχεία, όταν χρειασθεί ή ζητηθούν.

55.000 προσλήψεις μέσω ΜΚΟ στους Δήμους!
Από το “παράθυρο” για τα δικά μας παιδιά
Σάλο έχει ξεσηκώσει η απόφαση της
κυβέρνησης να προωθήσει 55.000
προσλήψεις με 5μηνες συμβάσεις,
μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ), που θα χρησιμοποιηθούν μάλιστα στους Δήμους (νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι κ.α.)
Ονομάζονται προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και χρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ).
Γι’ αυτό είδαμε τέλος Ιουλίου να συνεδριάζουν εκτάκτως με τη μορφή
του κατεπείγοντος Δήμοι και να παίρνουν αποφάσεις επιλέγοντας ΜΚΟ
που θα μεσολαβήσουν για να πάρουν
το προσωπικό οι Δήμοι!
Τελικά, μη μιλάμε για τον κακό πολίτη,
που πάντα βρίσκει τρόπους, να διαφεύγει και του νόμου και της φορολογίας, αφού πρώτο το ίδιο το κράτος,
ως κυβέρνηση, ενεργεί έτσι.
Με ποια διαφάνεια και με ποια κριτήρια θα γίνουν αλήθεια οι προσλήψεις;
Από ποιούς θα αξιολογηθούν;
Ας πούμε για παράδειγμα, ότι μία
ΜΚΟ που έχει έδρα έναν Δήμο και
δραστηριοποιείται σε φιλανθρωπικό
έργο, με ποια κριτήρια θα προσλάβει
προσωπικό για να το δώσει στους Δήμους;
Στο θέμα αυτό ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ
Γιώργος Βέης μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δήλωσε: «εμείς δεν θα έχουμε καμία
ανάμειξη στις προσλήψεις μέσω ΜΚΟ.
Δεν τα ξέρουμε, δεν είναι στις αρμοδιότητες μας. Δεν έχουμε κανένα

λόγο να εμπλακούμε».
Εξήγησε ότι δεν ερωτήθηκαν όταν
ετοίμαζαν το νομοσχέδιο. Οταν τους
έγινε η πρόταση, είχαν ήδη αποφασίσει· ήταν “τετελεσμένα γεγονότα· δεν
θα μπορούσαμε να κάνουμε ουσιαστικό έλεγχο και δύσκολα θα έβαζες
την υπογραφή σου”.
Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
δια μέσου του προέδρου της Θανάση
Τσούρα και του προέδρου της Βουλής
Απόστολου Κακλαμάνη, εξέφρασε
την ανησυχία της για τo πώς θα προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, χωρίς
να διασαλευθεί η διαφάνεια σε όλα τα
επίπεδα.
Στο μεταξύ πολλοί Δήμοι έχουν ήδη
πάρει αποφάσεις για προσλήψεις
μέσω συγκεκριμένων ΜΚΟ· άλλες από
μέσα από τα όρια των Δήμων τους και
άλλες από την άλλη άκρη της Ελλάδας!

Και όσον αφορά τις προσλήψεις σε
βρεφονηπιοκόμους, επειδή η σχολική
χρονιά έχει 10 μήνες, θα προσλάβουν
και διμηνίτες κατευθείαν οι Δήμοι!
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών, με εγκύκλιό της (18/8), προς τους
δήμους αναφέρει:
«...μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
έγκρισης και στη συνέχεια οι Δήμοι να
προκηρύξουν τις θέσεις κρίνεται απαραίτητο προκειμένου από 1/9/11 να
λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί
που έχουν στείλει αιτήματα για έγκριση, να κινήσουν τη διαδικασία
πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η διάρκεια
της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο
μήνες».
Ελλάς το μεγαλείο σου!!

Φεστιβάλ αρχαίου δράματος

Σελ. 6

Αρχαία Αθήνα: Βασιλείες
γιάννης κορναράκης

Απ’ το καρφί στο πέταλο

Σελ. 8
Σελ. 8

Της καρδιάς μηνύματα
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Να γίνουμε ελεύθεροι στον τόπο
μας Αμφικτύων
Σελ. 9

Αντίο αντιηλιακά
Σελ.10
Βροχή οι αιτήσεις ακύρωσης
για Πρ. Υμηττού
Σελ. 11
“Οαση” τα Σφήττεια στο ΚορωπίΣελ. 12

Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια
Επαγγελματικής κατάρτισης Σελ. 14
Ενέργειες από Περιφέρεια για τα
Σελ. 16
κουνούπια
Παράνομοι μετανάστες νομιμοποιΣελ. 17
ούνται μέσω ...ΙΚΑ

Ημικρανίες και διατροφή

Σελ. 21

Aegean Regatta 2011

Σελ. 22

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
 Συνελήφθη στο Λαύριο 23χρονος Γεωργιανός, ο οποίος ήταν
μέλος σπείρας που έκανε διαρρήξεις σε σπίτια στις περιοχές Λαυρίου, Κερατέας και Μαραθώνα.
Ο συλληφθείς μαζί με συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται, είχαν
συστήσει εγκληματική οργάνωση, που εντόπιζε σπίτια στις συγκεκριμένες περιοχές, και αφού παραβίαζαν πόρτες ή παράθυρα, εισέρχονταν
και
αφαιρούσαν
κοσμήματα,
χρηματικά
ποσά,
ηλεκτρονικές-ηλεκτρικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα.
Από την έρευνα-προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες το τελευταίο
δίμηνο, έχουν διαπράξει συνολικά τέσσερις διαρρήξεις στην περιοχή
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του Λαυρίου, τέσσερις στην περιοχή της Κερατέας και άλλες τέσσερις στον Μαραθώνα.
Ο 23χρονος είχε αποφυλακιστεί από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού τον Απρίλιο, με απόφαση Βουλεύματος του Συμβουλίου
Εφετών Πειραιά, όπου και κρατείτο για διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπών.
Ο δράστης συνελήφθη, από Αστυνομικούς του Α.Τ. Λαυρίου, και κατηγορείται για «σύσταση και συμμορία», «διακεκριμένες κλοπές», για
«απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία» και οδηγήθηκε στο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Τραπεζικό σύστημα και ελληνικό δημόσιο σε δεινή κατάσταση
Ι. Η συνένωση Άλφα και Eurobank με την την συμβολή Καταριανών κεφαλαίων είναι μια θετική εξέλιξη.... Αλλά η ψυχολογία της
αγοράς παραμένει χάλια.... Οι αγορές ακόμα δεν είναι βέβαιες ότι
τα χρήματα θα επαρκέσουν. Tι θα προκύψει από τους ελέγχους
της Μπλάκ Ροκ; Πόσο βαθειά μέσα έχουν μπεί οι Ελληνικές τράπεζες απ´ τα θαλασσοδάνεια που χορήγησαν; Πόσο αρνητική
είναι η πραγματική καθαρή τους θέση;
[Θυμίζω πως από το 2006 καλλιεργούσαμε τις σχέσεις μας με το
Κατάρ.... Πρώτα όταν επισκεφθήκαμε το Κατάρ με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και μεγάλη Ελληνική επιχειρηματική αποστολή, και το Φθινόπωρο του 2008 με τον Κώστα
Καραμανλή και μεγάλη επιχειρηματική αποστολή - μάλιστα τότε
είχαμε προτείνει και την συμμετοχή της Qatar Airways στο μετοχικό κεφάλαιο της Ολυμπιακής]....

Σκέψεις και θέσεις του Πέτρου Δούκα*
Και να ξεκαθαριστεί ότι πράγματι αυτή η αύξηση είναι επαρκής...
Θα πρέπει να περιμένουμε την έρευνα της Μπλάκ Ροκ για να διαμορφώσουμε πιό αξιόπιστη άποψη...
VI. [Βέβαια δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά για το πως συνέπεσε το ντήαλ αυτό να γίνει στις κατώτατες τιμές, και αν υπήρχαν πωλήσεις από μεγαλομετόχους ώστε να διαμορφωθεί μιά
τέτοια χαμηλή τιμή αποδεκτή από τους Καταριανούς ! Αυτές όμως
οι ´εσκεμμένες´ πωλήσεις ίσως φόβησαν και άλλους μετόχους
και τους παρέσυραν να πωλήσουν και αυτοί σε τεχνητά διαμορφωμένες χαμηλές τιμές!]
Πέρα από όλα αυτά, η ΕΚΤ και η Μπλακ Ροκ πρέπει επίσης να
εξετάσουν πως λειτουργούσαν τα Credit Committees των τραπε-

ζών που έδωσαν κάποια απίθανα θαλασσοδάνεια. Αν είχαν ανεξαρτησία
εισήγησης, ή αν υπήρχαν άνωθεν παρεμβάσεις; Και να δοθούν οι σχετικές,
πειστικές ή μη, εξηγήσεις.
Σίγουρα, η διεθνής κρίση και τα χάλια
της οικονομίας μας εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την κρίση του Ελληνικού
Τραπεζικού Συστήματος. Δεν δικαιολογούν όμως το βαθμό των θαλασσοδανείων. Δηλαδή δανείων
που και κάποιος μη σχετικός θα αντιλαμβανόταν ότι δεν θα μπορούσαν να αποπληρωθούν...
* Ο Πέτρος Δούκας είναι οικονομολόγος και πρώην Υπουργός.

II. Τι έχει πανικοβάλλει τους επενδυτές;
(1) Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση και η αίσθηση έλλειψης προοπτικής ανάπτυξης... Πολλοί Υπουργοί της δεν έχουν
σχέση με το αντικείμενο που διαχειρίζονται. Μεγάλη υστέρηση
στα έσοδα, αδυναμία κατάργησης άχρηστων φορέων, απελπιστική
ταμειακή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, αποτυχία στην
επανίδρυση του Δημόσιου τομέα, ούτε μία αποκρατικοποίηση,
έτσι για δείγμα.... Και μάλιστα οι αρμόδιοι για τις αποκρατικοποιήσεις δηλώνουν πως «επειδή οι τιμές στο Χρηματιστήριο είναι
συμπιεσμένες, οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να αναβληθούν...»
(2) Οι ζημιές των τραπεζών από τις επενδύσεις σε ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου σε πραγματικές ´τιμές ρευστοποίησης´
ανέρχονται σε πολλά δισεκ ευρώ.
(3) Τουλάχιστον το 30% δανείων που έχουν χορηγήσει ΔΕΝ εξυπηρετούνται (και το ποσοστό αυτό θα χειροτερέψει με την όξυνση
της κρίσης διεθνώς), ενώ αυτές παριστάνουν πως τάχα μόνο το
10% δεν εξυπηρετείται.
(4) Παράλληλα, έχουν αποσυρθεί καταθέσεις που υπερβαίνουν
τα 60 δις. Γί αυτό και προσφεύγουν συνεχώς και δανείζονται από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία και έχουν ήδη
δανειστεί κολοσσιαία ποσά.
Τα ποσά αυτά λέγεται ότι ανέρχονται στα 100 δισεκ ευρώ! Αν υποθέσουμε πως η απώλεια καταθέσεων είναι της τάξης των 70 δισεκ
ευρώ, τότε τι είναι τα υπόλοιπα 30 δισ; Απλήρωτες απαιτήσεις και
θαλασσοδάνεια πελατών; Τόσα είναι τα κεφάλαια που λείπουν;
Και 15-20 δις να υποθέσουμε πως είναι ο πιό ακριβής υπολογισμός, τότε τα 1,5 δισεκ των Καταριανών σίγουρα δεν επαρκούν!
Δηλαδή τα ίδια κεφάλαιά τους έχουν εξανεμισθεί (ή καλύτερα
εξαϋλωθεί).
Το Ελlηνικό Δημόσιο είναι και αυτό σε δεινή οικονομική κατάσταση και δεν μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του μετοχικού
τους κεφαλαίου.
Οι αρχές καθυστέρησαν να ενεργοποιηθούν. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε και οι μετοχές των τραπεζών έχασαν πάνω από το
90% από την υψηλότερη τιμή τους...
ΙΙΙ. Αν δεν βρεθούνε και άλλοι επενδυτές “τύπου Κατάρ”:α [και μάλιστα με πολύ περισσότερα χρήματα], η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να
αναλάβει ενεργότερο ρόλο στη διάσωση και επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή να μετατρέψει κάποια από τα δάνεια
που έχει χορηγήσει στις Ελληνικές τράπεζες σε μετοχές, με κάποιο μηχανισμό που θα επιλέξει από κοινού με το EFSA και το
ELA. Δηλαδή, σταδιακά, ο έλεγχός τους θα περάσει σε αλλοδαπά
χέρια. Η απλή συγχώνευση μεταξύ Ελληνικών τραπεζών ΔΕΝ
λύνει το πρόβλημα της οξύτατης κεφαλαιακής τους ανεπάρκειας....
ΙV. Όσον αφορά την Άλφα και την Eurobank, θα αναγκαστούν να
συμμαζέψουν το κόστος´παραγωγής´ και λειτουργίας τους. Δηλαδή θα αναγκαστούν να κλείσουν πάρα πολλά υποκαταστήματα,
και να μειώσουν ουσιαστικά των αριθμό των απασχολουμένων σε
αυτές... Να διαπραγματευτούν ξανά τα ενοικιοστάσιά τους και το
κόστος όλων των προμηθειών τους.
V. Επίσης, είναι σημαντικό να ξεκαθαριστούν οι όροι και οι τιμές
για την σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ...

Βοηθήστε μας να σώσουμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
Σομαλία - 20 χρόνια εμφύλιου σπαραγμού και η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 60 χρόνων. 1,5 εκατομμύριο
εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και 900.000 έγιναν πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες. Και ο ξεριζωμός συνεχίζεται. Πολλά παιδιά πεθαίνουν στη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ ακόμα περισσότερα κινδυνεύουν από τον υποσιτισμό και τις επιδημίες. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται ήδη στις πληγείσες περιοχές
για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα. Γυναίκες και παιδιά είναι αυτοί που κυρίως διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους και χρειάζονται απεγνωσμένα τη βοήθειά σας. Έχουν επείγουσα
ανάγκη για πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και σκηνές.

Ενισχύστε το επείγον έργο της Ύπατης Αρμοστείας σήμερα!
• ALPHA BANK: 101-00-2002055436 - IBAN GR89 0140 1010 1010 0200 2055 436
(Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την κατάθεσή σας τηλεφωνικά)
• Τηλέφωνο δωρεών: 210 6726296 (9:00 – 18:00)
• Internet: www.unhcr.gr/how2help
• Ταχυδρομική επιταγή: Ταγιαπιέρα 12, 115 25 Αθήνα
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Ταγιαπιέρα 12, 115 25 Αθήνα, - Τηλ: 210 6726296 - Fax: 210 6756800
Τομέας Εξεύρεσης Πόρων, e-mail: katechis@unhcr.org - www.unhcr.gr/how2help
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«Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις»
στον Δήμο Μαρκοπούλου
Οι «Πεζοδρομήσεις» της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου συνεχίζονται και αυτή την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, μετά τις 9:00 μ.μ., με ορχήστρα που θα
παρουσιάσει λαϊκό πρόγραμμα.
Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια της
προσπάθειας που κάνει ο Δήμος για την ανάδειξη
της σημασίας των δημόσιων χώρων και την «επιστροφή» των πολιτών σ’ αυτούς.

Οι Αιτωλοακαρνάνες χορεύουν
Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων του νεου Δήμου Παλλήνης καλεί όλους τους συνδημότες να διασκεδάσουν μαζί
στην ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα οδός Ανάφης και Κέας με παραδοσιακή
μουσική και τραγούδια. Επίσης όποιος συμπατριώτης ή
φίλος επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: Ναπολέων Νταλάκος 210-6046247
6944544279, Δημ. Σκαλτσής 210-6611376, 6945492022,
Παναγ. Σωτηρόπουλος 210-6612635, 6973223594.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ
Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 9μ.μ
θα μιλήσει ο υποψήφιος
βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής και μέλος της
Γραμματείας Ιδεολογικού του ΛΑ.Ο.Σ., Κων-

σταντίνος Γρηγορόπουλος, στο Café Novo
(Λεωφ. Καλυβίων 2 &
Λεωφ. Σουνίου) στο Λαγονήσι, με θέμα «ΜΙΛΑΜΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ»

«Τα κολλητήρια πάνε σχολείο!»
Πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, ο Καραγκιόζης
του Τάσου Κώνστα, ετοιμάζει τα κολλητήρια για την
έναρξη της σχολικής χρονιάς και παραδίδει μαθήματα γέλιου, στην αυλή του «Ακαδήμεια».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
"ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2011" 26 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Σαββατοκύριακο 3-4 Σεπτεμβρίου
“Λήναια”, Γιορτή Τρύγου στον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Κορωπίου
Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου, 21:30
Πανηγύρι στον Αγ. Δημήτριο Αλυκού Κορωπίου
Λαϊκή Μουσική βραδιά Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ.
Δημητρίου
Παρασκευή 09/9, 21:00

Συναυλία με τον Ορφέα Περίδη
στο θέατρο της Δεξαμενής
Σάββατο 10/9, 20:00
Κρητική Βραδιά στον προαύλιο
χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Κορωπίου. Διοργάνωση Σύλλογος
Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης»
Τις ημέρες των εκδηλώσεων θα
είναι επισκέψιμα τα μουσεία και οι
χώροι τέχνης:

2. Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και
Πολιτισμού, Αντ. Κιμπιζή 5 (όπισθεν ΔΕΗ), Ώρες: 18:30 - 20:30
3. Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης Αγγ. Τσεβά, Βασ. Κωνσταντίνου 37, μόνο Τρίτη και
Παρασκευή 18:00 - 20:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ στη Νέα Μάκρη
Κάθε ημέρα από νωρίς το
απόγευμα μέχρι αργά το
βράδυ, έως 10 Σεπτεμβρίου,
στο Λαογραφικό Μουσείο
Νέας Μάκρης μπορείτε να
απολαύσετε ομιλίες, προβολές, εκθέσεις, δρώμενα,
μουσικές. Οργάνωση: Δημιουργικές Γέφυρες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20:00: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΒΑ:
Ο
ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». Το
θέμα αναπτύσσει ο Δημήτρης Ντάνης, Αντιπρόεδρος
στις Πολιτιστικές Απόπειρες.
Παλαιό Εργοστάσιο Παρα-

γωγής Πορσελάνης & Μονωτήρων Χαρίτωνος Τριανταφυλλόπουλου στη Νέα
Μάκρη· αποκατάστασή του
και επανάχρηση του. Ενας
νέος ανοικτός δυναμικός
χώρος μνήμης, ψυχαγωγίας
και πολιτισμού. Η διατήρηση
του Εργοστασίου ισοδυναμεί
με τη διατήρηση της ιστορίας
της πόλης, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας
της,
η
αποκατάστασή του είναι
αναγκαία για τη συνέχεια
της ιστορικής αυτής μνήμης.
Η διατήρηση, η αποκατάσταση και η επανάχρηση του

Φεστιβάλ Ηλιούπολης
Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης κλείνει φέτος με την τελευταία
παράσταση στις 4 Σεπτεμβρίου, στο ανοιχτό θέατρο της
πόλης (Δημοτικό Θέατρο του Άλσους «Δημήτρης Κιντής»).

Δύο παραστάσεις προσαρμογής για μικρούς και μεγάλους
το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ.
Μη τις χάσετε! Τιμή: 7 ευρώ - Διάρκεια: 50 λεπτά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ.:
210-5125600, e-mail: info@akademeia.gr,

1. Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων,
στον πεζόδρομο στο κτήριο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης

― 4/9: "Ανθρώπινη φωνή" του Ζαν Κοκτώ από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης. Δημοτικό Θέατρο του Άλσους
"Δημήτρης Κιντής" Είσοδος: 15 € & 10 €
Η παράσταση αρχίζει στις 21:00.
Η πρόσβαση είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλές γραμμές
του ΟΑΣΑ, που σας αφήνουν σχεδόν μπροστά στο θέατρο.
Το φεστιβάλ της Ηλιούπολης θα κλείσει με τη συναυλία
της Τάνιας Τσανακλίδου στις 15 Σεπτεμβρίου.

Διατηρητέου Εργοστασίου,
καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, θα συμβάλλει
ενεργά στη πολεοδομική,
περιβαλλοντική και αισθητική
αναβάθμιση της Νέας Μάκρης, καθώς είναι και η μοναδική ελεύθερη δημόσια
έκταση στον κεντρικό ιστό
της.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
21:00:
– ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ
Μονόπρακτα από το έργο
«ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
Συνολικά πρόκειται για έξι

μονόπρακτα που αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ελληνική
πραγματικότητα.
Καθημερινές ιστορίες - ντοκουμέντα, αποτυπώνουν τις
επιπτώσεις στην ελληνική
κοινωνία της μετά Δ.Ν.Τ.
εποχής.
Σκηνοθεσία - κείμενα: Στρατής Πανούριος. Παίζουν:
Ηλίας Αναγνωστάκης, Ηλίας
Τσιάρας, Σοφία Ηλία, Γιούλα
Ραπάνου, Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Μιχάλης Νίκανδρος,
Μάρκος Δεληγιάννης, Άννα
Τζιώτη, Δημήτρης Κάκαρης,
Κυριάκος Γκίκας.

Και ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων
Βουλιαγμένης
στη 2η Παιδιαδρομή
Ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης θα
συμμετάσχει στο φεστιβάλ “2η Παιδιαδρομή”, που
σημειώνουμε στη διπλανή σελίδα.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να φέρει κοντά
στην οικογένεια όλους τους φορείς που διαμορφώνουν τον κόσμο του παιδιού.
Την όλη προετοιμασία και ευθύνη για την ωφέλιμη
για τα παιδιά παρουσίαση του Ομίλου ανέλαβε η
έφορος του Ομίλου Μαρία Σίνα.
Η είσοδος στο ΣΕΦ είναι δωρεάν.
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ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2011
Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, διοργανώνονται για 32η χρονιά από το Σύλλογο
«ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» και αποτελούν
ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο για
την περιοχή επιδιώκοντας, με το
γλέντι και την παρουσίαση ποικίλων
και σύγχρονων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να συσπειρώσουν
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και να τους δώσουν μια σταθερή, δημιουργική διέξοδο.
Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι της
Νέας Παλλήνης αποχαιρετούν το
καλοκαίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο.
Στη διοργάνωση συμμετέχει και ο
Δήμος Παλλήνης.
Ετσι στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου
2011, ώρα 8.30 μμ, στην Πλατεία
Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη
Αττικής (πίσω από τη Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής), θα ολοκληρώσουν τις φετινές τους συναντήσεις.
Η πρώτη μέρα (Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου) είναι αφιερωμένη στη
νεολαία και περιλαμβάνει συναυλίες από τους “ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΑΛΙΑ
feat NEBMA”, οι οποίοι έχοντας κατακτήσει τις καρδιές του κοινού με
κάθε τους εμφάνιση, θα παρασύρουν στο δικό τους ρυθμό, με ένα
live πρόγραμμα, που υπόσχεται

πολλά...
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ με τις
γεμάτες ‘’νεύρο’’ ζωντανές του εμφανίσεις.
QUILOMBO που όταν παίζουν live
δε χρειάζεται να είσαι “γνώστης
του είδους” για να περάσεις καλά!

ερμηνεύσουν τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο, αλλά και πρόσφατες επιτυχίες. Μια βραδιά για
τραγούδι, χορό και διασκέδαση από
την αρχή ως το τέλος, καθώς και
παραδοσιακούς χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Η τρίτη ημέρα (Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου) είναι αφιερωμένη στους μικρούς φίλους, καθώς θα έχουν
κοντά τους το ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του
γνωστού καραγκιοζοπαίχτη ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ.
Στους χώρους του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν οι οργανώσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΠΠΑΣΙΑΣ (ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.) και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (Ε.Σ.Π.Ι.) με σκοπό να
ενημερώσουν τους θεατές για τις
δράσεις και τους στόχους τους.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ!

GRAFFITI ART by ASCO CREW
Καθώς και άλλα events που θα πλαισιώσουν τη γιορτή.
Η δεύτερη ημέρα (Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου) περιλαμβάνει λαϊκό
γλέντι με τις “ΣΠΟΝΔΕΣ”, που θα

*** Ειδικά για την ημέρα της Παρασκευής θα υπάρχει πούλμαν από το
σταθμό Προαστιακού – Μετρό
“ΠΑΛΛΗΝΗ” προς το χώρο των εκδηλώσεων από τις 20:00 κάθε 20’
σε κυκλικά δρομολόγια.

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Τοπικής Δημοκρατίας
στο Δήμο Λαυρεωτικής

«Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
σε Τοπικό Επίπεδο»
Στο πλαίσιο προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής
σε τοπικό επίπεδο και της καθιέρωσης εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας (Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Τοπικό Επίπεδο 10-16 Οκτωβρίου
2011) ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί Φορείς και Συλλόγους
σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011
και ώρα 11.00 στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος
στον 1ο όροφο, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και την
διατύπωση προτάσεων εκ μέρους τους.
Παράλληλα επισυνάπτονται ενδεικτικές προτάσεις για την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία και εποικοδομητική ανάληψη δραστηριοτήτων που θα
καθοριστεί από κοινού.
Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι φέτος πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του
Συμβουλίου της Ευρώπης «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας» τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη με ταυτόχρονες
εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις
συμμετέχουσες τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαμόρφωση και στη λήψη
των αποφάσεων είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Η φετινή χρονιά έχει ως θέμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Τοπικό Επίπεδο». Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται
να
χρησιμοποιηθούν αυτά ως θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας, έτσι ώστε να διαδοθεί ένα πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων στην
Ευρώπη.

2η Παιδιαδρομή στο Ειρήνης και Φιλίας
Eως και 5 Σεπτεμβρίου
Το παιδί και η αγωγή του
είναι το περιεχόμενο μιας
μοναδικής διοργάνωσης
που πραγματοποιείται στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
από τις 2 έως και τις 5 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ
που αφορά σε όλο το
φάσμα δραστηριοτήτων
του παιδιού επιθυμώντας
να φέρουν κοντά την οικογένεια με όλους τους φορείς που διαμορφώνουν
τον κόσμο του παιδιού: Εκπαίδευση, καλλιτεχνική
δημιουργία, αθλητισμό,
κοινωνική συμπεριφορά.
Στις τέσσερις ημέρες που

θα διαρκέσει το Φεστιβάλ
θα
πραγματοποιηθούν
σειρά από σεμινάρια, διαδραστικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρώμενα ενώ οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν
τα περίπτερα πολύ σημαντικών φορέων, όπως: Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Αστροφυσικής, Χατζηκυριάκειο
Ίδρυμα, Το χαμόγελο του
Παιδιού, κ.α., καθώς και
των εκθετών που παρουσιάζουν σχετικά προϊόντα
διατροφής, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά κ.α.
Για τους μικρούς φίλους θα
πραγματοποιηθούν κληρώ-

σεις με πλούσια δώρα, ενώ
μεγάλες εκπλήξεις και
πολλά happenings τους περιμένουν στο μεγάλο πάρτι
του Φεστιβάλ.
Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά πέρσι στο Ζάππειο με
τεράστια επιτυχία, αφού
την επισκέφθηκαν περίπου
5.000 οικογένειες, καταγράφοντας έτσι το μεγάλο
ενδιαφέρον του κοινού για
τα θέματα του παιδιού και
τις οικογένειας.
Φέτος εκτός από θεατρικές
παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα, μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και
ομιλίες θα λάβει χώρα ένα

ιδιαίτερο πρόγραμμα από
το Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Αστροφυσικής
με φωτογραφίες της NASA
κι αναπαράσταση των πλανητών, αλλά και διαμόρφωση ενός "πλανηταρίου"
από το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, γεγονός που πιστεύουμε
ότι
θα
ενθουσιάσει κυρίως τα μεγαλύτερα παιδιά.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται με ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ για το κοινό και οι
ώρες λειτουργίας της είναι:
Παρασκευή 2, Δευτέρα 5
Σεπτεμβρίου: 12.00 – 22.00
Σάββατο 3, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: 10.00 – 22.00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
Πολιτιστικός Σεπτέμβρης εξελίσσεται στο Δήμο Ιλίου, με πλούσιο
πρόγραμμα από μουσικές, θεατρικές και άλλες παραστάσεις.
Η πρόσβαση στο θέατρο «Αντώνης Τρίτσης» όπου γίνονται οι περισσότερες εκδηλώσεις: ΕΙΣΟΔΟΣ Α: από Λ. Δημοκρατίας. ΕΙΣΟΔΟΣ Β: από Λ. Χασιάς.
Η πρόσβαση στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου είναι: Είσοδος: από την
οδό Ελευσινίων Μυστήριων (στη νότια πλευρά του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», πλευρά Αγίων Αναργύρων).
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Παρασκευή 2, Σάββατο 3 και Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, 20:30 –
Θέατρο Πάρκου «Αντώνη Τρίτση» στο Ιλιον, Θεατρική παράσταση: «Σοφοκλή Αντιγόνη»
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου , 20:30 – Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Φεστιβάλ Jazz: 2o Jazz
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου , 20:30, Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Συναυλία αφιερωμένη στη Δόμνα Σαμίου.
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου , 20:30, «Αντώνης Τρίτσης».Επετειακή θεατρική παράσταση και συναυλία «όσα δεν έσβησε ο χρόνος…»
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, 20:30, «Αντώνης Τρίτσης».Σύλλογος
Ηπειρωτών Ιλίου: 9ο Ηπειρώτικο Σεργιάνι
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1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Το Φεστιβάλ θέλει να συνδέσει τους τραγικούς μύθους με τα μεγάλα ερωτήματα
του σήμερα γύρω από τη βία, το φόβο, τους θεσμούς και τη δημοκρατία, συμβάλλοντας έτσι σε ένα σύγχρονο προβληματισμό και παράλληλα να αναδείξει
την κλασσική διαλεκτική σκέψη, να προβάλει το ψυχικό σθένος και την δύναμη

Η πόλη που γέννησε το αρχαίο δράμα διαμορφώνει το πλαίσιο και το βήμα ανταλλαγής καλλιτεχνικών απόψεων για το κορυφαίο αυτό είδος του παγκοσμίου
θεάτρου. Η Αθήνα δημιουργεί λοιπόν το πρώτο της φεστιβάλ αρχαίου δράματος.
Την πρώτη θεατρική γιορτή προβληματισμού και μελέτης. Την πρώτη συνάντηση
ανθρώπων του θεάτρου πρακτικών και θεωρητικών αλλά και απλών πολιτών.

του ανθρώπου.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Τετάρτη 7/9
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Προβολή ταινιών με θέμα την τραγωδία ή κινηματογραφημένες παραστάσεις σε συνεργασία με
την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών
Προβολές σε ψηφιακή μορφή μαγνητοσκοπημένων παραστάσεωνΑγαμέμνων, Peter Stein: Τετάρτη 7/9, ώρα 22.00
Ορεστεία, Michael Talheimer: Σάββατο 3/9, ώρα
22.00 & Τετάρτη 7/9, ώρα 20.00
Αχαρνής, Καρόλου Κουν: Κυριακή 4/9, ώρα 20.00
Ηλέκτρα, Antoine Vitez: Δευτέρα 5/9, ώρα 20.00
Μήδεια, Yuko Ninagawa: Δευτέρα 5/9, ώρα 22.00
Βάκχες, Klaus Michael Grueber: Τρίτη 6/9, ώρα
20.00 Είσοδος: 4€

Θέατρο Αττικού Άλσους, , ώρα 21.00
Παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε
σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη από τη «Θεατρική Διαδρομή»
*Είσοδος: 18€
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη από
την Εταιρεία Πολιτισμού «anagnosis»
Είσοδος: 10€
Τρίτη 6 έως Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων
Εργαστήριο και συζήτηση με τους μαθητές
σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Θεατρική παράσταση «Κρήτες» βασισμένη στα
σπαράγματα της τραγωδίας του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη με προσωπεία
του Θάνου Βόβολη, από τους «deviant GaZe»

Είσοδος: 10€

Έκθεση Προσωπείων του Θάνου Βόβολη
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Κείμενα και χορικά από την αρχαία τραγωδία και κωμωδία από την Αλίκη Καγιαλόγλου - Είσοδος: 10€

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Αφιέρωμα Μνήμης στο Κινηματογραφικό Έργο

Ρετροσπεκτίβα

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων
Παραστάσεις από Μαθητικούς Θιάσους

Κυριακή 11 & Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00

Προβολές ταινιών
Τα κορίτσια, Mae Zetterling, 1968: Κυριακή
4/9, ώρα 22.00
Φαίδρα, Jules Dassin 1962: Δευτέρα 5/9,
ώρα 21.00
Κραυγή γυναικών, Jules Dassin, 1978: Δευτέρα 5/9, & Τετάρτη 7/9 ώρα 23.00
Σημειώσεις για μια Αφρικανική Ορέστεια,
Pier Paolo Pasolini, 1970: Τρίτη 6/9, ώρα
21.00
Ηλέκτρα, Μιχάλης Κακογιάννης, 1962:
Τρίτη 6/9, ώρα 23.00
Για την Ηλέκτρα, Miklos Jancso, 1974: Τετάρτη 7/9, ώρα 21.00
Είσοδος: 7€, 4€ φοιτητικό

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μιχαήλ
Μαρμαρινού από το Εθνικό Θέατρο
*Είσοδος: 15€

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου - ώρα 21.00
Κέντρο Τεχνών – Εξωτερικός χώρος,
Θεατρική παράσταση «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά από
το Εθνικό Θέατρο
Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Επτά επί Θήβας»
του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά

του Μιχάλη Κακογιάννη

νίες του και μία τηλεοπτική, που δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα, από Πέμπτη 1 έως Πέμπτη
15 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30, στον Κινηματο-

Το Πρόγραμμα Προβολών:
― Σάββατο 3/9, Το Κορίτσι με τα Μαύρα, 1956 (100’)

Πέμπτη 15 & Παρασκευή 16/9
«Ιερά οδός 2» σε σκηνοθεσία Ιωάννας Ρεμεδιάκη από την Ομάδα Ίσον Ένα, ώρα
19.30
Μια θεατρική ξενάγηση από Αγίων Ασωμάτων στην Ιερά Οδό
Παρασκευή 16 & Σάββατο 17/9
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων - Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση
Συμπόσιο θεωρητικού προβληματισμού
Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται το πρωί και
το απόγευμα σε συνεργασία με το Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό
Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτο Θεάτρου

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Αττικού Άλσους, ώρα 21.00
Θεατρική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη από
την Εταιρεία Πολιτισμού «anagnosis»
Είσοδος: 10€
*Οι θίασοι που συνεργάζονται με το Φεστιβάλ, το Εθνικό Θέατρο και η Θεατρική Διαδρομή, ορίζουν οι ίδιοι το αντίτιμο του
εισιτηρίου τους.

― Κυριακή 4/9, Το τελευταίο Ψέμα, 1958 (112’)

Εως Πέμπτη 15/9, ώρα 20:30

― Δευτέρα 5/9, Ιφιγένεια, 1977 (120’)

«Ο δικός του Κινηματογράφος, στο δικό του
τόπο, με τους δικούς του ανθρώπους»

― Τρίτη 6/9, Τρωάδες, 1971 (106’)
― Τετάρτη 7/9, Ηλέκτρα, 1962 (107’)
― Πέμπτη 8/9, Ερόικα, 1960 (121’)

15 ταινίες μεγάλου μήκους

― Παρασκευή 9/9, Χαμένο Κορμί, 1961 (120’)

Με νωπή τη μνήμη, από το θάνατο του Ιδρυτή
και πρώτου Προέδρου του, το Ίδρυμα Μιχάλης
Κακογιάννης οργανώνει Αφιέρωμα μνήμης στο
κινηματογραφικό του έργο.
Προσκαλεί όλους τους φίλους και συνεργάτες
του, όλους τους κινηματογραφόφιλους, όλους
όσοι θα ήθελαν να ξαναθυμηθούν ή και να γνωρίσουν την πολιτιστική - καλλιτεχνική κληρονομιά
του
μεγάλου
σκηνοθέτη
να
παρακολουθήσουν τις 15 μεγάλου μήκους ται-

από τη θεατρική ομάδα «Projector»
Είσοδος: 10€

― Σάββατο 10/9, Ζορμπάς, 1964 (137’)
― Κυριακή 11/9, Όταν τα Ψάρια Βγήκαν στη
Στεριά, 1967 (104’)
― Δευτέρα 12/9, Αττίλας ‘74, 1975 (98’)
― Τρίτη 13/9, Γλυκιά Πατρίδα, 1986 (148’)
― Τετάρτη 14/9, Πάνω κάτω και πλαγίως, 1992 (100’)

γράφο του Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος).
Κρατήσεις με σειρά προτεραιότητας, 210
3418579 Δευ – Παρ 10:00 - 14:00
Είσοδος ελεύθερη.

― Πέμπτη 15/9, Βυσσινόκηπος, 1999 (137’)
― Παρασκευή 16/9, Ιωσήφ και Ιακώβ -THE STORY
OF JACOB AND Joseph (TV), 1974 (120’)
Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart με την επίδειξη του εισιτηρίου.

Διευθύνσεις χώρων
Θέατρο Αττικού Άλσους:
Η είσοδος στο θέατρο του Αττικού Άλσους
είναι από την οδό Καρπενησιώτη επί του
περιφερειακού Γαλατσίου (Τουρκοβούνια)
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων: Τιμοκρέοντος 6Α – Αγ. Σώστης, τηλ.: 210 93 44 131
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων:
Β. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, στάση ΜΕΤΡΟ:
Μέγαρο Μουσικής, τηλ.: 210 72 24 028
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων:
Ακαδημίας 50, στάση ΜΕΤΡΟ: Παν/μιο
τηλ.: 210 36 21 601
Ταινιοθήκη της Ελλάδος:
Ιερά Οδός 48, τηλ: 210 3612046, Στάση
ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός
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Ιδιωτικά “φαντάσματα” ορέγονται την παραλία Βούλας
Αντιδικία μεταξύ Δήμου Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης και Μ.Ε.Ε.Κ.Β. για την παραλιακή
ζώνη κάτωθι της Λ. Καραμανλή εκτεινόμενη από το Ασκληπιείο έως τον ΝΑΟΒ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η πρώην Κοινότητα Βούλας, μετέπειτα ο
Δήμος Βούλας και νυν Δήμος Βούλας – Βάρης
– Βουλιαγμένης, κατά την περίοδο αρχόμενη
από το έτος 1968 (αμέσως μετά την διάνοιξη
της παραλιακής λεωφόρου) μέχρι και σήμερα
2011, νέμεται “Διανοία Κυρίου” την παραλιακή
έκταση η οποία κείται κάτωθι της λεφόρου Καραμανλή και εκτείνεται από το Νοσοκομείο
Ασκληπιείο έως και τον ΝΑΟΒ.
Ο Δήμος ασκεί καθόλου το ως άνω χρονικό
διάστημα αδιάλειπτα, ανενόχλητα και αδιαμφισβήτητα διοίκηση και διαχείριση της εν
λόγω περιοχής, δραστηριοποιούμενος από τη
μια πλευρά επιχειρηματικά και από την άλλη
κατασκευάζοντας με δικές του δαπάνες και με
την αρωγή του ελληνικού δημοσίου δημοτικά
έργα. Μάλιστα τα τελευταία σαράντα και
πλέον έτη, χάρη στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, αποκερδαίνει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία αποτελούν σημαντικό
κονδύλι στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
Από το έτος 1968 η Κοινότητα Βούλας μίσθωνε την ως άνω έκταση σε τρίτους, επιχειρηματίες, οι οποίοι την χρησιμοποιούσαν ως
εκθεσιακό χώρο, λούνα παρκ, τσίρκο κλπ.
Από το έτος 1987 και επί δημαρχίας Άγγελου
Αποστολάτου, ο Δήμος απέβαλλε τις επί
πολλά χρόνια παράνομα εγκατεστημένες καντίνες και παράγκες που λειτουργούσαν ως
αναψυκτήρια και ταβέρνες όπως Παλίρροια,
Αντύπας, Αρχιπέλαγος και άλλα τα οποία μάλιστα διοχέτευαν τα λύμματά τους στην θάλασσα,
καθαρίζοντας
επιμελώς
τον
παραλιακό χώρο, μετατρέποντάς τον, με
αυτόν τον τρόπο, σε ιδιαιτέρου κάλλους χώρο
αναψυχής. Ο Δήμος μετά από λεπτομερή μελέτη, προχώρησε, κατά την ως άνω περίοδο,
σε ολική αναμόρφωση του συνόλου της ανωτέρω παραλιακής ζώνης, αναδεικνύοντας την
σε πραγματικό στολίδι της περιοχής με την
δημιουργία ελεύθερης παραλίας κολύμβησης,
αναψυχής περιπάτου και άθλησης υπερτοπικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα:
- Καθάρισε την παραλία και δημιούργησε προσβάσεις προς την θάλασσα
- Δημιούργησε χώρους στάθμευσης επί της Λ.
Καραμανλή προς την πλευρά της θάλασσας
εκατοντάδων θέσεων
- Κατεδάφισε τα παράνομα κτίσματα (Παλίρροια, Αρχιπέλαγος, Αντύπας κλπ)
- Κατεδάφισε παντός είδους αυθαίρετη εγκατάσταση επί όλου του ως άνω παραλιακού μετώπου
- Τοποθέτησε παγκάκια, εγκατέστησε δημοτικό φωτισμό και ποτιστικά δίκτυα των διαμορφωμένων πλέον κήπων
- Κατασκεύασε το ανοικτό δημοτικό θέατρο
ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ
- Κατασκεύασε ανοιχτά παιδικά πάρκα

Παρέμβαση του τ. Δημάρχου
Αγγελου Αποστολάτου
- Κατασκεύασε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
- Κατασκεύασε μεγάλης έκτασης πεζοδρόμους με κυβόλιθους χιλιάδων μέτρων
- Εξέδωσε οικοδομική άδεια και κατασκεύασε
το Αναψυκτήριο - καφέ ΝΥΜΦΕΣ και σήμερα
ΝΟΤΟΣ
- Με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Βούλας, τοποθετήθηκε ο ανδριάντας του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από την Ενωση Κρητών.
- Το Ελληνικό Δημόσιο χρηματοδότησε σημαντικό μέρος της κατασκευής και διαμόρφωσης των ανωτέρω περιγραφέντων έργων και
επιπλέον διέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια
δραχμές για την κατασκευή ιδιαίτερα μεγάλης
έκτασης και σημαντικότατης λειτουργικότητας αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και ομβρίων καθώς και έργων αντιστήριξης πρανών.
- Το ως άνω έργο αναμόρφωσης της συγκεκριμένης παραλιακής ζώνης ξεκίνησε το έτος
1980, επιταχύνθηκε όμως σημαντικά η πρόοδός του από το έτος 1987 και εντεύθεν, για
να ολοκληρωθεί το έτος 1994 με την αποπεράτωση του αναψυκτηρίου καφέ ΝΥΜΦΕΣ και
σήμερα ΝΟΤΟΣ.
- Το έτος 1986 ο Δήμος πέτυχε την παραχώρηση και του ακινήτου πρώην ΠΑΜΕΛΑΣ όπου
από τότε και μέχρι σήμερα στεγάζεται το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ
Όπως αναφέρθηκε η Κοινότητα Βούλας και
κατόπιν ο Δήμος, καθ’ όλο το ως άνω χρονικό
διάστημα (πλέον των σαράντα ετών, για να
μην ανατρέξουμε στο έτος 1936) προβαίνει
σε αδιάλειπτη σειρά διακατοχικών πράξεων
επί της συγκεκριμένης παραλιακής έκτασης.
Η καλόπιστη αυτή συμπεριφορά του Δήμου
τον έχει καταστήσει κύριο της επίδικης έκτασης λόγω χρησικτησίας*.
Ενώ ακόμα και για έναν πρωτοετή φοιτητή
της Νομικής Σχολής είναι πλήρως αυτονόητο
ότι ο Δήμος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης
είναι πλέον κύριος της ως άνω παραλιακής
έκτασης, τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν παραδόξως το αντίθετο... Και αυτό εξαιτίας μια
αλληλουχίας λανθασμένων χειρισμών από μέρους του Δήμου και της νομικής υπηρεσίας
του Δήμου.
Πώς ο Δήμος και η νομική υπηρεσία του
Δήμου κατάφερε, μετά από τόσες διακατοχικές πράξεις επί άνω των σαράντα ετών στις
οποίες είχε προβεί ο Δήμος ανενόχλητος έως
το 2011, να αποδείξει ότι ο Δήμος είναι άσχετος με την παραλιακή ζώνη, είναι απορίας
άξιον...
Σ.Σ. Κι αφού κατακρίνει τη νομική υπηρεσία
για τη δυσμενή έκβαση καταλήγει:
Και τώρα ο Δήμος κινδυνεύει να χάσει ση-

μαντικά έσοδα, τα οποία δημιούργησε με
δικές του δαπάνες, αξιοποιώντας έκταση που
δικαιωματικά ανήκει σε αυτόν και στους δημότες του.
Και φυσικά η ΜΕΕΚΒ αφού δικαιώθηκε χωρίς
φυσική και ουσιαστική ύπαρξη αντιδίκου, συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της, διεκδικώντας δικαστικά, δυνάμει της με αρ. 1612/2010
απόφασης του Αρείου Πάγου, τα Ο.Τ. 472,
473, 474, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7 και Κ8, όπως και επίσης αποζημίωση κατά του Δήμου, ύψους
12.144.332,00 ευρώ νομιμοτόκως βάσει των
διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού,
επειδή δήθεν ο Δήμος της αποστέρησε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των Ο.Τ. 472, 473
και 474 επί σειρά ετών.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΥΛΟΓΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
- Πού ήταν οι επί σαράντα και πλέον έτη φερόμενοι μέτοχοι της ΜΕΕΚΒ οι οποίοι έβλεπαν την περιουσία τους να χάνεται αλλά
παρόλα αυτά παρακολουθούσαν στωϊκά;
- Για ποιό λόγο δεν κατέφευγαν σε ενδικα
μέσα χρόνια πριν, όταν δεν είχε ακόμα συμπληρωθεί ο χρόνος χρησικτησίας, προκειμένου να σταματήσουν την κατασκευή των
έργων;
- Γιατί κατέθεσαν την διεκδικητική αγωγή τον
Σεπτέμβριο του 2001 και μάλιστα όταν ήδη
είχε αλλάξει η διοίκηση του Δήμου (μετά την
παραίτηση Αποστολάτου)
- Γιατί στις 29.1.2002 η αγωγή των φερόμενων ιδιοκτητών, δικάστηκε ερήμην του Δήμου;
- Γιατί η τότε κοινότητα Βούλας δεν επιβάρυνε τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες με τα
νόμιμα τέλη αποχέτευσης, πεζοδρομίων, καθαριότητας, φωτισμού, ακάλυπτων χώρων και
ένταξης στο σχέδιο πόλης;

υλικό, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε).
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΕΚΒ
- Ποιό είναι το νόμιμο καθεστώς της ΜΕΕΚΒ;
Τελεί υπό εκκαθάριση ή όχι;
- Τα φυσικά πρόσωπα που την εκπροσωπούν
νομιμοποιούνται να παρίστανται δικαστικώς
και να προβαίνουν στις ως άνω πράξεις διεκδίκησης εις βάρος περιουσίας του Δήμου;
- Έχει η ως άνω εταιρεία δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις διεκδικούμενες από εκείνη
εκτάσεις, οι οποίες φυσικά τυγχάνουν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας;
- Ποιός από τους δύο διεκδικητές δήλωσε τις
εκτάσεις αυτές στο Εθνικό Κτηματολόγιο και
αν όχι γιατί;
Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας καλώ να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, παραμερίζοντας κάθε μικροπολιτική τακτική, καθώς η διεκδίκηση των ως άνω
εκτάσεων από την πλευρά μιας εταιρείας –
φάντασμα όλα αυτά τα χρόνια, εκτάσεων
απαράμιλλου κάλλους και αξίας, θίγει κατάφωρα, βάναυσα και άνευ ουδεμίας νόμιμης και
δίκαιης βάσης, τα πραγματικά και αναφαίρετα
δικαιώματα των δημοτών και της πόλης μας.
ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ:

ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
- ΓΙΑΤΙ ο Δήμος δεν ενημέρωσε και δεν αιτήθηκε την παρέμβαση της Κτηματικής Εταιρίας
του Δημοσίου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας; Και
μάλιστα όταν ο Δήμος εμμέσως είχε αποδεχθεί ως ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο με το
Μνημόνιο που υπέγραψε. (η υπογράμμιση της
Σύνταξης).
- ΓΙΑΤΙ ο Δήμος δεν αιτήθηκε την συνδρομή
και την μαρτυρία όλων των πρώην Κοινοταρχών και Δημάρχων, οι οποίοι έχουν ίδια γνώση
της υπόθεσης και διαθέτουν τόσο την θέληση
όσο και την ικανότητα να στηρίξουν τα νόμιμα
και δίκαια συμφέροντα της πόλης τους, την
οποία υπηρέτησαν πιστά επί σειρά ετών; (Σ.Σ.
και παντός αρμοδίου, καθώς και του αρχείου
του Δήμου, στο οποίο ευρίσκεται αποδεικτικό

ΖΗΤΗΣΕΤΕ την μαρτυρία των διοικησάντων
την Κοινότητα Βούλας και μετέπειτα τον Δήμο
Βούλας.
ΖΗΤΗΣΕΤΕ την παρέμβαση της Κτηματικής
Εταιρείας του Δημοσίου.
ΖΗΤΗΣΕΤΕ την παρέμβαση του Υπουργείου
Οικονομικών.
ΖΗΤΗΣΕΤΕ την συνδρομή έγκριτων νομικών,
προκειμένου να υπερασπισθούν και να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα δίκαια συμφέροντα και δικαιώματα του Δήμου μας και μην
εμπιστεύεστε πλέον νομικούς που έχουν αποδείξει πανηγυρικότατα ότι είναι αδιάφοροι
(για να μη χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς) για την εύρυθμη λειτουργία των
θεσμών της πόλης μας, τη σωστή αντιμετώ-

Συνέχεια στη σελ. 8
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ζήτω τα γιαουρτώματα...!
Σε ομιλία του, ο Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας, προκάλεσε με την ομιλία του μιλώντας,
για την τρόικα, για τους πολιτικούς και για τα
γιαουρτώματα, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Δεν θα περίμενε ποτέ κανείς, ότι η Ελλάδα
μας, θα βρισκόταν σήμερα υπό ξένη κηδεμονία.
Η περιβόητη τρόικα έχει επιβάλλει ένα δυσβάστακτο καθεστώς, όχι μόνο με τη βαρύτατη φορολογία, την περικοπή των συντάξεων και τις
απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και με
τις νομιμοποιήσεις ανεξέλεγκτου αριθμού λαθρομεταναστών...

Τώρα τελευταία σημειώθηκε και μία σπουδαία

και αξιόλογη πρόοδος: η αποποινικοπόήση των
ναρκωτικών...
...
Κι έπειτα οι πολιτικοί ας μη παραπονούνται ότι
τους υποδέχεται ο κόσμος με γιαούρτια, ντομάτες και άλλα ευγενή προϊόντα. Και παρ’ ότι
δεν συμμερίζομαι αυτή την πρακτική, όμως έτσι
μού ‘ρχεται να φωνάξω «ζήτω τα γιαούρτια,
ζήτω οι ντομάτες, ζήτω τα αυγά».
Ν’ αγιάσουν τα χέρια όλων εκείνων που έχουν
επιλέξει να τιμωρούν μ’ αυτόν τον τρόπο, την
φαυλοκρατία, την αναξιοκρατία. Και να ξέρουν
αυτοί που πετάνε τα γιαούρτια, να είναι βέβαιοι
ότι έχουν την απόλυτη έγκριση των ηρώων του
Γράμμου».
...
Επιτέλους κύριοι, αφήστε τους τεμενάδες
στους Ευρωπαίους και Αμερικανούς· αναπνεύστε αέρα ορθόδοξο και ελληνικό και αγωνιστείτε για την Ελλάδα· για τα μεγάλα μας
ιδανικά, την ελευθερία της πατρίδας μας.
Στείλτε την περιβόητη τρόικα στον αγύριστο
γιατί η Ελλάδα εκπέμπει SOS».

Αρχαία Αθήνα: Βασιλείες
Στο προηγούμενο άρθρο μου, είχα αναφερθεί στους βασιλιάδες της Αθήνας στη
σκοτεινή εποχή του μύθου, και είχα υποσχεθεί να αναφερθώ σε συνέχεια και στις
βασιλείες, της άμεσα επόμενης εποχής.
Αμεσα λοιπόν, σε συνέχεια, είναι η περίοδος που ξεγλυστρά πια από τη σκιά του
μύθου και με κάποια γραπτά στοιχεία και
αρχαιολογικές μαρτυρίες, μπαίνει στο φως
της ιστορίας. Ο Κόδρος κατέχει την τελευταία θέση του μυθικού βασιλιά και μετά έρχεται η δυναστεία των Μεδοντιδών, μια
μορφή που οριοθετεί τη μετάβαση της κληρονομικής βασιλείας στην αιρετή.
Στην Αθήνα στην περίοδο λοιπόν που ήλθε
μετά τη μυθική εποχή, όπως συνέβη και στις
περισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις,
το πολίτευμα ήταν αρχικά, πάλι βασιλεία.
Βασιλεία όπως είπαμε αιρετή, η οποία όμως
δεν επέζησε για πολλά χρόνια και δεν
ήταν η βασιλεία απολυταρχικού ανατολικού τύπου. Και όταν ο καιρός επέστη, παραχώρησε ομαλά τη θέση της
στη
δημοκρατία· ομαλά και με ήπιο τρόπο και
όχι με φονικές συγκρούσεις, γιατί έτσι
ομαλά άλλαζαν πάντοτε τα πολιτεύματα
στην Αθήνα.
Με την κατάρρευση του Μυκηναϊκού κόσμου, ο ελληνικός χώρος δονείται από μεταναστεύσεις και μετακινήσεις, που
έρχονται να διαμορφώσουν δυο νέους τύπους κρατών.
Το πρώτο είναι ένα κράτος στον οποίο κυριαρχεί η φυλή με τις παραδοσιακές, αλλά
στατικού και συντηρητικού τύπου δομές·
ένα κράτος, που κλεισμένο στα στεγανά

του, δηλώνεται σαν Έθνος.
Το δεύτερο είναι κράτος το οποίο διέπεται από ένα πολιτικό σύστημα. Αυτό το
κράτος δεν έχει στεγανά, είναι εξελικτικό,
όχι συντηρητικό, ανοιχτό στις καινούριες
ιδέες. Ένα κράτος που αγαπά και σέβεται
τους πολίτες του, οι πολίτες του θυσιάζονται γι΄αυτό. Είναι η Πόλη-Κράτος.
Στο πρώτο, που είναι και το πιό αρχέγονο,
δηλαδή το φυλετικό κράτος, οι φυλές
ομαδοποιούνται και συγκροτούν οικογενειακές αδελφότητες που αποκαλούνται φρατρίες ή και φατρίες.
Αρχηγός της πυραμίδας είναι ο πλούσιος
και ο ισχυρός της φαμίλιας, είναι αιρετός.
Συνήθως αποκαλείται και βασιλιάς.
Οι Βασιλιάδες αυτοί, στην αρχή ήταν ισόβιοι, μετά η θητεία τους διαρκούσε δέκα και
αργότερα, μόλις ένα χρόνο.
Η δύναμή τώρα των βασιλιάδων εξαρτάται,
ελέγχεται και περιορίζεται από τους Ευγενείς ή αλλιώς Ευπατρίδες που τους στηρίζουν. Αυτοί οι Ευγενείς εργάζονται κάτω
από τον βασιλιά και απαρτίζουν το συμβούλιό του. Η γή είναι αδιαίρετη αρχικά
εκείνη την εποχή. Τη γη τη μοιράζεται και
την εκμεταλλεύεται από κοινού ο βασιλιάς
με τους Ευγενείς του. Εδώ η δουλειά δεν
είναι ντροπή. Στη γη αυτή και για τη γη
αυτή, όλοι εργάζονται. Ακόμα και τα παιδιά
του βασιλιά δουλεύουν χειρωνακτικά στο
χωράφι τους. Οι θυγατέρες και γυναίκες
των Ευγενών, συμμετέχουν στο νοικοκυριό,
πλένουν μοναχές τους τα ρούχα τους, μαγειρεύουν, ζυμώνουν, συμμαζεύουν το σπι-

Ορέγονται την Παραλία της Βούλας
Συνέχεια από τη σελ. 7
πιση κάθε είδους θέματος και την αποτελεσματική και δίκαιη εκπροσώπηση των
δημοτών και του Δήμου μας ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής και Δικαστικής.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλάξουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης και
συγχρόνως θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που έδειξαν οι πολίτες αυτής
της πόλης στο πρόσωπό μας.
Υ.Γ. Παρακαλώ εφόσον το θέμα τεθεί προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού
Συμβουλίου, να κληθούν όλοι οι διατελέσαντες Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι κατά
την ως άνω περίοδο, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Σ.Σ. Είχαμε παρουσιάσει το ρεπορτάζ με την συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25/7 στο φύλλο μας με αριθμό 694/30.7.2011, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση σε μεγάλο δικηγορικό
γραφείο.
* Δεδομένου ότι εκτός της χρησικτησίας, που αποτελεί επιπλέον στοιχείο, όπως
είχαμε αναφέρει στο παραπάνω φύλλο, ατράνταχτο στοιχείο ιδιοκτησίας του
Δήμου είναι το από 24.1.1940 Βασιλικό Διάταγμα “περί τροποποιήσεως του σχεδίου Βούλας”, ΦΕΚ 109/Α/30.1.40 που καθορίζει τους χώρους αυτούς, ως κοινόχρηστους.

τικό τους. Οι άνδρες υπηρετούν τη θητεία
τους στο στρατό, εκπαιδεύονται στην περίοδο ειρήνης και μάχονται κατά φατρίες
στον πόλεμο. Κάθε φυλή και κάθε φατρία,
διατηρεί τα έθιμά της, έχει τη δική της δικαιοσύνη, τους δικούς της θεούς και βωμούς.
Έχει δηλαδή την εσωτερική
προσωπική της ζωή και ενεργεί ενίοτε ανεξάρτητα. Όλοι όμως διαβιούν και αποδέχονται τους κοινούς κανόνες μιας σκληρής
πειθαρχίας.
Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου που οι
βασιλιάδες επιθύμησαν περισσότερη εξουσία. Για να το πετύχουν ενίσχυσαν το
στρατό με άτομα ύποπτης διαγωγής και
εκτός νόμου.
Οι Ευγενείς τότε συνασπίστηκαν, αντέδρασαν και χωρίς σφαγές, υπονόμευσαν και
εξουδετέρωσαν τη βασιλική δύναμη. Από
τότε η εξουσία του βασιλιά, περιορίστηκε
στο διακοσμητικό ρόλο του αρχιερέα, που
εκτελεί τις λειτουργικές λατρείες και θυσίες προς τους θεούς.
«Ο δε βασιλεύς πρώτον μεν των μυστηρίων
επιμελείται» μας διευκρινίζει ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία .(Λ ,7. 1-2).
Δίπλα του έβαλαν τον Πολέμαρχο, αρχηγό
του στρατού στον πόλεμο, υπεύθυνο για
την πολεμική εκπαίδευση στην ειρήνη,
αλλά και τηρητή και υπερασπιστή της τάξης
και της ασφάλειας των πολιτών.
Από τους πιο σημαντικούς πολίτες επιλέγεται ο Άρχων, με υποχρεώσεις κυβερνήτη, με
θητεία ενός έτους, για να μη μπορεί να καταχράται την εξουσία που του δόθηκε.
Αυτός αποκαλείται και Επώνυμος Άρχων.
Επώνυμος, γιατί χρονολογικά το έτος της
θητείας του και τα εν αυτή γεγονότα προσδιορίζονται με το όνομά του. Έτσι συχνά
διαβάζομε στα αρχαιολογικά ευρήματα και
στα αρχαία κείμενα όπως του Θουκυδίδη
(Β. 2.1): «και Πυθοδώρου έτι δύο μήνας άρχοντος Αθηναίοις...».
Ο Επώνυμος Άρχων είναι και ο ανώτατος
κριτής στις οικογενειακές διαφορές.
Αργότερα στην ομάδα μπήκαν και οι έξη
Θεσμοθέτες. Ο βασιλιάς, ο επώνυμος

άρχων, ο πολέμαρχος και οι έξη θεσμοθέτες, συναποτελούσαν τον θεσμό των αρχόντων του τόπου. Οι άλλοι ήταν οι
Ευγενείς ή Ευπατρίδες. Στην αρχή ο αριθμός των Ευγενών ήταν μικρός και μαζεύονταν για συμβούλιο στο χώρο του βασιλιά.
Προοδευτικά έγιναν πολλοί· δεν χωρούσαν.
Και τότε το συμβούλιο συνερχόταν στο
λόφο του Άρη, δηλαδή στον Άρειο Πάγο,
που συνήθως εχρησιμοποιείτο και για την
απόδοση της δικαιοσύνης.
Έχομε τώρα από τη μεριά ένα βασιλιά με
διαμελισμένη την εξουσία του και από την
άλλη μια ομάδα Ευγενών, που όλο απαιτούν
και περισσότερα. Από κάτω ο πολίτης, ο
λαός να στενάζει αγνοημένος και καταπιεσμένος για δύο αιώνες. Τώρα μάλιστα, που
σαν μέσον συναλλαγής έχει εισαχθεί το νόμισμα, τα πράγματα χειροτέρεψαν.
Στην αρχή το νόμισμα λειτούργησε σαν
μέτρο προόδου και απελευθέρωσης. Προοδευτικά, με την τακτική του δανεισμού και
της τοκογλυφίας, σαν μέσον υποδούλωσης.
Αυτός που χρωστά και δεν μπορεί να πληρώσει, για να γλυτώσει βάζει υποθήκη και
ενέχειρο το σώμα του. Ο ελεύθερος αγρότης γίνεται δούλος. Μπροστά σε αυτήν την
κατάσταση η λαϊκή αγανάκτηση και οργή
απαιτεί νόμους. Το συμβούλιο των Ευγενών
θεσπίζει, για πρώτη φορά νόμους· αλλά νόμους που προστατεύουν τα συμφέροντά
τους και αυξάνουν τη δύναμή τους. Κάποτε
όμως, κάνουν το λάθος να αναθέσουν στον
θεσμοθέτη Δράκοντα να φτιάξει νέους νόμους. Αυτός σκληρός και αδέκαστος, ανατρέπει τα πάντα. Για τον Δράκοντα όμως και
τους νόμους του, που όπως συμβολικά αναφέρεται γράφτηκαν με αίμα, υπομονή για το
επόμενο άρθρο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) R. Cohen: “Αθηναϊκη Δημοκρατία” Εκδ. Ειρμός
2) Αγγ, Βλάχου: “Η Οικοδόμηση της Δημοκρατίας”, Εκδ.
Παπαδήμα.
3) Αριστοτέλους “Πολιτικά - Αθηναίων Πολιτεία”, Εκδ. Κάκτος
4) “Ιστορία Ελλην. Έθνους” Εκδοτική Αθηνών.
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Να γίνουμε ελεύθεροι στον τόπο μας
Όταν η οικονομία της χώρας βυθίζεται στο χάος, όταν η
Ανεργία εκτινάσσεται στα ύψη(20%), όταν τα εισοδήματα
των εργαζομένων-συνταξιούχων μειώνονται στο 50% περίπου, όταν οι φόροι και εισφορές γίνονται δυσβάστακτοι
και στεγνώνουν τα νοικοκυριά και την οικονομική δραστηριότητα, όταν το Χρηματιστήριο πέφτει στα Τάρταρα και
μαζί και ο βιομηχανικός και επιχειρηματικός πλούτος της
χώρας, όταν η Ελλάς γίνεται το μαύρο πρόβατο διεθνώς
και το πειραματόζωο της Νέας Τάξης, όταν τέλος η Ε.Ε της
αλληλεγγύης μετατρέπεται σε φωλιά αγρίων λύκων και
παράλληλα:
α/ το εξωτερικό χρέος εκτινάσσεται στα ύψη(320 δίς €).
β/ το έλλειμμα του Π/Υ αντί να μειώνεται αυξάνει(8%).
γ/ η ύφεση φθάνει στο 5% και επενδύσεις δεν γίνονται
δ/ ο πάτος του βαρελιού έχει χαθεί και το μακροβούτι στα
θολά νερά, γεμάτο με καρχαρίες της διεθνούς τοκογλυφίας, συνεχίζεται.
Τότε ήλθε η ώρα να σκεφθούμε σοβαρά το πρόβλημα της
επιβίωσης μας και το μέλλον της χώρας μας, όπως έκαναν
σε άλλες εποχές οι πρόγονοι μας:

γράφει ο Αμφικτύων*
― Μήπως ο βρόχχος του ευρώ μάς πνίγει θανάσιμα και
πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό;
― Μήπως πρέπει να πάμε θαρραλέα στην αναδιάρθρωση
του χρέους, ώστε να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη;
― Μήπως πρέπει να κάνουμε λογιστικό έλεγχο του χρέους
ώστε να δούμε ποιο είναι νόμιμο και ποιο το επαχθές
― Μήπως πρέπει να αποδεχθούμε την πτώχευση και ό,τι
αυτή συνεπάγεται και να αρχίσουμε από την αρχή; Από
την γεωργική και βιοτεχνική μας αυτάρκεια, παράλληλα με την ενέργεια, τον ορυκτό μας πλούτο, τον τουρισμό και την ναυτιλία μας;
― Μήπως πρέπει να ξαναγίνουμε ελεύθεροι, ανταγωνιστικοί, λιτοί, αυτάρκεις και να στηριχθούμε στις δυνάμεις μας, όπως κάναμε εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Για να γίνουν όλα αυτά όμως πρέπει πρώτα:
1/ Να γίνουμε ελεύθεροι στον τόπο μας με την απομάκρυνση της Τρόικα, του ΔΝΤ και των Μνημονίων.
2/ Να απαλλαγούμε από το παρόν χρεωκοπημένο κλεπτο-

κρατικό πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Τούτο θα
γίνει μέσα από την ανάδειξη από το λαό μιάς μεταβατικής
αριστίνδην Πατριωτικής Ηγεσίας ικανής να οδηγήσει τον
τόπο σε Αναθεώρηση του Συντάγματος, τιμωρία των ενόχων της χρεοκοπίας και επιστροφής των κλεμμένων.
3/ Ο λαός να ενημερωθεί για τα αίτια της κρίσης και τον
τρόπο υπέρβασής της. Προς τούτο πρέπει τα ΜΜΕ να
μπουν στην υπηρεσία της αλήθειας και να σταματήσει η χειραγώγηση του λαού με το ψέμα.
4/ Να γίνει πανεθνικό Προσκλητήριο του απανταχού Ελληνισμού προκειμένου να συμβάλει ενεργά στην σωτηρία της
πατρίδος.
5/ Να ζητηθούν επισήμως τα κατοχικά δάνεια και οι πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία.
Όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα πρέπει να συζητηθούν και
απαντηθούν από Πανελλήνια Συνέλευση Σοφών το δυνατόν συντομότερο, διότι η χώρα έχει φθάσει στο χείλος της
αβύσσου.
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης,
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
http://amphiktyon.org/ ― http://amphiktyon.blogspot.com

της Καρδιάς μηνύματα
(και οι «ρεαλιστές» της φάπας)
Όλα λοιπόν πρέπει να τα μετράμε με τη λογική μας; Όλα; Και
με ποιά λογική; Αυτή που μας έσπρωξε εδώ που έχουμε κατρακυλήσει;
Δεν μας έπλασε έτσι ο Δημιουργός. Δεν πόθησε αυτό το
κλουβί για μας. Πάντοτε είχε κι έχει δρόμους γύρω μας, ορίζοντες, ψηλώματα κι ανάσες. Πάντοτε, ακόμα και στα πιο
μαύρα σκοτάδια, στήνει ήλιους, φάρους, φλογίτσες παρηγορήτρες που να, τι γυρεύουν από εμάς; Λίγο προσάναμμα μόνο
από την καρδιά μας για να ψηλώσουν, να τρανέψουν, να μας
ζεστάνουν και να μας φωτίσουν. Κάποιες φορές και να μας κάψουν, ναι, αλλά ας μην ξεχνάμε, δεν γεννηθήκαμε μόνο για τα
εύκολα. Κυρίως για τα ζόρια ήρθαμε στη ζωή, δοκιμασία είναι
το ταξίδι μας, καλόδεχτες οι χαρές μας, μα είναι και κάποιοι
σφάχτες πόνοι, που για να τους νοιώσεις πρέπει να ‘χεις από
κείνες τις καρδιές που πλαστήκανε για να δίνουν, που χαίρονται κι ανθίζουν και πλαταίνουν όταν δίνουν και δεν αδειάζουν,
δεν κρατάνε ζυγαριά να ζυγιάζουν το ισόβαρο της προσφοράς τους. Απλώς αγαπάνε και γι’ αυτό κάποιες φορές πονάνε.
Αφού όμως πονά και το σκυλί όταν νοιώθει τη στεναχώρια του
δικού του ανθρώπου, αφού μπορεί και ν’ αφεθεί να σβύσει
όταν χάσει τον άνθρωπο-φίλο του, πως γίνεται εμείς που είμαστε το ανώτερο ον της Δημιουργίας Του –τρομάρα μας- να
‘χουμε καρδιά ντουβάρι, όταν ακόμα και στα πέτρινα ντουβάρια φυτρώνουν αγριολούλουδα, που σκίζουν την πέτρα για να
προβάλουν.
Δεν δημιουργηθήκαμε για «όσα φάμε, όσα πιούμε κι όσα αρπάξει ο ...». Δεν είμαστε διασταύρωση πορτοφολιού, αυτοκινήτου και κινητού, δεν προοριστήκαμε για κοιλιές με χέρια και
πόδια. Μας πλάνεψαν, μας έπεισαν ότι έτσι πρέπει να είμαστε,
έξω από Εκείνου την οδό, κατά εξαποδώ μεριά. Πριν κατακλυστούμε από εκατομμύρια sms, χέσε μες και άλλα παρεμφερή Ες-Ες, πάλι δεχόμασταν μηνύματα, «Καρδιάς
μηνύματα». Σταλμένα από το γέλιο ενός παιδιού, από τον
πόνο και την ανάγκη του διπλανού, της θάλασσας το κάλεσμα,
του δάσους το ψιθύρισμα, το άρωμα της γης ύστερ’ απ’ τη
βροχή στο φρεσκοθερισμένο σταροχώραφο. Κι από του
Έρωτα το κάλεσμα στους δυνατούς, που μπορούν ν’ αντέξουν
το κρασί του και τις μαχαιριές του κι όπως λέει ο Ελύτης «αποκρυπτογραφούνε το Άσπιλο».
Αγαπητοί «σκληροί», ρεαλιστές και λοιπές τρίχες κατσαρές,
συγχωρείστε που υπάρχουμε κι εμείς οι άλλοι κι έτσι πλαστή-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
καμε, ν’ αγαπάμε και να πονάμε, έτσι, επειδή όταν αγαπάμε,
αγαπάμε τον άλλο κι όχι τον εαυτό μας στον άλλο. Έτσι γουστάρουμε ρε λογικά τούβλα, να κοιτάμε δυό μάτια και να τους
δίνουμε την ψυχή μας στο πιάτο. Κι είμαστε γεμάτοι χαρακιές
κι όταν τις αγγίζουμε νοιώθουμε ότι έχουμε ζήσει. Δεν σκάμε
για limit up και limit down, δεν έχουμε τα όριά μας και τα όνειρά
μας στο ενιαίο μισθολόγιο, ούτε σε κανενός θεσμικού κι εξω-

Καρδιάς μηνύματα
Σ’ ένα βιβλίο θα τυπώσω τη ζωή μου,
να την διαβάζω
όταν νιώθω μοναξιά,
βαρύ φορτίο τα σημάδια της ψυχής μου
που δεν διαγράφονται
κι ας πέρασαν χρόνια πολλά.
Καρδιάς μηνύματα
του χρόνου κρίματα
που όλο μετράω
και τελειωμό δεν έχουν.
Καρδιάς μηνύματα
βουβά σκιρτήματα
που όλο θυμάμαι
κι οι αναμνήσεις με κατέχουν.
Σ’ ένα βιβλίο θα τυπώσω τη ζωή μου
να το ‘χω δίπλα μου
σαν πέφτει η νυχτιά,
πόνοι κι έρωτες τα έβαλαν μαζί μου
λες και χρωστάω
τους πληρώνω δανεικά.
Μαριάνθη
θεσμικού κερατά το αναλόγιο. Είμαστε ασύνοροι και στην
χαρά και στον πόνο και στον έρωτα και στο μάτωμα και στης
ψυχής μας τα ταξίδια και τα πετάγματα. Αγαπάμε και την Ελλάδα ρε.
Είμαστε φωνή, όχι i-phone, τ’ αλάτι της γης κι όχι τα συντηρητικά

Έψιλον στις κονσέρβες. «Ρεαλιστές» της φάπας, πάντως, δεν
είμαστε. Όσοι κι απ’ τους πάνω κι απ’ τους κάτω βαράνε παλαμάκια στο ξεπούλημα της Ελλάδας στους τοκογλύφους, όλοι
«ρεαλιστές» δηλώνουν. Όσοι απ’ τους πάνω θα γραπώσουν το
κατιτίς τους από τις σάρκες της Πατρίδας, έχουν το βλέμμα της
ύαινας και του γύπα, όταν περιμένουν τα λιοντάρια να χορτάσουν. Οι υπόλοιποι «ρεαλιστές», με το σπινθηροβόλο βλέμμα
του αρνιού που μασουλάει το χορταράκι του, είναι «ψηφοφόροι»
και αβανταδόροι, εθελοντές-μεζεδάκια των αρπακτικών πριν την
έφοδο στη μεγάλη λεία.
Θα μου πείτε τώρα, φίλοι αναγνώστες, ποιός τα πιστεύει αυτά,
ποιός τα νοιώθει και ποιός τα συμμερίζεται την σήμερον ημέραν; Μα ελάτε τώρα ...Αφού υπάρχουν πολλοί, μα πάρα πολλοί, που πιστεύουν ακόμα στο παραμύθι ότι είναι «ο κυρίαρχος
λαός» και στις επόμενες εκλογές –αν γίνουν- θα πάνε με «ευθύνη» κι απο-φασιστικότητα να ξαναψηφίσουν ΠΑ.ΣΟ.Κ. και
κάποιοι θα θελήσουν να τιμωρήσουν το «κακό» ΠΑ.ΣΟ.Κ. ψηφίζοντας την «καλή» Νέα Δημοκρατία, ...ε ας γελάσουν με τα
δικά μου «παραμύθια», δεν με πειράζει. Παραδείγματος χάριν,
καλά μου παιδιά, ...υπάρχουν Νεράϊδες, έχω δει μία...
Ευχαριστώ την Μαριάνθη για την σκυτάλη που μου έδωσε με
το ποίημά της «Καρδιάς μηνύματα». Όσοι πιστεύουν ότι την
πήγα πολύ μακριά την σκυτάλη ας με πυροβολήσουν, κανένα
πρόβλημα. Άλλωστε μιά ζωή αποδέχομαι αυτό που είπε ο Χριστός στον απόστολο Πέτρο: «Μάχαιραν έδωκες, μάχαιραν θα
λάβεις». Μιά ζωή χτυπιέμαι και χτυπώ, όχι απαραίτητα με αυτή
την σειρά. Θα διαφωνήσω με την Μαριάνθη, μόνο εκεί προς
το τέλος του ποιήματός της. Οι πόνοι και οι έρωτες δεν τα βάζουν μαζί μας. Φυτρώνουν εκεί που βρίσκουν χώμα καρπερό,
νερό και ήλιο. Δεν φταίει κανείς και τίποτε γι’ αυτό. Οι ανοιχτές, μεγάλες θάλασσες και οι φουρτούνες είναι για τα ορθόπλωρα δυνατά σκαριά κι όχι για τις βαρκούλες.
Τι κάνεις; Στέκεσαι όρθιος μπροστά στο κύμα και στον άνεμο
και φωνάζεις στον εαυτό σου αυτό που φώναζε ο Διονύσιος
Σολωμός: «Βάστα καημένο Μεσολόγγι, βάστα». Κι όσοι πιστεύουν στον Θεό, φωνάζουν και κάτι ακόμα: «Σ’ ευχαριστώ
Μεγαλοδύναμε, που μ’ ευλόγησες να νοιώθω έτσι ...και δεν μ’
έκανες ρεαλιστή». Κάποιοι, όπως η Μαριάνθη, αντιμετωπίζουν
το κύμα και τον άνεμο γράφοντας ...«Καρδιάς μηνύματα». Κι
όποιος φανταστεί ότι τα γράφουν μόνο με μελάνι, ε είναι «ρεαλιστής», περαστικά του.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μολυσμένα κουνούπια,
προφυλαχθείτε!
“Πόλεμο έχουν ανοίξει” τα μολυσμένα κουνούπια εναντίον
μας αυτή την περίοδο με αποτέλεσμα το λιγότερο να τρέχουμε για κορτιζονούχες κρέμες και το χειρότερο να καταλήγουμε στα νοσοκομεία.
Λεπτομέρειες για τον τρόπο προστασίας μας από τα τσιμπήματα εξέδωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων. Ρούχα που καλύπτουν όσο
περισσότερο γίνεται το σώμα. Πιο αποτελεσματικά είναι τα
ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.
• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα.
• Αντικουνουπικά πλέγματα (σίτες που εμποδίζουν την δίοδο
κουνουπιών) στα ανοίγματα του σπιτιού.
• Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών.
• Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε
να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που
αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
• Σημειώνεται ότι ακόμα και το έδαφος που παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό μπορεί να αποτελέσει σημείο εναπόθεσης αυγών.
• Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητά των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων (ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την
προσέγγιση των εντόμων.
• Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών (σημεία που
βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια).
• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).
tip: Τα περισσότερα είδη κουνουπιών που μεταφέρουν τον
ιό τσιμπούν από το σούρουπο μέχρι το χάραμα.

Ειδήσεις για όλους
Αντίο αντιηλιακά και γυαλιά ηλίου!
Δεν ξέρω αν γυρίσαμε όλοι ξεκούραστοι κι ανανεωμένοι απ’ τις διακοπές μας, πάντως μαυρισμένοι
όλοι λίγο πολύ επιστρέψαμε. Η
πολύωρη παραμονή στις θάλασσες και τα παιχνίδια στις παραλίες
κάτω απ’ τον ήλιο, μας κερδίζουν
το καλοκαίρι κι ας φωνάζουν οι
γιατροί ότι ο ήλιος είναι πλέον
βλαβερός και θα πρέπει να τον
αποφεύγουμε τις μεσημεριανές
τουλάχιστον ώρες.
Και δώστου τ’ αντιηλιακά, κρεμούλες, spray, λάδια, προκειμένου να
προφυλαχτούμε απ’ τις βλαβερές
ακτίνες του ήλιου. Παίρνει κι η θάλασσα αυτή την λαδωμένη όψη απ’
το πλήθος λαδωμένων λουομένων
που την επισκέπτονται.
Τι θα λέγατε αν αντί για τα “πασαλείματα” παίρνατε ένα χαπάκι εμποτισμένο με τις φυσικές άμυνες
των τροπικών κοραλλιών κατά της
επιβλαβούς υπεριώδους ηλιακής
ακτινοβολίας και λύνατε το πρόβλημά σας με τον ήλιο;
Ερευνητές από τη Βρετανία, τις
ΗΠΑ και την Αυστραλία ελπίζουν
πως θα καταφέρουν μέσα σε

Μελετώντας τον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο της Ανατολικής
Αυστραλίας, οι επιστήμονες κατέ-

Το καινοτόμο στην υπόθεση του
χαπιού, εκτός απ’ το ότι θα παραλείπεται η χρονοβόρα ή για άλλους ενοχλητική επάλειψη του
αντηλιακού, είναι ότι ίσως καταφέρουν να παρέχει προστασία και
στα μάτια, όπως τα γυαλιά ηλίου!
Οι δοκιμές σε ανθρώπινο δέρμα θα
ξεκινήσουν στα επόμενα δύο χρό-

ληξαν ότι μπορούν πλέον να αντιγράψουν και να κατασκευάσουν
στα εργαστήριά τους τις αντιηλιακές ουσίες των κοραλλιών και να
τις ενσωματώσουν σε ένα μόνο
χάπι.

νια.
Πάντως για να λέμε και του “στραβού το δίκιο”, είχε και τα καλά της
η επάλειψη του αντιηλιακού. Μπορεί να “κέρδιζες” και mini μασαζάκι!

πέντε χρόνια το πολύ να αναπτύξουν και να διαθέσουν στην κυκλοφορία αντιηλιακό χάπι που θα
προστατεύει τους ανθρώπους από
τα ηλιακά εγκαύματα.

Παραγωγή καυσίμου από τις εφημερίδες
Η έλλειψη πρώτων υλών ως πηγή
ενέργειας είναι γεγονός και οι επιστήμονες ψάχνουν
συνεχώς νέους τρόπους
παραγωγής
ενέργειας.
Η πιο φιλική προς το
περιβάλλον, αφού
έχει ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και
απόβλητα, είναι η
λεγόμενη “πράσινη
ενέργεια”, από την
ηλιακή ακτινοβολία, τον αέρα κτλ.
Μεγάλο πλεονέκτημα των εναλλακτικών ενεργειών είναι ότι αυτές
δεν πρόκειται να εξαντληθούν.

Ψάχνοντας λοιπόν για καινούργιους
τρόπους ενέργειας και προσπαθώντας να αφήσουμε
πίσω το πετρέλαιο και την βενζίνη, ερευνητές
από το Πανεπιστήμιο Τουλέιν
της Νέας Ορλεάνης, ανακάλυψαν
ότι από την καύση
των εφημερίδων
μπορεί να παραχθεί ένα προϊόν πανομοιότυπο της
βενζίνης.
Η ερευνητική ομάδα λοιπόν, κατάφερε να απομονώσει το βακτήριο

TU-103, το οποίο μπορεί να παράγει
βουτανόλη από τις εφημερίδες.

“Η βουτανόλη είναι ένα καύσιμο
σχεδόν πανομοιότυπο με τη βενζίνη” τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Μάλιν, καθηγητής μοριακής
βιολογίας και επικεφαλής της ομάδας ερευνητών του Τουλέιν. Ενώ
σημείωσε επίσης ότι η ανακάλυψη
αυτή μπορεί “να συμβάλλει στην παραγωγή καθαρότερης βενζίνης, η
οποία μάλιστα θα αφήνει πολύ λιγότερα επιβλαβή κατάλοιπα” ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν
άμεσα χωρίς να χρειάζονται μετατροπές στον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Κουραμπιέδες για
...εθισμένους
Γνωρίζετε το ανέκδοτο με το φαγητό που αντί για ρίγανη
έβαλε το ...”χόρτο του Θεού”;
Κάτι ανάλογο έγινε με κουραμπιέδες που παραγγέλθηκαν σε ζαχαροπλαστείο κι αντί για ζάχαρη άχνη τους πασπάλισαν με κοκαΐνη! Το απίστευτο ήταν ότι οι
κουραμπιέδες αυτοί παραδόθηκαν σε κηδεία κι αφού
οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να συμπεριφέρονται
περίεργα έγιναν καταγγελίες.
Μετά από έλεγχο της
αστυνομίας, εξαρθρώθηκε
κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών μέλη του οποίου εργάζονταν στο ζαχαροπλαστείο.
Οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο και κατάσχεσαν 60 κιλά ανόθευτης κοκαΐνης σε φορτηγό με προορισμό την Βουλγαρία.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΒΡΟΧΗ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
Δήμοι, Σύλλογοι, Οικιστές, Φορείς, σε συνεργασία με
το ίδιο Δικηγορικό Γραφείο, καταθέτουν αιτήσεις ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος, που ψηφίστηκε,
από την τ. υπουργό Τ. Μπιρμπίλη, λίγο πριν την αναχώρησή της από το Υπουργείο.
Ετσι, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου κατατέθηκε ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ μέρους του
Δήμου ΚΡΩΠΊΑΣ η αίτηση ακυρώσεως κατά του από

14.06.2011 Προεδρικού Διατάγματος «Καθορισμός
μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων» (ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 187/16.06.2011).
Συγχρόνως, κατατέθηκε αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης
κατά του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος εκ μέρους
και του γειτονικού Δήμου Παιανίας – Γλυκών Νερών,
ενώ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ξεκινά η κατά-

θεση από τη Δικηγορική Εταιρεία των αιτήσεων ακυρώσεως που ασκεί εκ μέρους των Συλλόγων των Οικιστών, των Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και
εκατοντάδων ιδιοκτητών κατά του ιδίου Προεδρικού
Διατάγματος, προκειμένου για τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κρωπίας και των Δήμων Παιανίας –
Γλυκών Νερών, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης και Αγίας Παρασκευής.

Ο αγροτικός συνεταιρισμός Κορωπίου στην πρώτη γραμμή για να διασωθούν οι περιουσίες
Με δελτίο τύπου, ο αγροτικός συνεταιρισμός Κορωπίου, μας ενημερώνει ότι θα
φτάσει μέχρι τα ευρωπαίκά δικαστήρια για
την αρση του προεδρικού διατάγματος για
τον Υμηττό.
«Το
νέο
Π.Δ.
187/14.6.2011
(ΦΕΚ/187.τ.Δ’/14.6.2011) που επιχειρεί να
διαρρυθμίσει το νέο οικιστικό περιβάλλον
στην περιοχή μας, κατ’ ουσίαν αχρηστεύει
περιουσίες και ιδιοκτησιακά δικαιώματα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης. Κατ’ ουσίαν και
οι τρεις ζώνες (Α, Β, Γ) εκθέτουν οριστικά
στον κίνδυνο ώστε οι ιδιοκτήτες των περιοχών να είναι όμηροι νομικών και πραγματικών καταστάσεων, δηλαδή να είναι
ιδιοκτήτες, κάτοχοι μεν περιουσιών χωρίς
όμως κανένα απολύτως αντίκρισμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασε και αντιδρά ο
Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου και
ενεργοποιεί τους κατοίκους της περιοχής
ώστε να προσφύγουν αμέσως στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσουν το
Προεδρικό Διάταγμα. Έτσι, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, δόθηκε
εντολή στους Δικηγόρους κ. Πέτρο Μηλιαράκη και κα. Ευαγγελία Αμπάζη, να αντιμετωπίσουν
την
υπόθεση
και
να
υπερασπισθούν τα έννομα αγαθά και τα
ατομικά δικαιώματα των Μελών του Συνεταιρισμού, αλλά και όσων κατοίκων της περιοχής επιθυμούν να προσφύγουν.
Η ανάληψη της υπόθεσης από τους προαναφερόμενους Δικηγόρους δεν αφορά
μόνο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
ιδιοκτητών ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας, ήτοι του Συμ-

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 81320

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 2013/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής ειδών από γύψο εκτός των
δομικών του ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δημοκρίτου 67, Αχαρνές, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80806

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ3302/2138/ΠΕΡ2/11 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Τροποποίηση της υπ’ αρ.
ΠΕΧΩ 1177/Φ.περιβ.2/08/17-3-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οριοθέτηση καινούργιου ρέματος Μαραθώνα του
Δήμου Μαραθώνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ
μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της.
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής
Κων/νος Καράμπελας

βουλίου της Επικρατείας, αλλά και ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου (εάν απαιτηθεί), όπου ως γνωστόν δραστηριοποιείται έντονα ο κ. Πέτρος
Μηλιαράκης».

Προσφυγές μέχρι
10 Σεπτεμβρίου!
Σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό η Δικηγόρος Ευαγγελία Αμπάζη, ευρίσκεται καθημερινά στα γραφεία του Συνεταιρισμού
(σε προσυνεννοημένες ώρες) έτσι ώστε
όσοι ενδιαφέρονται να προσφύγουν (και
πρέπει αμέσως να προσφύγουν για να διασώσουν τις περιουσίες τους), θα πρέπει να
προσέρχονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας
τους και να εγγράφονται στο σχετικό κατά-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80818

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ. 174/3289/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ» για
την επαναλειτουργία της εγκατάστασης πρώην ΧΥΜΑ ΑΕ, στη θέση Συρί
στο Θορικό Λαυρίου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να
ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής
Κων/νος Καράμπελας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

λογο προκειμένου να ασκηθεί η σχετική
προσφυγή.
Οπως πληροφορηθήκαμε αρμοδίως, ο Συνεταιρισμός θα προσφύγει και ως νομική
προσωπικότητα. Καταλυτική δε ημερομηνία
συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο είναι
η 10η Σεπτεμβρίου 2011, διαφορετικά δεν
θα υπάρχει δικαίωμα στους ιδιοκτήτες
λόγω απώλειας της προθεσμίας να προσφύγουν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας.
Επισημαίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει το δεδικασμένο, ούτως
ώστε της απόφασης των προσφευγόντων
να ωφεληθούν και οι μη προσφεύγοντες.
Η απόφαση θα δεσμεύει το Κράτος, μόνο
για όσους προσφύγουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 81323

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. οικ.2561/11 Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων του υπό εγκατάσταση εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής- catering,
της Ιωάννας Εφραίμογλου, Λ. Ανθούσας 9, Ανθούσα, η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής
(17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80808

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 Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 1883/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ.
Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων από αλουμίνιο και σίδηρο,
κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές του Αθανάσιου Κοντομήτρου, Νικίου 11, στο Δ.Δ. Γέρακα στο Δήμο Παλλήνης, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ.
Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 81317

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 2053/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του Πλυντηρίου- Σιδερωτηρίου Ρούχων της BUCI MAJLINDA, Λεωφ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκου, Παλλήνη, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ.
Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας
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Πολιτιστική όαση τα “Σφήττεια” στο Κορωπί
συνεχίζουν κι αυτή την εβδομάδα
του Δήμου.

Με μια εντυπωσιακή ποδηλατοπορεία
και με την αναβίωση ενός σημαντικού
μεσογείτικου εθίμου το «Σιν Μελέτη»,
σε ένα κατάμεστο από κόσμο, προαύλιο του 1ου Γυμνασίου, κορυφώθηκε ο
πρώτος κύκλος εκδηλώσεων των Σφηττείων 2011. Σήμερα Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου και αύριο Κυριακή ανοίγει ο
δεύτερος κύκλος των εκδηλώσεων,
που συμπίπτει με τη διήμερη εορτή του
Τρύγου «Λήναια», που είχε οργανώσει
και πέρσι με τεράστια επιτυχία, ο Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Κορωπίου
με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, του Εικαστικού Εργαστηρίου - Μουσείο
Παράδοσης και Τέχνης Αγγ.Τσεβά και
της χορωδίας του ΚΑΠΗ Κορωπίου.

Μουσική βραδιά
στον Αγ. Φανούριο
Την πρωτη βραδιά έναρξης των Σφητειων
(26/8), με τη μουσική εκδήλωση και την
ορχήστρα του Μιχάλη Γεροντάκη και του
Ακη Παναγιωταράκου, (παραμονή του
Αγ.Φανουρίου), έκλεισαν οι δρόμοι στο Κορωπί, απο τη συμμετοχή του κόσμου στη
γιορτή.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης και πολλά
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσαν το
παρών.

Κορωπιώτες ζωγράφοι
Η επίσημη έναρξη των Σφηττείων (27/8)
έκρυβε καλλιτεχνικές εκπλήξεις. Οι εφτά
Κορωπιώτες ζωγράφοι, Ντίνα Μπάτα, Αγγελική Τσεβά, Νίκος Γεωργάκης, Μπέτυ
Δρακάκη, Κική Θεοχάρη-Αδάμ, Ματούλα
Ντούνη, Αθηνά Χατζή και ο κεραμίστας
Κωνσταντίνος Γεωργάκης, πρόσφεραν
στους επισκέπτες πολλά δείγματα εικαστικής τέχνης. Πολλοί από τους καλλιτέχνες
έχουν «αποτυπώσει» στα έργα τους εικόνες του Κορωπίου.
Με αφορμή την Έκθεση Εικαστικών,
ο
Δήμος Κρωπίας, ανακοίνωσε ότι μέσα στο
χρονο θα γίνουν ανάλογες εκθέσεις στην
πόλη και καλεί όσους τοπικούς καλλιτέχνες
ενδιαφέρονται να προβάλλουν τα έργα
τους, να επικοινωνήσουν με το Δήμο Κρωπίας στο e-mail : koropi@hol.gr και στα τηλέφωνα του Δήμου Κρωπίας.

Εκδηλώσεις όλο το χρόνο
υποσχέθηκε ο Δήμαρχος
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Δήμαρχος
Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης έθεσε το
πλαίσιο των φετινών οικονομικών περιορι-

Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική παράσταση «Μια ζωή την
έχουμε…» με θέματα από τον ελληνικό και
ξένο κινηματογράφο από τον θίασο της Γιούλης Ηλιοπούλου. Την παρουσίαση των
εκδηλώσεων και τις προσφωνήσεις των επισήμων καλεσμένων έκανε το μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Δ.Σ του Σφηττού
Αγγελική Γκίκα.

«Ελευθερία της τέχνης»
Η τρίτη εκδήλωση (30/8), είχε κάτι από τις
παλιές εκείνες καλοκαιρινές ημέρες της Αττικής, όπου οι άνθρωποι μαζεύονταν σε μια
ήρεμη συνάθροιση για να σκεφτούν, να
ακούσουν και να μάθουν για κάτι το οποίο
να υπερβαίνει την καθημερινότητα και τις
τυπικές συμβατικές κοινωνικές σχέσεις.

σμών αλλά και των προοπτικών των Σφηττείων εκδηλώσεων, ως μιας μεγάλης αλυσίδας πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα
αναπτύσσονται καθ΄ όλη την διάρκεια του
χρόνου με κορυφώσεις στο τέλος του Καλοκαιριού, με μια ανοιχτή σε συμμετοχή,
οργανωτική επιτροπή. Αυτό το ενωτικό
πνεύμα θέλει να περάσει στην τοπική κοινωνία και να παρακινήσει σε συμμετοχή.
Αναφέρθηκε στους στόχους της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Κρωπίας, που
ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η προσπάθεια για
την ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών
μνημείων και την απόκτηση προσβασιμότητας – επισκεψιμότητας σε αυτά. Εξέφρασε
τις ευχαριστίες του στην Οργανωτική Επιτροπή, τον «Σφηττό», τον Αμπελουργικό
Συνεταιρισμό, τους συμμετέχοντες γενικά
φορείς και συλλόγους για τις θεματικές
ενότητες των φετινών Σφηττείων που φέρνουν νέους καλλιτέχνες στο προσκήνιο,
αναβιώνουν παλιά έθιμα και προσφέρουν
εκδηλώσεις που προσελκύουν όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Κάλεσε επίσης, όλους τους συλλόγους, που
δεν συμμετείχαν στα Σφήττεια 2011, να συνεργαστούν καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου 2011-2012 για να προσφέρουν μαζί με
τον «Σφηττό», εκδηλώσεις στην δοκιμαζόμενη από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης τοπική κοινωνία του Κορωπίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αντώνης Κορωνιάς
προσδιόρισε τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων λέγοντας μεταξυ άλλων: Με τα Σφήττεια 2011 φιλοδοξούμε να ξεκινήσουμε μια
νέα περίοδο στο καθιερωμένο αυτό θεσμό
των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Στη νέα αυτή περίοδο τα Σφήττεια θα διατηρήσουν το ψυχαγωγικό χαρακτήρα που
τόσο εκτιμάται από τους συμπολίτες μας
ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουν α) να
αναδείξουν και να προβάλουν την ιστορία

και τη λαογραφία του τόπου για να γνωρίσουμε καλύτερα τις ανθρώπινες κοινωνίες
και πολιτισμούς που συνδέθηκαν με τον
τόπο αυτό και β) να προβάλουν την καλλιτεχνική δημιουργία των κατοίκων της πόλης
μας και της περιοχής μας. Στη νέα περίοδο
τα Σφήττεια θα είναι λιτές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που θα αναγνωρίζουν την οικονομική πραγματικότητα του σήμερα...
Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε το βήμα
στις καλλιτεχνικές και άλλες πνευματικές
δυνάμεις της πόλης και της περιοχής να καθορίσουν τόσο την θεματολογία όσο και τη
δημιουργική έκφραση της προτίμησής τους.
Ο Σφηττός φιλοδοξεί να λειτουργεί ως καταλύτης και συντονιστής στην ωρίμανση
των σχεδίων αυτών. Αυτονόητα θα λειτουργεί επίσης υποστηρικτικά και θα συμβάλλει καθοριστικά θέτοντας στη διάθεσή
τους τις πολιτιστικές υποδομές και πόρους

Η τοπική καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Αγγελική Τσεβά σε μια ξεχωριστή δημόσια παρουσίαση της τέχνης της,
μετέδωσε
στιγμές «ελευθερίας της τέχνης» στο
κοινό. Παρακίνησε στην τέχνη της ζωγραφικής, έδωσε θάρρος σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες να απελευθερώσουν τις εμπνεύσεις
τους, δίδαξε τι σημαίνει τέχνη και μίλησε
απλά και κατανοητά γι’ αυτό που εδώ και 50
χρόνια αγαπάει και κοπιάζει.

“Ο Αγέλαστος Πρίγκιπας”
Αμέσως μετά, η Πλατεία και το ανοιχτό θέατρο της Δεξαμενής πλημμύρισε παιδιά για
να παρακολουθήσουν τον “Αγέλαστο Πρίγκιπα”. Ο θίασος της Γιούλης Ηλιοπούλου,
“έβαλε” μέσα στο παραμύθι, τα παιδιά που
συμμετειχαν με κέφι.

“Ο γαργαλιστής”
του Δημήτρη Μπαλσάμ
Την Τρίτη 30 Αυγούστου
στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Βραυρώνος πραγμα-

τοποιήθηκε η μουσικοθεατρική παράσταση «Ο γαργαλιστής» του Δημήτρη

Μπαλσάμ, όπως το είχαμε
προαναγγείλει και διοργάνωσε ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
μέσω
του
Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
“Ο Ξενοφών”.
Ήταν μια εξαιρετική πρωτότυπη παράσταση που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.
Μακάρι να απολαμβάναμε
πιο τακτικά τέτοια θεάματα
άρτιας διοργάνωσης.
Για άλλη μια φορά μπράβο
σε όσους συνετέλεσαν
στο να πραγματοποιηθεί.
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Ο Δήμος Σαρωνικού συνεχίζει τις προσπάθειες
για την επίλυση του αποχετευτικού
Οπως είχαμε γράψει μετά τη διαπαραταξιακή επιτροπή που δημιούργησε ο Δήμος για να επεξεργαστεί προτάσεις, προχώρησε σε Δημοτική συνεδρίαση
στις 3 Αυγούστου με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της
μελέτης “Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των εξής οικισμών του Δήμου Σαρωνικού: Αναβύσσου, Σαρωνίδας, Παλαιάς Φώκαιας και των περιοχών της
Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων που δεν εξυπηρετούνται από το ΚΕΛ Μαρκοπούλου”».
Μετά από μία πολύωρη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, να γίνει το ΚΕΛ στη Γερακίνα της
Παλαιάς Φώκαιας, αλλά παράλληλα να διερευνά και
την περίπτωση σύνδεσής του με την Ψυτάλλεια.
Αντιγράφοντας από το “Διαύγεια” του Δήμου την
απόφαση του Δ.Σ., που πάρθηκε κατά πλειοψηφία:
― Προκρίνεται η δεύτερη πρόταση του μελετητή:
Εγκατάσταση και λειτουργία του ΚΕΛ στη θέση Γερακίνα Παλαιάς Φώκαιας, αφού η πρώτη πρόταση
(Υφιστάμενο ΕΕΛ Λαυρίου) δεν έγινε αποδεκτή από
το Δήμο Λαυρεωτικής.
― Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση των
άλλων θέσεων που προτείνονται από το μελετητή σε
προθεσμία που τίθεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
― Εφόσον υπάρξει κυβερνητική απόφαση, η μεταφορά των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων
θα γίνει στο ΚΕΛ της Ψυτάλλειας.
Βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΚΕΛ είναι τα εξής:
― Να υπάρχει η απαιτούμενη περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου της πρώην χωματερής (ΧΑΔΑ)
Παλαιάς Φώκαιας.
― Η διάνοιξη και κατασκευή δρόμου προς το νέο κοιμητήριο που έχει οριοθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή.
― Να υπάρχει πρόβλεψη για την επαναχρησιμοποίηση του παραγόμενου υλικού για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών της περιοχής.

― Να μην υπάρχει η δυνατότητα σε βυτιοφόρα να κάνουν ρίψη των προϊόντων.
― Να υπάρχουν οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους της Παλαιάς Φώκαιας.
― Να υπάρξει ανάπλαση και δημιουργία πάρκων,
αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής στην είσοδο
του χώρου.
Στην απόφαση μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
Σοφοκλής Σαρρής και Τσιακάλου Αναστασία.
Οπως συνηθίζεται, οι κάτοικοι της Παλαιάς Φώκαιας
αντέδρασαν, κάποιοι σύμβουλοι προσέφυγαν στην
Περιφέρεια και όπως μαθαίνουμε οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Ελλειψη ενημέρωσης, κακή πληροφόρηση ή αμφισβήτηση;

βρίου και ώρα 7.00 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας, ανοικτή εκδήλωση με σκοπό να ενημερώσει τους πολίτες για όλες τις εξελίξεις στο
μεγάλο έργο της αποχέτευσης.
Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν μελετητές και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, για να ενημερώσουν έγκυρα
και υπεύθυνα για όλες τις παραμέτρους, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα του έργου.

Panos Metaxopoulos
Dance School

Επανάλαβε το αίτημα για σύνδεση με Ψυτάλλεια
Ο Δήμος σε συνέχεια των αλλεπάλληλων επαφών
του με τους αρμόδιους φορείς, κατέθεσε και εγγράφως το αίτημά του προς την ΕΥΔΑΠ στις 29 Αυγούστου, να συνδεθεί το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου
με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και τα υγρά απόβλητα της
περιοχής να οδηγούνται για επεξεργασία στο ΚΕΛ
της Ψυτάλλειας.
Η παραπάνω προοπτική αποτελεί τόσο για τη διοίκηση, όσο και για τους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού
την πλέον επιθυμητή λύση.
Μετά το αίτημα του Δήμου αναμένεται συνάντηση
με τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια), όπου θα εξεταστεί συγκεκριμένο αίτημα.

Εκδήλωση ενημέρωσης Τετάρτη
7 Σεπτεμβρίου στην Παλαιά Φώκαια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ για ΠΑΙΔΑΚΙΑ από 3,5 ετών

ΓΛΥΦΑΔΑ: Α. Παπανδρέου 97 & Αχιλλέως
Ο Δήμος Σαρωνικού, σε συνέχεια προηγούμενων εκδηλώσεών του διοργανώνει, την Τετάρτη 7 Σεπτεμ-

Τηλ. 210 963.4020
Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου
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Εσπερινό Γυμνάσιο και Επαγγελματικό Λύκειο στην Ανατ. Αττική
Δωρεάν απόκτηση Απολυτηρίου και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο καθώς και Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας
Δύο εσπερινά σχολεία λειτουργούν στην
Ανατολική Αττική για παιδιά που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και αναγκάζονται να τα
εγκαταλείψουν για να μπουν στον αγώνα
της επιβίωσης. Γυμνάσιο στην Παλλήνη και
Επαγγελματικό Λύκειο στο Κορωπί.

Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης
Ετσι για μεν το Γυμνάσιο, υπάρχει το Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης από το 1998, το
οποιο απευθύνεται σε εργαζόμενους νέους
άνω των 14 ετών, κάθε εθνικότητας. Η
διάρκεια των σπουδών είναι τρία χρόνια,
και το απολυτήριο που παρέχει, ίδιο με
αυτό των ημερήσιων Γυμνασίων. Βρίσκεται
στο 16ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη,
τηλ. 210 6666.784, email: mail@gym-esppallin.att.sch.gr,
http://gym-esppallin.att.sch.gr/
Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται κατά
το διάστημα 1 – 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι μετεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν
έως τις 31 Μαρτίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 274/2011
Περίληψη
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87 ) (αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων κ.λπ.)
Στα Καλύβια, σήμερα 3η του μηνός Αυγούστου, του έτους
2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 16030/2011 έγγραφη πρόσκληση της
προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο
27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 24 και συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ., ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ,
ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσήλθε κατά το 3ο θέμα της Ημ. Διάταξης,
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ προσήλθε κατά το 3ο θέμα της
Ημ. Διάταξης, ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
και ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
1. ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) αποχώρησε κατά
το 14ο θέμα της Ημ. Διάταξης
2. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)
3. ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ)
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΒΑΡΑ) αποχώρησε κατά το 14ο
θέμα της Ημ. Διάταξης
5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίπ-

Εσπερινό Επαγγελματικό
Λύκειο Κορωπίου
Δημόσιο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο
(ΕΠΑ.Λ.) λειτουργει στο Κορωπί (Κολοκοτρώνη 101), το οποίο παρέχει δωρεάν φοίτηση, για την απόκτηση Απολυτηρίου
Λυκείου και ταυτόχρονα, Επαγγελματικού
Πτυχίου Ειδικότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του 1ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Κορωπίου,
παρέχεται μια σημαντική ευκαιρία με άριστες προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Με 4ετή ή και μικρότερη δωρεάν φοίτηση
σπουδών (3 έτη όσοι έχουν τελειώσει την Α΄
τάξη ή έχουν πτυχίο ή απολυτήριο Ημερήσιου
ή Εσπερινού Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή των παλαιοτέρων ΤΕΕ, ΤΕΛ ή και ΤΕΣ
και 2 έτη όσοι έχουν ήδη πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ή
Τ.Ε.Λ και θέλουν επιπλέον πτυχίο ή άλλη ειδικότητα) και με επιλογή επαγγελματικής ή τεχνικής ειδικότητας, οι απόφοιτοι του
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., λαμβάνουν άδεια εξάσκη-

που και η δημοτική υπάλληλος κα Δέδε Ελένη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη
συνέχεια πρότεινε την ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1ο Ορθή επανάληψη της αρ. 152/2011 απόφασης Δ.Σ. περί
«Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.(άρθρ.206, παρ.1 ΚΚΔΚΥ) (πυροπροστασία κ.λπ.)
Οι λόγοι που δικαιολογούν το κατεπείγον είναι ότι η καθυστέρηση στη λήψη της σχετικής απόφασης θα προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση του
παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Γίνεται μνεία ότι το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω της σοβαρότητάς του μεταφέρθηκε για να συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίασης προκειμένου να διατεθεί
περισσότερος χρόνος. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την
αλλαγή.
Στη συνέχεια η κα πρόεδρος ανακοινώνοντας το ΕΝΑΤΟ
θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με τις παρ.1-4 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζεται
ότι:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα
που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον
πρότυπο κανονισμότου άρθρου 67 του παρόντος.
Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.»
Επίσης με την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«6.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές
του σχετικές με το αντικείμενό της.»
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010:
«1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω
των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό
και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά
την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν

σης επαγγέλματος, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν
και Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμου του Γενικού
Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι).
Ενδεικτικά, οι τομείς και οι ειδικότητες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι:

ρεί ταυτόχρονα να εργάζεται και να σπουδάζει, για να βελτιώσει τα εφόδια του, στο
ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό
περιβάλλον που ζούμε. Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Μηχανολογίας
1. Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
2. Μηχανολ. εγκαταστάσεων και κατασκευών
Οχημάτων: Μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός: Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
1. Υπαλλήλων διοίκησης & οικονομικών υπηρεσιών
2. Υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων
Πληροφορικής: Υποστήριξης συστημάτων,
εφαρμογών και δικτύων Η/Υ.
Υγείας και Πρόνοιας
1. Βοηθών νοσηλευτών
2. Βοηθών βρεφονηπιοκόμων
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
1. Εργων Τοπίου& Περιβάλλοντος
2. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Πληροφορίες: Τηλ. σχολείου: 210 6624267
(ώρες λειτουργίας σχολείου 19:20-22:50)
Φαξ : 210 6620230 (όλο το 24-ωρο)
Ε-mail: mail@1epal-esp-korop.att.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1tee-esp-korop.att.sch.gr

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι
λόγω του εσπερινού ωραρίου λειτουργίας
του Λυκείου (19.20 – 22.50), σε όλη τη διάρκεια της δωρεάν φοίτησης, ο μαθητής μπο-

στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και
επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων
ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών,
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,
εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄),
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και
82 του Κ.Δ.Κ..»
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσιβίλογλου Γεώργιο ο οποίος εισηγήθηκε ως εξής :
Τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως του Δήμου μας είναι πολλά
και κατατίθενται συνεχώς πλήθος αιτημάτων τροποποιήσεων.
Επίσης υπάρχουν πολλές αποζημιώσεις για γη και επικείμενα
από τις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής του Δήμου μας. Επιπροσθέτως στο πλαίσιο των πολεοδομικών μελετών και των
σχετικών αναρτήσεων γίνεται πλήθος ενστάσεων για τις
οποίες ο Δήμος θα πρέπει να γνωμοδοτήσει.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
γνωμοδοτεί για τα παραπάνω και απαρτίζεται από δημοτικούς συμβούλους που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και
την εμπειρία και με την 55/2011 απόφασή της, εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάθεση προς αυτήν, των
εξής αρμοδιοτήτων:
Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων (αποδοχή συμφωνητικών
και υπευθύνων δηλώσεων αποζημίωσης γη και επικειμέ-

Δ/ντης 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., Συμεών
Μασέλης, κινητό: 693 6056002 (ώρες μη
λειτουργίας σχολείου 08:00-19:20).
Σε δηλώσεις τους, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας Ανδρέας Ντούνης συστήνουν σε
εργαζόμενους πολίτες και μαθητές του Κορωπίου, ανεξαρτήτως ηλικίας, όσους δεν
είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν απολυτήριο Λυκείου, να επιλέξουν το ΕΠΑΛ
Κορωπίου, γιατί πιστεύουν στην αναβαθμισμένη λειτουργία του.

νων σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής)
Πολεοδομικές μελέτες (γνωμοδότηση επί ενστάσεων σχετικά με την ανάρτηση σχεδίων)
Πολεοδομικές ρυθμίσεις (έγκριση προτεινόμενων τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και γνωμοδότηση επί σχετικών ενστάσεων)
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δημοτική Σύμβουλος κα
Περπερίδου Διονυσία η οποία διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως μαγνητοφωνημένα κείμενα.
Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπ΄ όψη τις διατάξεις του άρθρου 65, της
παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως
επίσης και την Πρόεδρο αυτού, την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την 55/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα μαγνητοφωνημένα κείμενα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μεταβιβάζει για τους λόγους που εκτέθηκαν στο σκεπτικό
της παρούσας τις εξής αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων (αποδοχή συμφωνητικών
και υπευθύνων δηλώσεων αποζημίωσης γη και επικειμένων σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής)
Πολεοδομικές μελέτες (γνωμοδότηση επί ενστάσεων σχετικά με την ανάρτηση σχεδίων)
Πολεοδομικές ρυθμίσεις (έγκριση προτεινόμενων τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και γνωμοδότηση επί σχετικών ενστάσεων)
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Περπερίδου Διονυσίας, Μπούκη Κωνσταντίνου και Μακροδημήτρη
Σωτήριου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ.274 /2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩ ΛΗΣ, ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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Μια “ανοιχτή αγκαλιά” στο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ» ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Θεραπευτική παρέμβαση για παιδιά με αισθητηριακές δυσλειτουργίες
Έναν πρότυπο και μοναδικό
στα ελληνικά δεδομένα, χώρο θεραπευτικού προγράμματος, δημιούργησε η Οργάνωση Φίλων
Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοικτή Αγκαλιά», στο
δικό της σχολείο Ειδικής Αγωγής,

στο «Κέντρο Ημέρας» στο Κορωπί
(Κολοκοτρώνη 18) όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της αισθητηριακής
ολοκλήρωσης.

Πρόκειται, για μια νευροβιολογική διαδικασία, η οποία συνιστάται σε παιδιά με αναπτυξιακές
διαταραχές, αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την οργάνωση και σωστή λειτουργία των
αισθήσεων του παιδιού, σε σχέση
με το ίδιο το σώμα του και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και κινείται.
Η μέθοδος της αισθητηριακής
ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ‘60 από την εργοθεραπεύτρια,
Jean
Ayres.
Οι
θεραπευτικές τεχνικές της μεθόδου
αυτής αποδείχθηκε πως επιφέρουν
βελτίωση στην πρόληψη και επεξεργασία των ερεθισμάτων που δέχεται το παιδί με αισθητηριακές
δυσλειτουργίες, από το περιβάλλον
και το σώμα, με αποτέλεσμα τη σημαντική αλλαγή της ανάπτυξης του,
της προσαρμογής του, αλλά και της

Σύσκεψη Παπακωνσταντίνου
για τα καμένα!
Σύσκεψη με τους 7 γραμματείς
των αποκεντρωμένων διοικήσεων είχε την Τετάρτη 31/8 ο
Υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου με θέμα την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος των καμμένων εδαφών
και τη λήψη μέτρων για αποτροπή καταστροφών από πι-

τα εξής:
· Διάθεση πόρων ύψους 5 εκ.
ευρώ από το Πράσινο Ταμείο
για την κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών
έργων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
· Άμεση σύνταξη από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες των

σταματήσουν να καίγονται
κάθε χρόνο. Και είναι πολύ εύκολο με μια δορυφορική απεικόνιση να καταγραφούν τα
καμένα.
· Απαγόρευση της βοσκής στις
καμμένες περιοχές μέχρι την
αναδημιουργία του δάσους.
· Έκδοση υπουργικής απόφασης για το κατεπείγον του
έργου, ώστε να συντμηθούν οι
προβλεπόμενες από τον Νόμο
προθεσμίες
δημοπράτησης
των έργων.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν,
επίσης:
· Η πορεία του Προγράμματος
κατάρτισης, ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών
στην Αττική και την υπόλοιπη
χώρα. Αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την
προώθηση του έργου.

θανές πλημμύρες που θα
προκύψουν μετά την καταστροφή των δασών.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν

αναγκαίων μελετών για τα
απαραίτητα έργα.
· Άμεση κήρυξη των καμένων
εκτάσεων ως αναδασωτέων.
(Να μη το λέμε μόνο· να το εννοούμε, γιατί αλλιώς δεν θα

Η χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, διαφόρων έργων
και δράσεων προστασίας και
ανάπτυξης Δασών.

επικοινωνίας. Η θεραπευτική παρέμβαση έχει θεαματικά αποτελέ-

«ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ» στο Κορωπί, εξοπλισμένο με κούνιες, αιώρες,
ανεμόσκαλες,
τοίχο
αναρρίχησης, τσουλήθρες κ.α. Εξοπλισμό που ενισχύει την αίσθηση
για ανάβαση και κατάβαση, ενώ παράλληλα, εφαρμόζονται τεχνικές,
που διεγείρουν τα κέντρα του νευρικού συστήματος, με οπτικά και
ακουστικά ερεθίσματα.
Η μέθοδος, της αισθητηριακής
ολοκλήρωσης παρέχεται δωρεάν
σε παιδιά για τα οποία κρίνεται
απαραίτητη, ύστερα από ειδική
αξιολόγηση.

σματα κατά την πρώιμη ηλικία
(βρεφική, νηπιακή, παιδική) εξαιτίας
της πλαστικότητας του εγκεφάλου.
Η μέθοδος της αισθητηριακής
ολοκλήρωσης στην Ελλάδα, εφαρμόζεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Κέντρο Ημέρας της

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση
σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του «Κέντρου Ημέρας» μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
Τηλ. & FAX: 210- 6026212 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αντιπροσωπεία φορέων απ’ το Κορωπί,
στη Βουλή για τα αυθαίρετα
Συζήτηση για τα αυθαίρετα στη Βουλή των Ελλήνων (2.09) και αντιπροσωπεία
από το Κορωπί παρευρέθη γιατί το θέμα είναι καυτό και τους αφορά ιδιαίτερα,
όπως βεβαίως και το θέμα του Πρ. Διατάγματος του Υμηττού. Συμμετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου Κώστας Δήμου μαζί με τους εκπροσώπους των
συλλόγων Αγ. Μαρίνας και Κίτσι, Θ. Αγγούρη και Α. Μαθιόπουλο.
Δοθείσης ευκαιρίας στο περιθώριο της συνεδρίασης προσέγγισαν τον Υπουργό
Περιβάλλοντος Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και του επεσήμαναν τις αδικίες του
νέου νομοσχεδίου. Ιδιαίτερα στάθηκαν στα πρόστιμα, τα οποία είναι ιδιαιτέρως
υψηλά, ενώ επέμειναν ότι οι δόσεις για
την είσπραξη των
προστίμων είναι πολύ
λίγες.
Επίσης, συνομίλησαν
με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ Χρ. Πρωτόπαπα αλλά και τους
τοπικούς βουλευτές
Γ. Βλάχο (ΝΔ) και
Βασίλη Οικονόμου
(Άρμα Πολιτών), για τα ζητήματα του ύψους των προστίμων, για το αίτημα για
περισσότερες δόσεις, την νομιμοποίηση και όσων έχουν ιδιοκτησίες στη Β΄ζώνη
Υμηττού και για το δικαίωμα σύστασης ιδιοκτησίας. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να
τα εξετάσει δηλώνοντας ότι χρειάζεται και η συγκατάθεση του ΣτΕ…
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ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο 19500
Τηλέφωνο: 2292-3-20102, fax: 2292 0 22413

Ενέργειες για τα κουνούπια
από την Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις
περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς της, έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως:
1. Ανάθεση του προγράμματος
καταπολέμησης κουνουπιών σε
εξειδικευμένη εταιρεία, για
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

όλες τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και ολοκλήρωση
των δύο πρώτων εφαρμογών
(27/06/2011-06/07/2011
και
25/07/2011 – 05/08/2011), ενώ
βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη
εφαρμογή
(22/08/201102/09/2011) .
2. Σύναψη Προγραμματικής
ΓΕΡΑΚΑΣ 30.8.2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28257

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την “προμήθεα πακέτου συσκευών - υλικών οικιακής
κομποστοποίησης”, αρ. προμ. 14/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
28255/30.8.2011 απόφαση Δημάρχου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 36.900,00 € με Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, Πέμπτη 8.9.2011, με ώρα
έναρξης προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή εώς την Τετάρτη
7.9.2011 ώρες 10:00 - 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες κ.Τσαντήλα Ελένη τηλ. 210 6604.654.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα, 2 / 9 /2011
Αριθ. Πρωτ. 53386
Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ Επείγον

Α Π Ο Φ Α Σ Η 314 / 2011
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Π.Δ.28/80
2. Τις διατάξεις του N.3463/2006
3. Τις διατάξεις του N.3731/2008
4. Τη με αριθμ. 98/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.011 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
5. Την με αριθμ. 98/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 31/2011 Τεχνικής Μελέτης και ψηφίστηκαν οι λεπτομερείς όροι προκήρυξης για την διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 51307/ 23.8.2011 διακήρυξη για την υπηρεσία “Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων συντριβανιών”
7. Την εκ παραδρομής αναγραφής λάθους στην αξία του ΦΠΑ 23% επί
της προυπολογιζομένης δαπάνης και κατ΄επέκταση στην αξία της συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού στις 5/9/2011 για
την συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων συντριβανιών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
α.α. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 81332

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 2132/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
της υπό εγκατάσταση αποθήκης συσκευασίας- ανασυσκευασίας αγροτικών προϊόντων με ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης αυτών, της ΔΗΜΚΑ
ΕΠΕ, στις Αφίδνες του Δήμου Ωρωπού, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ.
Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας

Σύμβασης με το Δήμο Μαραθώνα, με σκοπό την από κοινού
διενέργεια
των
απαιτούμενων διαδικασιών για
την καταπολέμηση των κουνουπιών, στην περιοχή «natura», υγρότοπος Σχοινιά, που
αποτελεί ευαίσθητο προστατευόμενο οικοσύστημα και
απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει και με τη διάθεση του
ποσού των 50.000,00€ στο
όλο εγχείρημα.
3. Συμμετοχή της Π.Ε. Αν Αττικής στις έκτακτες εκνεφώσεις
(ψεκασμοί) που διενεργήθηκαν
στις περιοχές Μαραθώνα –
Κάτω Σουλίου.
4. Συμμετοχή αρμοδίων υπαλλήλων της Π.Ε.Α. Αττικής με
συναρμόδιους φορείς, σε συσκέψεις σχετικές με νέες έκτακτες
εκνεφώσεις,
που

Λαύριο, 31.08.2011
Αρ. Πρωτ. 19041

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
Δήμος Λαυρεωτικής
Τεχνική Υπηρεσία
Δ/νση: Λ. Αθηνών – Σουνίου 37 τ.κ. 19001
Πληροφορίες: Λιέπουρης Ιωάννης - Τηλ.: 2299320231, fax: 2299067900

πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχές που εκδηλώθηκαν κρούσματα του ιού του Νείλου.
Ο επικίνδυνος ιός, που μεταδίδεται από το κοινό αστικό κουνούπι
culex
pipiens,
εμφανίστηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα το καλοκαίρι του
2010, με 262 περιστατικά, από
τα οποία 191 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό
σύστημα. Παράλληλα, κόστισε
τη ζωή σε 36 άτομα από την
Κεντρική Μακεδονία και τη
Θεσσαλία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΨΖ-Φ21
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βούλα 2/9/2011
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αρ. πρωτ.: 53347
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ
ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις
εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του οικείου Υπουργείου
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 564.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 60/07 και 118/07,
του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, την Τεχνική Μελέτη με α/α
04/2011 και την με αρ. πρωτ. 39959 / 24.06.11 σχετική Διακήρυξη, για την
οποία έχει υποβληθεί αίτηση προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε. Ε. στις
25/8/2011- ID:2011-118561 και η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Ε.Ε. (ιστοσελίδα TED ) με αριθμό 2011/S 167-275003 στις 01.9.11.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 28.200,00 €. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Αλεξ. Δουρίδα, Δημ. Μπιτέλης) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 μέχρι 13/10/2011, Τηλ.:
2132020131 , 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
α.α. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 81337

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 2265/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του Στεγνοκαθαριστηρίου- Πλυντηρίου Ρούχων της ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, σε υφιστάμενο κτίριο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου
2, στη Σκάλα Ωρωπού, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο Τίτλος του έργου είναι: ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Η παρούσα υπηρεσία
αφορά τις μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικών σχολείων για την σχολική περίοδο από 1/1/2012 έως
το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Προϋπολογισμός του έργου: Συνολικός: 234.615,65 ευρώ (με ΦΠΑ 13%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:
- Δαπάνη Δρομολογίων: 207.624,47€
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 26.991,18€
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί ως ακολούθως:
Είτε για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος αυτών.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες.
Στο διαγωνισμό καλούνται:
Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
Β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η οικονομικότερη προσφορά.
Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι
η 31 Οκτωβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001, τηλ. 2299320231), κάθε
εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 08:00 – 13:00, καταβάλλοντας το αντίτιμο των
5,00€ σε μετρητά για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 9η Νοεμβρίου 2011, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές
σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας θα
αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. 12964/30.8.201

ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΩΛΝ-ΝΩΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Μελέτης: ΤΥ/16/2011
Εργο: Μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2011-2012
Φορέας: Δήμος Μαρκοπούλου Μεοσγαίας
Προϋπ. 70.198,25€ πλέον ΦΠΑ 13%
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, που χορητείται από την υπηρεσία και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της
κάτωθι εργασίας: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 70.198,25€ πλέον ΦΠΑ 13%
ήτοι με το ΦΠΑ 79.324,02€ και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
των Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και Ν. 3731/08 και του Π.Δ. 60/2007.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση δρομολογίων του Ενδεικτικού προϋπολογισμού ή και για ένα ή περισσότερα από
τα επί μέρους δρομολόγια 1 έως και 12 αυτού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο την μεταφορά προσώπων.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι όπως ακολούθως αναφέρονται:
―――――――――――――――
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ποσό εγγύησης
―――――――――――――――
Α/Α δρομολογίου 1
227,44 €
Α/Α δρομολογίου 2
172,05 €
Α/Α δρομολογίου 3
245,87 €
Α/Α δρομολογίου 4
251,53 €
Α/Α δρομολογίου 5
53,56 €
Α/Α δρομολογίου 6
82,42 €

―――――――――――――――
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ποσό εγγύησης
―――――――――――――――
Α/Α δρομολογίου 7
206,79 €
Α/Α δρομολογίου 8
281,16 €
Α/Α δρομολογίου 9
196,69 €
Α/Α δρομολογίου 10 122,93 €
Α/Α δρομολογίου 11 167,17 €
Α/Α δρομολογίου 12
98,35 €
για το σύνολο

2.105,95 €

και υποβάλλονται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείο Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 22990 20000.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης
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Σχιζοφρενική, αλλοπρόσαλλη αλλά και παράνομη
η αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης
Επείγουσα ερώτηση του Ν. Χουντή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σχιζοφρενική, αλλοπρόσαλλη αλλά και παράνομη χαρακτηρίζει την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την απόφαση
της κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ στο 23%
στις υπηρεσίες εστίασης,
σε ερώτησή του προς την
Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.
Συγκεκριμένα στην ερώτησή που κατατέθηκε με
τη διαδικασία του επείγοντος, ο Ελληνας ευρωβουλευτής τονίζει ότι: α)
«στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά είναι αδιανόητο να καθορίζονται
συντελεστές ΦΠΑ ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του πελάτη, β)
ότι τίθεται θέμα ανταγωνισμού και διάκρισης
όταν για τις ίδιες υπηρεσίες (εστίασης), φορολογούνται λιγότερο όσοι

προσφέρουν all inclusive
πακέτα από όσους πχ
προσφέρουν,
ημιδια-

τροφή ή μόνο πρωινό»
και αφού σημειώνει ότι η
αύξηση του ΦΠΑ θα πλήξει
τον τουρισμό της χώρας,
την καλεί να παρέμβει
άμεσα «ώστε να αποφευχθεί η απαράδεκτη και παράνομη διάκριση εις βάρος
των μικρών επιχειρήσεων
και καταναλωτών και να
σταματήσει η τεράστια σύγχυση που έχει δημιουργηθεί
στην αγορά εξαιτίας των
αλλοπρόσαλλων αυτών πολιτικών»

Σ.Σ. Δηλαδή, άλλη τιμή θα πληρώνω εγώ το σουβλάκι
και άλλη ο Αλβανός, ο Γερμανός κλπ. μέσα στην ίδια
μου τη χώρα. Και πού πάει η αρχή της ισότητας των
Ευρωπαίων πολιτών κύριοι φωστήρες;
Μήπως θυμάστε ότι οι Ευρωφωστήρες μάς έκοψαν
την ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους,
που είχε νομοθετήσει η Μελίνα Μερκούρη, στους δικούς μας αρχαιολογικούς, χάριν ισότητας των Ευρωπαίων πολιτών;
Τώρα γίναμε μπανανία και προσπαθούν να μας στείλουν στην ...Ταϊλάνδη, προφανώς για ευνοήτους λόγους...

Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου
απάντησε Όχι στη μείωση δαπανών για τη γεωργία.
Ζητά επαναφορά των πιστώσεων!
Με τροπολογίες των Ευρωβουλευτών
Γιώργου Παπαστάμκου και Σπύρου Δανέλλη, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τα
μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, ζητείται
η επαναφορά των πιστώσεων στις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο Υπουργών είχε προβεί σε περικοπές στις
δαπάνες και στις διαρθρωτικές δράσεις
για τη γεωργία.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η επαναφορά των κονδυλίων σε γραμμές του
προϋπολογισμού ιδιαίτερου ελληνικού
ενδιαφέροντος που αφορούν σε:
― μέτρα βελτίωσης της ποιότητας στον
τομέα του ελαιολάδου,
― πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία,
― χορήγηση γάλακτος στους μαθητές,
― εθνικά προγράμματα στήριξης και
λοιπά μέτρα στον αμπελοοινικό
τομέα,
― προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων,
― στρεμματική ενίσχυση για το βαμβάκι,
― ειδική στήριξη (άρθρο 68)
— Συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Επίσης, απορρίφθηκε η τροπολογία
Βρετανού ευρωβουλευτή, ο οποίος εισηγείτο τον μηδενισμό των πόρων για
το Κοινοτικό ταμείο καπνού.
Σύμφωνα με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές θα πρέπει να διασφαλισθεί το
ύψος τουλάχιστον των αρχικών προτάσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού, οι
οποίες βασίζονται σε πραγματικές
ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποτραπούν οι όποιες περικοπές, ιδίως εν
μέσω έντονης οικονομικής αβεβαιότητας, αστάθειας των γεωργικών αγορών και διαρκούς συρρίκνωσης του
γεωργικού εισοδήματος.
Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου δε συμμερίζεται τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για σταθερές και
ευνοϊκές τάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, ζητεί
από αυτήν να επιβλέπει τις εξελίξεις
και να είναι έτοιμη να δράσει άμεσα και
αποτελεσματικά μέσω των απαραίτητων μηχανισμών παρέμβασης στην
αγορά, όπως για παράδειγμα στον
τομέα του ελαιολάδου.

Χιλιάδες παράνομοι μετανάστες νομιμοποιούνται μέσω… ΙΚΑ
Επίκαιρη ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας
Η κυβέρνηση κατηγορείται για πρωτοφανή και
εθνικά επικίνδυνη πρακτική για έμμεση νομιμοποίηση
εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών
μέσω του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της
χώρας του ΙΚΑ.
Με αφορμή τις δημόσιες ανακοινώσεις του διοικητή
του ΙΚΑ Ροβέρδου Σπυρόπουλου το πρωί 31/8, στην
εκπομπή του mega «Κοινωνία ώρα mega», ότι με την
αρχή της ισχύος του Εργόσημου θα μπορούν ακόμα
και οι παρανόμως εισελθόντες και διαμένοντες στη
χώρα, ανεξαρτήτως δε του χρόνου εισόδου να προσέρχονται στα κατά τόπους ΚΕΠ και να προμηθεύονται Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η
Νέα Δημοκρατία κατέθεσε αμέσως επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνη, ζητώντας να μάθει

εάν οι ανακοινώσεις του κ. Σπυρόπουλου έχουν την
κάλυψη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Μεταξύ άλλων ο διοικητής του ΙΚΑ επέμεινε ότι η χορήγηση ΑΜΚΑ σε όλους του παράνομους μετανάστες είναι και προσοδοφόρα για το ΙΚΑ, αλλά και
κοινωνικά δίκαιη! Μάλιστα, ο κ. Σπυρόπουλος διευκρίνισε ότι οι παράνομοι μετανάστες μετά από πέντε
χρόνια θα μπορούν ως κάτοχοι πλέον του αριθμού
κοινωνικής ασφάλισης να διεκδικούν τη νομιμοποίησή τους.

Μόνιμα θύματα των πολέμων, της καταλήστευσης περιουσιών
και της “παγκοσμιοποίησης” οι λαοί, που γίνονται ομαδικά μετανάστες.

Είναι εθνικά επικίνδυνη η τακτική της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί με κάθε τρόπο τη μετατροπή
της Ελλάδας σε «παράδεισο» των παράνομων μεταναστών εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και των νομίμως εργαζομένων αλλοδαπών.
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Ίδρυση «Παιγνιοθήκης» στο Δήμο Παλλήνης!
Ο ενεργός πολίτης Αντώνης Ρεφούλιας προτείνει με επιστολή του, που απευθύνεται στον Πρόεδρο και το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, να δημιουργήσουν Παιγνιοθήκη στο Δήμο. Σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή του:
Διαβάζοντας το πρόγραμμα δράσης για τα έτη 2011-2012 της
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩΛΝ-Π7Σ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 30.8.2011
Αρ. Πρωτ. 12958
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
114.703,79€ (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας διακηρύσσει ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’. αριθ.
72/2011 απόφασή της αναβάλλει
τον ανοικτό διαγωνισμό για την
“Προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλκού”,
προϋπολογισμού
δαπάνης
114.703,79€ με ΦΠΑ το σύμφωνα
με την υπ. αρθ. 13/2011 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Για την επανάληψη του
διαγωνισμού θα γίνει εκ νέου δημοσίευση με την οποία θα γνωστοποιούνται οι νέες ημερομηνίες
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30
- 13.00 στο τηλ. 22990 20.000.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας 30,8.2011.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΛ6-ΕΔΓ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βασ . Κωνσταντινου 47,
194 00 Κορωπί
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη Κ.
FAX: 6624963
Κορωπί 29 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. : 17406
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη
προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που
αναφέρεται στις προμήθειες και
του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια εργαλείων υπηρεσιών του
Δήμου».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 16.240,88 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις προσφορές τους
μέχρι την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου
και ώρα 11:00 π.μ. έως και 11:30
π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλ. 2106625682 εσωτ. 163.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

(Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), επανήλθε στην
μνήμη μου μια πρόταση που θέλω
να σας κάνω σχετικά με Ίδρυση &
λειτουργία «Παιγνιοθήκης» στον
Δήμο μας.
Ο θεσμός της παιγνιοθήκης (toylibrary, ludotheque), στην Ευρώπη έχει ιστορία πάνω από 50
χρόνια, ενώ είναι ένας σχετικά
νέος θεσμός, στον Ελλαδικό
χώρο.
Η πρώτη παιγνιοθήκη ιδρύθηκε
στην Ελλάδα το 1990, και συγκεκριμένα στο Κερατσίνι όπου
λειτουργεί μέχρι και σήμερα ως
πρότυπη, σε συνεργασία με τον
οικείο Δήμο που παραχωρεί τη
στέγη συμβάλλοντας και στα λειτουργικά έξοδα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικου Συμβουλίου Αναστ. Μπουντουβάς,
απαντώντας άμεσα ενημερώνει

ότι: “αδυνατούμε να ανταποκριθούμε άμεσα στην πρότασή σας
δεδομένου ότι ο Δήμος βρίσκεται
σε διαδικασία αναδιοργάνωσης.
Ωστόσο, θα εξετάσουμε με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο δημι-

ουργίας παιγνιοθήκης στο μέλλον, όταν οι οικονομικές και διοικητικές
συνθήκες
το
επιτρέπουν”.
Σ.Σ.: επισημαίνουμε ότι ήταν

ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΛΝ-Θ34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Μαρκόπουλο 1-9-2011
Αρ. Πρωτ. 13118

άμεση η απάντηση του προέδρου, (23/8 το έλαβε και απάντησε 30/8). Και αυτό δείχνει
νοοτροπίες άλλων προέδρων,
που ρίχνουν στο καλάθι τα αιτήματα πολιτών.
ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΛΝ-Θ34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Μαρκόπουλο 1-9-2011
Αρ. Πρωτ. 13118

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.727,33€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.727,33€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 72.727,33€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2011 και
ώρα 10:00π.μ. – 11:00π.μ.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% του συνολικού προϋπολογισμού της
υπ’ αριθμ. ΤΥ/20/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν στην υπ’ αριθμ. ΤΥ/20/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για τέσσερεις (4)
μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση
είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα τριών μηνών
από την τμηματική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 2299020155, κ. Καμαργιάννης Ευάγγελος φαξ 2299024009, διεύθυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 19003.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 72.727,33€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2011 και
ώρα 10:00π.μ. – 11:00π.μ.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% του συνολικού προϋπολογισμού της
υπ’ αριθμ. ΤΥ/20/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν στην υπ’ αριθμ. ΤΥ/20/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για τέσσερεις (4)
μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση
είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα τριών μηνών
από την τμηματική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 2299020155, κ. Καμαργιάννης Ευάγγελος φαξ 2299024009, διεύθυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 19003.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας
απο καθηγήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών
με φροντιστιριακή και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και σχολική βοήθεια.
Τιμές προσιτές αναλόγως το επίπεδο.
Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΩΛ6-Ω13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Kορωπί 29/08/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 17408
Ταχ. Δ/νση: Βασ Κων/νου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη - Τηλέφωνο: 2106625682 εσωτ. 163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για
την «Προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού»,
που χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου και του δικτύου Φ.Ο.Π.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η Σεπτεμβρίου 2011 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
81.295,63 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδίδονται σταδιακά
κατά την χρονική διάρκεια των εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
-Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει
το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα
ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου (υπεύθυνη κ. Μωραΐτη τηλ. 2106625682, εσωτ. 163, e-mail:
tpkoropi@gmail.com).
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 17362

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΥ/29/2011
ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011-2012
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ: 722.455,86€ πλέον ΦΠΑ 13%
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που χορηγείται από την υπηρεσία και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της κάτωθι
εργασίας: «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011-2012»
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 722.455,86 € πλέον Φ.Π.Α.
13% ήτοι με το Φ.Π.Α. 816.375,12 € και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N. 3463/06 και Ν. 3731/08 και του Π.Δ. 60/2007.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση δρομολογίων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ή και για ένα ή περισσότερα από
τα επί μέρους δρομολόγια 1 έως και 26 αυτού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 13η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντι-

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αγγλικών μαθήματα παραδίδονται από καθηγήτρια native speaker bilingual πτυχιούχο Αγγλικού
Πανεπιστημίου, 5ετους εμπειρίας διδασκαλίας σε
Αγγγλικό Πανεπιστήμιο, περιοχές Γλυφάδα,
Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλέφωνο: 694 3909 241

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.
Τηλ. 6977 288947.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ζητούνται 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για εργασία
από το χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική ή Ολική απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625 ή στο
site www.time-for-money.gr

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, A/C ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου,
97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ,
WC, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται κυρία Ελληνίδα με εμπειρία στη φροντίδα
και φύλαξη βρέφους και παιδιού για 10ωρη 4ήμερη
εργασία στην περιοχή Αναβύσσου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6938397073.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Καθηγητής Γερμανικών, αριστούχος Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών, με 23ετή εμπειρία και δύο μεταπτυχιακά στη Γερμανία, παραδίδει μαθήματα
Γερμανικών όλων των επιπέδων.
Τηλ. 210-9610972 - 9619054 κιν. 6945371937

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Εμπειρη καθηγήτρια Αγγλικής, παραδίδει μαθήματα
σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρη επιτυχία.
Τηλ. 6978421944

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.
τηλ. 6974 785682.
κείμενο την μεταφορά προσώπων.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι όπως ακολούθως αναφέρονται :
και υποβάλλονται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τα――――――――――――――――
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ποσό εγγύησης
――――――――――――――――
Α/Α δρομολογίου
1 1.784,60 €
Α/Α δρομολογίου
2 1.338,45 €
Α/Α δρομολογίου
3 250,05 €
Α/Α δρομολογίου
4 1.784,60 €
Α/Α δρομολογίου
5 2.228,48 €
Α/Α δρομολογίου
6 33,76 €
Α/Α δρομολογίου
7 167,14 €
Α/Α δρομολογίου
8 792,57 €
Α/Α δρομολογίου
9 62,51 €
Α/Α δρομολογίου
10 902,80 €
Α/Α δρομολογίου
11 167,14 €
Α/Α δρομολογίου
12 792,57 €
Α/Α δρομολογίου
13 167,14 €

――――――――――――――――
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ποσό εγγύησης
――――――――――――――――
Α/Α δρομολογίου
14 563,67 €
Α/Α δρομολογίου
15 157,31 €
Α/Α δρομολογίου
16 311,33 €
Α/Α δρομολογίου
17 327,72 €
Α/Α δρομολογίου
18 1.948,54 €
Α/Α δρομολογίου
19 3.123,05 €
Α/Α δρομολογίου
20 3.503,58 €
Α/Α δρομολογίου
21 196,83 €
Α/Α δρομολογίου
22 85,21 €
Α/Α δρομολογίου
23 614,11 €
Α/Α δρομολογίου
24 50,01 €
Α/Α δρομολογίου
25 278,81 €
Α/Α δρομολογίου
26 41,68 €
για το σύνολο
21.673,64 €

μείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα Πιάνου και Θεωρητικών
παραδίδονται από την Βάσω Κιούση,
Πτυχιούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία
σε ωδεία και σχολεία.
Επικοινωνήστε στα 21060200266974380541 vakiousi@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28254

ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ. Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προϋπ.: 149.977 Ευρώ 9με Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α.
Χρήση 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ
609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του
Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ
609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει
κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και
85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 149.977 ευρώ. (με ΦΠΑ 23%)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 27/09/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344 - Τηλ 2106604652-649.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 (Κ/Ξίες), Α2, 1η, 2η(εντός νομού έδρας ή
επιλεγμένο) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες
βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του
άρθρου 16 του Ν.1418/84
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ποσού 2.439,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ
και 30 ΗΜΕΡΩΝ από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/07/2012 και θα απευθύνεται προς
Δήμος Παλλήνης.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης
του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται
στην παραπάνω διεύθυνση και στα παραπάνω τηλέφωνα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

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

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα 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

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

κιν. 6945 548882

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο 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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

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
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...για την υγειά μας

Ημικρανίες και Διατροφή
Οι ημικρανίες είναι ένα σύνδρομο αγγειακής προέλευσης που παρουσιάζεται κλινικά ως επαναλαμβανόμενος
σφυγμικός, παλμικός πόνος, συνήθως στο ένα ημισφαίριο της κεφαλής. Υπολογίζεται ότι σήμερα 28 εκατομμύρια γυναίκες και 6 εκατομμύρια άνδρες στις
Ηνωμένες Πολιτείες υποφέρουν από ημικρανίες και
αυτός ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται.
Η μεγαλύτερη συχνότητα ημικρανιών παρατηρείται μεταξύ των ηλικιών 20 και 35 και συχνά σχετίζεται με θετικό οικογενειακό ιστορικό. Ημικρανίες συναντώνται σε
όλες τις εθνικότητες, φυλές και γεωγραφικές τοποθεσίες του κόσμου. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν για
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή με την
έναρξη χρήσης αντισυλληπτικών. Επηρεάζουν ασθενείς
για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής τους με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικό κόστος υγείας.
Υπάρχουν δύο κύριες μορφές ημικρανίας.
― Η πρώτη, ημικρανία χωρίς αύρα (παλιότερα καλούμενη κοινή ημικρανία) είναι σοβαρή, μονόπλευρη κεφαλαλγία που διαρκεί τυπικά από 2 έως 72 ώρες. Αυτές οι
κεφαλαλγίες συχνά επιδεινώνονται από τη φυσική δραστηριότητα και συνοδεύονται από ναυτία, έμετο, φωτοφοβία (υπερευαισθησία στο φως) και φωτοφοβία
(υπερευαισθησία στον ήχο). Περίπου το 85% των ασθενών δεν έχουν αύρα.
― Στο δεύτερο τύπο (παλιότερα καλούμενη κλασσική
ημικρανία) προηγούνται νευρολογικά συμπτώματα που
καλούνται αύρα, τα οποία μπορεί να είναι οπτικά, αισθητικά ή και να προκαλούν διαταραχές του λόγου ή κινητικές. Πιο συχνά, αυτά τα πρόδρομα συμπτώματα
είναι οπτικά και παρουσιάζονται 20 με 40 λεπτά προτού
αρχίσει η κεφαλαλγία. Στο 15% των ασθενών που πάσχουν από ημικρανία, που ακολουθεί την αύρα, η τελευταία από μόνη της επιτρέπει τη διάγνωση.
Γενικά, οι γυναίκες έχουν τρεις φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να υποφέρουν από κάποιο τύπο ημικρανίας
σε σχέση με τους άνδρες.
Οι ημικρανίες αποτελούν ολοένα και πιο συχνό πρόβλημα υγείας και χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος πιθανών αιτιολογικών παραγόντων (πολυπαραγοντικό
σύνδρομο). Η δυσανοχή σε ορισμένα τρόφιμα (τροφικές ευαισθησίες), η ανεπάρκεια συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών, διάφορες νευροενδοκρινικές
διαταραχές και το στρες μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις ημικρανίας,
Υπολογίζεται ότι το 20% των περιπτώσεων ημικρανίας
οφείλονται σε δυσανοχή σε ορισμένα τρόφιμα.
➢ Τρόφιμα που περιέχουν ουσίες με αγγειοσυσπαστικές ιδιότητες, όπως τυραμίνη και φαινυλαλανίνη (μονοαμίνες), αλκοόλ, φαινολικά φλαβονοειδή και καφεΐνη
μπορούν να επιφέρουν ημικρανίες σε ευπαθείς ασθενείς. Τέτοια τρόφιμα είναι το κόκκινο κρασί, η μπύρα,

το τυρί, το γιαούρτι, το γάλα, το τσάι, ο καφές, τα αναψυκτικά τύπου cola, η σοκολάτα και τα πρόσθετα τροφίμων όπως η ασπαρτάμη και το γλουταμινικό
μονονάτριο (ενισχυτικό γεύσης στα Κινέζικα εστιατόρια).
Έχει βρεθεί ότι πολλοί ασθενείς με ημικρανίες έχουν σημαντικά χαμηλά επίπεδα ενός ενζύμου, της φαινυλσουλφοτρανσφεράσης αιμοπεταλίων, το οποίο
φυσιολογικά απενεργοποιεί τις μονοαμίνες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στους ασθενείς αυτούς υψηλές ποσότητες μονοαμινών, τοξικών για τον οργανισμό. Κατά
συνέπεια, άτομα επιρρεπή στην εμφάνιση ημικρανιών
οφείλουν να αποφεύγουν προληπτικά τα παραπάνω τρόφιμα.

➢ Ένας ακόμη πρόδρομος της ημικρανίας είναι η υπογλυκαιμία. Τρόφιμα που πιστεύεται ότι προκαλούν ημικρανία μετά από υπογλυκαιμία είναι η σοκολάτα, το τυρί,
τα κιτρικά φρούτα (πορτοκάλι, μανταρίνι κ.α), η μπανάνα, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά, τα φασόλια, η
πίτσα, το κόκκινο κρασί, η μπύρα, τα αναψυκτικά τύπου
cola, ο καφές, το τσάι και διάφορα πρόσθετα τροφίμων.
➢ Επιπλέον, η ανεπάρκεια δύο μικροθρεπτικών συστατικών, της ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) και του μαγνησίου (Mg) φαίνεται να σχετίζεται με την εμφάνιση
ημικρανίας. Φυσιολογικά, η ριβοφλαβίνη ρυθμίζει αποτελεσματικά τον ενεργειακό μεταβολισμό των μιτοχονδρίων (κυτταρικά οργανίδια υπεύθυνα για την παραγωγή
ενέργειας του κυττάρου), ο οποίος έχει διαταραχθεί σε
ασθενείς με ημικρανία. Συνεπώς, αν και υποστηρίζεται
από λίγες μέχρι σήμερα κλινικές μελέτες, συστήνεται η
προληπτική χορήγηση υψηλών δόσεων ριβοφλαβίνης
(400 mg/ημέρα) σε ασθενείς ευπαθείς για εμφάνιση ημικρανιών. Όσον αφορά το μαγνήσιο, η δράση του στο
σώμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εξουδετέρωση
αγγειοσπασμού, την αναστολή συσσώρευσης αιμοπεταλίων και τον περιορισμό σχηματισμού φλεγμονώδων
ουσιών, φαινόμενα που σχετίζονται με την παθογένεια
της ημικρανίας. Έτσι, συνίσταται η προληπτική χορή-

γηση μαγνησίου (600 mg/ημέρα) σε ασθενείς με ημικρανίες, με σκοπό την αποτροπή των ανωτέρων φαινομένων.
➢ Ορισμένα βότανα, όπως το feverfew (πύρεθρον), το
ginger (ζιγγίβερι) και το ginkgo, τα οποία υποστηρίζεται
ότι είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη και θεραπεία
της ημικρανίας, πρέπει να λαμβάνονται με επιφύλαξη
διότι μεγάλες κλινικές έρευνες δεν έχουν αποδείξει ότι
είναι ασφαλή. Μάλιστα, η χρήση τους από παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες πρέπει να θεωρείται απαγορευμένη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τρόφιμα που προκαλούν κρίσεις ημικρανίας σε ένα άτομο μπορεί να μην επιφέρουν
κρίσεις σε κάποιο άλλο, ενώ τα όρια δυσανοχής τροφίμων μπορεί να ποικίλλουν από καιρό σε καιρό, ακόμη και
στο ίδιο το άτομο. Γι' αυτό το λόγο δεν ενδείκνυνται γενικές συστάσεις όσον αφορά την αποφυγή τροφίμων.
Αντιθέτως, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και να καθορίζονται τα τρόφιμα που σχετίζονται με τις κρίσεις ημικρανίας στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η κατανάλωσή τους ως μέσο προφύλαξης
από τις κρίσεις αυτές. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό ο διαιτολόγος να μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές τροφίμων, παρόμοιας διατροφικής αξίας
με αυτά που αποφεύγονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η επαρκής θερμιδική πρόσληψη και διατροφική κατάσταση του ασθενούς. Είναι λοιπόν σαφές ότι η εμφάνιση κρίσεων ημικρανίας σχετίζεται άμεσα με τη
διατροφή, με αποτέλεσμα ο ρόλος του διαιτολόγου να
είναι σημαντικός στην πρόληψη και ανακούφιση των
συμπτωμάτων ημικρανίας.
Ειρήνη Καραμπά
Διατροφολόγος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Αγ. Μαρίνας Κορωπίου “Η Πρόοδος”, όπως
και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ευχαριστούμε το Δήμαρχο Κορωπίου κ. Δημήτριο Κιούση και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κων/νο Δήμου, που άμεσα
ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για την κατασκευή
Παιδικής Χαράς στα γραφεία του Συλλόγου μας,
στην οδό Πάρου και Αγ. Αποστόλων.
Μετά τιμής για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Δ. Βλαχοδιονυσόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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Στη Ρόδο στήθηκε φέτος το νήμα του τερματισμού των 5
ιστιοδρομιών της Aegean Regatta 2011, κάτω από το παλάτι του μεγάλου Μαγίστρου.
Τα 600 μέλη πληρώματα των σκαφών που συμμετείχαν, αντιμετώπισαν δυνατούς ανέμους την εβδομάδα του αγώνα
διανύοντας 140 ναυτικά μίλια από την Σάμο (Καρλόβασι)
μέχρι την Ρόδο.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από όλες τις ιστιοδρομίες,
οι τρεις μεγάλοι νικητές του φετινού αγώνα στην κατηγορία IRC το σκάφος Jinetera με κυβερνήτη τον Θάνο Ανδρόνικο, για την ORCi το σκάφος Meliti IV-Musto με κυβερνήτη
τον Γεώργιο Ανδρεάδη, και για την κατηγορία ORC Club το
σκάφος Νόστος με κυβερνήτη τον Αντώνιο Πασσά.

Στις απονομές που ακολούθησαν ανακοινώθηκε και η διαδρομή της Aegean Reggata 2012, η οποία θα ξεκινήσει από
το λιμάνι της Μυτιλήνης με επόμενη στάση τις γραφικές
Οινούσσες, θα συνεχίσει στη Βολισσό της Χίου και θα ολοκληρωθεί στη Σύρο.

Το σκαφος Αφρόεσσα που τελικά κατέκτησε την πρωτιά στην
2η ιστιοπλοΐα στην κατηγορία IRC από Λέρο για Νίσυρο.

Η εκδήλωση «Παιδί και
Θάλασσα 2011»
που
πραγματοποιήθηκε στις 25
Αυγούστου στην παραλία
της Σαρωνίδας, έδωσε την
ευκαιρία σε εκατοντάδες
παιδιά να αξιολογήσουν
τις ικανότητές τους και να
παίξουν με το νερό και την
άμμο.

Στο τέλος της εκδήλωσης,
όλοι έφυγαν με αναμνηστικά διπλώματα.

Πιο ειδικά τα αποτελέσματα στις 2 τελευταίες ιστιοδρομίες
έχουν ως εξής: στην 4η και 5η ιστιοδρομία νικητής της κα-

Σ.Σ. Στο προηγούμενο φύλλο μας αναφέραμε ότι στην κατηγορία IRC στη 2η ιστιοπλοΐα από Λέρο για Νίσυρο, νικήτριο σκάφος είχε βγει το Ajuga. Όμως μετά από έλεγχο που
έγινε, βρέθηκε το σκάφος να μην πληρεί τα χαρακτηριστικά
της κατηγορίας, οπότε ο τίτλος και το έπαθλο απονεμήθηκε

«Παιδί και Θάλασσα 2011»

Την εκδήλωση οργάνωσε
ο Ναυταθλητικός Όμιλος
Σαρωνίδας, που τείνει να
τον κάνει θεσμό, αφού
έχει επαναληφθεί και προηγούμενες χρονιές.
Η εκδήλωση αυτή δίνει μια
ευκαιρία για όσα παιδιά
σκέφτονται να ακολουθήσουν την κολύμβηση ως
άθλημα, να βρουν την
κλίση τους και το ταλέντο
τους.
Ο Ν.Ο.Σ., ευελπιστεί να
δώσει κίνητρα σε νέα παιδιά να “μπουν” στον αθλητισμό και στις αρετές που
τους χαρίζει.

στο δεύτερο σκάφος ΑΦΡΟΕΣΑ, όπου στο πλήρωμά του
συμμετέχει κι ο συνεργάτης μας Κωστής Βενετσάνος.

τηγορίας ORC Club ήταν το σκάφος ΥΨΙΠΥΛΗ με κυβερνήτη τον Στάθη Σοφίτση. Στην κατηγορία ORC International,
νικητής ήταν για την 4η ιστιοδρομία το σκάφος MELITI IVMusto με κυβερνήτη τον Γεώργιο Ανδρεάδη και στην 5η
ιστιοδρομία και πάλι το σκάφος MELITI IV- Musto. Στην κατηγορία IRC, νικητής ήταν για την 4η ιστιοδρομία το σκάφος JINETERA με κυβερνήτη τον Θάνο Ανδρόνικο και για
την 5η ιστιοδρομία και πάλι το σκάφος JINETERA.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα
polo νέων
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Νέων στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στον Βόλο. Οι Ούγγροι επιβεβαίωσαν το ρόλο του
φαβορί κόντρα στην Βραζιλία και επικράτησαν με 15-12 και
αύριο (2/9) το συγκρότημα του Περικλή Δαμάσκου θα παλέψει με του Μαγυάρους για ένα εισιτήριο που οδηγεί στην
τετράδα.
Το ματς που ενδιέφερε περισσότερο την Ελλάδα ήταν
εκείνο της Ουγγαρίας με τη Βραζιλία, αφού θα αντιμετώπιζε τον νικητή της αναμέτρησης στα προημιτελικά της
διοργάνωσης. Οι Ούγγροι νίκησαν 15-12 τους Βραζιλιάνους
και προχώρησαν στην επόμενη φάση χωρίς να απειληθούν
ιδιαίτερα. Εξασφαλίζοντας μια ασφαλή διαφορά στο πρώτο
μισό του αγώνα (8-4) η Ουγγαρία έφτασε στο +7 (14-7)
στην τελευταία περίοδο, αφήνοντας στη συνέχεια τα λεπτά
να κυλήσουν. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα της Νοτίου Αμερικής να μειώσει, χωρίς όμως και να απειλήσει. Ελ-

O Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρωνίδας
στα αθλητικά τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος, έχει και το Τμήμα Μπάσκετ.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν αγόρια και
κορίτσια 6 ετών και άνω.
Χρόνος άθλησης, 2 ώρες την εβδομάδα.
Έναρξη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου
Υπεύθυνοι Τμήματος:
Παπασταυρίδης Σταύρος

Τηλ. 6948-172814
Δακουρός Διονύσης
Τηλ. 6947-188576
Και το Τμήμα Χορευτικής Γυμναστικής
Δικαίωμα εγγραφής: γυναίκες κάθε
ηλικίας.
Χρόνος άθλησης, 3 ώρες την εβδομάδα
Πληροφορίες: τηλ. 22910 53.413

λάδα και Ουγγαρία θα είναι ένα από τα ζευγάρια των
προημιτελικών που διεξάγεται σήμερα (Παρασκευή), ενώ
από την άλλη η Βραζιλία θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της
για μια θέση μεταξύ 9-12 με πρώτο αντίπαλο τις ΗΠΑ.

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533
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Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80789

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.5360/3172/11 Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανανέωση ισχύος επανακαθορισμός της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 730/Φ.Περιβάλ-9/2006 ΑΕΠΟ, κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του υφιστάμενου «εργοστασίου
γραφικών τεχνών» της εταιρείας Στέφανος Καρυδάκης ΑΕ, που λειτουργεί στη θέση: Πάτημα Καλυβίων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση
στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της.
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής
Κων/νος Καράμπελας

Αρχίζουν τα μαθήματα στο
Nea Makri Tennis Club
Δευτέρα 5/9/2011 ξεκινούν τα μαθήματα αντισφαίρισης
στο Nea Makri Tennis Club του ΕΣΝΜ.
Οι προπονήσεις γίνονται σε δυο γήπεδα τέννις τα οποία
είναι καινούρια με πλήρη προστασία, με αντιανεμικά, στο
Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (34ο χλμ Λ.Μαραθώνος)
Κάθε τμήμα αποτελείται από 8 άτομα (μέγιστος αριθμός)
και υπάρχει διαχωρισμός ενηλίκων, παιδιών αρχαρίων και
προχωρημένων.
Τα μαθήματα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα από Δευτέρα έως Σάββατο πρωί και απόγευμα με 40 € το μήνα!
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προπονητή Μιχάλη Γεροδήμο για να σας ενημερώσει για τις ώρες των δικών
σας προπονήσεων, στο 6977 215969.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80791

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. οικ.2272/11 Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων του υπό εγκατάσταση εργαστηρίου περιελίξεων ηλεκτροκινητήρων- ηλεκτρογεννητριών- μετασχηματιστών, με επισκευή & συντήρηση
αυτών, της εταιρείας «ΚΟΥΛΕΠΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», Λεωφ. Δημοκρατίας 77, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος,
Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής
Κων/νος Καράμπελας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80805

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 Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 2258/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων- κιγκλιδωμάτων εκ σιδήρου
& αλουμινίου του Ιωάννη Δημητρακόπουλου, Δημ. Δέδε 107, Αχαρνές, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). 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’/7-6-2010).
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής Κων/νος Καράμπελας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 2/9/2011
Aρ. Πρωτ.: 80787

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση η με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ Φ.4445/2864/Περιβ.9/11 Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Μονάδα παραγωγής συσκευασίας, επισήμανσης,
αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών- κτηνιατρικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ», 30 χλμ. ΕΟΛ
Αθηνών- Λαυρίου, Μαρκόπουλο, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση
στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της.
Ο Πρόεδρος Π.Σ. Αττικής
Κων/νος Καράμπελας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ
Α Ν Α Κ ΟΙΝ ΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 20112012, αρχίζουν στις 3 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι
ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και
το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως τις 13.00.
Τηλέφωνα:
210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 46 317073
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Σε καλή πορεία η υγεία
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
Βούλα, 29/8/2011
Μετά την εισαγωγή του Δημάρχου στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη και την περιπέτεια της υγείας του, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«Τόσο εγώ προσωπικά όσο και το σύνολο των συνεργατών της παράταξης «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις», θέλουμε να
εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο Δήμαρχο και στην
οικογένειά του σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες.
Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ανταπεξέλθει με τη γνωστή του μαχητικότητα και σ’ αυτή την περιπέτεια.
Ευχόμαστε ολόψυχα για την πλήρη και γρήγορη ανάρρωση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, προκειμένου να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του, στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κασιδόκωστας, που νοσηλεύεται στο
Ερρίκος Ντυνάν, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, από την περασμένη
Πέμπτη 25/8, βγήκε από την εντατική την Πέμπτη 1η Σεπτέμβρη.
Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα
για την πορεία της υγείας του.
Για όσο διάστημα νοσηλεύεται, καθήκοντα Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος αναπληρωτής δημάρχου
Σπυράγγελος Πανάς.
Αυτό, για όσους μας τηλεφωνούν
και ρωτάνε.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

΄Εφυγε” από τη ζωή ο Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Νίκας
"Εφυγε" την Κυριακή 28/8, σε ηλικία 54 ετών, ο Αρχιπύραρχος και Διοικητής της Περιφέρειας Ανατολικής
Αττικής Παναγιώτης Νίκας.
Ο θάνατός του οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Θλίψη και πένθος για τον ξαφνικό χαμό του δραστήριου
και ιδιαίτερα αγαπητού αξιωματικού στους πολίτες και
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στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Δραστήριος και αγαπητός ο Αντιπύραρχος, έχει καταγραφεί στο “βιβλίο” των μεγάλων ανδρών. Εχει τιμηθεί
με μετάλλιο ανδραγαθίας για το έργο του κατά τον φονικό σεισμό του Αιγίου το 1995, όταν έσωζε από τα
συντρίμια τον 12χρονο Ανδρέα Μπογδάνο.
Η εξόδιος τελετή έγινε στις 30 Αυγούστου στον Ιερό
Ναό Αγίων Τιμοθέου και Αγίας Μαύρας στην Ηλιούπολη, όπου παρευρέθη σύσσωμη η Πολιτική και Φυσική
Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, φορείς, Δήμαρχοι, αλλά και απλοί πολίτες.

«Η Ανατολική Αττική και εγώ προσωπικά, αποχαιρετούμε με θλίψη και οδύνη έναν αληθινό μαχητή,
έναν άξιο και γενναίο άνθρωπο που αφιερώθηκε
στο έργο της υπηρεσίας και της προσφοράς στο
κοινωνικό σύνολο. Έναν άνθρωπο για τον οποίο το
καθήκον ήταν τρόπος και στάση ζωής.
Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια»
Χρυσάνθη Κισκήρα
Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής

Με οδύνη πληροφορηθήκαμε την πρόωρη εκδημία του
Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αν. Αττικής
Παναγιώτη Νίκα. Ο Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Νίκας
υπήρξε υπόδειγμα δημόσιου λειτουργού και ήταν γνωστός σε όλους για την ικανότητα και τη μαχητικότητά
του.
Η δράση του στο φονικό σεισμό του Αιγίου το 1995,
με αποκορύφωμα τον απεγκλωβισμό του μικρού Ανδρέα, έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη.
Σε εποχές σαν και τη δική μας, όπου κυριαρχεί η απόλυτη απαξίωση των εννοιών της «ευθύνης» και του
«καθήκοντος», ο ρόλος προσωπικοτήτων σαν και αυτή
του Παναγιώτη είναι καταλυτικός.
Είναι προφανές ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου έχασε έναν
από τους πιο άξιους συνεργάτες του, και μάλιστα σ’
έναν τομέα τόσο απαιτητικό! Ελπίζουμε, το έργο και ο
τρόπος του Παναγιώτη Νίκα να γίνουν σημείο αναφοράς, όχι μόνο για αυτούς που θα κληθούν να τον αντικαταστήσουν, αλλά και για το Πυροσβεστικό Σώμα στο
σύνολό του.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

