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ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ
της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ή...

στρειδισμός
Το φαινόμενο είναι συχνότατο. Είναι διαχρονικό

και διατοπικό. Πρόκειται για δύο διαφορετικές έν-

νοιες, σε... συσκευασία της μιάς. Της

πολυμόρφου, της πολυεπιπέδου και

πολυουσίας της, (καθόλου οσίας)

εξουσίας.

Ο Σφετερισμός1, δηλ. η οικειοποίηση

της εξουσίας που δεν μου έχει ανα-

τεθεί, που δεν μου ανήκει, ως φαινό-

μενο, παρατηρείται από αρχαιοτάτων

χρόνων, εξ’ ου και η ρίζα του.

Ο στρειδισμός - επιτρέψτε μου τη γλωσσοπλασία -

προέρχεται από την ιδιότητα του (ο)στρειδίου να

προσκολλάται τόσον ισχυρώς, ώστε να συσσωμα-

τούται. Είναι γνωστή εξ’ άλλου η φράση “κόλλησε
σαν στρείδι” και δεν θέλει να ξεκολλήσει και μάλι-

στα από την εξουσία την οποία ο Ισοκράτης την πα-

ρομοιάζει με γλυκυτάτην ερωμένη (νεοελληνιστί,

γκόμενα).

Ο Αθηναίος ρήτορας και στοχαστής κρίνοντας τα
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

Φρένο στα
μπαζώματα

από την 
Περιφέρεια
Σελίδα 10

ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ

ΛΙΟΣΙΩΝ

Μη βγάζετε

σκουπίδια

στο δρόμο 

Σελίδα 7

Στην Περιφέρεια 

η έλλειψη 

σχολικής στέγης

Σελίδα 13

Φωτιά στο βιολογικό σταθμό
Μαρκοπούλου σκόρπισε 

«Η φοροδοτική ικανότητα
των Ελλήνων έχει εξαντλη-
θεί»...

Θεόδωρος Πάγκαλος

Συμφωνούμε μαζί σου Θόδωρε.
Συμμετέχεις, αν δεν απατώμαι στο
Υπουργικό Συμβούλιο.

Κ. Βενετσάνος

Σελίδα 7

αέρια ρύπων στην περιοχή

Επιστολή “Βόμβα” 
της Αντιδημάρχου 

Ηλέκτρας Τσιριγώτη
Καλείται η πλειοψηφήσασα σύμβουλος 

Γεωργία Μαρτίνου να συγκαλέσει το Δ.Σ.
Σελίδα 7, 24

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ακυρώθηκε η πράξη αναλογισμού της

πλατείας Πηγαδακίων

Ο Δήμος 3Β προσέφυγε

κατά της απόφασης!!!

Σελίδα 3

Κλιμάκιο
του ΥΠΕΚΑ
στο ΧΕΡΩΜΑ

Σελίδα 10

ΚΕΝΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣ στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
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Εκθεση παραδοσιακών προϊόντων
στο Κορωπί Σελ. 7

Παγκόσμια ημέρα ζώων Σελ. 7

Ασπασία η Μιλησία
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Εγώ δεν ψήφισα Τρισέ & Ολι Ρεν Σελ. 8

Στον Αρειο Πάγο το “φουσκω-
μένο” έλλειμμα Σελ. 9

Αμ τους κάνει τη δουλειά τους...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Δωρεάν τροφεία στο Κορωπί Σελ. 12

Η Παλλήνη τίμησε τον Παπαδια-
μάντη Σελ. 12

Η τελευταία ευκαιρία για τον Ωρωπό,

προ των πυλών η αποχέτευση Σελ. 14

Ο Καλυβιώτης, δήμαρχος γαλλικής

Garon, έφυγε από τη ζωή... Σελ. 15

Να πληρωθούν βουλευτές και
Υπουργοί με ομόλογα Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

πράγματα κατά την εποχή του, πίστευε

ότι η εξουσία μπορεί ορισμένους ερα-

στές της να τους καταστρέψει όπως

ακριβώς οι πλανεύτρες ερωμένες που

τους κάνουν να παραφρονούν. Δεν είχε

παρουσιαστεί ως φαίνεται, τότε, το

είδος των “εραστών” που εκμεταλ-

λεύονται τις γκόμενες. Είναι οι εραστές

επιβήτορες!

Επιβήτορες συνήθως άλογοι επί αλό-

γων, ή ταύροι αλλά και λαύροι επιβήτο-

ρες της εξουσίας, την οποία αφού τη

“ρίξουν” προσκολλώνται απάνω της σαν

στρείδι, απομυζώντας τους γλυκύτατους

χυμούς της και δεν λένε να ξεκολλή-

σουν.

Μη παριστάνετε τους ανήξερους και

αφελείς απορημένους. Κοιτάξτε γύρω

σας και θα δείτε πλείστους όσους σφε-

τεριστές και “επιβήτορες”. Σε εθνικό επί-

πεδο, τί έσχον πριν και τι μετά πολυετή

και κληρονομικό ακόμη εναγκαλισμό με

την εξουσία. Μετά από μια πρόχειρη

“απογραφή”, θα κατανοήσετε ευκόλως

προς τι ο “στρειδισμός”. Αλλά και σε το-

πικό επίπεδο παρομοίως. Τί είχαν, τί

έχουν, τί πέτυχαν, ορισμένοι, στην ιδιω-

τική τους σφαίρα, τί ήταν και τί είναι.

Ποιοι ήρθαν όχι για να διακονήσουν

(υπηρετήσουν), αλλά “διακονηθείναι” (να

υπηρετηθούν και να “εξυπηρετηθούν”)!

Μετά το... άσχετο και γενικό αυτό εισαγω-

γικό, ας ενασχοληθούμε λίγο με τα τρέ-

χοντα στα 3Β, αντικατόπτρισμα των όσων

δυνητικά κατά περίπτωση και κατ’ αναλο-

γία, συμβαίνει στο πανελλήνιο και γιατί όχι

στην οικουμένη, με τις βέβαιες, βεβαίως

εξαιρέσεις που αλλού επιβεβαιώνουν τον

κανόνα κι αλλού είναι ο κανόνας.

Μετά τη συζήτηση που έγινε στα τέλη

Σεπτεμβίου στο Δημοτικό Συμβούλιο

των 3Β και το σχετικό δημοσίευμα της

7ης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του

Δήμου, την 29η Σεπτεμβρίου, ένα “ια-

τρικό ανακοινωθέν” κάπως περίεργο.

Το αναφερόμενο ιατρικό ανακοινωθέν

ΔΕΝ αναρτήθηκε σε φωτοτυπία για την

πορεία της υγείας του Δημάρχου, αλλά

προφανώς ανασκευασμένο: 

Συγκεκριμένα: Πάνω αριστερά αναγρά-

φεται η φράση “ιατρικό ανακοινωθέν”,

ενώ στη θέση αυτή πρέπει να ‘ναι ο λο-

γότυπος του Νοσοκομείου. Ακολουθεί

ένα αόριστο κείμενο που αναφέρει ότι:

“Η πορεία της υγείας του Δημάρχου

...υπήρξε ικανοποιητική” και ότι “Η κατά-

στασή του δεν χρήζει περαιτέρω νοσο-

κομειακής νοσηλείας και σήμερα

(29.9.11) του εδόθη εξιτήριο”. Καταλήγει

δε ως εξής: “Ο κ.Κασιδόκωστας θα ακο-

λουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης σε

ειδικό κέντρο”. Αντί δε υπογραφής ιδιό-

τητας και ονόματος του εκδότη του “Ια-

τρικού Ανακοινωθέντος”, αναγράφει,

“Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου”! 

Δεν γνωρίζουμε αν το “Ιατρικό Ανακοι-

νωθέν” ανασκευάστηκε έτσι για τις

ανάγκες της ιστοσελίδας, αλλά αυτό

δεν είναι ιατρικό ανακοινωθέν. 

Δεν λέει για ποια ασθένεια νοσηλεύ-

θηκε ο Δήμαρχος στο Νοσοκομείο ΕΡ-

ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ επί 35 ημέρες. Αν

αποθεραπεύθηκε. Αν και πότε περίπου

δύναται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του,

ως Δημάρχου. 

Και βέβαια, ποιός θεράπων ιατρός και

διευθυντής κλινικής τα βεβαιώνει αυτά

τα ...γενικά και αόριστα.

Πρόκεται για το Δήμαρχο τριών πόλεων

στη συσκευασία ενός Καλλικρατικού

(ραγκουσικού) σκευάσματος, που τον

διέπουν κάποιοι θεσμοί, τρέχουσες λει-

τουργίες και πολλά - πολλά προβλή-

ματα.

Ο Λαός και κυρίως οι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι δικαιούνται και οφείλουν να γνωρί-

ζουν επακριβώς για να πράξουν

αναλόγως.

Κατά την εκτίμηση κάποιων συμβούλων

που στηρίζονται στις διατάξεις του “Καλ-

λικράτη” (Ν 3852 ΦΕΚ Α’ 87/7.6.10) η

θέση του Δημάρχου θα έπρεπε να είχε

πληρωθεί ήδη από τις 10 Σεπτεμβρίου,

με την εκλογή νέου Δημάρχου από τους

Συμβούλους του επιτυχόντος Συνδυα-

σμού. (Αρθρο 60 Καλλικράτη). Σύμφωνα

με το άρθρο αυτό (§1) «Αν η θέση του

δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε

λόγο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών,

αφότου κενώθηκε η θέση, οι Σύμβουλοι

του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρ-

χονται σε ειδική συνεδρίαση «ύστερα

από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα

Συμβούλου, ο οποίος και προεδρεύει

στη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με τη γνώμη... επιεικέστερων,

αυτό θα έπρεπε να γίνει την 25η Σε-

πτεμβρίου, γιατί ο Δήμαρχος, σύμφωνα

με τον Κώδικα, δικαιούται ένα μήνα

άδεια. Εμείς εμμένουμε στην ακόμη επι-

εικέστερη άποψη, που είχαμε εκφράσει

και τεκμηριώσει στο προηγούμενο

φύλλο μας, σύμφωνα με την οποία την

25η Σεπτεμβρίου το σύνολο του Δ.Σ. θα

εξέλεγε εκ των Αντιδημάρχων εκείνον

τον οποίον θα όριζε ως αναπληρωτή Δη-

μάρχου με πλήρεις αρμοδιότητες, αφού

θα χορηγούσε στο Δήμαρχο την άδεια

των τριών μηνών, που προβλέπει ο Κώ-

δικας και ο “Καλλικράτης” (αρθρ. 61 §5)

“για εξαιρετικούς λόγους” και η οποία θα

λήγει την 25η Νοεμβρίου, οπότε και θα

πρέπει, εάν δεν έχει επιστρέψει ο Δή-

μαρχος με πλήρως αποκατεστημένη την

υγεία του, ώστε να είναι σε θέση ν’

ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Συνδυα-

σμός της πλειοψηφίας να εκλέξει νέο

Δήμαρχο, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μ’ όλα ταύτα, επειδή της πολιτικής προ-

έχει ο ανθρωπισμός, ευχόμαστε ν’ απο-

κατασταθεί πλήρως η υγεία του

ανθρώπου μέχρι τότε και ν’ αναλάβει

πλήρως τα καθήκοντά του, υφιστάμενος

και την κριτική μας και τον ψόγο μας

όταν χρειάζεται.

Μέχρι τότε, ο Δήμαρχος έχει τις ευχές

μας και οι Σύμβουλοι της πλειψηφίας

την επιτίμησή μας, γιατί αφήνουν τον

Δήμαρχο ακάλυπτο, το Δήμο ακέφαλο

και εκτός νομιμότητας. Δίνουν επιπλέον

την εντύπωση όχι μόνον ότι στρουθοκα-

μηλίζουν, αλλά ότι κάτι φοβούνται και

στρειδίζουν προσκολλημένοι στα “κε-

κτημένα”  μη τα χάσουν.

Οσον αφορά την ανεπίτρεπτη κομπορη-

μοσύνη του Αντιδημάρχου, Σπ. Πανά, εν

συμβουλίω ότι «5000 Βουλιαγμενιώτες

νίκησαν 45.000 Βουλιώτες», εμείς

έχουμε την άποψη ότι δεν “νίκησαν” οι

Βουλιαγμενιώτες - τι παιδιαρίσματα -

αλλά έχασαν οι Βουλιώτες. Οι Βουλιαγ-

μενιώτες έχουν χάσει προ πολλών τε-

τραετιών...

Δήμος δεν σημαίνει λουλουδάκια, κολω-

νάκια και σαμαράκια. Για τα λουλουδά-

κια σας συγχαίρουμε. Τα κάνουν βέβαια

και τα προσκοπάκια.

Δήμος σημαίνει καθαριότητα, πολιτι-

σμός(!), ανθρωπιά και ανάπτυξη του

τόπου. Σημαίνει Δημοκρατία και συμμε-

τοχή. Δεν σημαίνει καταπίεση, αυταρχι-

σμό, εξουθένωση όσων δεν υποκύπτουν.

Δεν σημαίνει φαβοριτισμό και νεποτι-

σμό. Δεν σημαίνει βόλεμα των δικών

μας και κατατρεγμό των άλλων.

―――――――
* Κωλυόμενος θεωρείται ο Δήμαρχος όταν απέχει

από τα καθήκοντά του αναγκαστικά και για λό-

γους σοβαρής ασθένειας (ΣτΕ 86/1934, 741/36,

80/1954, σύμφωνα με την οποία απόφαση, το

ανώτατο δικαστήριο θεωρεί ως ανωτέρα βία και

την ασθένεια που αναγκάζει τον ασθενή να ει-

σαχθεί στο νοσοκομείο.

Το ειδικό κέντρο αποκατάστασης βεβαίως, που

αναφέρει το “ιατρικό ανακοινωθέν, ή δεν είναι

κέντρο αναψυχής, νοσηλευτικό κέντρο είναι· δη-

λαδή Νοσοκομείο.

1. από την κτητική αντωνυμία σφεις, σφων, σφας

(ημέτερος, υμέτερος, κλπ.) δικό(ς) μου, δικός σου

κλπ.

Ο Δήμος  3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και

ώρα 20:00,  με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 
1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού λόγω καθιέρω-

σης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση

της ανεργίας και ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων υπέρ

ΤΠΔΥ. Σχετικά: Η με αριθμ. 19/2011 απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλί-

κων Βουλ/νης.

Και 20 θέματα για λήψη απόφασης επιβολής προστίμων σε

διάφορες εταιρείες.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ 3Β

Ενημερωθείτε στη σελ. 18

ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ της ΕΞΟΥΣΙΑΣ ή... στρειδισμός
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Και το Σώμα Εφέδρων καταδρομένων και πεζοναυτών, διαδήλωσε ενάντια στα μέτρα το Σάββατο 1
Οκτωβρίου, στο Σύνταγμα. Ενάντια στην αντεθνική και ανθελληνική πολιτική της κυβέρνησης. Ενάν-
τια στην υποτέλεια και δουλικότητα, ενάντια στην οικονομική εξαθλίωση. Δεν τους επέτρεψαν τα
ΜΑΤ να καταθέσουν στεφάνι, έψαλλαν τον εθνικο ύμνο και τήρησαν ενός λεπτού σιγή...

Ακυρώθηκε η πράξη αναλογισμού της πλατείας Πηγαδακίων

Ο Δήμος 3Β προσέφυγε κατά της απόφασης!!!
Πλατείας Πηγαδακίων συνέχεια.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγου-

ρός ακύρωσε μερικώς την πράξη αναλογι-

σμού για την πλατεία Πηγαδακίων

δικαιώνοντας τον Δημήτρη Γαβρόγλου που

κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του για μια

“κουτσουλιά” πλατεία στα Πηγαδάκια της

Βούλας (κοίτα προηγούμενα τεύχη 7ης).

Η Περιφέρεια έλαβε υπόψη της στο σκε-

πτικό ότι: «Δεδομένου ότι κατά τη σύνταξη
της πράξης δεν έχει γίνει εφαρμογή του άρ-
θρου 28 του Ν. 1337/83 (αρ. απ. 412/2011
ΣτΕ) για το τμήμα της οδού Ρόδου (153-
147-147-54-153), της οποίας η κατασκευή
ολοκληρώθηκε από 22.1.93, επηρεάζεται το
τεχνικό μέρος της πράξης ως προς τις πα-
ραγράφους παρ. 7ε και 8 αυτής και απαι-
τείται η ακύρωσή της».

“Δεν τηρήθηκε η εκ του νόμου
προβλεπόμενη διαδικασία”

Επιπλέον το Υπουργείο ΠΕΚΑ, η Γενική

Δ/νση πολεοδομίας με εξαιρετικώς επεί-

γουσα επιστολή (αρ. πρωτ. 16598) προς το

Δήμο 3Β και κοινοποίηση στον Γρ. Αναπλ.

Υπουργού και τη Δ/νση νομοθ. εργου βε-

βαιώνει ότι ισχύουν οι διατάξεις του ν.

2508/1997 γράφοντας μεταξύ άλλων: «1.
Κατ’ αρχάς σας γνωστοποιούμε ότι
ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρ-
θρου και κατά την άποψη της Υπηρεσίας
μας είναι πολεοδομικά σκόπιμο σε τέτοιες
περιπτώσεις όπως αυτή του θέματος να
ακολουθείται η εφαρμογή του ρυμοτομικού
σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές
προκειμένου να αποφεύγεται η υπέρμετρη

οικονομική επιβάρυνση μόνο των παρό-
διων ιδιοκτητών.
2. Η Δ/νση στην οποία κοινοποιείται το
παρόν με τα συνημμένα παρακαλείται για
τις απόψεις της για το θέμα νομιμότητας
της 13763/1178/07 απόφασης Νομάρχη

(ΦΕΚ 148/8.4.09) για την οποία όπως ανα-
φέρεται στο με αρ. 13495/28.3.11 έγγραφο
του Δήμου Βούλας δεν τηρήθηκε η προ-
βλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία ανάρ-
τησης σχεδίου για την έγκρισή της».

Κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη

προσέφυγε(!) ο Δήμος 3Β στρεφόμενος

κατ’ ουσίαν κατά του Δήμου, για να πληρώ-

σει  γύρω στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ο

ίδιος και να μην επιμεριστεί αναλογικά

όπως ο νόμος ορίζει;

Γιατί άραγε αυτό το ενδιαφέρον; Για να

προστατεύσει το πράσινο; Μπράβο! Πώς θα

εξασφαλίσει αυτό το ποσόν; Θα το βρει ή

θα του πλειστηριάσουν δημοτική περιουσία,

γιατί άρση απαλλοτρίωσης ο Δήμος δεν δι-

καιούται να κάνει. Και παράλληλα δύο δη-

μότες θα χάσουν τα σπίτια τους γιατί είναι

κατάφωρα υψηλό το ποσό που τους αναλο-

γεί. Οταν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα

πρέπει να σκεφτόμαστε δύο φορές, παρ’

ότι αν τα βγάζαμε απ’ την τσέπη μας.

Οσον αφορά τη συγκεκριμένη προσφυγή

κρατάμε τις επιφυλάξεις μας, κατά πόσο ο

Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, είχε το δικαίωμα

να την υπογράψει. Κατά πόσο μπορεί ν’

αναπληρώνει τον επί 1,5 μήνα απόντα Δή-

μαρχο, λόγω ασθενείας που δεν του επι-

τρέπει έκφραση βούλησης. Δυνητικά

μπορεί να ήθελε ν’ αντικαταστήσει τον

Πανά.

Οσον αφορά την προκλητική δήλωση στο

συμβούλιο του Αντιδημάρχου Σπ. Πανά ότι:

«αυτό δεν αφορά το Δήμο», που ένας δη-

μότης χάνει το σπίτι του, από κάκιστους χε-

ρισμούς της Διοίκησης και κυρίως της

πολιτικής ηγεσίας, αλλά και της δικαιοσύ-

νης, “τον αφορά” για να προσφύγει κατά

της δικαίωσης του Δημότη του!

Κώστας Βενετσάνος

Αγαπητέ κύριε Βενετσάνε,

όπως γνωρίζετε το άρθρο 17 του Συντάγματος ορίζει ότι:

παρ.2 «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο αφού προ-
ηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε
το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο συζήτησης στο δικαστήριο για τον
προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης...».
Από την απλή ανάγνωση της Συνταγματικής αυτής διάταξης κάθε πολίτης

διαπιστώνει πως το Σύνταγμα θέλει να προστατέψει την απαλλοτριούμενη

με πολεοδομικά Προεδρικά διατάγματα ιδιοκτησία από την μακρόχρονη

στέρηση της εκμετάλλευσής της από τον κάτοχό της. Η κύρια αιτία μα-

κρόχρονης αυτής δέσμευσης είναι η οικονομική αδυναμία των Ο.Τ.Α. και

των παροδίων προς τον κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτητών, να καταβάλουν

όπως τούτο ο νόμος ορίζει, τα ποσά των αποζημιώσεων τα οποία συνή-

θως είναι αβάσταχτα. Ετσι πολλοί κοινόχρηστοι μεταπηδούν στην κατη-

γορία των οικοδομήσιμων.

Στην περίπτωση του “υπολοίπου”* της αρχικής πλατείας των Πηγαδακίων,

η ιδιοκτήτρια εδαφικής έκτασης διεκδικούσα την αποζημίωση που επιδι-

κάστηκε σε παρόδιο οδήγησε την απαίτηση της μέχρι τον αναγκαστικό εκ-

πλειστηριασμό της ιδιοκτησίας του παροδίου για να εισπράξει το ποσό των

630.000 € με το οποίο αυτός έχει υποχρεωθεί να καταβάλει. Εξέλιξη που

προοιωνίζεται το σίγουρο ξεσπιτωμό του παροδίου. 

Αυτά βεβαίως συμβαίνουν υπό τα βλέμματα απαθών “υπευθύνων” διότι η

ιδιοκτήτρια του απαλλοτριούμενου, περιέργως, επιλέγει να αποποιηθεί τη

Συνταγματική προστασία και να επιδιώξει την καταβολή της αποζημίωσης

μετά την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει λάβει χώρα από τις

3.5.2010 διότι βρίσκει συμφερότερη την από τα Δικαστήρια καθορισθείσα

αξια της ιδιοκτησίας της με το ποσό των 1700€/μ2 παρά την απόκτηση

της ιδιοκτησίας της ελεύθερης από τα βαρη της απαλλοτρίωσης. (Αξίζει

εδώ να σημειωθεί ότι ο τ. Δήμος Βούλας με απόφαση της Δημαρχιακής

Επιτροπής του, έσπευσε να καταβάλει την επιδικασθείσα σε αυτόν απο-

ζημίωση των 384.000€ οκτώ ολόκληρους μήνες μετά την αυτοδίκαιη

άρση της απαλλοτρίωσης. Σήμερα όμως με απόφαση των αρμοδίων Διοι-

κητικών αρχών, η πράξη αναλογισμού, με βάση την οποία αναλογίστηκε

στο Δήμο, η ως άνω αποζημίωση ακυρώθηκε) και ανακύπτει το μείζον

ερώτημα, αν αυτή η επιλογή της ιδιοκτήτριας της απαλλοτριουμένης έκτα-

σης προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους 797/1971 & 2882/2001.

Με τιμή Δημήτρης Γαβρόγλου

* Σ.Σ. γιατι η μισή αποχαρακτηρίστηκε και οι ιδιοκτήτες της έλαβαν ήδη άδεια οικο-

δόμησης.

Κραυγή αγωνίας και ανάσα δικαίωσης του πληττόμενου Δημότη

Ο Δήμος προσφεύγει  κατά της απόφασης!
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ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΠΑΜ)
ΚΑΛΕΣΜΑ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Την ΚΥΡΙΑΚΗ  09/10 ώρα 11:00, στη ΒΑΡΚΙΖΑ στo Ζαχα-

ροπλαστείο ESPLANADE στο 2ο όροφο, διοργανώνεται

ανοικτή συνάντηση για την ίδρυση της Τοπικής Οργά-

νωσης (Τ.Ο) του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ:

(ΕΠΑΜ) ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-3Β 

Στη συνάντηση ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να λάβουν μέρος οι συμπο-

λίτες που επιθυμούν την οργανωτική τους ένταξη στην

ευρύτερη  κοινωνική συμμαχία που δημιουργείται, χωρίς

να τους ζητούνται  διαπιστευτήρια  κοινωνικών φρονημά-

των. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, πέρα  από αφανείς ή εμφανείς κομματι-

κούς μηχανισμούς και κομματικά  λάβαρα, για  τους

σκοπούς του Μετώπου ΕΠΑΜ: 

Για την προσωρινή επιτροπή του ΕΠΑΜ 3Β

Γιάννης  Περακάκης, Μάρα Λεβίδη, Έφη Θεοφιλίδου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8980026, Κιν: 6944-450 111 

Ιστοσελίδα:  http://www.epam-3b.blogspot.com

e-mail: epam3b@gmail.com

«Συμπέθεροι από τα Τίρανα» 
των Ρέππα- Παπαθανασίου 

στο θέατρο Κιβωτός

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Η εταιρεία παραγωγής «ΕΛΛ. ΘΕΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑ-

ΜΑΤΩΝ» αποφάσισε να προσφέρει τα έσοδα από την πώ-

ληση έως 250 εισιτηρίων της θεατρικής παράστασης

«ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ» στον οργανισμό «Το

Χαμόγελο του Παιδιού».

H παράσταση αυτή θα γίνει την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

στις 21:15 στο θέατρο «Κιβωτός».

Το έργο «ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ»  ανεβαίνει για

4η συνεχή χρονιά και είναι η ιστορία ενός ευκατάστατου

ζευγαριού που ζει σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη της κεν-

τρικής Ελλάδας. Έχουν μια μοναχοκόρη τη Λίζα η οποία

σπουδάζει στο Λονδίνο. Λίγο πριν το Πάσχα, η Λίζα έρ-

χεται από το Λονδίνο με το αγόρι της, ένα νεαρό φοιτητή

που γνώρισε στο Λονδίνο και τότε αρχίζει η περιπέτεια… 

Πρωταγωνιστούν:  Μαρία Γεωργιάδου, Δημήτρης Μαυρό-

πουλος, Γιώργος Παρτσαλάκης, Βάσια Τριφύλλη, Κώστας

Καζάκας, Νατάσσα Κοτσοβού, Νίκη Λάμη, Χρήστος Τρι-

πόδης, Μάνος Ιωάννου

Θέατρο «Κιβωτός», Πειραιώς 115, Γκάζι, Τιμή εισιτηρίου: 20€

Για αγορά εισιτηρίων παρακαλώ επικοινωνήστε με:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»  στο τηλέφωνο 210 3306140 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

“Ορφέας και Ευριδίκη” Διδώ και
Αινείας - Ανθρώπινα βήματα

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας-

Βούλας οργανώνει να παρακολουθήσουν την πα-

ράσταση “Ορφέας και Ευριδίκη” Διδώ και Αινείας
- Ανθρώπινα βήματα», την Κυριακή 9 Οκτωβρίου,

στο Μέγαρο Μουσικής.  

Πληροφορίες Μ.Δαμηλάκου, τηλ. 210 9622753.

Εκθεση Ζωγραφικής “Η Δημιουργία” 

Στις 16 Οκτωβρίου  ημέρα Κυριακή στις 7.30 το από-

γευμα εγκαινιάζεται στο Ζάππειο Μέγαρο έκθεση ζω-

γραφικής με θέμα “Η Δημιουργία” της  Νίνας

Διακοβασίλη. Εκθέτει 40 έργα της εκ των οποίων τα 10

είναι προσωπογραφίες.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 23 Οκτωβρίου

Ώρες λειτουργίας 10.30-14.00 &17.30-21.00

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ 
από Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Βούλας

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης

Βούλας,  διοργανώνει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου καθαρισμό

του δάσους του νότιου Υμηττού (θέση Κρεββάτια) και των

τριών ρεμάτων, Λυκορέματος, ρέματος οδού Χλόης και του

ρέματος των οδών Σμόλικα-Υμηττού. Σημείο συνάντησης

έχει οριστεί η πλατεία Άλσους, Πανοράματος (Αγ. Νεκτά-

ριος) και ώρα 10:00 π.μ..

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματίσει αντί-

στοιχη δράση, για τον καθαρισμό του λόφου Πευκωτού

στα Πηγαδάκια. Σημείο συνάντησης το τέρμα της οδού

Κανελλοπούλου.

Καλούν όσους μπορούν, να στηρίξουν αυτές τις προσπά-

θειες γιατί το περιβάλλον, μας αφορά όλους. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Άσκηση του νου μέσω της τέχνης 
και της παράδοσης

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργανώνει και

φέτος σεμινάριο στο Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης – Ειδικό

Τμήμα Έρευνας Παραδοσιακών Συμβόλων και Εικαστικό  Δημι-

ουργικό Εργαστήρι Αγγελικής Τσεβά εντατικά μαθήματα:

― Ελεύθερη ζωγραφική μέσα απ’ τη μουσική-χρώμα-

σχέδιο –ποίηση και γενικά ότι απορρέει απ’ τον συναισθη-

ματικό μας κόσμο.

― Διακοσμητική, μελέτη λαογραφικών θεμάτων και από-

δοση τους σε σύγχρονο πνεύμα.

― Πλαστική γλυπτική με σύγχρονα υλικά, Κεραμική

Διδάσκει η Αγγελική Τσεβά  Εικαστικός Καλλιτέχνης 

Συμμετοχές: 1η Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου 

Κόστος 50 ευρώ το μήνα

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Αρχή μαθημάτων Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 4-6μμ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Τηλ.210-6622333,22910-23977,fax 210-6624944,

e.mal:  info @ aggelikitseva.com, a.tseva @ yahoo.gr 

Site: www.aggelikitseva.com

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων

των 3Β

σε εθελοντική δράση

Η Εθελοντική «εκστρατεία καθαριότητας» του Συλλόγου

Υπαλλήλων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

συνεχίζουν την δράση τους στον τομέα της καθαριότη-

τας. Ετσι  στις 22 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα

09:00 πμ με τόπο συγκέντρωσης το χώρο στάθμευσης

στην ακτή της Βάρκιζας περιμένουν κάθε πολίτη που αι-

σθάνεται εθελοντής να συμμετέχει.

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου εγκαι-

νιάζεται,  στην αίθουσα τέχνης Τε-

χνοχώρος στην Ακρόπολη, η πρώτη

ατομική έκθεση χαρακτικής της Ανα-

στασίας Κωνσταντάκου.  Η έκθεση θα

διαρκέσει  έως τις 5 Νοεμβρίου, με

έργα χαρακτικής, ξηρή βελονογραφία

σε plexiglass και μέταλλο.

Βάρκες δεμένες, άνθρωποι κοιμισμέ-
νοι, υπάρξεις σε αναμονή.
Στιγμές ακινησίας, μικρές παύσεις στη

ροή του χρόνου.
Όλα όμως με έντονη την αίσθηση της
απουσίας, απουσίας αυτού που αφή-
νουν ή αυτού που περιμένουν.
Οι χαράξεις της ανεπαίσθητες, ίχνη
μιας ζωής που "σιγανά" πατά στη γη.

Η Νέλλη Κυριαζή, Διευθύντρια της Πι-

νακοθήκης και των Μουσείων Δήμου

Αθηναίων σημειώνει μεταξύ άλλων

στο κείμενο της για την Αναστασία

Κωνσταντάκου "….. θα πρέπει να υπο-
γραμμισθεί η δεξιότητα της καλλιτέ-
χνιδας, με θεματικές αφετηρίες απλές
και πολυμεταχειρισμένες, να συμπα-
ρασύρει τον αποδέκτη του έργου της
σε μυστικές "συνενοχές" και περιπλα-
νήσεις στον κρυπτικό κόσμο των συ-
ναισθημάτων. …… Οι ήρωες και τα
αντικείμενα αποδίδονται αχνά με μια
αισθαντικότητα που δεν καταλύει τη
διακριτική τους σιωπή."
Η Αναστασία Κωνσταντάκου είναι απόφοιτος της

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σπούδασε ζω-

γραφική στο εργαστήριο του Γ. Μόραλη και με

δάσκαλο τον Β. Βασιλειάδη ειδικεύτηκε στη σκη-

νογραφία η οποία αποτελεί την κύρια επαγγελ-

ματική της δραστηριότητα καθώς και στην

ενδυματολογία, διακόσμηση και διαφήμιση.

Στη χαρακτική "μυήθηκε" από τη Δήμητρα

Σιατερλή και τον Pino Pandolfini.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμ-

πτη, Παρασκευή 11:00 - 14:30 & 17:30 -

20:30. Τετάρτη, Σάββατο 11:00 - 16:00

Κυριακή, Δευτέρα κλειστά

Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη, Αθήνα | metro

Ακρόπολη - Τηλέφωνο 211 182 38 18

info@technohoros.org

Έκθεση Χαρακτικής Αναστασίας Κωνσταντάκου "Απουσίες" 
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Όγκουστ Στρίντμπεργκ

Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Το αυτοβιογραφικό έργο του Όγκουστ Στρίντμπεργκ, “O

Πελεκάνος”,  παρουσιάζεται για δεύτερη σεζόν στο Bios,

από 17 Οκτωβρίου και μόνο για 10 παραστάσεις.

Hμέρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη (17/10 έως 15/11)

«Αυτό που αρέσει στην παράσταση του ‘Πελεκάνου’ στο
Bios δεν βρίσκεται στο πολύ, αλλά στο λίγο: αντίθετα από
την τακτική των περισσότερων νέων δοκιμών να κατα-
κτήσουν το όλον πριν από τα μέρη του, η πρόταση της
Σύλβιας Λιούλιου στο κείμενο του Στρίντμπεργκ παρου-
σιάζει το πρώτο βήμα μιας πορείας, τη μεταγραφή της αρ-
χικής παρτιτούρας για δύο αντρικές φωνές. Η ιδέα της
Λιούλιου να μοιραστούν οι διάλογοι σε δύο ηθοποιούς-
άνδρες, χωρίζει την πραγματικότητα σε δύο «μάσκες»,
σε αυτό που θα λέγαμε «ψυχολογικές χειρονομίες»: στο
εσωτερικό τοπίο κάθε ρόλου. 

Σε αυτές τις δύο σκηνικές «καταστάσεις» κατατάσσον-
ται τα πρόσωπα, κουβαλώντας το καθένα την εσωτερική
του πόλωση. Η ερμηνεία κόβεται έτσι στα δύο και ο θεα-
τής οφείλει να συνθέσει τα μέρη μέσα από τη μυστική,
ανορθολογική συνύπαρξη των αντιθέτων. Τα πρόσωπα
του «Πελεκάνου» διαφεύγουν έτσι τελικά της κριτικής
μας. Αποτελούν δυνάμεις εκτός της ηθικής κλίμακας και
του μέτρου μας. Τα βίντεο του Χρήστου Δήμα γεμίζουν τη
σκηνή με την ατμόσφαιρα των παιδικών χρόνων και με τη
λύτρωση της γραφής.» 

Σημείωμα σκηνοθέτη: «Και τι ξέρεις εσύ για τα δική μου παιδική
ηλικία; 
Διανοείσαι σε τι παλιόσπιτο μεγάλωσα, τι αθλιότητες έμαθα εκεί; 
Είναι κληρονομιά άνωθεν, από ποιον; Από τους πρωτόπλαστους, 
έτσι λένε τα παιδικά βιβλία, κι έτσι πρέπει να είναι… 
Μην κατηγορείς εμένα λοιπόν, κι εγώ δεν θα κατηγορήσω 
τους γονείς μου, που θα μπορούσαν να κατηγορήσουν 
τους δικούς τους, και πάει λέγοντας! 
Εξάλλου σε όλες τις οικογένειες τα ίδια συμβαίνουν,

μόνο που απέξω δεν τα βλέπουμε…»

Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ γράφτηκε στα 1907. Πρόκειται για το

Opus 4 από τα Έργα Δωματίου που ο August Strindberg

έγραψε όταν βρέθηκε στα πρόθυρα της τρέλας έπειτα

από το τρίτο οδυνηρό του διαζύγιο. Στο έργο αυτό ο

σκανδιναβός συγγραφέας κωδικοποιεί αυτοβιογραφικά

μυστικά κι επαναφέρει θέματα που απασχόλησαν την

τρίτη κυρίως περίοδο της δραματουργίας του: τον θά-

νατο, τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα, τη ζοφερότητα και

την βιαιότητα των οικογενειακών σχέσεων. 

67η Επέτειος του Ολοκαυτώματος

στο Κορωπί
(9 Οκτωβρίου 1944)

Κυριακή 9 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα

Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου

7.00 π.μ.: Όρθρος & Θεία Λειτουργία

10.00 π.μ.: Τέλεση Δοξολογίας

Πλατεία 9ης Οκτωβρίου 1944 (απέναντι από Α΄ Κοιμητήριο Κρω-

πίας επι της Β. Κωνσταντίνου στην νότια είσοδο της πόλης)

10:30 π.μ.: Επιμνημόσυνη Δέηση σε  μνήμη νεκρών - Προ-

σκλητήριο νεκρών - Κατάθεση Στεφάνου - Όρκος Μνήμης

Δ.Σ. Κρωπίας - Τήρηση ενός λεπτού σιγής - Ανάκρουση

Εθνικού Ύμνου. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική

Δημαρχείο (Αμφιθέατρο Δημαρχείου,  Β. Κωνσταντίνου 47)

11:30π.μ.: Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη του Δήμου Κρωπίας ως «Μαρτυρική

Πόλη». Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική

Μουσική Βραδιά στο Μαρκόπουλο 

Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σε συνεργασία με το Σύλ-

λογο Χορωδίας Μαρκοπούλου οργανώνουν μου-

σική βραδιά, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου και ώρα

7.30 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο «ΑΡΤΕΜΙΣ», αφιε-

ρωμένη στο Μουσικοσυνθέτη ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

“Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου”

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του

Δήμου, οργανώνουν Συναυλία με τίτλο “Αν θυμηθείς τ’

όνειρό μου”, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου ώρα 8μ.μ. στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου.

Η παιδική χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

& η χορωδία του 3ου Δημοτικού σχολείου Γέρακα, συμ-

πράττουν με την ομάδα εκπαιδευτικών – μουσικών «πεν-

τάγραμμο» σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Νίκο

Γκάτσο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη

γέννησή του.

Εφηβικό Θέατρο εντός των τειχών!

Αριστοφάνη - Όρνιθες
Μια rock παράσταση για εφήβους  (και όχι μόνο!…)

Ένα φρέσκο θεσμό στην Ελλάδα, που συνδυάζει τη θε-

ατρική πράξη και τη νέα παιδαγωγική προτείνει η σκηνο-

θέτης και θεατροπαιδαγωγός Τζωρτζίνα Κακουδάκη και

η ομάδα 4Frontal, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δί-

κτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο Θέατρο του

Νέου Κόσμου και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης.

Η παράσταση θα παίζεται τις καθημερινές σε σχολεία της Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συνοδεύεται από ένα θεα-

τροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μαθητές. Στόχος μας είναι

οι Όρνιθες να “μεταφέρουν” τα πολιτικά, ηθικά, μεταφυσικά, πε-

ριβαλλοντολογικά θέματα του έργου του Αριστοφάνη στα

μέτρα της σημερινής πραγματικότητας με το συνδυασμό τριών

βασικών αιτημάτων του σύγχρονου σχολείου:  την αισθητική

απόλαυση, την ψυχαγωγία και την διαθεματική βιωματική παι-

δαγωγική.
Έναρξη: 22 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 18:00, Θέατρο

του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 και Θαρύπου.

Εισιτήρια: 12 ευρώ, φοιτητικό- μαθητικό 10 ευρώ, οργανωμένες

παραστάσεις σε σχολεία 6 ευρώ

Πληροφορίες  Ελένη Μολύβα: 212 10 25977, 6940 551319, 

e.molyva@yahoo.com.
Μια παραγωγή της ομάδας 4Frontal, με επίσημο συνεργαζόμενο φορέα το Πανελ-

λήνιο Δίκτυο  για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τη φιλοξενία του Θεάτρου του Νέου

Κόσμου, την υποστήριξη της Ομάδας «Ω2» (Σύνδεσμος Αποφοίτων Δραματικής Σχο-

λής Ωδείου Αθηνών) και των εκδόσεων Πατάκη. Υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου

Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και της Γ.Γ.Ν.Γ. Υλικό για την παράσταση φι-

λοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Δήμος Κρωπίας και  το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού διοργανώνουν  την Κυριακή 16

Οκτωβρίου ειδική εκδήλωση με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Διατροφής  (16 Οκτωβρίου) στο Αθλη-

τικό Κέντρο «Γ.Σ.Παπασιδέρης» από τις 10.30 το

πρωί μέχρι τις 8.00 το βράδυ, με έκθεση παραδο-

σιακών προϊόντων και γεύσεις...

Η προβολή παραδοσιακών προϊόντων (κρασί –λάδι-μέλι –

ψωμί) από τους παραγωγούς της περιοχής και το «δέσιμο

τους» με τα έθιμα κάθε περιοχής της χώρας (Μεσόγεια,

Ηπειρος, Κρήτη, Θεσσαλία, Θράκη) όπως θα παρουσια-

στούν από το ΚΑΠΗ Κορωπίου και τους τοπικούς συλλό-

γους, ενισχύσει  τη συνεχώς αυξανόμενη  τάση για ένα

οικολογικό-υγιεινό τρόπο ζωής και τη διατήρηση της ιδιαι-

τερότητας κάθε τοπικής κοινωνίας ή εθνικοτοπικής ομάδας

ως στοιχείο δυναμικό-αναπτυξιακό της συνολικής προ-

σπάθειας για μια βιώσιμη και ισχυρή Ελλάδα. 

Επίσης θα συμμετέχουν το Λύκειο Ελληνίδων, το Μουσείο

Παράδοσης και Τέχνης Αγγ. Τσεβά με έκθεση κεντητών

ψωμιών, το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού με

προβολές για την ιστορία της αμπέλου, της ελιάς, του με-

λιού και του ψωμιού. Κι ακόμα παρουσιάσεις από διαιτο-

λόγο και οινολόγο.

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
παραδοσιακά προϊόντα στο Κορωπί

«Ο Εθελοντισμός του ΚΑΑΠ 
Βούλας. Ενώνουμε τις 
δυνάμεις του Καλού!»

Η Διοίκηση και η Επιτροπή Εθελοντισμού του ΚΑΑΠ

Βούλας οργανώνει Εκδήλωση-Δημόσιο διάλογο στις 12

Οκτωβρίου ώρα  5 - 8.30 μ.μ στην Πνευματική Εστία (Αγ.

Ιωάννου 3 Κεντρική πλατεία Βούλας)  με θέμα «Ο Εθε-
λοντισμός του ΚΑΑΠ Βούλας. Ενώνουμε τις δυνάμεις
του Καλού!»
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Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

οφειλών στους Δήμους

Στο Δήμο Σαρωνικού

Στο πλαίσιο των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετω-

πίζουν σήμερα όλοι οι Έλληνες, είτε σε επίπεδο νοικοκυ-

ριού, είτε σε επίπεδο επιχείρησης, ο Δήμος Σαρωνικού

εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 54

του Ν. 3979/2011 περί «Διαδικασίας καταβολής κύριας

οφειλής και προστίμων τρίτων προς Δήμους» και σύμ-

φωνα με την αριθμ. 294/2011 ομόφωνη απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στη διαδικασία ρύθμισης

ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προκειμένου να υπαχθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ανωτέρω

ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία προβλέπει μειώσεις των προσαυ-

ξήσεων έως του ποσοστού του 85% και εξόφληση της οφει-

λής σε μηνιαίες δόσεις, παρακαλούνται να προσέλθουν στην

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Εσόδων) έως τις 7-12-

2011 για να υποβάλλουν σχετική αίτηση. 

Με την σύμφωνη γνώμη του Ν. Βλα-

χογιάννη (μέχρι τώρα αρμόδιος αντι-

δήμαρχος Καμάριζας) ανέλαβε την

αντιδημαρχία της Καμάριζας, ο αντι-

δήμαρχος Ν. Στάμου. Ο Ν. Βλαχο-

γιάννης παραμένει αντιδήμαρχος με

άλλες αρμοδιότητες.

Την ίδια μέρα ο Ν. Στάμου προσκά-

λεσε τους κοινοτικούς Συμβούλους

της Καμάριζας στο κοινοτικό κατά-

στημα σε μια συνάντηση πρώτης γνω-

ριμίας. Εκεί φάνηκε αποφασισμένος

να «βάλει τάξη» στο χωριό μας, και

υποσχέθηκε άμεση και πυκνή συνερ-

γασία:

1) Η μία αίθουσα του τέως δημοτικού

σχολείου που γίνονται οι συνεδριά-

σεις, θα είναι και γραφείο κοινοτικών

συμβούλων, έτσι ώστε σε συγκεκρι-

μένες μέρες και ώρες, κάθε εβδομάδα

οι συχωριανοί μας θα μπορούν να

λένε το πρόβλημά τους σε κάποιον

κοινοτικό σύμβουλο.

2) Τα θέματα του κοινοτικού συμβου-

λίου θα μπαίνουν σε συνεργασία μαζί

του και των υπολοίπων κοινοτικών

συμβούλων. Μόνο έτσι θα πάψει «το

χάος» που γίνεται στο τοπικό κοινο-

τικό συμβούλιο.

3) Σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος για τη

χορήγηση του ΤΑΠ, δεν θα περιφρά-

σεται κανένας χώρος χωρίς την άδειά

του και κάλεσε τους κοινοτικούς συμ-

βούλους να τον βοηθήσουν σε αυτό.

4) Στα θέματα της συχνότητας της

συγκοινωνίας με το Λαύριο, καθώς

επίσης της ασφαλτόστρωσης (3 χλμ)

του χωματόδρομου Μεγάλα Πεύκα-

Λεγραινά καθώς και στην αποχέ-

τευση, για την οποία υποσχέθηκε ότι

θα δώσει ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του,

γιατί πραγματικά αυτά που υποσχέ-

θηκε ότι θα κάνει  τα έχει ανάγκη το

χωριό μας και είναι ΑΜΕΣΗΣ προτε-

ραιότητας.

Σπύρος Αθανασιάδης

Κοινοτικός Σύμβουλος

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ σε κυβέρνηση, κεφάλαιο, 

τράπεζες, ΕΕ, ΔΝΤ

ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ παιδεία, υγεία, δημόσια περιουσία

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, 

την κρίση και το χρέος τους ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ!

Μαζικός ξεσηκωμός ενάντια στις ληστρικές εισφορές, 

στο μνημόνιο,  την κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ!

Πάρε μέρος στη συγκέντρωση μπροστά

στο Δημαρχείο στα Καλύβια, τη Δευτέρα

10/10,  στις 7:00 μ.μ., 

Όλοι μαζί να κάψουμε τα ειδοποιητήρια  της ληστρικής

φοροεπιδρομής

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ – 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΕ ΘΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ – 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σωματείο εργαζομένων Δήμου Σαρωνικού, 

Σύλλογος εκπ/κών ΠΕ «Κ. Σωτηρίου»,

Ε’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής

Ο εκδότης της 

“Μεσογειακής Παρέμβασης”

Άγγελος Καλύβας 

έφυγε από τη ζωή 

Στις 22-9, νωρίς το βράδυ έφυγε από την ζωή, σε ηλικία

66 ετών, απροσδόκητα, ο  Άγγε-

λος Καλύβας, δικηγόρος και εκ-

δότης της εφημερίδας

«Μεσογειακή Παρέμβαση». Η νε-

κρώσιμος ακολουθία έγινε στον

Ιερό Ναό του κοιμητηρίου Παπά-

γου.

Πέρα από τη δικηγορία, αγωνί-

στηκε από τις στήλες της εφημε-

ρίδας του για έγκυρη και έγκαιρη

ενημέρωση.

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΖΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα 3

Οκτωβρίου, στις 10:30 π.μ., στον

Βιολογικό Καθαρισμό, που βρίσκε-

ται στους πρόποδες του όρους

Μερέντα, χωρίς να κινδυνεύσουν

κατοικημένες και δασικές περιο-

χές.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου κινητοποι-

ήθηκε άμεσα μαζί με την  Πυρο-

σβεστική του Δήμου, αλλά και της

Περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της καύσης παλιών απορρι-

μάτων και μπάζων, παρουσιάστηκε

το φαινόμενο της έκλυσης αναθυ-

μιάσεων και καπνού, που επιβάρυ-

ναν την ατμόσφαιρα στο

Μαρκόπουλο, αλλά ιδιαίτερα στα

Καλύβια, λόγω των βόρειων ανέ-

μων. 

Η Περιφέρεια Αττικής,  ενεργοποί-

ησε το μηχανισμό ρίψης αδρανών

και ειδικής σκόνης και όχι νερού,

για την αποφυγή μόλυνσης του

υδροφόρου ορίζοντα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσής της

προσέτρεξαν και όλοι οι όμοροι

Δήμοι στέλνοντας φορτηγά με

χώμα, αλλά και επιχειρηματίες

φορτηγατζήδες εθελοντικά. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

ενημερώνει και ευχαριστεί

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με δελτίο

τύπου, που μας απέστειλε μας

ενημερώνει σχετικά με την εξέ-

λιξη της φωτιάς ότι: «μετά από πε-
ρίπου τριακόσιες  ρίψεις αδρανών
υλικών και ειδικής σκόνης από

φορτηγά, αντιμετωπίστηκε ολο-
κληρωτικά, τόσο η πυρκαγιά, όσο
και το φαινόμενο της έκλυσης
αναθυμιάσεων και καπνού. 
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρι-
στεί ιδιαίτερα για την ουσιαστική
συνδρομή τους στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς, τον Υπεύθυνο Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής κ. Γιώργο Φουντά,
την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολι-
κής Αττικής κ. Χρυσάνθη Κισκήρα,
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον
Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Πέτρο Φι-
λίππου, την Δημοτική Σύμβουλο
Σαρωνικού κ. Χριστίνα Χριστο-
φάκη και φυσικά, τους εθελοντές
τοπικούς χωματουργούς και ιδιο-
κτήτες φορτηγών, που μας συγκί-
νησαν με την πολύωρη, κοπιαστική
και φυσικά αφιλοκερδή προσφορά
εργασίας. 

Επίσης, ενημερώνουμε τους πολί-
τες, ότι στο χώρο του Βιολογικού
Καθαρισμού Μαρκοπούλου δεν
λειτουργεί Χωματερή, αλλά Σταθ-
μός Συμπίεσης και Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων, τα οποία και κατα-
λήγουν στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. 
Η σημερινή Δημοτική Αρχή, παρέ-
λαβε μια παγιωμένη και απαράδε-
κτη κατάσταση πολλών χρόνων,
με τόνους σκουπιδιών που δεν
είχαν μεταφερθεί εγκαίρως στον
ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και που με δικά
της μέσα (χωρίς αναθέσεις σε
ιδιώτες) σταδιακά απομακρύνει».

Κατασβέστηκε πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο
Προσέτρεξαν Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Ομοροι Δήμοι και Πολίτες

Η “Δύναμη Ελπίδας” 

προσφεύγει για την πρόσληψη 

συμβασιούχων στο Δήμο Μαρκοπούλου

Με δελτίο τύπου, μας ενημέρωσε η παράταξη της μειοψηφίας του Δήμου Μαρ-

κοπούλου, “Δύναμη Ελπίδας” με επικεφαλής τον Γ. Αδάμο, ότι προσέφυγε

κατά της απόφασης του Δήμου, να προσλάβει 35 συμβασιούχους στο Δήμο,

τονίζοντας στο δελτίο μεταξύ άλλων:

«Η δημοτική παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ”, πιστή στις αρχές της  για επι-
κράτηση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα διαδι-
κασιών λειτουργίας του Δήμου, αλλά και της υπόσχεσης/δήλωσης που
εξέφρασε δημοσίως για το θέμα της ακολουθούμενης από την Δημοτική Αρχή
μεθόδευσης πρόσληψης (35) ατόμων στο Δήμο, γνωστοποιεί προς κάθε εν-
διαφερόμενο ότι κατέθεσε προσφυγή στα αρμόδια προς τούτο όργανα, για
την ακύρωση, ως μη νόμιμης, της πρόσληψης των παραπάνω ατόμων, και
άμεσο στόχο την επαναπροκύρηξη του διαγωνισμού».
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Μετά την εκτός ημερήσιας διάτα-

ξης, συνοπτική συζήτηση στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β,

(25/9), για την αντικατάσταση ή

αναπλήρωση του Δημάρχου Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα, για λόγους

υγείας, αναρτήθηκε στην ιστοσε-

λίδα του Δήμου ανυπόγραφο “ια-

τρικό ανακοινωθέν”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή

“η πορεία της υγείας του Δημάρ-

χου υπήρξε ικανοποιητική”, πήρε

εξιτήριο από το Ερρίκος Ντυνάν

και εισήχθη σε ειδικό κέντρο απο-

καταστασης της Αττικής.

Μ’ όλα ταύτα η θέση του Δημάρ-

χου παραμένει κενή, καθ’ ότι ο

Δήμαρχος αδυνατεί ν’ ασκήσει τα

καθήκοντά του, από τα οποία απέ-

χει επί ενάμιση μήνα.

Σύμφωνα με το νόμο του “Καλλι-

κράτη” (Ν. 3852 ΦΕΚ Α’ 87/10),

«Αν η θέση του Δημάρχου μείνει
κενη για οποιονδήποτε λόγο»
μέσα σε 15 ημέρες, αφο ότου η

θέση έμεινε κενή, πρέπει οι Σύμ-

βουλοι του Συνδυασμού της πλει-

οψηφίας να συνέλθουν σε ειδική

συνεδριαση για να εκλέξουν με-

ταξύ τους νέο Δήμαρχο.

Σε ειδική συνεδρίαση συνέρχονται

οι Συμβουλοι, μετά από πρό-

σκληση του πλειοψηφίσαντα Συμ-

βούλου, ο οποίος και Προεδρεύει

(άρθρο 60).

Πλειοψηφίσατα σύμβουλος είναι η

Αντιδήμαρχος Γεωργία Μαρτίνου,

η οποία οφείλει πάραυτα, σε κάθε

περίπτωση να συγκαλέσει τους

Συμβουλους.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ζώων

ο Δήμος Παλλήνης στέλνει μήνυμα

ευαισθητοποίησης για την αρμονική

συμβίωση των ανθρώπων με τα ζώα

που αποτελούν μέρος του φυσικού πε-

ριβάλλοντος και πλούτου και καλεί

τους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να

επαγρυπνούν  ώστε να εξαλειφθεί κάθε

βίαιη πράξη που αποτελεί ντροπή για

τον πολιτισμό μας.

Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγ-

κόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει

με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου

Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει ανα-

γορευτεί από την Καθολική Εκκλησία

ως προστάτης των ζώων και του περι-

βάλλοντος Το 1972 στο Παρίσι στα

πλαίσια μιας διαμαρτυρίας για να μη γί-

νονται τα ζώα πειραματόζωα ορίστηκαν

τα δικαιώματά τους από τη Διεθνή

Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων.

Ο Δήμος Παλλήνης είναι ένας από του

ελάχιστους δήμους στην χώρα μας που

υλοποιεί πρόγραμμα για τα αδέσποτα

ζώα. Από το 2008 έχει στελεχωθεί ει-

δικό τμήμα που εφαρμόζει το πρό-

γραμμα προστασίας αδέσποτων,

στοχεύοντας αφενός στην καταγραφή

του αριθμού τους, και αφετέρου στη

βιωσιμότητα τους, μέσα από δράσεις

εμβολιασμού, αποπαρασίτωσης και δια-

νομής τροφής. Απώτερος στόχος του

προγράμματος είναι ουσιαστικά η κοι-

νωνική ευαισθητοποίηση και ενημέ-

ρωση των πολιτών που ολοκληρώνεται

με την υιοθεσία των ζώων.

Είναι πεποίθηση μας ότι  τα ζώα δι-

καιούνται την φροντίδα μας κι εμείς με

ευαισθησία  τους την προσφέρουμε.

Με το πρόγραμμα προστασίας για τα

αδέσποτα, προσφέρουμε την σωστή

φροντίδα στους τετράποδους φίλους

μας και παρέχουμε ασφάλεια στους

δρόμους για τους κατοίκους της πόλης

μας.

Σε συνεργασία με την φιλοζωική εται-

ρεία Κορωπίου παρέχεται ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη στα αδέσποτα της

περιοχής η οποία τα παραλαμβάνει  και

στη συνέχεια τα επιστρέφει στο Δήμο.

Ενδιάμεσα παρίσταται εκπρόσωπος

του Δήμου ο οποίος υπογράφει τα σχε-

τικά έντυπα παράδοσης και επιστροφής

των ζώων.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του προ-

γράμματος προστασίας των αδέσπο-

των ζώων ζητάμε την ενεργή

συμμετοχή όλων των πολιτών. Έτσι αν

εντοπίσετε ένα αδέσποτο ζώο το οποίο

είναι άρρωστο ή χτυπημένο απευθυν-

θείτε στο τηλέφωνο 210 6604638 ή στο

Δημαρχείο Παλλήνης  (Ιθάκης 12, Γέ-

ρακας) στο Γραφείο Αντιδημάρχων

(Υπηρεσία Αδέσποτων Ζώων) ώστε να

καταγραφεί το περιστατικό και να προ-

χωρήσει η διαδικασία.

Πέρα λοιπόν της ουσιώδους συμμετο-

χής του δικτύου εθελοντών φιλόζωων

με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέ-

ρωση και προώθηση της υιοθεσίας αδέ-

σποτων ζώων ζητάμε και τη

συνεργασία κάθε δημότη ξεχωριστά,

ώστε μέσα από τη συλλογική προσπά-

θεια, να συμβάλλουμε όλοι αποφασι-

στικά στην προστασία των αδέσποτων

ζώων.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο Πανάς κωλυσιεργεί

Η Τσιριγώτη ευαισθητοποιείται

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη επιδεικνύοντας ήδη ευαίσθητα αντανακλαστικά

αντέδρασε στην διαφόρου αιτίας κωλλυσιεργεία ορισμένων στέλνων-

τας γραπτώς τις απόψεις της στους συναδέλφους της, με επιστολή που

πρωτοκόλλησε στο Δήμο την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, προβλέποντας ότι

σε κάθε περίπτωση οι νόμιμες προθεσμίες εξαντλούνται.

Αφού εισαγωγικά επισημαίνει την ύπαρξη του καταφανέστατου πλέον

προβλήματος κενού εξουσίας, τονίζει ότι «κάθε προσπάθεια να απο-

σιωπηθεί, να συγκαλυφθεί το πρόβλημα ή να μετατεθεί χρονικά, προ-

καλεί ακόμη χειρότερα προβλήματα στο Δήμο».

Ακολούθως προβάλλει “επιεικώς” ορισμένα καυτά προβλήματα του

Δήμου, κυρίως οικονομικά, αλλά και λειτουργικά και καταλήγει υπο-

γραμμίζοντας ότι «Η μη σύγκλιση (του συμβουλίου) συνιστά παράλειψη,
ενω ταυτόχρονα επιτείνει και παρατείνει τα προβλήματα νομιμότητας
της λειτουργίας του Δήμου».

(Ολη η επιστολή της Ηλέκτρας Τσιριγώτη προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

και τους Δημοτικούς Συμβούλους δημοσιεύεται στη σελίδα 24).

Τα σκουπίδια μας, ο πολιτισμός μας

Οσο διαρκεί η απεργία 

μην κατεβάζετε σκουπίδια 

στους δρόμους

Ο τρόπος που φροντίζουμε για τα απορρίμματά

μας, ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε, ως άτομα,

ως νοικοκυριά, ως πόλεις είναι δείγμα πολιτισμού

του καθενός μας.

Δεν τα πετάμε από τον όροφο!

Δεν τα αφήνουμε στην άκρη του δρόμου.

Δεν τα μεταφέρουμε στα δάση.

Αυτές τις ημέρες που είναι κλειστή η χωματερή

των Λιοσίων πο υ υποδέχεται τα φορτηγά από

τους Δήμους, μη βγάζετε σκουπίδια στους δρό-

μους!

Η απεργία θα κρατήσει μέχρι την προσεχή Τε-

τάρτη 12 Οκτωβρίου. 

Οι Δήμοι καλούν τους πολίτες 

να συνεργασθούν

Οι Δήμοι Κορωπίου, Μαρκοπούλου και

Σπάτων, κάνουν έκκληση στους δημότες

να μην κατεβάσουν σκουπίδια στους δρό-

μους μέχρι τη λήξη της απεργίας. 

Παγκόσμια ημέρα των ζώων
Ο Δήμαρχος Παλλήνης στέλνει μήνυμα αρμονικής συμβίωσης
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Πουλήστε για να πληρώσετε...

Αυτό εν ολίγοις μας είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Θ. Πάγκαλος, σε πρωινάδικη εκπομπή στα γυάλινα παρά-

θυρα, την περασμένη εβδομάδα.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου: Εσείς θα πληρώσετε;

απάντησε: «Ναι, και εγώ θα πληρώσω.

Εχω να δώσω ακόμη 7.500 χιλιάδες  ευρώ. Επειδή δεν έχω,

θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι απ’ αυτά. Ψάχνω να βρω.

― Κι αν δεν βρειτε;

― Μπορεί να με συλλάβει ο Βενιζέλος και να με βάλει φυ-

λακή.

Ο δημοσιογράφος χαχάνισε για το “αστείο”.

Εμάς δεν μας φάνηκε καθόλου αστείο· αυτή είναι η πολι-

τική και η προτροπή. Πουλήστε.

Μα κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα έχω μας και τότε να

δούμε τί θα πουλήσετε κύριοι.

Εγώ δεν ψήφισα Τρισέ και Ολι Ρεν
Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν διανοηθεί κάποιος θα πα-

ρακολουθήσει τα γυάλινα παράθυρα, ή θα πάθει ψυχασθέ-

νεια ή θα τον πιάσει αμόκ με ανεξέλεγκτες συνέπειες...

Ακούμε συνέχεια τί μας λέει ο Ολι Ρεν να κάνουμε και τί

δεν κάναμε. Τι να κάνουμε ο Τρισέ και τί δεν κάναμε. 

Και έρχεται ο έτερος αντιπρόεδρος Ε. Βενιζέλος και αναγ-

γέλει νέα μέτρα και νέα μέτρα, μέχρι να μας ξεζουμίσουν.

Μέχρι να μας αρπάξουν ότι, έχουμε φτιάξει με κόπο και θυ-

σίες μια ολόκληρη ζωή.

Ομως εγώ, δεν ψήφισα Τρισέ και Ολι Ρεν. Ποιοι είναι αυτοί οι

κύριοι που βγαίνουν παντού μπροστά και μας δίνουν εντολές,

ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Τελούμε υπό κατοχή; Εχουμε

κατοχική κυβέρνηση και δεν το ξέρουμε; Ας μας το πουν.

Εφεδρεία και περιφρόνηση της

αξιοπρέπειας
Αρχισε η ομηρία της “εφεδρείας” στους δημόσιους υπαλ-

λήλους, γιατι - λένε - μας περισσεύουν. 

Πήγα προχθές Τρίτη στο ΙΚΑ και κάθε φορά που πάω, βρί-

σκω στο Μητρώο μία ουρά μέχρι την παραλιακή λεωφόρο.

Οταν αποφασίσεις να πας πρέπει να ξέρεις ότι θα θυσιά-

σεις ένα ημερομίσθιο! Γιατί αφού τους περισσεύουν δεν

καλύπτουν τέτοιες θέσεις; και είναι σε πολλές υπηρεσίες

πιστέψτε με. 

Αρα ο καθένας μας μπορεί να σκεφθεί, ότι δεν κόπτονται

να “στρώσουν” το δημόσιο· να το διαλύσουν θέλουν. 

Στην Εφορία Γλυφάδας οι ουρές είναι ατελείωτες· έχω

πάει 5 φορές για να πάρω αυτό το νούμερο ... και φεύγω

γιατί δεν μπορώ να περιμένω! Τέτοια παραδείγματα πάμ-

πολλα. Γιατί δεν κάνουν μετακινήσεις να καλύψουν τα

κενά αντί να τους στέλνουν στην ...κόλαση της εφεδρείας

και τους πολίτες στις ατέλειωτες ουρές του δημοσίου; 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Εμβαλών σπινθήρα μικρόν Μεγαρικού ψη-
φίσματος, εξεφύσησεν τοσούτον πόλεμον
ώστε τω καπνώ πάντας Έλληνας δακρύσαι,
τους τ΄εκεί τους τ΄εκείσε». 

Αριστοφάνης, “Ειρήνη” 609.11

Σε ελεύθερη μετάφραση:  (Η Ασπασία) βά-

ζοντας το χεράκι της  στο Μεγαρικό Ψήφι-

σμα, προκάλεσε τόσο μεγάλο πόλεμο ώστε

έκαναν τους Έλληνες και τους μεν και τους

δε (Αθηναίους και Σπαρτιάτες), να δακρύ-

σουν. 

Το όνομα της εταίρας Ασπασίας  φαντάζει

δίπλα   στη δόξα του Περικλή, του Ξανθίππου. 

Εταίρα έξυπνη,  πνευματικά καλλιεργημένη,

φιλόδοξη και προφανώς  όμορφη, συνέδεσε

το στίγμα της,  με το  κλέος  της Αθηναϊκής

Δημοκρατίας, του 5ου π.Χ. αιώνα.  Λέγεται

και μάλιστα ευρέως, ότι  στη   ρητορική τέχνη

του  λόγου της, οφείλεται  η σύνταξη και το

περιεχόμενο του  περίφημου “Επιταφίου” του

Περικλή. Τον Περικλή  λοιπόν αυτή «εδίδαξεν

τον κατά Γοργίαν λέγειν».  Όπως δε γράφει ο

Πλούταρχος για την Ασπασία: «δόξαν είχε το

γύναιον επι  ρητορική».  

Όταν η Ασπασία  ήρθε από την Μίλητο στην

Αθήνα το 450 π.Χ.  ήταν νέα και ωραία. 

Τότε ο Περικλής είχε ήδη χωρίσει από την νό-

μιμη   πρώτη του   γυναίκα, που ήταν και Αθη-

ναία,  με την οποία είχε αποκτήσει δυό γιούς.  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ήδη από  το 451

π.Χ. ο ίδιος είχε  ψηφίσει ένα νόμο, σύμφωνα

με  τον οποίο  κάθε πολίτης, για να θεωρείται

γνήσιος Αθηναίος, έπρεπε και οι δυό  του γο-

νείς να είναι γέννημα και θρέμμα Αθηναίοι. 

Όταν λοιπόν ο Περικλής γνώρισε την Ασπα-

σία, που όπως είπαμε ήταν όμορφη και έξυ-

πνη, εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε εντός ευλό-

γου χρόνου, το 445 π.Χ., την νυμφεύθηκε.

Έζησε δε  μαζί  της   μέχρι  του θανάτου  του,

που συνέβη το 429 π.Χ. από την λοιμική επι-

δημία.   

Με την Ασπασία   έκανε ένα γιό, που τον ονό-

μασε και αυτόν Περικλή. Σύμφωνα  όμως με

τον παραπάνω νόμο που ανέφερα, σαν από

αλλοδαπή μητέρα,  αυτός εθεωρείτο νόθος.

Αργότερα με τον επιδημικό λοιμό, όταν εξ

αυτού πέθαναν και οι δυό νόμιμοι γιοί του Πε-

ρικλή, με ειδικό νόμο  ο νόθος του γιός νομι-

μοποιήθηκε.. (430 π.Χ.) Έγινε μάλιστα και

στρατηγός. Με το αξίωμα αυτό  πήρε μέρος

στην ναυμαχία των Αργινουσών,  από όπου

τελικά επιστρέφοντας, παρά την νικηφόρο

έκβαση της μάχης, καταδικάστηκε σε θάνατο

μαζί με τους άλλους στρατηγούς.  Ο καταδι-

καστικός λόγος  ήταν, πως δεν είχε και αυτός

μεριμνήσει   να περισυλλέξει   τα πτώματα

των ναυαγών στρατιωτών. 

Την εποχή που η Ασπασία έφτασε στην

Αθήνα, η κοινωνία παρουσίαζε μια ιδιαιτερό-

τητα. Οι άνδρες υπερείχαν, στην πολιτική

εξουσία, στο πνεύμα, στην τέχνη. Οι γυναί-

κες ήταν κατά κανόνα περιορισμένες  στο

σπίτι, αποκεκομμένες από τα κοινωνικά και

πολιτικά δρώμενα και απείχαν από κάθε μόρ-

φωση.  Ο ερχομός της Ασπασίας φύσηξε  και-

νούριο φεμινιστικό πνεύμα.  Με προσωπική

της πρωτοβουλία άρχισε να σχετίζεται με άν-

δρες της εξουσίας και της διανόησης· τα

πνευματικά της προσόντα εκτιμήθηκαν και

έγινε το πρόσωπο της Αθηναϊκής κοινωνίας.

Αλλά  όπως λέγεται, την δόξα του γείτονα

πολλοί  εμίσησαν.  

Οι πολέμιοί της λοιπόν  την κατηγόρησαν, ότι

αυτή ήταν που παρότρυνε τον Περικλή να

επέμβει  υπέρ της Μιλήτου στην σύγκρουση

που είχε με την αντίζηλό της, τη   Σάμο.  

Και να πως:  Κατ΄αρχήν  η Ασπασία σαν Μι-

λησία,  μισούσε τους Σαμίους. Έπειτα  όπως

φαίνεται από φήμες ανεπιβεβαίωτες,   όταν

κάποτε σαν επαγγελματίας εταίρα  είχε βρε-

θεί  στη Σάμο, οι ντόπιοι την είχαν αποπέμ-

ψει...  Έτσι δοθείσης της ευκαιρίας ετάχθη

υπέρ της βοηθείας προς τους Μιλησίους. Και

το γεγονός αυτό της παρέμβασης των Αθη-

ναίων στην εν λόγω σύγκρουση, καταγρά-

φηκε σαν μια από τις αφορμές για τον

πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτή πάλι σαν

αφορμή,  ήρθε να προστεθεί στο επεισόδιο

της Ποτίδαιας* και αργότερα  να ενισχυθεί με

την ιστορία του  Μεγαρικού  ψηφίσματος.

Με το ψήφισμα αυτό οι Αθηναίοι  είχαν απο-

κλείσει από κάθε χερσαία, παραθαλασσία και

θαλασσία εμπορική αγορά, τους Μεγαρείς.

Ο Αριστοφάνης  διακωμωδεί στην “Ειρήνη”

του,  αυτό το ψήφισμα λέγοντας και μια ιστο-

ρία. 

Αθηναίοι λοιπόν νέοι θερμόαιμοι, είχαν μετα-

βεί   στα Μέγαρα,  απήγαγαν μια πόρνη

εταίρα και την έφεραν στην Αθήνα. Οι Μεγα-

ρείς οργίστηκαν και τότε  ήρθαν κρυφά στην

Αθήνα και άρπαξαν δυό πόρνες από τον οίκο

της Ασπασίας. Και μάλιστα εταίρες -πόρνες

που η Ασπασία τις προμήθευε σαν νεανική

σάρκα στον Περικλή. Οι Αθηναίοι τώρα με τη

σειρά τους θύμωσαν και όπως μας δικαιολο-

γεί  ο Αριστοφάνης, με το δικό του τρόπο,

προέβησαν  δια ψηφίσματος στον εμπορικό

αποκλεισμό των Μεγάρων.  

Πάντως το βέβαιο είναι, πως τα γεγονότα της

Ποτίδαιας,  η σύγκρουση Σάμου - Μιλήτου,  το

Μεγαρικό Ψήφισμα, ίσως και άλλες τέτοιες

αψιμαχίες, λειτούργησαν σαν αφορμές για να

αποκρύψουν τα πραγματικά αίτια του μεγά-

λου πελοποννησιακού πολέμου. 

Ενός πολέμου, που οι Αθηναίοι και ο Περι-

κλής δεν τον ήθελαν, αλλά οι Κορίνθιοι έπει-

σαν τους Σπαρτιάτες να προχωρήσουν σε

αυτόν, προτού η ηγεμονία των Αθηναίων γίνει

περισσότερο ιμπεριαλιστική.   

Όταν η εξέλιξη του πελοποννησιακού πολέ-

μου αρχίζει να ανησυχεί τους Αθηναίους  και

η λοιμική επιδημία να συμβάλει αποφασιστικά

σε βάρος τους, στην ανατροπή των δυνά-

μεων,   το γόητρο του Περικλή  άρχισε να

κλονίζεται και η Ασπασία  να σέρνεται  σε

δίκη, με την κατηγορία για ασέβεια και αθεϊα,

με κατήγορο  τον Έρμιππο. Ο Ερμιππος ήταν

Αθηναίος, ποιητής  κωμωδίας, αρχαιότερος

του Αριστοφάνη. Αποκαλούσε  δειλό τον Πε-

ρικλή, γιατί καθυστερούσε στην επίθεση κατά

της Σπάρτης και συνάμα έστησε το σκηνικό

και εισήγαγε όπως προανέφερα σε δίκη την

Ασπασία.  Παρενέβη  όμως ο Περικλής, ο

οποίος την έσωσε με πολλή δυσκολία  και με-

γάλα δακρύβρεχτα παρακάλια:  «αφείς υπέρ

αυτοίς δάκρυα και δεηθείς των δικαστών». 

Μετά το θάνατο του Περικλή, η Ασπασία παν-

τρεύτηκε κάποιο Λυσικλή, άξεστο προβατέμ-

πορο διαβάζω στο λεξικό, που εν μια νυκτί

εγένετο πρώτος των Αθηναίων, χάρη στη

συμβίωση με την έξυπνη πρώην γυναίκα του

ολύμπιου Περικλή. Ο Λυσικλής πάντως αργό-

τερα έγινε και στρατηγός, αλλά και απέ-

σπασε από τον Αριστοφάνη τον

χαρακτηρισμό του χυδαίου δημαγωγού. 

Την επόμενη εβδομάδα και άλλες εταίρες θα

έρθουν κοντά μας. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――――

* Ποτίδαια: Πόλη στο Θερμαϊκό κόλπο. Συμμαχική αρχικά

(479π.Χ.) και αργότερα  φόρου υποτελής των Αθηναίων. Το

432 π.Χ. αποστάτησε και οι Αθηναίοι με στρατό την πο-

λιόρκησαν. Οι Ποτιδαίοι μετά δυό χρόνια, εξαντλημένοι

από την πείνα, αφού  έφτασαν στο σημείο να φάνε   και αν-

θρώπινο κρέας, τελικά παραδόθηκαν. 

Βοηθήματα

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

2 ) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου

3)  Αγγ. Βλάχου : “Η Οικοδόμηση της Δημοκρατίας”, Εκδ.

Παπαδόδημα. 

4)  Cl. Mosse :  “Η Αρχαϊκή Ελλάδα”,  Εκδ. ΜΙΕΤ. 

Η Ασπασία η Μιλησία 
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Οι «κουτόφραγκοι», που βέβαια δεν είναι καθόλου κουτό-

φραγκοι, δεν χάνουν ευκαιρία να ξεμπροστιάζουν σαδι-

στικά τους υπαλλήλους τους που παριστάνουν την

ελληνική κυβέρνηση. Πρώτος διδάξας ο γόης όφεων και

κονίκλων, Ντομινίκ Στρος  Καν, που είχε δώσει στεγνά τον

πονεμένο πρωθυπουργό μας, αποκαλύπτοντας ότι ο

Τζορτζ-Τζέφρυ είχε κουβεντούλες με το ΔΝΤ, πριν καν

εκλεγεί πρωθυπουργός.

Τον τελευταίο καιρό το «δόσιμο» πάει σύννεφο. Οι «Τροϊ-

κανοί» -όρος που χρησιμοποιείται από τα διαπλεκόμενα χα-

ζοκάναλα ως ύψιστο ευφυολόγημα, λες και οι κατακτητές

μας είναι κάτι σαν Μοϊκανοί ή και Αρειανοί- εμφανίζονται

διπρόσωποι ως ο θεός των Ρωμαίων Ιανός. Από τη μιά πιέ-

ζουν συνεχώς την κυβέρνηση εντελλομένων τους για ολο-

ένα σκληρότερα αντιλαϊκά και αντιαναπτυξιακά μέτρα και

από την άλλη τους καταγγέλλουν ότι βυθίζουν συνεχώς

την ελληνική οικονομία στην ύφεση, εκφράζοντας τη βε-

βαιότητά τους για την επερχόμενη χρεοκοπία μας. Διαφο-

ρετικά πρόσωπα στους δύο αυτούς αντίρροπους ρόλους,

αλλά όλοι τους τρόφιμοι της ίδιας μεγάλης κουταλοσύνα-

ξης αρπακτικών. Είναι βέβαιο ότι έχουν μελετήσει Μακια-

βέλι ή και Μητσοτάκη.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η συνταγή του Μνημονίου που

στραγγίζει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, άρα και την

οικονομία, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία,

αφού πρώτοι και καλύτεροι οι ίδιοι έχουν πλειστάκις τονίσει

ότι το διαρκώς διογκούμενο ελληνικό χρέος δεν είναι δυνα-

τόν να εξυπηρετηθεί από μία διαρκώς κατακρημνιζόμενη ελ-

ληνική οικονομία και κοινωνία. Απλά θέλουν και να μας

πάρουν την Ελλάδα αντί πινακίου φακής και να μας βουλιά-

ξουν στην κατάντια των εσαεί δουλοπάροικων στον τόπο

μας, ρίχνοντας όμως το φταίξιμο για την αποτυχία της συν-

ταγής σωτηρίας μας στους εγχώριους αλμπάνηδες χειρουρ-

γούς, που δεν έκαναν τις κατάλληλες τομές και ραφές,

οπότε αλλοίμονο, όταν θα πατήσει το κόκκινο κουμπί της

«πράσινης ανάπτυξης» ο Δρ Τζορτζ Φρανκενστάϊν, θα εγερ-

θεί το γνωστό κουρελοραμμένο τέρας και θα ουρλιάζει πο-

νεμένα, γυρεύοντας κάποιον για να τον στραγγαλίσει.

Η έγκυρη νεοϋορκέζικη Wall Street Journal μιλάει για «εμ-

μονικούς κυβερνώντες που σκοτώνουν τον λαό τους». Οι

απεσταλμένοι ανθύπατοι της Τρόϊκας απαιτούν εδώ και

τώρα απολύσεις σε πρώτη φάση 25.000 δημοσίων υπαλλή-

λων, χλευάζοντας το εφεύρημα της «εργασιακής εφε-

δρείας» και υποδεικνύοντας στην κυβέρνηση των κυβερ-

νωμένων ν’ απολύσει πρώτους-πρώτους τους 25.000

κολλητούς της που διόρισε από την πίσω πόρτα. (Δήλωση

Σόϊμπλε: «Ξεκινήστε το ξεκαθάρισμα του δημόσιου τομέα
από τα δικά σας παιδιά που προσελήφθησαν τα τελευταία
δύο χρόνια»).

Ο μόνιμος εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μπομπ

Τράα αποκαλύπτει στο συνέδριο του «Εκόνομιστ» στο Κα-

βούρι, 19 Σεπτεμβρίου ότι αμέσως μετά την υπογραφή του

Μνημονίου είχε υποδείξει στον Γ. Παπακωνσταντίνου να

πωλήσει το τότε εναπομένον 10% του ΟΤΕ στη γερμανική

Deutsche Telecom με την τότε τρέχουσα αξία των 780 εκατ.

ευρώ. Όμως οι Γερμανοί δεν είναι βλάκες κι έτσι το καλό

παιδί Παπακωνσταντίνου συμβουλεύτηκε να κάνει υπο-

μονή, οπότε εκείνο το 10% πουλήθηκε έναν και βάλε χρόνο

αργότερα στην ευνοϊκότατη για τους Γερμανούς τιμή των

390 εκατ. ευρώ. Ζημία για το ελληνικό κράτος 390 εκατ.

ευρώ. Να ψωμί για μιά από τις πολλές εξεταστικές επιτρο-

πές της Βουλής που πρέπει να στηθούν, για να μην πω και

τι άλλο πρέπει να στηθεί και με πούνε Ροβεσπιέρο.

Ο χρυσοπληρωμένος από εμάς σύμβουλος του Γιωργάκη –

ένας από τους 88- Γιόζεφ Στίγκλιτς, λίγες ώρες μετά την

βενιζέλεια ανακοίνωση των νέων μέτρων-σοκ, καυτηρίασε

όσους «ανήκουν στην σχολή που λέει ότι η οικονομική ευη-
μερία έρχεται μέσω πολιτικών δημοσιονομικής λιτότητας».

Κι ενώ παραδέχτηκε ότι μιλάει τακτικά με τον Γ. Παπαν-

δρέου, κάλεσε κυβέρνηση και τρόϊκα να συνειδητοποι-

ήσουν ότι «με την πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είδαμε τα αποτελέσματα: Η
οικονομία βουλιάζει όλο και πιο βαθειά στην ύφεση».

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μέρκελ, Πέερ

Σταϊνμπρουκ στη διάρκεια της ομιλίας του στη γερμανική

Κάτω Βουλή, πριν από την έγκριση των μέτρων ενίσχυσης

του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μιλώντας

για τα μέτρα που επιβάλλονται στην Ελλάδα τόνισε ότι

«αυτή η δίαιτα θα οδηγήσει τον ασθενή στο φορείο και δεν
θα του επιτρέψει να ξανασηκωθεί στα πόδια του», επιση-

μαίνοντας επιπλέον ότι το πρόγραμμα λιτότητας που έχει

επιβληθεί στην Ελλάδα, θυμίζει την ηττημένη στον Α΄ Παγ-

κόσμιο πόλεμο και εξαθλιωμένη Γερμανία της δεκαετίας

του ’30 πριν έρθουν οι ναζί στην εξουσία.

Την ίδια στιγμή ο «Έλληνας» πρωθυπουργός εξέφραζε την

δωσιλογική του λατρεία προς το Δ΄ Ράϊχ της Άνκελα Μέρ-

κελ χατζηαβατίζοντας «είστε φίλοι μας». Ως γνωστόν οι

«φίλοι» δανείζονται με 2% για να δανείσουν στη συνέχεια

τους «φίλους» με 5,7%. Λίγο αργότερα ο Πέερ Στάϊνμ-

προυκ μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της γερμανικής τη-

λεόρασης ARD «ξαναχτύπησε» λέγοντας ότι «Η Ελλάδα
έχει σχεδόν πτωχεύσει και πρέπει επιτέλους να το πούμε
ανοιχτά».

Κι ενώ ο αθλητικός πρωθυπουργός μας εξασκείται μετά μα-

νίας στο άθλημα των εδαφιαίων τεμενάδων, ο εντελώς

εξωθεσμικός πλην αφανής αρχισύμβουλος (μαζί με τον

Άλεξ Ρόντο), πρωθυπουργικός αδελφός Νικολάκης Πα-

πανδρέου επεχείρησε να ξελασπώσει τον πανταχόθεν δα-

κτυλοδεικτούμενο (και με τα δέκα δάχτυλα μαζί) πονεμένο

Τζορτζ, ισχυριζόμενος σε άρθρο του ότι ο πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ, «πα-

ρουσιάζει ανεπάρκεια χειρισμών που φτάνει σε επίπεδο

ηλιθιότητας», προτείνοντας μάλιστα ως ενδεδειγμένη αν-

τίδραση κατά του Τρισέ «να τον χτυπήσουμε στο κεφάλι με

ένα βαρύ γερμανικό λουκάνικο». Ζοριλίκια «ανφάν γκατέ»,

την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργεύων αδερφός του ασπά-

ζεται την παντόφλα του Τρισέ.

Θα εξακολουθήσουν να τον δίνουν οι υψηλοί προστάτες

του, μέχρι να ολοκληρώσει κάτι δουλίτσες ακόμα που του

έχουν αναθέσει και να τον πετάξουν σαν την τρίχα απ’ το

προζύμι. Κι έπειτα τα εν Ελλάδι φερέφωνά τους στον Τύπο

θα παίζουν το δακρύβρεχτο μελό «καλό το Μνημόνιο,

κακός ο χειριστής του, ίσως εκείνο το γελαστό παιδί με τα

γυαλιά να το χειριστεί καλύτερα». Ήδη ρίχνουν κάτι δοκι-

μαστικά ταξίμια οι γνωστοί μπαγλαμάδες των τουρκοκάνα-

λων. Λογαριάζοντας όπως πάντα χωρίς τον «ξενοδόχο»

λαό. Μιά γελοιογραφία του ’65, δια χειρός Κώστα Μητρό-

πουλου έδειχνε την βασιλο-μητσοτάκειο κυβέρνηση των

αποστατών να βαδίζει φοβισμένη σ’ ένα δάσος, όπου πίσω

από ένα δέντρο παραμόνευε με ρόπαλο στο χέρι και χαι-

ρέκακο χαμόγελο στα χείλη ένας φουστανελοφόρος. Λε-

ζάντα: «Περπατώ εις το δάσος όταν ο όχλος δεν είν’ εδώ.
Όχλε, όχλε είσ’ εδώ»;

Αμ τους κάνει τη δουλειά τους

αμ τον καρφώνουν κι από πάνω
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε την Πέμπτη

29 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Δικηγορι-

κού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννης Αδαμόπου-

λος, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Γίάννη Τέντε, σχετικά με την καταγγελλό-

μενη, σκόπιμη αλλοίωση των στατιστικών

στοιχείων του ελλείμματος 2009, που διογ-

κώθηκε από το πραγματικό 12-13% στο

πλασματικό 15%, με στόχο να εμφανιστεί

αναπόφευκτη η υπογραφή του Μνημονίου.

Αιτία για την κατάθεση της μηνυτήριας ανα-

φοράς στάθηκαν οι δημόσιες καταγγελίες

του πρώην μέλους της Στατιστικής Υπηρε-

σίας και καθηγήτριας του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας, Ζωής Γεωργαντά, στις οποίες

είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο φύλλο

της «7ης», στη σελ. 9, αφού απασχολούν

πλέον και την Επιτροπή Οικονομικών της

Βουλής που ήδη προχώρησε σε κλήτευση

και εξέταση μαρτύρων.

Για την υπόθεση αυτή διενεργείται ήδη προ-

καταρκτική εξέταση από την εισαγγελέα

Πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου, κατόπιν

παραγγελίας του οικονομικού εισαγγελέα

Γρηγόρη Πεπόνη.

Στην αναφορά του ο πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι: 

«Με τις καταγγελίες έγκριτων πανεπιστη-
μιακών, όπως της καθηγήτριας του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας κυρίας Γεωργαντά,
που η ίδια η κυβέρνηση διόρισε, (σημ.

«7ης»: εννοεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ότι παραποι-
ήθηκαν τα στοιχεία από τα ανωτέρω πρό-
σωπα υπαλλήλους του Ελληνικού
Δημοσίου, υπόχρεους σε τήρηση πίστεως
στην Πατρίδα και ιδιαίτερα σε προσοχή και
επιμέλεια προς διασφάλιση του Δημοσίου
Συμφέροντος, οι οποίοι κατά παράβαση
των σχετικών διατάξεων, όπως καταγγέλ-
λεται κατά τα ως άνω, αλλά και κατά πα-
ραβίαση του υπηρεσιακού τους
καθήκοντος κ.λπ.”φούσκωσαν” το έλ-

λειμμα, είπαν ψέμματα στον λαό για να τον
εγκλωβίσουν στο Δ.Ν.Τ. με ένα πρόγραμμα
σκληρής λιτότητας, ενώ είχαν επίγνωση
πως με την πράξη τους αυτή θα έβλαπταν
την εθνική μας κυριαρχία, κατά παράβαση
των διατάξεων του Συντάγματος».
Παράλληλα με την υποβολή μηνύσεως, ο

πρόεδρος του Δ.Σ.Α., Γιάννης Αδαμόπου-

λος, προέβη και σε ανακοίνωση στον Τύπο,

όπου ζητεί από τις δικαστικές αρχές την κα-

τεπείγουσα διερεύνηση της υπόθεσης, το-

νίζοντας ότι ο Δ.Σ.Α. έχει καθήκον να

προστατεύει τα δικαιώματα των μελών του

και των πολιτών, παρεμβαίνοντας σε κάθε

ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος.

Τόσο η συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες,

όσο και η παράλληλη έρευνα της Επιτροπής

Οικονομικών της Βουλής αναμένονται εξαι-

ρετικά αποκαλυπτικές, καθώς θεωρείται βέ-

βαιο ότι η κάθε «Εύα» θα καρφώνει τον

άμεσο προϊστάμενό της «όφιν» ότι την

«ηπάτησε». Οπότε, μέσα στα μαύρα μας

κλάματα, θα έχουμε γέλια. Πολλά γέλια,

αρκεί έστω μιά φορά η εν πολλαίς αμαρτί-

αις περιπεσούσα Ελληνική Δικαιοσύνη να

αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και της

αποστολής της. Να αρθεί δηλαδή στο ηθικό

και εθνικό ανάστημα ενός Τερτσέτη κι ενός

Πολυζωϊδη.

Έστω μιά φορά ρε παιδιά και χαλάλι σας τα

μισθολογικά και άλλα προνόμιά σας. Βάλτε

ένσφαιρα φυσίγγια και ρίξτε, έστω μιά

φορά, πείστε τους πολίτες που σας πληρώ-

νουν ότι μπορούν μέσα στην απελπισία

τους ν’ ακουμπάνε έστω σ’ εσάς, πριν απελ-

πιστούν εντελώς όταν ακούσουν το

«μπαμπά πεινάω» κι ακουμπήσουν το κον-

τάκι, το κλείστρο και την σκανδάλη. Η ώρα

των Ελλήνων έρχεται κι ο καθένας ας δια-

λέξει σε ποιά πλευρά θα φωνάξει «παρών».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μηνυτήρια αναφορά του Δ.Σ.Α. στον Άρειο Πάγο για το «φουσκωμένο» έλλειμμα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προς Συλλογους της περιοχης Κορωπιου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφειο Αντιπεριφερειαρχη

ΘΕΜΑ: Σωροι σκουπιδιων και μπαζων εκατερωθεν των

αγροτικων δρομων. στην περιοχη Καρελα Κορωπιου.

Κατά την αυτοψια που διενηργησε μηχανικος μας στην

περιοχη Καρελά Κορωπιου, διαπιστωσε, ότι ολη η πε-

ριοχη εχει μετατραπει σε χωματερη με σωρους μπαζων

και σκουπιδιων  εκατερωθεν των αγροτικων δρομων .

Ενδεικτικα  παραθετουμε φωτογραφιες που εληφθησαν

από ένα μονον δρομο, την οδο Εφραιμιδη (φωτο).

Η Υπηρεσια μας εχει την αρμοδιοτητα να επιβαλει

αμεσα μεγαλα προστιμα στους ιδιοκτητες των  φορτη-

γων  που παρανομα αδειαζουν σκουπιδια και μπαζα και

υποβαθμιζουν την περιοχη σας. Εχει όμως  αδυναμια

στον εντοπισμο των στοιχειων αυτων (αρ. κυκλοφο-

ριας).

Για τον εντοπισμο των παραπανω δραστων ζητουμε την

συνδρομη σας,  με την κινητοποιηση των μελων σας.

Επισημαινουμε ότι, επειδη η συλληψη επ’ αυτοφώρω

των δραστων είναι δυσχερης και απιθανη, αρκει η κατα-

γραφη των φορτηγων που κυκλοφορουν στις περιοχες,

οπου αυτό το φαινομενο ανθει,  φορτωμενα με μπαζα ή

σκουπιδια  και η αποστολη των στοιχειων τους (αρ. κυ-

κλοφοριας ) στην Υπηρεσια μας.

Εμεις στη συνεχεια, σε επαφη με την αρμοδια Υπηρε-

σια,  μπορουμε να διαπιστωσουμε αν αυτά τα φορτηγα

αδειασαν στην νομιμη χωματερη, ή καπου παρανομα και

στην τελευταια περιπτωση να επιβαλουμε αυστηρα προ-

στιμα.

Πληροφορίες :  Ζ. Μελαμπιανακη

Τηλέφωνο: 213 2005246

e-mail: tperivallontos@patt.gov.gr

zmelampianaki@patt.gov.gr

Fax: 210- 6667839

Φρένο στα παράνομα μπάζα προωθεί η Περιφέρεια
Με επιστολή της που απευθύνει προς τους Συλλόγους και σε πολίτες της περιοχής Κα-

ρελά, στο Κορωπί, η Περιφέρεια ζητάει τη συνδρομή τους προκειμένου να τιμωρηθούν τα

φορτηγά που αδειάζουν παρανόμως μπάζα και σκουπίδια, όπου τους έρθει.

Παραθέτουμε την επιστολή και πιστεύουμε ότι οι φορείς της περιοχής θα συνεργασθούν

γιατί το πρόβλημα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο με τις  “ανοιχτές χωματερές”.

Πραγματοποιήθηκε 3 Οκτωβρίου επί-

σκεψη κλιμακίου του ΥΠΕΚΑ στο Χέρωμα

Βάρης, αποτελούμενο από υπαλλήλους

του Οργανισμού της Αθήνας, για επιτό-

πια αυτοψία και καταγραφή της υπάρ-

χουσας  πλέον κατάστασης στην

περιοχή.

Η επίσκεψη αυτή, ήταν πάγιο αίτημα του

Συλλόγου «ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ».

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και το προ-

εδρείο του Συλλόγου καθώς και ο Αντι-

δήμαρχος και αναπληρωτής Δημάρχου

Πανάς Σπυράγγελλος μετά του Προ-

έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και μέ-

λους του Συλλόγου Δ. Αναστασίου

Δημήτρη και του νομικού συμβούλου του

Δήμου.

Από όλους τονίστηκε προς το κλιμάκιο

του ΥΠΕΚΑ, η ανάγκη σοβαρής και δί-

καιης αντιμετώπισης του προβλήματος

που αντιμετωπίζει το Χέρωμα εδώ και

πολλές δεκαετίες και πως πρέπει επιτέ-

λους να δοθεί η ενδεδειγμένη και μόνη

λύση που είναι η  ένταξή  στο σχέδιο

πόλης και η πλήρης ενσωμάτωσή του

στον υπόλοιπο οικιστικό ιστό του Δήμου.

Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι η περιοχή Χε-

ρώματος, έχει όλες τις προϋποθέσεις έν-

ταξης (καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς,

καμιά δέσμευση από το Δασαρχείο και

την Αρχαιολογία), έχει τη μορφή οικι-

σμού με όλες τις παροχές εκτός από

αποχέτευση· δεν έχει καμιά σχέση με το

όρος του Υμηττού, δεν θίγει καθόλου το

περιβάλλον και προϋπήρχε ως οικισμός

του δεσμευτικού Π.Δ. 544/78.  

Ακολούθησε  επιτόπια περιήγηση του κλι-

μακίου για διαπίστωση των ισχυρισμών

του Συλλόγου, καταγραφή της υφιστάμε-

νης κατάστασης και φωτογραφική απο-

τύπωση της περιοχής.

Ο σύλλογος “Νυμφόληπτος” με συγκρα-

τημένη αισιοδοξία πιστεύει ότι η συνεχής

ανάδειξη του προβλήματος είναι ο μόνος

δρόμος που πιθανόν να  οδηγήσει σε

έξοδο από το αδιέξοδο. Πιστεύει επίσης

ότι η αδράνεια και η απραξία οδηγούν

στην αποτελμάτωση και τον πλήρη εντα-

φιασμό του.

Καλεί δε όλα τα μέλη του να είναι πάντα

κοντά του και σε διαρκή επαγρύπνηση!

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ!



ΕΒΔΟΜΗ  8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  π ο υ  λ ά β α μ ε

Η χώρα μας εκτίθεται στα μάτια των του-

ριστών που έρχονται, διανύοντας χιλιά-

δες χιλιόμετρα, στην κοιτίδα του

πολιτισμού και απομυθοποιείται η σημαν-

τικότητα των αρχαίων μνημείων.

Οι διαδρομές που οδηγούν στους αρχαι-

ολογικούς χώρους είναι εγκαταλελειμ-

μένες και δίνουν μια κακή εικόνα η οποία

έρχεται  σε αντιπαράθεση με την ιστορία,

την παράδοση και το φυσικό κάλλος της

Ελλάδας από την ανευθυνότητα και την

έλλειψη καλαισθησίας των Νεοελλήνων.

Ας μην ξεχνάμε βέβαια και το εξίσου ση-

μαντικό θέμα, την μόλυνση του περιβάλ-

λοντος γιατί  έχουν δημιουργηθεί εστίες

ρύπανσης (σκουπίδια, ξερά κλαδιά και

χόρτα) και την αλλοίωση του αρχαιολο-

γικού και φυσικού πλούτου της πατρίδας

μας.

Υπεύθυνοι είμαστε όλοι, εκτός από τις

αρχές, που δεν σεβόμαστε τους κοινό-

χρηστους χώρους όπως το σπίτι μας,

γιατί μέσα σ΄ αυτούς ζούμε.

Πρόσφατο παράδειγμα η 2 Οκτωβρίου,

Παγκόσμια Ημέρα Υδροβιότοπων. Γιορ-

τάστηκε στη Βραυρώνα  από την Ορνιθο-

λογική Εταιρεία ως Γιορτή των πουλιών.

Το τι έγινε  εκεί δεν περιγράφεται. Ο

υδροβιότοπος είναι  σκουπιδότοπος. Οι

επισκέπτες (οικογένειες με τα παιδιά

τους αλλά και 2 πούλμαν τουριστών)

είδαν τα σκουπίδια μας σ΄ όλο τους το

μεγαλείο. Μόνο τους 17 διαφορετικούς

βιότοπους, τα 176 είδη  πουλιών, τα 200

είδη φυτών, τα 22 είδη θηλαστικών και τα

17 είδη ερπετών και αμφιβίων δεν εί-

δαμε.

Τα προβλήματα (ρίψη μπαζών, σκουπι-

διών, λαθραίο κυνήγι και λαθραλιεία) πα-

ραμένουν παρόλο ότι ο υγρότοπος και η

γύρω περιοχή  έχουν ενταχθεί στο ευ-

ρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων πε-

ριοχών Natura 2000.

Υπάρχει πρόγραμμα «Προστασίας και Ανά-

δειξης του Υγροτόπου της Βραυρώνας» το

οποίο υλοποιείται από τον Διεθνή Αερολι-

μένα Αθηνών, την Ορνιθολογική Εταιρεία

και το Δήμο Μαρκοπούλου.

Παρόλα αυτά, εκτός από 4 καθαρισμούς

της περιοχής και ελάχιστες πινακίδες

δεν έχει γίνει τίποτα άλλο.

Μήπως πρέπει να αναλογιστούμε ο κα-

θένας τις ευθύνες του και να δραστηριο-

ποιηθούμε για να προφυλάξουμε το

περιβάλλον πρώτα απ΄ όλα αλλά και να

το αξιοποιήσουμε σωστά;

Υπάρχουν πολλά σημεία στη φύση που

εκτός από πνεύμονες οξυγόνου μπορούν να

μας δώσουν θέσεις εργασίας, οικονομικά

οφέλη και ανάδειξη του πολιτισμού μας.

Η φύση είναι   ζωή και  η ζωή χρειάζεται

υγεία (καθαρό περιβάλλον)  και ηρεμία

(ψυχής και πνεύματος) τα οποία προ-

σφέρει απλόχερα  ο υδροβιότοπος.

Πολιτισμός είναι ο τρόπος του βίου μας.

Ο τρόπος που εμείς ζούμε πως μπορούμε

να τον χαρακτηρίσουμε; 

Βάσω Κιούση

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Διάβασε λίγο Ιστορία ...

Να μη διαβάζεις μόνο
τις «Σκέψεις του Ροκφέλερ»

σαν πέφτει η νύχτα
και το τηλέφωνο

που παίρνεις εντολές
έχει πιά πάψει.

Διάβασε λίγο Ιστορία
δεν θα σε βλάψει

πιο πολύ
απ’ ότι ήδη είσαι.

Άνοιξε τη βαλίτσα, κλείσε,
είν’ όλα εκεί;
Φάε και πιές 

τα βιολογικά σου,
εκείνα που σου είπε

η Μπιρμπίλη,
να καρδαμώσεις

κι αύριο να μας χώσεις
νέο σκαμπίλι.

Έτσι κι αλλιώς μας έχεις πείσει
ότι δεν έχεις τον θεό σου,

ή κι αν τον έχεις
δεν θέλω τ’ όνομά του να προφέρω,

θέλω όμως να ξέρω
τι θα κάνεις, αν δεν προκάνεις

να την κάνεις,
όταν θα πούμε το μεγάλο αμάν

και θα γενούμε Ταλιμπάν.
Ρώτα καλού-κακού

τον Ερντογάν
πως να επικαλείσαι τον Αλλάχ

γιατί σε βλέπω, ωχ αμάν,
να ‘χεις την τύχη του Νατζιμπουλάχ.

Διάβασε λίγο Ιστορία,
δεν θα σε βλάψει

πιο πολύ
απ’ ότι ήδη είσαι.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η πολιτιστική μας κληρονομιά και το περιβάλλον 

στο έλεος της εγκατάλειψης
Η ωραία αφίσα και το κάλεσμα για να αποχαιρετί-

σουμε τα πουλιά στον υγροβιότοπο της Βραυρώνας,

παρακίνησε πολλούς κατοίκους, οικογένειες και παι-

διά να πάνε.

Να όμως πώς περιγράφει την εμπειρία της η πρό-

εδρος του Ελληνικού Κέντρου Τεχνης και Πολιτι-

σμού Βάσω Κιούση.

Βγείτε από τα γραφεία σας 
κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι

Ανοιχτή Επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή των 3Β, απευθύνουν δύο οι-

κογένειες, (Π. Κοκκίνη, Ν. Αδαμόπουλου) δημότες Βούλας, περιγρά-

φοντας μία δύσκολη κατάσταση στην πόλη.

Τόσο από καθαριότητα όσο και από κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το παρουσιάζουμε:

Κυρίες και κύριοι,
κάθε ημέρα που περνά το κέντρο της πόλης μας και οι παράδρομοί του, γίνε-
ται χειρότερο.
Παρκαρισμένα οπουδήποτε αυτοκίνητα, περιφερόμενοι κάδοι από θέση σε άλλη
θέση, κάνουν την καθημερινότητα των δημοτών σας μόνο ταλαιπωρία και αγα-
νάκτηση.
Σε λίγο από το φρακάρισμα δεν θα μπορούμε να πάμε σπίτι μας. Ηδη κάνουμε
όπισθεν για να βρούμε χώρο διέλευσης με ερχόμενο αυτοκίνητο. Πού είναι η
Αστυνομία; Υπάρχει; Κι αν ναι, τί κάνει; Ψηφοθηρία; Πού είναι τα κολονάκια
στις διασταυρώσεις; Πού είναι τα stop; Πού είναι η υπηρεσία ανακυκλώσεων; Τί-
ποτα και πουθενά.
Βγείτε από τα γραφεία σας κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι να δείτε σε ποια
άναρχη πόλη είσαστε “Αρχοντες”(;)

Οικογένειες: Π. Κοκκίνη, Ν. Αδαμόπουλου, Δημότες Βούλας

Υπολειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός Βάρης

Ο Παιδικός Σταθμός της Βάρης υπολειτουργεί. Εχει λίγο προσωπικό (δεν έχουν έρθει

ακόμα τα επιπλέον άτομα που χρειάζονται) κι έτσι πολλοί γονείς είναι στην αναμονή,

ακόμα, ενώ έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το ωράριο είναι μόνο μέχρι τις

2 το μεσημέρι και όχι μέχρι τις 4μ.μ. όπως θα έπρεπε λόγω της έλλειψης που προ-

ανέφερα. 

Μάγειρας επίσης δεν έχει έρθει ακόμα κι έτσι μένουν νηστικά τα παιδάκια, αφού απα-

γορεύεται να πάρουν φαγητό από το σπίτι. Ατομα από το ήδη υπάρχον προσωπικό κρί-

θηκαν παράνομα, όπως μάθαμε, ενώ έχουν κάνει κανονικές προσλήψεις με οργανικές

θέσεις, και παραμένουν απλήρωτα από την 1η Ιουλίου 2011. Δεν γνωρίζουν αν και

πότε θα πληρωθούν και αν τελικά θα τους διώξουν ή αν θα παραμείνουν. 

Η επαγγελματική κουζίνα του Σταθμού είναι χαλασμένη και δεν έχει ακόμα φτιαχτεί

ή αντικατασταθεί. Τελικά τί σκοπεύουν να κάνουν γιατί χωρίς και αυτό το προσωπικό

(το “παράνομο”) είναι αδύνατο να λειτουργήσει ο σταθμός. Γονείς παρευρεθήκαμε

στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/9/11 στο Δημαρχείο της Βούλας και ζητήσαμε από

τον κ. Κωνσταντέλλο να το βάλει θέμα προ ημερήσιας διάταξης, όπως και έκανε. Οι

απαντήσεις ήταν όλες αόριστες, του τύπου “κάνουμε ενέργειες και τίποτα παρα-
πάνω”. 

Οταν πάλι ζήτησε ο κ. Κωνσταντέλλος να μας επιτρέψουν να πούμε συγκεκριμένα

ποια προβλήματα έχουμε ο κ. Αναστασίου που προέδρευε στο Συμβούλιο δεν το επέ-

τρεψε (δικτατορικότατα). Εχουμε ζητήσει ραντεβού με την αρμόδιο όπως μας είπαν

και περιμένουμε...

(Το γράμμα έχει γραφεί με ονοματεπώνυμο, που δεν δημοσιεύουμε για συγκεκριμέ-

νους λόγους. Μας εστάλη την περασμένη εβδομάδα, αλλά λόγω όγκου της ύλης δεν

το δημοσιεύσαμε).
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H Δημοτική Αρχή Κρωπίας

σε συνεργασία με το Γρα-

φείο των Παιδικών Σταθμών

και τους γονείς συνεργάστη-

καν μέσα στο καλοκαίρι  και

πέτυχαν να διεκπεραιώσουν

το Πρόγραμμα «εναρμόνισης

οικογενειακής και επαγγελ-

ματικής ζωής» της Ελληνι-

κής Εταιρείας Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-

σης (ΕΕΤΑΑ) 2011-2012. 

Ετσι με συντονισμένες κινή-

σεις,  εξασφαλίστηκε η συμ-

μετοχή του Δήμου στο εν

λόγω πρόγραμμα, με το

οποίο δόθηκε η δυνατότητα

πλήρους επιχορήγησης των

τροφείων των παιδικών

σταθμών  για τα παιδιά των

δικαιούχων μητέρων, αλλά

και χρηματοδότησης  των

λειτουργικών δαπανών του

ΚΔΑΠ για τη συνέχιση των

υπηρεσιών του.        

Με τον τρόπο αυτό 70 μητέ-

ρες του Κορωπίου για το

2011-2012 δεν θα καταβάλ-

λουν τροφεία ενώ εξασφαλί-

ζονται οι δωρεάν υπηρεσίες

Κέντρου Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Παιδιών Κρωπίας

που υπάγεται στην Κοινω-

φελή Επιχείρηση του Δήμου.

Η επιλογή έγινε από την

ΕΕΤΑΑ και στις 29/7 αναρτή-

θηκαν  τα αποτελέσματα στο

www.eetaa.gr. Δικαίωμα υπο-

βολής είχαν μητέρες βρεφών,

νηπίων, παιδιών που είχαν

συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

να εργάζονται στην Ελλάδα

ως μισθωτές ή αυτοαπασχο-

λούμενες ή αυτοαπασχολού-

μενες στον πρωτογενή τομέα,

να συμμετέχουν σε ενεργητι-

κές πολιτικές απασχόλησης,

να είναι άνεργες με δελτίο

ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, να

είναι άνεργες και να λαμβά-

νουν ή να έχουν λάβει τακτικό

επίδομα ανεργίας από τον

ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική

περίοδο κατά τους τελευταί-

ους 24 μήνες. 

Συνολικά καλύφθηκαν 137

δικαιούχες μητέρες στον

Δήμο Κρωπίας: 70 θέσεις για

τους Δημοτικούς Παιδικούς

Σταθμούς Κρωπίας, 43 για το

ΚΔΑΠ Δήμου Κρωπίας της

ΚΕΔΚ και 24 για ιδιωτικό παι-

δικό σταθμό Κορωπίου.

Η Δημοτική Αρχή, ευχαρί-

στησε το Γραφείο των Παιδι-

κών Σταθμών γι’ αυτή τη

συντονισμένη και επιτυχη-

μένη προσπάθεια.

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Το φιλανθρωπικό σωματείο «Οι φίλοι του παιδιού» υποδέχτη-

καν οι εθελοντές των μουσείων Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα

την Τρίτη 4 Οκτώβρη στην έδρα τους. Ο διευθυντής των δύο

μουσείων Πέτρος Κατσίκης με τους συνεργάτες του υποδέχ-

θηκε τον παιδικό σταθμό των «φίλων του παιδιού» και εξήρε το

έργο του σωματείου, όπου περισσότερα από 2.500 παιδιά από-

ρων οικογενειών, με σοβαρά προβλήματα υγείας βοηθήθηκαν

μέχρι σήμερα. (Ιδρύθηκε από ομάδα γυναικών το 1987)  

Οι εθελοντές τόσο του ευρωπαϊκού μουσείου άρτου όσο και του

διαδραστικού λαογραφικού μουσείου Βαρνάβα Δήμου Μαρα-

θώνα, προσέφεραν τον καλύτερο εαυτό τους πραγματοποιών-

τας με τα παιδιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «του τρύγου και

του πατήματος των σταφυλιών». Η διεύθυνση του φιλανθρωπι-

κού σωματείου ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες «που συνέβα-

λαν με την προσφορά  στο έργο τους» και τόνισε πως η

βιωματική αυτή «μορφή επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας  προσέ-

φερε μεγάλο και σημαντικό ρόλο στα παιδιά, τα οποία προέρ-

χονται από ένα οικογενειακό περιβάλλον, με πολλά κοινωνικά

και οικονομικά προβλήματα». Οι δράσεις εθελοντισμού και στή-

ριξης συνάνθρωπών θα συνεχιστούν από τις παραπάνω εθε-

λοντικές οργανώσεις και την επόμενη εβδομάδα σε μικρούς και

μεγάλους επισκέπτες κόντρα στην απαισιοδοξία και τις δυσκο-

λίες που βιώνει  καθημερινά ο ελληνικός λαός.

Δωρεάν τροφεία  στους Παιδικούς Σταθμούς Κορωπίου
Σημαντικό γεγονός και  η εξασφάλιση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ

Ο Παπαδιαμάντης, όπως προκύπτει από κεί-

μενα, αλλά και από το βιβλίο του Παλλη-

νιώτη Ι. Οικονόμου, τίμησε το Χαρβάτι -

σημερινή Παλλήνη - στα διηγήματά του, με

τις πολλαπλές αναφορές, με εικόνες και

περιγραφές της ζωής του Χαρβατιού.

Ηταν  συχνός επισκέπτης του Χαρβατίου

καθώς η περιοχή του θύμιζε  έντονα τη

Σκιάθο, όπως ο ίδιος έλεγε αναπτύσσοντας

φιλίες με  μεγαλοεφοπλιστές της περιοχής.

Ετσι, αγάπησε το Χαρβάτι, περπάτησε

στους αγρούς, τους λόφους και τους οικι-

σμούς του και ιδιαίτερα συνήθιζε να επι-

σκέπτεται το εκκλησάκι του Αγίου

Νικολάου, που όχι μόνο το αναφέρει στο

διήγημα του “ο Επιτάφιος και η Ανάσταση
εις τα χωρία" ως μνημείο πολιτισμού αλλά

και περιγράφει με θρησκευτική ευλάβεια,

την περιφορά του επιταφίου.

Εφέτος, 100 χρόνια μετά τον θάνατό του,

ο Δήμος Παλλήνης τίμησε τον μεγάλο συγ-

γραφέα ως ένα κομμάτι του τοπικού πολιτι-

σμού του. 

Ο Σύλλογος «Ο Παλληνεύς» και ο Δήμος

Παλλήνης συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στη

μνήμη του στις 26 Σεπτεμβρίου στο εκκλη-

σάκι Αγίου Νικολάου στην Παλλήνη με ένα

ρεσιτάλ σε πιάνο με τη φωνή  του Ζαχαρία

Καρούνη, την  αφήγηση της Φωτεινής Βα-

ξεβάνη και Σολίστα τον Χρήστο Κομούση

που πρόσφεραν στον κόσμο  μια πανδαισία

από τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θεοδω-

ράκη αλλά και αφηγηματικά αποσπάσματα

του μεγάλου εθνικού μας συγγραφέα.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους

όλη η πολιτική ηγεσία του Δήμου, προ-

εξάρχοντος του Δημάρχου Θανάση Ζού-

τσου, ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και ο

σύλλογος φίλων Παπαδιαμάντη.

Η Παλλήνη τίμησε τον Α. Παπαδιαμάντη
σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από το θάνατο του 

Το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης,
ενταγμένο σε ένα πρόγραμμα
περιβαλλοντικών δράσεων,
εδώ και αρκετά χρόνια, έχει
πραγματοποιήσει ανάλογα
περιβαλλοντικά και πολιτι-
στικά προγράμματα μαθητές
και καθηγητές μαζί. Προγράμ-
ματα που συνήθως «κλεί-
νουν», κάθε έτος με μια
εκδρομή με εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτι-
στική- λογοτεχνική ομάδα
που αποτελείτο  από παιδιά
της Γ΄ Γυμνασίου, εργάστηκε
πάνω στο έργο του Δημήτρη
Ψαθά και την επίδραση της
γαλλικής πολιτικής, κουλτού-
ρας και γλώσσας στη Μετα-
ξική Ελλάδα, όπως την
περιέγραψε ο ίδιος. 

Σαν επιστέγασμα της δου-
λειάς τους, κάποια παιδιά
έστειλαν τα έργα τους στο
«Λογοτεχνικό εργαστήρι δη-
μιουργικής γραφής- Οι μαθη-
τές γράφουν» και, σαν
ομάδα, έκαναν εκπαιδευτικό
ταξίδι στο Παρίσι, (4/2011),
συνοδευόμενα από τους κα-
θηγητές τους  Θεοδωρίδου
Μιμίκα, Διοματάρη Μαριλένα,
Τσινταβή Κώστα και Ζημπλια-
κίδη Βασίλη. Επισκέφτηκαν
όλα τα αξιοθέατα της γαλλι-
κής πρωτεύουσας και είχαν

την ευκαιρία να δουν τις ση-
μαντικότερες αίθουσες του
Μουσείου του Λούβρου, να
ανεβούν στη Μονμάρτη, να
κάνουν βόλτα με τα ποταμό-
πλοια....
Οι δύο περιβαλλοντικές ομά-
δες του σχολείου υλοποίησαν,

με την Β΄ Γυμνασίου (23 μαθη-
τές), δύο προγράμματα: «Ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας»
και «Το κλίμα αλλάζει. Εμείς;».
Οι δύο ομάδες πραγματοποί-
ησαν τριήμερη εκπαιδευτική
επίσκεψη στα Τζουμέρκα της
Ηπείρου με τις καθηγήτριές
τους  Αλειφέρη Ματίνα, Αλι-
πράντη Ζανέτα και Παπαδο-
πούλου Σταυρούλα.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί

(20/3/11) με ορμητήριο το
χωριό  Κέδρος, επισκέφτηκαν
τον αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης, τα διατηρητέα και
παραδοσιακά χωριά Συρράκο
και Καλαρρύτες, το σπήλαιο
της Ανεμότρυπας, το γεφύρι
της Άρτας, διέσχισαν σαν τον

Άραχθο ποταμό με τα εντυπω-
σιακά γεφύρια του και ενημε-
ρώθηκαν στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αράχθου.  Στις δραστηριότητές
τους συμπεριέλαβαν πεζοπο-
ρία στο φαράγγι του Χρούσια
ποταμού και παρατήρηση της
ορνιθοπανίδας στη λιμνοθά-
λασσα του Αμβρακικού. 

Και οι δράσεις συνεχίζονται.

1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Κρωπίας (οδός Β. Αδάμ) με τις εκπαιδεί-
τριες (Νίκη Σταύρου και Παναγ. Στούμπου).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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To πρόβλημα της σχολικής στέγης, στην περιφερειακή ενό-

τητα της Ανατολικής Αττικής, απασχόλησε το Περιφερειακό

Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση του περιφερειακού συμβού-

λου Δημοσθένη Μπαρούτα

Η εισήγηση του Δημοσθένη Μπαρούτα στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής, είναι αποκαλυπτική καθώς και οι πίνακες που

παρουσιάζει:

«Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής από την οποία

προέρχομαι,  τα τελευταία χρόνια όπως είναι γνωστό, ανα-

πτύσσεται ταχύτατα σε όλους τους τομείς. Μια ανάπτυξη που

όμως δυστυχώς  γίνεται  χωρίς προγραμματισμό και χωρίς

σχέδιο. Ο πληθυσμός αυξάνεται, από συνεχή μετακίνηση.

Αυτή η νέα μετακίνηση της δεύτερης γενιάς εσωτερικών “με-

ταναστών”, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια (Πίνακες 1

και 2), από Δήμους του κέντρου προς την Περιφέρεια, δεν συ-

νοδεύεται με τα απαραίτητα έργα υποδομής. 

Αυτές, οι υπό διαμόρφωση πόλεις, που δέχονται το μεγάλο

κύμα των νέων κατοίκων, αναζητούν και χρειάζονται και τη

δική μας στήριξη.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, εκτός των άλλων (απο-

χετευτικό, πολεοδομικός σχεδιασμός κ.α.) που αντιμετωπίζει

η Ανατ. Αττική είναι και η έλλειψη σχολικής στέγης, που  αν

δεν ληφθούν άμεσα  μέτρα σε λίγα χρόνια θα γίνει εκρηκτικό.

Η διπλοβάρδια των σχολείων του κέντρου μεταφέρεται στις

σχολικές μονάδες  της Ανατ. Αττικής. Οι αύλειοι χώροι  των

υπαρχόντων σχολείων έχουν γεμίσει με ακατάλληλες και ακα-

λαίσθητες αίθουσες τύπου «κοντέινερς». Μια προσεκτική

ματιά στους  πίνακες που καταθέτω αποδεικνύει του «λόγου

το αληθές». Ο μαθητικός πληθυσμός την τελευταία 10/ετία

παρουσιάζει αύξηση 50%. Σε ορισμένους δήμους η αύξηση

αγγίζει και ξεπερνάει το 100%.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών χρειάζεται άμεσα

η ανέγερση 86 νέων διδακτηρίων μόνο στην Α/θμια Εκπαί-

δευση. Συγκεκριμένα χρειάζεται η ανέγερση 50 νηπιαγωγείων

και 36 δημοτικών. 

Γνωρίζω ότι η αρμοδιότητα ανέγερσης διδακτηρίων στην Ατ-

τική με τον «Καλλικράτη» πλέον ανήκει στους νέους δήμους.

Όμως και η Περιφέρεια πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα, με

δεδομένου τη συγχώνευση του ΟΣΚ και την έλλειψη πόρων.

Άλλωστε η διαχείριση των Π.Ε.Π. πέρασε στην αιρετή Περι-

φέρεια.

Προτείνω για όλα αυτά. Το Περιφερειακό συμβούλιο να ανα-

δείξει αυτό το τεράστιο πρόβλημα:

• Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΟΣΚ να εντάξει τις ώρι-

μες μελέτες ανέγερσης διδακτηρίων στο Π.Ε.Π. Αττικής. Να

διεκδικήσει από το ΕΣΠΑ τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων

για τη συγκεκριμένη δράση. 

• Στις περιοχές που δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, ιδιαί-

τερα στις πόλεις που αναπτύχθηκαν ως παραθεριστική κατοι-

κία, να γίνουν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

• Να χωροθετηθούν σε δημόσιες εκτάσεις, ιδιοκτησίας διαφό-

ρων Υπουργείων εντός ή εκτός Γ.Π.Σ. οικόπεδα για ανέγερση

διδακτηρίων.
Δημοσθένης Μπαρούτας

Δάσκαλος

Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικήςe-mail:

mparoutas.d@gmail.com

στέγης στην Ανατ. Αττική
απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εισηγητής ο περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημ. Μπαρούτας

«Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου - Το ανθρώπινο Σώμα» 
Εκθεση φωτογραφίας στην Πνευματική Εστία Βούλας

Εγκαινιαστηκε η ετήσια έκθεση του τμήματος φωτογραφίας του Δήμου 3Β, την Τρίτη 4

Οκτωβρίου στην Πνευματική Εστία Βούλας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πως ο φωτογραφικός φακός μπορεί

να αποτυπώσει την προσωπικότητα του ανθρώπου και το ανθρώπινο σώμα. Ενδιαφέρον

έχουν και οι φωτογραφίες από τους μαθητές  με την τεχνική του «light writing». 

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 9 Οκτωβρίου, στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας Ζεφύρου 2, από τις 18:00 έως τις 21:30.

Το οξύτατο πρόβλημα, η έλλειψη σχολικής     
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Γνωρίζουμε καλά ότι όλοι οι δημότες του

Ωρωπού περιμένουν χρόνια το μεγάλο και

σωτήριο έργο του βιολογικού καθαρισμού.

Πρόκειται για μια επένδυση που θα απαλ-

λάξει τον Δήμο μας από τον τρόπο ζωής

άλλων εποχών και θα μας δώσει την ευκαι-

ρία να αποκτήσουμε ένα ύπερσύγχρονο

αποχετευτικό δίκτυο.

Η “μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης” που

συντάχθηκε είναι έτοιμη να συμπληρώσει

τον φάκελλο που θα καταθέσουμε για την

χρηματοδότηση του έργου. Το έργο  περι-

λαμβάνει τέτοια στοιχεία που:

― διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ανα-

βάθμιση του τόπου, 

― εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα ζωής των

πολιτών δεν θα υποβαθμιστεί ούτε ελά-

χιστα, 

― καλύπτουν κι εξυπηρετούν το μεγαλύ-

τερο μέρος του νέου Καλλικρατικού

Δήμου Ωρωπού και ακόμη 

― μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε το

επεξεργασμένο νερό για άρδευση. 

Πρόκειται για βιολογικό καθαρισμό 3ου

βαθμού που σημαίνει ότι το νερό είναι κα-

τάλληλο για να χρησιμοποιείται στους κή-

πους και στα χωράφια μας. Δεδομένου ότι

η ποσότητα του θα αγγίζει τα 1,5 εκατομ-

μύριο κυβικά μέτρα αντιλαμβανόμαστε ότι

προσφέρει τεράστια οικονομία σε φυσι-

κούς πόρους και χρήμα για όλους. Επι-

πλέον, η τεχνολογία είναι τέτοια που δεν

αφήνει κανένα κατάλοιπο όπως π.χ. οσμές,

και δεν υποβαθμίζει την περιοχή, αντίθετα,

δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. 

Η θέση που προτείνεται από τους μελετη-

τές ως ιδανική σύμφωνα με κριτήρια, όπως

η δυνατότητα απόκτησης γης και η χαμηλή

όχληση των κατοίκων είναι η θέση “Στενό”

στα όρια Συκαμίνου - Αυλώνα η οποία απέ-

χει σχεδόν 3,5 χλμ. από το Συκάμινο και

5,5χλμ από τον Αυλώνα. Είναι μια τοποθε-

σία που ενέκριναν οι 6 από του 7 αρχηγούς

των δημοτικών παρατάξεων που αποτε-

λούν την "Επιτροπή Βιολογικού". 

Ωστόσο, βρισκόμαστε στη διαδικασία ενη-

μέρωσης των κατοίκων και την τελική

απόφαση θα την πάρει μόνο το Δημοτικό

συμβούλιο, το ανώτατο όργανο σε μια δη-

μοκρατική κοινωνία.

Έφτασε η στιγμή, όλοι οι δημότες μαζί, να

αναλάβουμε να φέρουμε εις πέρας το με-

γάλο έργο που θα ανακουφίσει τις ζωές

μας και θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην

περιοχή. Ο υδροφόρος ορίζοντας θα κα-

θαρίσει, αλλά και οι αντικειμενικές αξίες

θα αναβαθμιστούν. Η ζωή όλων θα γίνει

καλύτερη. 

Στην Ελλάδα και στον Ωρωπό, έχουμε

ανάγκη από μεγάλα έργα όχι από μεγάλα

λόγια. Από την αρχή της θητείας μας δε-

σμευτήκαμε γι' αυτό και καθημερινά το κά-

νουμε πράξη. Ο Βιολογικός του Ωρωπού

είναι πρό των πυλών. Σας προσκαλώ να αγ-

καλιάσετε την προσπάθεια μας και να μην

αφήσετε την τελευταία μας ευκαιρία να

πάει χαμένη. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύ-

χουμε πολλά.

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Οικονομάκος

Η τελευταία ευκαιρία για τον Ωρωπό

Προ των πυλών για το μεγάλο

έργο της αποχέτευσης

Στις  3 Οκτ.  πραγματοποιήθηκε στο

Κτίριο Υποστηρίξεως Βιομηχανικών

Επιχειρήσεων (ΚΥΒΕ) στο Περιστέρι,

εκδήλωση του Ενιαίου Παλλαϊκού Με-

τώπου (ΕΠΑΜ).

Η εκδήλωση  είχε σαν σκοπό τη Συγ-

κρότηση Ευρύτατου Μετώπου Πολιτών

και Κινήσεων, για την οργανωμένη ΑΡ-

ΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από το λαό των συ-

νεχόμενων χαρατσιών που

επιβάλλονται από την Τρόικα και το Κα-

τοχικό Καθεστώς. 

Μοναδική παραφωνία στην εκδή-

λωση, υπήρξε η αδυναμία των

διοργανωτών, όπως και οι ίδιοι άλ-

λωστε παραδέχθηκαν, να ανταπο-

κριθούν στην ανέλπιστη

προσέλευση τόσου κόσμου, που

ξεπέρασε τις 2000 άτομα, όταν η

χωρητικότητα της αίθουσας της

εκδήλωσης είναι μόνο για 800.

Τις θέσεις του ΕΠΑΜ για τους ση-

μερινούς έκτακτους λεγόμενους

φόρους (χαράτσια), αλλά και για αυ-

τούς που σίγουρα θα ακολουθήσουν,

ανέπτυξε ο γνωστός οικονομολόγος-

αναλυτής, μέλος της πολιτικής επιτρο-

πής του ΕΠΑΜ Δ. Καζάκης, που τόνισε

ότι οι οργανώσεις του ΕΠΑΜ:

• Στηρίζουν  συνειδητά την ΑΡΝΗΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, και οργανώνουν  με πρα-

κτικούς τρόπους την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥ-

ΠΑΚΟΗ. 

• Δημιουργούν ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

και μαζί με άλλες Συλλογικότητες, που

ξεκινούν από το επίπεδο της γειτονιάς

και εξελίσσονται σε Πανελλαδικό επί-

πεδο, απαντούν δυναμικά και πρακτικά

στην κυβερνητική προπαγάνδα και την

τρομοκρατία που αυτή επιβάλλει στον

πληθυσμό της χώρας, με πλατειά ενη-

μέρωση των πολιτών. 

• Δημιουργούν  ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

με Νομικούς και Ιατρούς, σε όσους συ-

στρατεύονται  στην κοινή αυτή προ-

σπάθεια  και δημιουργούν συνθήκες

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ώστε  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να

σπάσουν  τις συνθήκες φόβου που επι-

βάλλει το καθεστώς. 

• Επιδιώκουν την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της κα-

τοχικής κυβέρνησης και το ΔΙΩΞΙΜΟ

της Τρόικας και με αυτό το μέσον.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

του ΕΠΑΜ παρέμβαση έκανε ο στρατη-

γός ε.α Δ. Κυπριώτης που ήταν και ο

συντονιστής της εκδήλωσης, καθώς και

ο καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστή-

μιου Γ. Παπαμιχαήλ που αναφέρθηκε

στην πολιτική ανυπακοή, ο ιατρός-καρ-

διολόγος Α. Γιαννουλόπουλος επικε-

φαλής του Δικτύου Αλληλεγγύης

Ιατρών του ΕΠΑΜ, ο Χ. Χρήστου Δικη-

γόρος του Δικτύου Αλληλεγγύης Νομι-

κών του ΕΠΑΜ. Την εκδήλωση

χαιρέτησαν εκπρόσωποι Κινημάτων

που δήλωσαν τη συμπαράταξη τους

στην πρωτοβουλία του ΕΠΑΜ.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μία μαρα-

θώνια   διαδικασία  ερωτήσεων του κό-

σμου, στις οποίες απάντησε ο Δ.

Καζάκης, που ολοκληρώθηκε ύστερα

από 5 ώρες! 

Κλείνοντας την εκδήλωση οι διοργα-

νωτές υποσχέθηκαν να την επαναλά-

βουν σε μεγαλύτερης χωρητικότητας

χώρο, που να μπορέσει να αντα-

ποκριθεί στην επιθυμία του κό-

σμου να την  παρακολουθήσει

άνετα.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμαρ-

χος Περιστερίου Ανδ. Παχατουρί-

δης, που παρακολούθησε την

εκδήλωση, υποσχέθηκε με δική

του πρωτοβουλία  να διαθέσει το

κλειστό γήπεδο της Πόλης.

Καθημερινά οι Τ.Ο. του ΕΠΑΜ

που ιδρύονται σε όλη την επι-

κράτεια, έχουν αναλάβει να ενημερώ-

νουν τον τοπικό πληθυσμό και να

ενισχύουν τα δίκτυα αλληλεγγύης γει-

τονιάς..

Την Κυριακή στη Βάρκιζα

Για το σκοπό αυτό, την Κυριακή 9/10

11πμ στο  ζαχαροπλαστείο ES-

PLANADE στη Βάρκιζα, ιδρύεται το

ΕΠΑΜ ΒΒΒ και  απευθύνεται σε

όποιον επιθυμεί να λειτουργήσει

σύμφωνα με τις αρχές του Μετώπου,

χωρίς κομματικά διαπιστευτήρια.   

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής

στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής αποτελεί το σημαντικότερο

εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Αττικής για τα επό-

μενα χρόνια αν όχι δεκαετίες.

Ετσι στο Περιφεριακό Συμβούλιο της 22/9 έγινε μία παρου-

σίαση του Σχεδίου Νόμου από τον Οργανισμό Αθήνας

(ΟΡΣΑ), με ομιλητή τον καθηγητή

και πρόεδρο του Οργανισμού Πο-

λύζο.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Θανά-

σης Αυγερινός, χαρακτήρισε την

παρουσίαση αυτή «ως μίας ευχάρι-

στης φιλολογικής και ακαδημαϊκής

βραδιάς!». Κι αυτό γιατί όπως σημει-

ώνει «σε  ένα Σχέδιο Νόμου τέτοιας

σημασίας, καθοριστικού παράγοντα

επιτυχίας αποτελούν οι πολιτικές αποφάσεις για συγκεκρι-

μένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, χρονοδιάγραμμα εφαρ-

μογής, και το σπουδαιότερο το κόστος και οι πηγές

χρηματοδότησης.

Σε ένα Σχέδιο Νόμου 224 σελίδων, που το βασικό χαρακτη-

ριστικό είναι μία απαρίθμηση και συχνή επανάληψη αμέτρη-

των ενεργειών και δράσεων που υποτίθεται οτι θα

εφαρμοστούν, που όμως μόνο σαν ευχές μπορούν να εκλη-

φθούν».

Ερωτήσεις έθεσε προς τον ομιλητή, τις απαντήσεις των

οποίων θα πάρει στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο,

όπως του απάντησαν. Μεταξύ των ερωτήσεων είναι:  

- Συμπίπτουν οι στρατηγικοί σχεδιασμοί ΟΡΣΑ και Περιφέ-

ρειας;   

- Πως θα επιτευχθεί, όπως αναφέρεται, η διατήρηση και ενί-

σχυση της γεωργίας και των παραδοσιακών καλλιεργειών

και βιολογικών  προϊόντων, δεδομένης της μεγάλης επιβά-

ρυνσης από τους ρύπους του αεροδρομίου, τις βιομηχανικές

ζώνες, τους ΧΥΤΑ, τα προβληματικά υπόγεια ύδατα, αλλά

και την μεγάλη οικιστική πίεση λόγω της μετοίκησης πολλών

κατοίκων απο την Αθήνα στην Ανατολική και Δυτική Αττική;

Το θέμα είναι καυτό για την Ανατολική Αττική, ιδιαίτερα, και

θα επανέλθουμε με περισσότερες  λεπτομέρειες. 

Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ)

εντυπωσιακή συγκέντρωση και συμμετοχή 
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Ο επί 32 χρόνια Δήμαρχος της γαλλικής

πόλης Garons και Ελληνας Καλυβιώτης,

Γιάννης Γιαννικόπουλος, άφησε την τελευ-

ταία του πνοή στη γαλλική πόλη, αλλά μετά

από επιθυμία του, η οικογένειά του μετέ-

φερε την τέφρα του στον οικογενειακό

τάφο στα Καλύβια

Επιμνημόσυνη δέηση για τις 40 ημέρες από

το θάνατο του τελέστηκε την Κυριακή 2

Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού

της Θεοτόκου στην κεντρική πλατεία Καλυ-

βίων. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου,

απευθυνόμενος στη σύζυγο και τα παιδιά

του εκλιπόντος, εξέφρασε τη βαθιά του

θλίψη για τον απροσδόκητο χαμό του

Γιάννη Γιαννικόπουλου και μίλησε με θερμά

λόγια για το ήθος, την εξαιρετική πορεία

της ζωής του, αλλά και τη σημαντική προ-

σφορά του στα κοινά, λέγοντας χαρακτηρι-

στικά ότι «η σφραγίδα του τόσο στα
δημοτικά πράγματα της Garons, όσο και στο

Νομό Gard της Γαλλίας, είναι πραγματικά
ανεξίτηλη». Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη

αναφορά στη μεγάλη του αγάπη για τον

τόπο που γεννήθηκε, τα Καλύβια, επισημαί-

νοντας την ομάδα στήριξης και βοήθειας

που ο ίδιος συνέστησε το 2007 ως δήμαρ-

χος Garons, για να ενισχύσει οικονομικά το

Δήμο Καλυβίων για την αποκατάσταση των

ζημιών  στις πληγείσες περιοχές από την

καταστροφική πυρκαγιά της 25ης Αυγού-

στου 2007.    

Ο Δήμος Σαρωνικού ως ελάχιστο φόρο

τιμής στη μνήμη του, προχώρησε στην ονο-

ματοθεσία της πλατείας μπροστά στην κα-

τοικία του στα Καλύβια  (Λεωφ. Σουνίου &

Ρήγα Φεραίου) σε «ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ GARONS».

Ανάλογη ενέργεια είχε γίνει τον περασμένο

Μάιο από τη δημοτική αρχή της Garons, η

οποία τίμησε το Γιάννη Γιαννικόπουλο, ονο-

μάζοντας ένα τεράστιο πάρκο και ένα πολι-

τιστικό κέντρο με το όνομα του και συνό-

ψισε όλη την πορεία της ζωής του με τρεις

λέξεις: «Ένας άνθρωπος, μια ζωή, μια
πόλη». Ο Δήμαρχος Σαρωνικού κλείνοντας

την ομιλία του συμπλήρωσε την παραπάνω

φράση ως εξής «Ένας άνθρωπος, μία ζωή,
δύο πόλεις και πάνω από όλα η Μητέρα Πα-
τρίδα». 

* Ο Γιάννης Γιαννικόπουλος γεννήθηκε στα Κα-

λύβια το 1939. Σπούδασε Ιατρική στο Μονπελιέ

της Γαλλίας. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό του Μαρί-

Κλωντ, παντρεύτηκαν το 1965 και εγκαταστάθη-

καν στην Garons. Οι κάτοικοι της γαλλικής πόλης,

εκτιμώντας τη μεγάλη κοινωνική του προσφορά,

τον τίμησαν, εκλέγοντας τον δήμαρχο για 32

ολόκληρα χρόνια, από το 1976 έως και το 2008.

Γνωστός δε για τη δραστηριότητά του και στην

ευρύτερη περιοχή, εκλεγόταν παράλληλα και νο-

μαρχιακός σύμβουλος στο νομό Gard, για 25 συ-

νεχή χρόνια. Απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 2011

σε ηλικία 72 ετών. 

«Ένας άνθρωπος, μια ζωή, μια πόλη»

Ο Καλυβιώτης Γιάννης Γιαννικόπουλος 
και δήμαρχος της γαλλικής Garons “έφυγε”...

Με την εκδήλωση “Ανθισμένη

κερασιά” (Cherry Blossom) &

“Κλαδί ελιάς” (Olive Branch),

που διοργάνωσε ο πρώην Δή-

μαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζα-

γάρης, (22/9)  στον

κινηματογράφο Cool Tymvos,

στήθηκε πραγματικά,  μια γέ-

φυρα φιλίας μεταξύ Μαρα-

θώνα και Ιαπωνίας. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο

πρώην δήμαρχος Μαραθώνα

Σπύρος Ζαγάρης καθώς και ο

πρόξενος της Ιαπωνικής κυβέρ-

νησης Σουσούμου Ουέντα και

διαβάστηκε μήνυμα του καθη-

γητή Παν/μίου Μπον Κοϊζούμι,

δισέγγονο του εκ Λευκάδος

καταγόμενου Χερν. 

Η όλη εκδήλωση  περιελάμ-

βανε:
― φωτογραφική έκθεση με θέμα

το τσουνάμι των Μπον Κοϊ-

ζούμι και Χιροκάζου ΄Οχασι

― έκθεση μικρογραφίας του γλυ-

πτού «το Πνεύμα του Ερμή»,

του Μασαάκι Νόντα

― προβολή 3 ταινιών μικρού μή-

κους, που ταξίδεψαν τους θε-

ατές στην Ιαπωνία και

μετέφεραν μηνύματα αισιοδο-

ξίας από τον Ιαπωνικό λαό.

― μουσική παράσταση με τους:

Καόρου Σιμίζου  και το συγ-

κρότημα ΑΝΕΜΟΣ  του Κ. Χα-

τζόπουλου και της Κατερίνας

Νιτσοπούλου, σε πρώτη πα-

ρουσίαση μελοποιημένων ποι-

ημάτων HAIKU.

Η φωτογραφική έκθεση περιε-

λάμβανε σπάνια ντοκουμέντα

από τις πρώτες μέρες της κα-

ταστροφής, που ήταν γενικό-

τερα απαγορευμένη η

επίσκεψη στην πληγείσα πε-

ριοχή. 

Στο χαιρετισμό του ο  Σπύρος

Ζάγαρης ειπε μεταξύ άλλων: 

«Το κλαδί της ανθισμένης κε-

ρασιάς και το κλαδί της ελιάς

συμβολίζουν μ’ ένα ιδιαίτερο

τρόπο την Ιαπωνία και την Ελ-

λάδα· δυο χώρες που πραγμα-

τικά βρίσκονται μακριά, μόνο

στο χάρτη, και μοιράζονται

πάνω από 150 χρόνια φιλίας

και συνεργασίας.

Πριν λίγες μέρες συμπληρώθη-

καν 6 μήνες από την ημέρα της

ανυπολόγιστης φυσικής κατα-

στροφής που έπληξε την Βο-

ρειοανατολική  Ιαπωνία.

Συνέπεσε επίσης να συμπλη-

ρώνεται ένας χρόνος από την

ημέρα που γιορτάσαμε τα απο-

καλυπτήρια του γλυπτού του

Ιάπωνα καλλιτέχνη Μασαάκι

Νόντα. Του “Πνεύματος του

Ερμή”, που κοσμεί την αφετη-

ρία του μαραθωνίου δρόμου

στον Μαραθώνα, δωρεά του

καλλιτέχνη.

Το γλυπτό αυτό,  αποτέλεσε

την συμμετοχή της Ιαπωνίας

στον εορτασμό της επετείου

των 2500 χρόνων της μάχης

του Μαραθώνα.

Αυτές ήταν οι αφορμές για την

διοργάνωση αυτής της εκδή-

λωσης, μαζί με την διάθεση εκ-

πλήρωσης ενός χρέους.

Όταν το 2009, ο Μαραθώνας

και σχεδόν ολόκληρη η ΒΑ Ατ-

τική, δοκιμάστηκαν από τις κα-

ταστροφικές πυρκαγιές, ο

Ιάπωνας φίλαθλος του μαρα-

θωνίου, Σιμομούρα, πρόεδρος

της μεγάλης βιομηχανίας

Τορέϋ, ταξίδεψε από την Ιαπω-

νία στον Μαραθώνα, για ηθική

συμπαράσταση και μια συμβο-

λική δωρεά προς το Μουσείο

του μαραθωνίου δρόμου.

Αισθάνθηκα λοιπόν την

ανάγκη να ανταποδώσω με

την αποψινή  εκδήλωση,

αυτές τις χειρονομίες  φιλίας,

εκδηλώνοντας συμβολικά

συμπαράσταση στον Ιαπω-

νικό λαό, αυτές τις δύσκολες

ώρες.

Συνοδοιπόροι σ’ αυτή την προ-

σπάθεια,  ο Τάκης Ευσταθίου, ο

Τάσος Κάτσαρης και η Καόρου

Σιμίζου, ο Κώστας Χατζόπου-

λος  και η Κατερίνα Νιτσοπού-

λου του συγκροτήματος ΑΝΕ-

ΜΟΣ, η Σόκο και ο Μπον

Κοϊζούμι δισέγγονοι του Λευ-

κάδιου Χέρν, η Μαρίνα Λυκου-

ρέζου-Κοριολάνο  και φυσικά η

γυναίκα μου Ντίνα. Τους ευχα-

ριστώ από καρδιάς. Ιδιαίτερες

ευχαριστίες οφείλω στην Ιαπω-

νική πρεσβεία.

Σ’ αυτή την εποχή των αδιεξό-

δων και των άλυτων κοινω-

νικο- οικονομικών και

πολιτικών προβλημάτων, που

με γεωμετρική πρόοδο ανα-

δύονται παντού, ο άνθρωπος

είναι υποχρεωμένος να αναζη-

τήσει αισιοδοξία και πνευμα-

τική πληρότητα στις

πνευματικές του ρίζες, στον

πολιτισμό. Σήμερα περισσό-

τερο από ποτέ έχουμε ανάγκη

τις αξίες και τα ιδανικά που

γεννήθηκαν στον Μαραθώνα

2500 χρόνια πριν και εξακο-

λουθούν να εμπνέουν.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ

έχουμε ανάγκη από θετικά

πρότυπα, από το μεγαλείο και

την ψυχική δύναμη της μάνας

από την Ιαπωνία, που δεν πε-

ριορίστηκε να θρηνεί πάνω από

τα χαλάσματα του σχολείου,

όπου έχασε τη ζωή της η κο-

ρούλα της,  αλλά εκπαιδεύ-

τηκε, απέκτησε δίπλωμα

χειριστού σκαπτικού μηχανή-

ματος κι έσκαψε μόνη για να

βρει τα λείψανα του παιδιού

της.

Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, περ-

νάει την δυσκολότερη πε-

ρίοδο, στην μεταπολεμική

Ιστορία της.

Σ’ αυτή την κρίση, το παρά-

δειγμα του λαού της Ιαπωνίας

μπορεί να αποτελέσει  πηγή αι-

σιοδοξίας κι έμπνευσης».

Το μήνυμα του ελληνικής κατα-

γωγής, από την Λευκαδίτισα

μητέρα του Λευκάδιου Χερν –

Κοϊζούμι, ένας από τους μεγα-

λύτερους συγγραφείς της

Ιαπωνίας, γράφει μεταξύ

αλλων. «Η πρωτοφανής κατα-

στροφή που σκόρπισε ο “Σει-

σμός της Ανατολικής Ιαπωνίας”

στις 11 Μαρτίου 2011, έκανε

όχι μόνο την Ιαπωνία, αλλά και

ολόκληρο τον κόσμο να χά-

σουν τα λόγια τους από το

φόβο και τη θλίψη. 

Κι όμως, επιθυμούμε να μετα-

φέρουμε αυτά τα μηνύματα σε

όλους, χωρίς να κλείνουμε τα

μάτια μας μπροστά στα γεγο-

νότα. Έτσι, πραγματοποιείται

απόψε,  αυτή η έκθεση φωτο-

γραφίας.

...Οι πληγείσες περιοχές έχουν

πλημμυρίσει και πάλι από χθες

βράδυ, εξαιτίας των δυνατών

βροχών του Τυφώνα 15. Οι άν-

θρωποι των κατεστραμμένων

περιοχών, έχουν αρχίσει να

αναζητούν πλέον έναν τρόπο

ζωής, που να μην κυνηγά τα

υλικά αγαθά».

Να τι αναφέρουν σχετικά με

την επίσκεψή τους εκεί για να

φωτογραφίσουν.

Ο  Μπον Κοϊζούμι:

«Εγώ ο ίδιος κατά την επί-

σκεψή μου στην πληγείσα πε-

ριοχή του Ισινομάκι, άκουσα

από τους κατοίκους να λένε:

«η 11η Μαρτίου είναι η μέρα

της επανεκκίνησης. Αλλαξα

τον τρόπο ζωής που κυνη-

γούσα τα υλικά αγαθά. Από την

ημέρα αυτή και ύστερα όλοι

έγιναν πιο φιλικοί»

Και ο κ. ΄Οχασι κλείνει το ρε-

πορτάζ του  από την περιοχή

Μιγιάκι που επλήγη, γράφον-

τας:

«Το ρεπορτάζ μου ξεκίνησε

ένα μήνα μετά το χτύπημα του

σεισμού. Η πόλη απείχε πολύ

ακόμα από την ανάκαμψη, οι

άνθρωποι όμως είχαν αρχίσει

να κινούνται προς τα μπρος,

προς την ανασυγκρότηση, για

ν’ ανακτήσουν την ίδια τους

την πατρίδα… Σίγουρα από δω

και στο εξής έχουν να διανύ-

σουν πολύ δρόμο, όμως θέλω

να το δείτε εσείς, αλλά και

πολλοί ακόμα. Θέλω να δείτε

τους ανθρώπους να ανακτούν

την πατρίδα τους μέσα από τα

τόσα συντρίμμια».

Γέφυρα φιλίας και πολιτισμού Μαραθώνα - Ιαπωνίας

Οι Ιάπωνες εκπρόσωποι με τον τ. δήμαρχο Σπ. Ζάγαρη, τον νυν δήμαρχο
Ραφήνας - Πικερμίου Γ. Χριστόπουλο και τον εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΛΛΗΝΗ  04/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 32519
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 809.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό, με έγγραφες και εν-
σφράγιστες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντι-
κών για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης ενδεικτικού προϋπολογισμού
657.723,58€ πλέον ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Δήμο Παλλή-
νης, β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της όσον αφορά στα ελαιολιπαν-
τικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 34/2011 θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Παλλήνης. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις:
(α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209
παρ.1
(β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ.  Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(γ) της με αρ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
(δ) Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα
και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/1995
(Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
(ε) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
(στ)Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α796) άρθρο 1 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796
άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ.66/Α7 11-
04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εται-
ρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.
(ζ) το Π.Δ. 346/98 « Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» (έχει καταργηθεί
εκτός από τα αρ.35 παρ.1 και αρ.36).
(η) το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" κλπ».
(θ) του Π.Δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996) « Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέ-
ρακας) την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00πμ – 11:00πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ
αριθμ 34/2011 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας. του Δήμου Παλλή-
νης, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύ-
νεται προς τον  Δήμο Παλλήνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το γραφείο κίνησης του Δήμου (οδός Αγίου
Αθανασίου, Παλλήνη) και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 - 13:00 στο τηλ 210-6032898, υπεύθυνος
πληροφοριών κ. Βασιλείου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΠΑΤΑ  04/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 30857

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει εκ νέου

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθεί-
σης αξίας 55.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής, την 14/10/2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής των προσφορών η 11:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, ήτοι 1.100,30€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΠΑΤΑ  04/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 30856
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την
τμηματική προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 20.328,70 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 17/10/2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής των προσφορών η 11:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 1.016,44€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

Στον τομέα Ενέργειας η

εταιρεία ΜΕΤΚΑ βασίστηκε

στη μακρόχρονη βιομηχα-

νική και κατασκευαστική εμ-

πειρία της σε

Θερμοηλεκτρικούς και

Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς

Παραγωγής Ηλεκτρικής

Ενέργειας και πλέον αποτε-

λεί σημείο αναφοράς ως

εταιρεία μελέτης - προμή-

θειας - κατασκευής στην νο-

τιοανατολική Ευρώπη.

Ετσι κατέκτησε και νέα επι-

τυχία με την  Επιστολή Ανά-

θεσης που έλαβε (04

Οκτωβρίου) για την κατα-

σκευή θερμικής ενεργει-

ακής μονάδας, ισχύος

1250MW, στο Ιράκ, μετά την

επιτυχή ολοκλήρωση δια-

γωνισμού. 

Το ανεκτέλεστο έργων της

ΜΕΤΚΑ ενισχύεται κατά

€260 εκατομμύρια με το σύ-

νολο να διαμορφώνεται στο

ποσό των περίπου €2 δις,

από τα οποία 92% αφορά σε

έργα  στο εξωτερικό. Πρό-

κειται για το 7o έργο κατα-

σκευής εργοστασίου

ηλεκτροπαραγωγής που

αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ.

«Εν Ελλάδι 
Μεσογειακή»
συνδυάζει το γάλα και το

ελαιόλαδο και έχει λανσαρι-

στεί από την Creta Farms. Η

«Εν Ελλάδι Μεσογειακή»

βασίζεται στη συνταγή «Εν

Ελλάδι», όπου το 50% των

ζωικών λιπαρών έχει αντι-

κατασταθεί με ελαιόλαδο.

Το νέο προϊόν σηματοδοτεί

την είσοδο της κρητικής

εταιρείας στην ευρύτερη

αγορά τροφίμων.

Ελαιόλαδο esti… ζωή

και ελληνική παράδοση
Μνήμη και ιστορία που αποτυ-

πώνονται στο όνομα, και στις

πρωτότυπες συσκευασίες της

σειράς προϊόντων esti: Βιολο-

γικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαι-

όλαδο Καλαμάτα Π.Ο.Π..

Ελαιόλαδο esti, με  ταυτότητα,

συσκευασία και επικοινωνία

από τη Red Design Consultants,

που τονίζει τα ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά του.

Ενα προϊόν, που λανσαρίστηκε

πριν ένα χρόνο  στην έκθεση

της SIAL στο Παρίσι και γνωρί-

ζει ήδη τεράστια επιτυχία, στο

εξωτερικό.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ΠΕΡΙΞ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

ΤΗΛ/ΦΑΞ:2108970533

Κάλεσμα 
για ενημέρωση και διευκρινήσεις 

του νόμου περι τακτοποίησης αυθαιρέτων

Ο σύλλογός μας πραγματοποιεί συγκέντρωση των κατοί-
κων της περιοχής στις 16.10.2011 ημέρα Κυριακή από τις
10.30 έως τις 12.30 στο πολιτιστικό κέντρο στο Κίτσι, με
θέμα ενημέρωση και διευκρινήσεις του νόμου 1014 περι
τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων. 
Για το λόγο αυτό, καλεί τους μηχανικούς του Κορωπίου,
που επιθυμούν, να παρευρεθούν προκειμένου να ενημε-
ρώσουν τους κατοίκους για το θέμα αυτό. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματεύς
Γιάννης Μανιάτης Δήμητρα Μυκονιάτη
τηλ. 6977341792

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΛΑΥΡΙΟ  03/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 21696

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Κουντουριώτου 1, Λαύριο
Τηλ. 2292 320147162, Fax 2292 022413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφρα-
γισμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και
ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των αναγκών συν-
τήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για ένα
(1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 73.702,88€ (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός
Κουντουριώτη 1, στις 12 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,
οπότε λήγει η προθεσμια παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της Επι-
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά
στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1,
ΛΑΥΡΙΟ Τ.Κ. 19500, μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011, προηγούμενη ερ-
γάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να
καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 2.966,05 €.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόιδες υπάλληλοι: Σ. Σκλέπα
- Γ. Μαργαρίτη και στα τηλέφωνα: 2292 320162 & 20147.

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Λεβαντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΠΑΤΑ  04/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 30853
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την
τμηματική προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ,
ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.916,75 € συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 17/10/2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής των προσφορών η 12:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 3.045,79€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΠΑΤΑ  04/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 30855
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την
τμηματική προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.986,75 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 14/10/2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:30π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής των προσφορών η 13:00π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 3.449,34€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Εργα στο ΙΡΑΚ  με την “METKA” 
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Καλπάζει η ανεργία
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα

Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής  και τ. Υφυπουργός Θανάσης

Μπούρας κατέθεσε ερώτηση με θέμα τις «εφιαλτικές προβλέψεις

για ανεργία 26%».

Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Θ. Μπούρας:

«Την εκτίμηση ότι η πραγματική ανεργία

στην Ελλάδα θα φθάσει το 26% ως το 2012,

που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό 1.250.000

εργαζομένων και η στατιστική ανεργία στο

21%, εξέφρασε με ετήσια έκθεση το Ινστι-

τούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. 

Η έκταση της ανεργίας αυτής συγκρίνεται

με εκείνη της δεκαετίας του 1960 και ιδιαίτερα της ανεργίας του

1961, όπου η ανεργία ήταν 26,4%, ποσοστό που αντιστοιχούσε σε

720.000 ανέργους, σε ένα εργατικό δυναμικό 3.640.000.

Η Κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει τόσο το μείγμα της ακο-

λουθούμενης πολιτικής της, όσο και τις ταχύτητες με τις οποίες

εργάζεται», κατέληξε ο βουλευτής.

Αποζημιώσεις 

αμπελοκαλλιεργητών
ζητάει με ερώτησή του ο βουλευτής

Γιώργος Βλάχος

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, έφερε

με ερώτηση στη Βουλή το θέμα της κάλυψης ζημιών, λόγω

προσβολής αμπελοκαλλιεργειών από περονόσπορο.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος Υπουργός σημειώνει μεταξύ

άλλων ότι, οι ζημιές από περο-

νόσπορο δεν καλύπτονται

ασφαλιστικά από τους κανονι-

σμούς του ΕΛΓΑ, ούτε προ-

βλέπεται στους κανονισμούς

αυτούς διαδικασία κατ’ εξαί-

ρεση αποζημιώσεων. 

Επιπλέον επισημαίνει πως στις

περιπτώσεις και στις γεωγρα-

φικές ζώνες που ενδεχομένως

υπάρχει έξαρση των φαινομέ-

νου, η μόνη δυνατότητα αποζημίωσης αυτών των παραγω-

γών είναι η ένταξη των ζημιών αυτών σε καθεστώς ΠΣΕΑ,

ωστόσο σημειώνεται ότι για να διατυπωθεί σωστά το αίτημα

προς την Ε.Ε πρέπει αυτή η προσβολή να χαρακτηρισθεί κα-

ταρχάς επιδημία που σημαίνει πως οι παραγωγοί δεν μπο-

ρούσαν να κάνουν κάτι για τον περιορισμό της.

«Για άλλη μια φορά, η αναποτελεσματικότητα του κρατικού

μηχανισμού και η τεράστια γραφειοκρατία, ωθεί ένα ακόμη

παραγωγικό κλάδο –όπως είναι αυτός των αμπελοκαλλιερ-

γητών- σε οικονομικό μαρασμό», δηλωνει ο Γ. Βλάχος.

«Να πληρωθούν βουλευτές και υπουργοί με ομόλογα» 
πρόταση του Στέφανου Μάνου

Υπάρχει ένα ομόλογο του ελ-

ληνικού Δημοσίου που λήγει

στις 22 Μαρτίου 2012, σε 6

μήνες από σήμερα. Στη λήξη

του, αν η Ελλάδα δεν έχει έως

τότε χρεοκοπήσει, ο ιδιώτης

κάτοχος του ομολόγου (οι τρά-

πεζες έχουν δεχθεί στο πλαί-

σιο του PSI να το

αντικαταστήσουν με νέο ομό-

λογο) θα εισπράξει το κεφά-

λαιο συν το τελευταίο κουπόνι

(4,5%). Το ομόλογο αυτό που

στις 22 Μαρτίου 2012 θα δώσει

στον κάτοχό του 104,5 € που-

λιέται σήμερα γύρω στα 55 €.

Στην αγορά έχει διαμορφωθεί,

από χιλιάδες αγοραστές και

πωλητές που ενεργούν εθε-

λοντικά, μια πραγματικότητα

που σας δίνει το δικαίωμα να

ξοδέψετε 55 ευρώ αύριο το

πρωί και να προσδοκάτε ότι το

ελληνικό Δημόσιο θα σας πλη-

ρώσει 104,5 ευρώ στις 22 Μαρ-

τίου 2012.

Αν πιστεύετε τις υποσχέσεις

των κ. Παπανδρέου και Βενιζέ-

λου, αν πιστεύετε ότι πράγματι

η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει,

έχετε τη δυνατότητα να ...δι-

πλασιάσετε τα λεφτά σας σε 6

μήνες. Οι «αγορές» σάς κά-

νουν αυτό το δώρο. Αρκεί να

πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα

τηρήσει όλες τις υποσχέσεις

της και συνεπώς δεν θα χρεο-

κοπήσουμε.

Οι κ. Παπανδρέου και Βενιζέ-

λος επένδυσαν πολιτικό κεφά-

λαιο σε μια πράξη υψηλού

συμβολισμού: Θα κόψουν ένα

μισθό από τους αιρετούς πολι-

τικούς. Ο συμβολισμός δεν άλ-

λαξε την τιμή του ομολόγου. Οι

αγορές εξακολουθούν να προ-

εξοφλούν χρεοκοπία πριν από

τον Μάρτιο του 2012.

Προτείνω στους κ. Παπαν-

δρέου και Βενιζέλο:

1. Να μην περικόψουν τον ένα

μήνα και να καταβάλουν, για

τους επόμενους 6 μήνες, σε

όλους τους βουλευτές του

ΠΑΣΟΚ τη μηνιαία βουλευτική

αποζημίωσή τους με ομόλογα

ελληνικού Δημοσίου λήξεως

Μαρτίου 2012. Οποιος διαμαρ-

τυρηθεί θα σημαίνει πως δεν

πιστεύει στις διαβεβαιώσεις

του πρωθυπουργού ότι δεν θα

χρεοκοπήσουμε. Οσοι δαγκω-

θούν και δεχθούν αδιαμαρτύ-

ρητα να πληρώνονται με ομό-

λογα (όπως άλλωστε πληρώ-

νονται διάφορες κατηγορίες

πολιτών στις οποίες χρωστάει

το κράτος), θα μάθουν τη ση-

μασία των «αγορών». Θα πα-

ρακολουθούν την καθημερινή

αποτίμηση του ομολόγου και

θα γνωρίζουν αν πλησιάζουμε

ή απομακρυνόμαστε από τη

χρεοκοπία. Θα αρχίσουν να

στηρίζουν ολοψύχως κάθε

μέτρο εξυγίανσης της οικονο-

μίας, μιας και η εξυγίανση της

οικονομίας θα είναι συνδεδε-

μένη με το εισόδημά τους.
“Παραπολιτική”  9/19/2011 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ

καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία

Η κυβέρνηση από τη μια προχωρά σε απολύσεις και από

την άλλη μεθοδεύει προσλήψεις. Απέλυσαν από την «Κοι-

νωνία της Πληροφορίας» ΑΕ, από τον Απρίλιο του ’10 έως

σήμερα, 53 εργαζόμενους και προσλαμβάνουν τώρα 83!

Και μάλιστα με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. 

Ο κ. Βενιζέλος, υπέγραψε, μαζί με συναρμόδιους υπουρ-

γούς (αριθμ. Πρωτ. 35037/ΕΓΔΕΚΟ 1438/5.8.2011) από-

φαση για 83 νέες προσλήψεις με συμβάσεις έργου στην

«Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. Εγκρίνει, δηλαδή, την

πρόσληψη σχεδόν διπλάσιου αριθμού στελεχών, σε σχέση

με αυτούς που έδιωξαν. Αφού, πρόσφατα, διπλασίασε τους

μετακλητούς που τον περιστοιχίζουν και αφού αποφάσισε

μαζικές απολύσεις, σχεδιάζει τώρα νέες προσλήψεις. 

Σε απάντηση ερώτησης (Αρ.

Πρωτ. 21428/05-08-11) που

κατατέθηκε από τους Βουλευ-

τές, Γιάννη Δημαρά και Βα-

σίλη Οικονόμου, αναφορικά

με την ουσιαστική ενίσχυση

της Παγκόσμιας Πρωταθλή-

τριας Εθνικής Ομάδας Πόλο

Γυναικών,  ο Υφυπουργός Πο-

λιτισμού και Τουρισμού, Γιώρ-

γος Νικητιάδης, απάντησε

παραθέτοντας αναλυτικά τα

ποσά που διατέθηκαν στις

Αθλητικές Ομοσπονδίες των

Εθνικών μας συγκροτημάτων.

Η απάντησή του είναι διεκπε-

ραιωτική καθώς καμία πολι-

τική θέση δεν διακρίνεται σε

σχέση με το κύριο ερώτημα

της ουσιαστικής ενίσχυσης

της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυ-

ναικών, η οποία έγινε δεκτή

με ενθουσιώδεις δηλώσεις

αρμοδίων που έσπευσαν να

βγουν φωτογραφίες με τις

θριαμβεύτριες αθλήτριες! 

...

Η απλή παράθεση χρημάτων

επιχορήγησης, η προφανής

άγνοια για το ποσό που διατέ-

θηκε στην Εθνική Ομάδα

Πόλο Γυναικών από την Κο-

λυμβητική Ομοσπονδία, η

αποφυγή συμμετοχής στο

σχεδιασμό και την υποστήριξη

των εθνικών συγκροτημάτων

που προετοιμάζονται για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του

Λονδίνου, αποδεικνύουν την

γραφειοκρατική λογική που

επικρατεί στο αρμόδιο Υπουρ-

γείο και την αδιαφορία της πο-

λιτικής ηγεσίας για την

στήριξη του αθλητισμού στην

χώρα μας. Τέλος, ο Υπουργός

αφήνει αναπάντητο το πιο ου-

σιαστικό ερώτημα, δηλαδή το

Νόμο περί κατάργησης των

προνομίων για το διορισμό

στο Δημόσιο των αθλητών

που διακρίνονται ώστε να

μπορούν να κάνουν χρήση

των ορθών προνομίων που

είχε προβλέψει η Πολιτεία,

χωρίς να χρειάζεται να εγκα-

ταλείψουν τον αθλητισμό!

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής

Αττικής, Βασίλης Οικονόμου,

εκφράζει την απογοήτευσή

του για την αδιαφορία που

δείχνει η κυβέρνηση για τον

αθλητισμό στη χώρα μας. Αντί

να αυξάνει τα κονδύλια υπο-

στήριξης τα μειώνει. Οι ομο-

σπονδίες βρίσκονται ένα βήμα

πριν το λουκέτο. Τα περισσό-

τερα σωματεία λειτουργούν

οριακά χάρη κυρίως στο φιλό-

τιμο κάποιων φιλάθλων. Αντί

να επιχορηγούνται τα ζων-

τανά κύτταρα της αθλητικής

νεολαίας δίνονται 100 χιλ €

στην Μαλακόσφαιρα (sof-

tball)!!!  

Μετά τις ανθοδέσμες, η εγκατάλειψη 

της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών!

ερώτηση βουλευτών Γιάννη Δημαρά & Βασίλη Οικονόμου
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης:  224/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.   6 Σεπτεμβρίου 2011     

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73

Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμ. 16/2011

από  6 Σεπτεμβρίου  2011.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.  

Ρύθμιση πάσης φύσης οφειλών βάσει του Ν. 3979/16.6.2011 (ΦΕΚ Α´138)

με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαιρέτων κατασκευών.

Σήμερα στις 6 Σεπτεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε

δημόσια ανοικτή–τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρ-

χείο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ.

53007/1.9.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα

στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  (33) μελών

βρέθηκαν παρόντες (25 ) και  απόντες  (8 ) συγκεκριμένα:

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,  ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Απών

ΠΑΡΑΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχοι

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ,

ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ, ΓΚΟΛΦΙΝΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤ., ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ.-ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αντιδήμρχος) 

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-

ΑΝΝΑ,  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ +33  ΠΑΡΟΝΤΕΣ  25   ΑΠΟΝΤΕΣ  8  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 25/33

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου,

κα. Μαίρη Σκέντου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

´Εχοντας υπόψη:

1.- Το με αρ. πρωτ. 52366/ 29.8.2011  έγγραφο του Αντιδημάρχου.

2. - Την πρόταση  του Προέδρου.

3.- Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφω-

νημένα πρακτικά,

Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Δια ψήφων  21 υπέρ

1 παρών :  H. Tσιριγώτη

3 κατά :  I. Nιτερόπουλος,  Ε. Αποστολάτος, Κ. Πασακυριάκος.

Οι αιτιολογήσεις των ψήφων αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρα-

κτικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την ρύθμιση πάσης φύσης οφειλών βάσει του Ν. 3979/16.6.2011 (ΦΕΚ

Α/138) με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαιρέτων κατασκευών,

και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το  Ν. 3979/16.6.2011   άρθρο 54

1.- Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπο-

χρέου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων

αυθαίρετωνκατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009

και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί

μέχρι την υποβολήτης αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το

τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημο-

σίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχ-

θεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το

τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημο-

σίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει

διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/2006

και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό

(15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε

τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προ-

στίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%)

των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και

το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα,

των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω

τρόπο καταβολής.

3. Η υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγουμένης παραγράφου γίνεται ύστερα

από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός τριών μηνών

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το

ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να

εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή

της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό

(20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν

δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθ-

μισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση κατα-

βάλλεται με την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως

την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη κα-

ταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός

δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώ-

λεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

4. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβά-

νονται και οι ακόλουθες:

α) οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας

ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών,

β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε

βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια

και εκκρεμούν έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της πα-

ραγράφου 3 του παρόντος,

γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επι-

τροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο

δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την αναφερόμενη

στην παράγραφο 3 προθεσμία υποβολής της αίτησης.

5. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για

την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιμα και προ-

σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών δεν συμψηφίζονται ούτε

επιστρέφονται.

6. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου

και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.

1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας

ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%)

της αρχικής οφειλής.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Eγκρίνεται ως ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο να ισχύει υποχρεωτικά

η εφ´ άπαξ καταβολή  το ποσόν των 1.000,00 €.

Και  για  ποσά άνω των 1000,00 €   να γίνεται  ρύθμιση  έως 20 δόσεις,  με

ελάχιστο ποσό δόσης  500,00 €.-

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 224/2011.

Αφού συντάxθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ – ΝΑΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΔΗΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ–ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ, ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΣΑΚΥ-

ΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Η σύγχρονη παγκοσμιοποι-

ημένη κοινωνία επιβάλει

στους σημερινούς νέους την

απόκτηση όλο και περισσότε-

ρων προσόντων, έτσι ώστε να

μπορούν να είναι στο μέλλον

ανταγωνιστικοί και να ανταπο-

κριθούν στις ανάγκες της επο-

χής ως πολίτες της Ευρώπης

και του κόσμου. Ένα από τα

σημαντικότερα τυπικά αλλά

και ουσιαστικά προσόντα σή-

μερα είναι η καλή γνώση

ξένων γλωσσών, η οποία ανοί-

γει δρόμους στους νέους για

την επαγγελματική τους απο-

κατάσταση, τόσο στην Ελ-

λάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Οι μαθητές των δημοσίων σχο-

λείων απαξιώνουν συχνά το

μάθημα των ξένων γλωσσών,

καθώς δεν έχουν τα κατάλ-

ληλα κίνητρα να μάθουν σε

βάθος μια ξένη γλώσσα. Η έλ-

λειψη ξεκάθαρων μακροπρό-

θεσμων και βραχυπρόθεσμων

στόχων από πλευράς των μα-

θητών αποτελεί ένα από τα

μεγαλύτερα προβλήματα, που

μπορεί να αντιμετωπίσει ένας

εκπαιδευτικός στην τάξη του.

Από εκεί πηγάζουν προβλή-

ματα συμπεριφοράς και πει-

θαρχίας, καθώς η έλλειψη

κινήτρων οδηγεί τους μαθητές

στην αδιαφορία και στην απα-

ξίωση της διδακτικής διαδικα-

σίας. 

Ξεκινώντας λοιπόν από αυτήν

την πεποίθηση και πιστεύον-

τας απόλυτα, ότι όλοι οι άν-

θρωποι πρέπει να έχουν ίσες

ευκαιρίες στη γνώση και στη

μόρφωση, εντάξαμε το 2008

στο μάθημα των Γερμανικών

την προετοιμασία για τις εξε-

τάσεις του Κρατικού Πιστοποι-

ητικού γλωσσομάθειας, ούτως

ώστε οι μαθητές του 2ου Γυ-

μνασίου Κορωπίου τελειώνον-

τας την Γ΄ Γυμνασίου να

συμμετέχουν στις γλωσσικές

εξετάσεις του Υπ. Παιδείας

και να αποκτήσουν τυπικά

προσόντα, πέραν των ουσια-

στικών. Στόχος ήταν να έχουν

οι μαθητές των δημοσίων σχο-

λείων ίσες ευκαιρίες με αυ-

τούς των ιδιωτικών εκπαιδευ-

τηρίων, οι οποίοι αποκτούν

πτυχία στις ξένες γλώσσες με

την κατάλληλη προετοιμασία

στο σχολείο τους. Εξάλλου αν

θέλουμε να μιλάμε για δωρεάν

παιδεία στην Ελλάδα πρέπει

να φροντίσουμε αυτή να καλύ-

πτει όλες τις ανάγκες του σύγ-

χρονου μαθητή και να

παρέχεται εξίσου σε όλους

τους μαθητές ανεξάρτητα από

την οικονομική στάθμη των

γονιών τους. 

Πρωταγωνιστές σε όλοι αυτή

τη διαδικασία ήταν οι ίδιοι οι

μαθητές, γι’ αυτό και θα θέ-

λαμε, όπως και κάθε χρόνο, να

τους συγχαρούμε για τη συμ-

μετοχή και την επιτυχία τους

και να τους ευχαριστήσουμε

όλους ονομαστικά, ελπίζοντας

ότι θα συνεχίσουν να θέτουν

στόχους και να αγωνίζονται γι’

αυτούς.

Θερμά Συγχαρητήρια λοι-
πόν στους:
Αγγελή Πέτρο

Δρακάκη Γιώργο

Ελέζι Αντριάνα

Ζαντιώτη Κων/νο

Θεοχάρη Θάνο

Καλέμη Ελίνα

Καρβέλη Μαρία

Καρβέλη Πέτρο

Κατσάναϊ Ζυράκο

Κυριακού Χάρις

Κώνστα Κωνσταντίνο

Λιάχη Κυριακή

Μαρκαντώνη Βασιλική

Μαυρομμάτη Ιάσωνα

Μπασιαρά Αναστασία

Μπουκουβάλα Ελευθερία

Νικολού Στέφανο

Νομικό Νικόλαο

Ντούνη Βασίλη

Παπαγεωργάκη Χρήστο

Σβίγκου Γεωργία

Σταυροπούλου Αγγελική

Στίμπερ Μαρίνα

Τσιπλάκη Θωμά

Καλή συνέχεια στο Λύκειο

και πολλές επιτυχίες στη

ζωή σας.

Οι καθηγητές 

και ο Διευθυντής του σχολείου 

Σωτηρόπουλος Κων/νος

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ: ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία συνταξιούχος με δικό της ΙΧ ζητάει πρωινή,

αξιοπρεπή εργασία στην Παλλήνη και στις γύρω πε-

ριοχές. Τηλ. 210 6667.165.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει καθαρισμούς γραφείων -

σκαλών - επαγγελματικών χώρων, ιατρείων στην πε-

ριοχή Παλλήνης και της γύρω περιοχής. Τηλ. 210

6667.165. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙ-

ΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑ-

ΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  A/C ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου, 97τ.μ., ΑΝΑ-

ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ,  2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ, WC, ΠΟΛΛΕΣ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

6977473463

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομη Μεζονέτα με πιλοτή, 2

υπνοδωμάτια, λουτρό, καθιστικό και κουζίνα πλή-

ρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα στο συγκρότημα

Δάμων, οδός Κωστή Παλαμά 1, οικισμός Αγ. Νικο-

λάου Ανάβυσσος. Τηλ.: 210 8957.974, 6942088940
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθη-

γήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή

και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και

σχολική βοήθεια. Τιμές προσιτές αναλόγως το επί-

πεδο. Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φιλόλογος απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών πα-

ραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας 6942473475

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency(Cambridge-

Michigan),παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 

Τιμές προσιτές. Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Νοτίων Προαστίων

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νοτίου Αφρικής με πολυετή

πείρα στην Ν. Αφρική και Ελλάδα, παραδίδει μαθήματα ιδι-

αίτερα σε όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για FCE, AD-

VANCED, CPE, ECCE, ECPE, TOEFL.

CAMBRIDGE, MICHIGAN, CITY+GUILDS

Tιμές προσιτές. Τηλ. 6946474978

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΑΣΟΕΕ παραδίδει μαθή-
ματα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ σε παιδιά Γυμνασίου -
Λυκείου. Προσιτές τιμές. Τηλ. 6944 388826

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

Εκπόνηση εργασιών για Λύκειο Ι.Β., ΑΕΙ, ΤΕΙ

από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011

για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932

784909 - 6945 695974 - 6945 433845

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο

πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Γερμανικά παραδίδονται από πτυχιούχο Παν/μίου Αθη-

νών, απόφοιτη Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DSA) με

πολυετή πείρα και σεμινάρια στη Χαϊδελβέργη και στο

Βερολίνο σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία μαθη-

τών για εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Τηλ. 210 8952.093 κιν. 6973228344

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-

ΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙ-

ΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

Από Γάλλο φιλόλογο, με πολυετή εμπειρία στη Γαλ-

λία και στην Ελλάδα. Παραδίδει ατομικά ή ομαδκά μα-

θήματα και προετοιμάζει για όλες τις εξετάσεις. Τιμές

προσιτές. Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Απόφοιτος Γαλλικού Πανεπιστημίου, πεπειραμένη,

παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6979 148489.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών παραδίδονται από

πτυχιούχο καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών και εξετά-

στρια του Γαλλικού Ινστιτούτου. Προετοιμασία για

DELF, DALF, Sorbonne, Κπγ. Τηλ. 6974 937370

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου -

Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Χημείας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας για όλες τις τά-

ξεις Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6978373881.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται μαθήματα Ισπανικών για αρχάριους

και προχωρημένους από καθηγητή με πολυετή

πείρα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977946915.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφι-

κής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και

μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

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

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχα-

νικών αναλαμβάνει την πλήρη δια-

δικασία ένταξης οποιουδήποτε

ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.

Τηλ. 210 8956.066

Κιν. 6973496400, 6937 150688

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΧ. NISSAN

Πωλείται QASCAI 2010, 1600 κυβικά με

30.000 χιλιόμετρα, 14.000 ευρώ, λόγω

αναχώρησης στο εξωτερικό.

Διακανονισμός χρημάτων.

Πληροφορίες: 6932466608 κ. Μίλλερ

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής

- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις

(ΑΣΚΤ, Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)

- Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες

Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός



20 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

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

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Μελαγχολία… 
Η μελαγχολία και η καταπιεσμένη ερωτική ζωή έχει

διαπιστωθεί ότι κάνουν το διατροφικό μας ραντάρ ν’

αναζητά τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες. Αυτό

σημαίνει ότι ξεσπάμε σε γλυκά, μπισκότα και σκέτο

ψωμί. Λογικό, γιατί οι τροφές αυτές αυξάνουν τα επί-

πεδα σεροτoνίνης στο αίμα, ορμόνης που σχετίζεται

με την καλή διάθεση.

Θεραπεία …

Προσπάθησε ν’ απομακρύνεις από το οπτικό σου

πεδίο τις παραπάνω τροφές και να τις αντικαταστή-

σεις με άλλες, που είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν

αυτό που σε απασχολεί. Σύμφωνα με τους ειδικούς,

ένα από τα πιο αποτελεσματικά αντικαταθλιπτικά

είναι τα ω3 λιπαρά οξέα. Μπορείς να τα βρεις σε

ψάρια, θαλασσινά, ξηρούς καρπούς.  

Κι αν αναρωτιέσαι για τη σοκολάτα, να είσαι σίγουρη

πως και αυτή βοηθά – αρκεί να μην πέσεις σε κανένα

καζάνι με σοκολάτα. Τρώγοντας ένα μικρό κομμάτι

αυξάνεται η παραγωγή ενδορφινών, ουσιών που βελ-

τιώνουν την διάθεση. 

Κόπωση / Ατονία…
Πώς να μην αισθάνεσαι κουρασμένη; Νυχτώνει νωρίς

και εσύ τρέχεις ν’ ανταποκριθείς στα εξαντλητικά

ωράρια. Αποτέλεσμα αυτού του ρυθμού είναι να τρως

μηχανικά ότι βρεις μπροστά σου ή να παραγγέλνεις

αμφιβόλου ποιότητας φαγητό στο γραφείο!

Θεραπεία…

Φυσικά και θα συνεχίσεις να παραγγέλνεις φαγητό

στο γραφείο, αλλά όχι junk food, καθώς επιβαρύνει

τον οργανισμό και μειώνει την πνευματική απόδοση.

Επέλεξε τροφές με μαγνήσιο, που ενισχύουν τον ορ-

γανισμό. Αυτό σημαίνει πράσινα φυλλώδη λαχανικά,

όσπρια, δημητριακά, ξηρούς καρπούς και σοκολάτα.

Επιπλέον, σχετικά με την ατονία, η επιστήμη υπο-

στηρίζει ότι η πιο αποτελεσματική λύση κρύβεται σε

ένα φλιτζάνι καφέ. Λόγω της ήπιας διεγερτικής

δράσης που εμφανίζει η καφεΐνη στο ανθρώπινο

σώμα, η μέτρια κατανάλωσή της μπορεί να τονώσει,

ν’ αυξήσει την πνευματική διαύγεια και να βελτιώσει

τη σωματική αντοχή. 

Άγχος…               
Έχει διαπιστωθεί ότι άτομα που υποφέρουν από

άγχος παρουσιάζουν διαταραγμένη διατροφική συμ-

περιφορά. Εκτός από επεισόδια υπερφαγίας ή απο-

χής από το φαγητό, συχνά καταφεύγουν σε

«ηρεμιστικά» αλμυρά σνακ (βλ.πατατάκια, ξηρούς

καρπούς, ποπ κορν). Η συγκεκριμένη συμπεριφορά

θεωρείται «λογική», καθώς το στρες ευθύνεται για

την αυξημένη παραγωγή ανδρεναλίνης από τα επινε-

φρίδια, υπεύθυνα σύμφωνα με ειδικούς για την επι-

θυμία μας για αλμυρή τροφή.

Θεραπεία…

Το δεδομένο μας είναι ότι όταν είμαστε αγχωμένοι

ψάχνουμε για κριτσανιστές τροφές. Σίγουρα δεν

υπάρχουν light πατατάκια, μπορούν όμως να αντικα-

τασταθούν με στικς λαχανικών, π.χ. καρότο ή αγγούρι

με λεμόνι! Επιπλέον, ότι οι ξηροί καρποί είναι ανάλα-

τοι και το ποπ κορν χωρίς βούτυρο και αλάτι, οι επι-

λογές αυτές γίνονται λιγότερο επιβαρυντικές.

Μπορεί να μην υπάρχουν μαγικές τροφές που εξα-

φανίζουν το άγχος, υπάρχουν όμως αυτές που δημι-

ουργούν μια ατμόσφαιρα ζεν και αυξάνουν την

σεροτονίνη. Το σελήνιο συμβάλλει στην παραγωγή

σεροτονίνης και βρίσκεται σε πουλερικά, ψάρια και

ορισμένους ξηρούς καρπούς. Αναζητήστε επίσης αμι-

νοξέα (τρυπτοφανή και τυροσίνη ), τα οποία βρίσκον-

ται κυρίως σε πουλερικά. Τέλος, συστατικό που

βοηθά είναι το φυλλικό οξύ. Ανήκει στην οικογένεια

βιταμινών Β, δρα απευθείας στο άγχος, ενώ η έλ-

λειψή του μπορεί να προκαλέσει και νεύρα. Θα το

βρεις σε όσπρια, σπανάκι, μπρόκολο, μαρούλι κλπ.

Πώς επηρεάζει η διατροφή τη διάθεσή μας;

Η Παγκόσμια Ημέρα διατροφής γιορτά-

ζεται στις 16 Οκτωβρίου κάθε χρόνο,

ημερομηνία που το 1945 ιδρύθηκε ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και

Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Στόχος κα-

θιέρωσης αυτής της ημέρας είναι η

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του

κόσμου για τις δύο ακραίες μορφές

κακής διατροφής, τον υποσιτισμό και

την παχυσαρκία.

Σύμφωνα, με τα επίσημα στοιχεία του

Ο.Η.Ε., περισσότεροι από ένα δισεκα-

τομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποσι-

τίζονται. Δηλαδή πρόκειται για το 15%,

το ένα έκτο του συνόλου της ανθρω-

πότητας, ποσοστό το οποίο αυξάνεται

λόγω της επισιτιστικής και της οικονο-

μικής κρίσης.

Περίπου 60 εκατομμύρια παιδιά σε όλο

τον κόσμο υποφέρουν από οξύ υποσι-

τισμό, ενώ κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια

παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών

πεθαίνουν εξαιτίας του.

Στον αντίποδα, στις ανεπτυγμένες

χώρες η παχυσαρκία απειλεί την υγεία

εκατομμυρίων πολιτών.

Η παχυσαρκία θεωρείται ασθένεια και

συνδέεται με σειρά σοβαρών επιπτώ-

σεων στην υγεία, όπως καρδιαγγειακά

νοσήματα, διαβήτη, καρκινογενέσεις

κλπ.

Ειδικότερα οι Έλληνες αντιμετωπίζουν

σοβαρότατα προβλήματα με την ασφά-

λεια τροφίμων και την ποιότητα δια-

τροφής, ενώ τα Ελληνόπουλα

καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην

Ε.Ε. στην παχυσαρκία.

Η Δέσμευση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την πρόσφατη σύνοδο της G8 στην

Ακουίλα της Ιταλίας, η ΕΕ, δεσμεύτηκε

για τη χρηματοδότηση άνω των 2 δισ. €,

εκτός από το «1 δισ. € της Επισιτιστικής

Διευκόλυνσης της ΕΕ», με σκοπό τη βελ-

τίωση των συνθηκών πρόσβασης στα τρό-

φιμα, για τις χώρες που αντιμετωπίζουν

πρόβλημα.
«Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Διατρο-

φής είναι να θυμίζει στον καθένα μας ότι

πρέπει να κάνουμε τ' αδύνατα δυνατά για

να μην πεινάσουν πάνω από ένα δισεκα-

τομμύριο άνθρωποι. Για να ανταποκριθεί

στην πρόκληση, το 1 δισ. € της Επισιτιστι-

κής Διευκόλυνσης της ΕΕ αποδίδει γρή-

γορα και απτά αποτελέσματα διανέμοντας

στους μικροκαλλιεργητές των αναπτυσσό-

μενων χωρών τους σπόρους και τα λιπά-

σματα που χρειάζονται για να αυξήσουν τη

γεωργική παραγωγή τους.

Θα βασιστούμε στην πείρα που αποκτή-
σαμε κατά την εφαρμογή της Επισιτιστι-
κής Διευκόλυνσης για να εξασφαλίσουμε
ότι η νέα υπόσχεση που δώσαμε στη σύ-
νοδο κορυφής της G8 στην Ακουίλα θα
είναι εξίσου αποτελεσματική για την κα-
ταπολέμηση της πείνας παγκοσμίως»,

είχε δηλώσει ο Karel De Gucht, Ευρω-

παίος Επίτροπος, αρμόδιος για την Ανά-

πτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια.

Εκδήλωση με παραδοσιακά προϊόντα
στο Κορωπι, κοίτα σελ. 5

Παγκόσμια Ημέρα διατροφής
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Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 50 χρό-

νια του Πανελλήνιου Ομίλου Ανοικτής Θα-

λάσσης (ΠΟΙΑΘ) πραγματοποιήθηκε τον

Αύγουστο, οργανωμένη επίσκεψη και αγώ-

νες ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Gallipoli

(Kαλή-πόλις των αρχαίων Ελλήνων) της νό-

τιας Ιταλίας.

Έλαβαν συνολικά μέρος 16 σκάφη από διά-

φορους ελληνικούς ομίλους. Τέσσερα

σκάφη, δηλαδή το ¼ του στόλου έφτασαν

στην Ιταλία από τη Βούλα εκπροσωπώντας

τον ΝΑΟΒ.  Τα πληρώματα των σκαφών

είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά

από τα Ελληνόφωνα χωριά της Απούλιας

στην περιοχή της Grecia Salentina και το

ετήσιο πανηγύρι των βραδιών της ταραν-

τούλας (La Notte dela Taranta) με την τοπική

μουσική Pizzica Greca και τραγούδια στην

τοπική Ελληνική διάλεκτο τα Griko. 

Τα σκάφη του ΝΑΟΒ ήταν:

NEXUS με κυβερνήτη τον Α. Καλπάκα

ΝΑΥΤΙΛΟΣ VI με κυβερνήτη τον Δ. Κου-

τσούκο

ΣΥΝΘΙΑ II με κυβερνήτη τον Γρ. Φρυδά

ΣΕΜΕΛΗ II με κυβερνήτη τον Η. Βασιλειάδη

Διοργανώθηκαν 2 ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Ο

πρώτος τοπικός αγώνας στην Gallipoli και ο

δεύτερος από την Gallipoli στο ακρωτήριο

Santa Maria di Leuca το νοτιότερο άκρο της

Αδριατικής.

Στην κατηγορία ORC CLUB στον τοπικό

αγώνα της Gallipoli ήρθε πρώτο το ΣΕΜΕΛΗ

ΙΙ ενώ στον αγώνα της Santa Maria di Leuca

ήρθε πρώτο το ΣΥΝΘΙΑ II και δεύτερο το

ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ.

Αγώνας Magna Grecia  2011

Ομορφες εικόνες από την “Εναλλακτική δραση” 

με ποδηλάτες να απολαμβάνουν τη νυχτερινή 

Ακρόπολη και το Σούνιο

Ενα μικρό δείγμα των νικητών σε ένα - δυο

αθλήματα

ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

1  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,93

2  ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ. ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1,85

3  ΖΕΚΙΟ Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,78

100Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΒΑΛΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΟΦΙΛΟΘΕΗΣ 12’’.97

2 ΜΑΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΚΑ 13’’,09

3 ΠΙΣΚΟΥΠΑΝΗ ΣΤΕΦ. ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ        13’’,35

1500Μ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΤΖΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Μ.            ΣΑΚΑ 4.12.65

2 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝ.     ΑΕ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 4.14.99

3  ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ             ΣΑΚΑ 4.16.40

4Χ100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 51’’,98

2 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 52’’,42

3 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 55’’,58

4Χ100 ΠΑΙΔΩΝ.

1 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 44’’,57

2 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ 47’’,39

3    ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 48’’,31

100Μ ΠΑΙΔΩΝ.

1    ΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓ. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11’’,32

2    ΤΡΑΚΑΣ ΧΡ. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11’’,43

3    ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ι. ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 11,59

1500 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ  ΕΙΡΗΝΗ            ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ       5,33,66

2 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΚΑ 5,37,79

3 ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ           ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ      5,45,30

400Μ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΓΚΡΟΒΣ ΑΝΤΑΜ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 52’’,65

2  ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ. ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ        53’’.03

3 ΟΥΛΝΤΡΕΑΙ  ΑΟΥΡ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ.   53’’,38

ΜΗΚΟΣ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ           ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ        5,17

2    ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ           ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ        5.15

3    ΧΑΡΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ              ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ        5,04

3000Μ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.

1    ΣΑΚΕΛΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡ.      ΣΑΚΑ               11.48,17

2    ΤΣΟΥΠΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ                    ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ      11,49,18

3    ΒΑΣΙΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ                   ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ        14,58,86

200M ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.

1    ΒΑΛΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ                 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ        26,80

2    ΜΑΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ                      ΣΑΚΑ               27,01

3    ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ             ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ      27,73

200Μ ΠΑΙΔΩΝ.

1    ΔΑΜΟΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ                ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22,66

2    ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ              ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ      23,57

3    ΑΓΓΕΛΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ           ΣΑΚΑ               23,66

Διασυλλογικό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων 

του 7ου ομίλου (Ανατολική - Δυτική Αττική)
Το διασυλλογικό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων του 7ου ομίλου διεξήχθη στον Αγιο

Κοσμά, με οργανώτρια της ΕΑΣ Δυτικής Αττικής  και τη συμμετοχή αθλητών και αθλη-

τριών εκτός της διοργανώτριας και από την ΕΑΣ Ανατολικής Αττικής.

Σημειώθηκαν αρκετές καλές επιδόσεις από τις οποίες ξεχώρισε στο επί κοντώ η Γεωργία

Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης) με επίδοση 3.65, ο Σταματόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς) στο ύψος

1.93, ο Κώστας Κωνσταντής (ΑΟ Φιλοθέης) στα 400μ εμπόδια 57.83 και ο Θόδωρος Ζιν-

τόβας (ΓΣ Κηφισιάς) στο τριπλούν με 14.18.
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Αθλητικός   Κολυμβητικός 

Όμιλος Βάρης Βάρκιζας ΑΚΟΒΒ

Οι σχολές εκμάθησης και οι προπονήσεις των αγωνιστικών τμημάτων

του ΑΚΟΒΒ πραγματοποιούνται καθημερινά 5:00 – 7:00μμ στις άρτιες

κολυμβητικές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου St Lawrence στη Βάρη.

Κατά τους χειμερινούς μήνες οι προπονήσεις γίνονται στο Κλειστό Κο-

λυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην Βάρη.

Λειτουργούν  

• Σχολές   Εκμάθησης 4 – 15 ετών

• Μικρή πισίνα για παιδιά από 4 - 6 ετών • Μίνι κατηγορία 7-9 ετών

• Προ – αγωνιστική κατηγορία 10 – 11 – 12 ετών

• Αγωνιστική Κατηγορία 13 ετών και άνω

Τηλέφωνα 6937102008 και 6944475754

Ο ΑΚΟΒΒ εδρεύει στην Βάρκιζα, είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα της

Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) και συμμετέχει στις επί-

σημες κολυμβητικές διοργανώσεις και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα,

με πληθώρα επιτυχιών και διακρίσεων.

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοι-

νώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2011-

2012, 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.

Τηλ. 210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 46 317073

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

HMEΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ στο ΚΟΡΩΠΙ

Εκδήλωση επίδειξης τέννις

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου (koropi tennis Club) σε

συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας, τον σύλλογο ΑΜΕΑ

«Αγάπη και Ελπίδα» και με πρωτοβουλία του υπό σύσταση

Οργανισμού ΚΥΠΕΛΑ (Κέντρο Υποστήριξης Ελληνικής Αν-

τισφαίρισης) διοργανώνουν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και

ώρα 19.30 εκδήλωση επίδειξης tennis από γνωστούς

Eλληνες πρωταθλητές στο χώρο του Ομίλου Αντισφαίρι-

σης (πρώτη πάροδος Κοσμά Νικολού, τηλ. 210-6620329). 

Στη συνέχεια όποιος επιθυμεί από τα παιδιά και τους ενή-

λικες μπορεί να παίξει μαζί τους στα διαθέσιμα γήπεδα του

Club (Πρόγραμμα «Παίξε με τους Πρωταθλητές»). 

Η διοργάνωση έχει συμβολικό, προαιρετικό, εισιτήριο 5

ευρώ για τους ενήλικες  με σκοπό την οικονομική ενί-

σχυση του συλλόγου ΑΜΕΑ Κρωπίας «Αγάπη και Ελπίδα»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΠΑΤΑ  04/10/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 30854

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την
τμηματική προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 20.907,26 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 14/10/2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 14:00π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής των προσφορών η 14:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 1.045,37€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΦΗΤΤΟΣ” Κορωπί   05-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :  237  
Βασ . Κωνσταντινου 47, 194 00 Κορωπί, FAX: 6624963
Πληροφορίες: κ. Περιβολάρη 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθ.,
κρεοπωλείου, αρτοπωλείου και ζαχ/κης»
Α] Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της
εκάστοτε μέσης ημερήσιας τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της
Δ/νσης Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
με ΦΠΑ  11.115,82€ για τα εξής είδη τροφίμων:
- Ελαιόλαδο
- Οπωροκηπευτικά
- Κρέατα-πουλερικά και
Β] Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης με ΦΠΑ 25.884,18€ για τα κάτωθι είδη:
- Είδη παντοπωλείου 
- Είδη αρτοπωλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε με-
ταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.
2286/95.
Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω αναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται
στο ποσό των 37.000.00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την
Πέμπτη 13η     Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και  ώρα 11:00 π.μ.
έως και 11:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106624612 εσωτ. 111.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΟΡΩΝΙΑΣ       

Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προσκαλεί σε εκδή-

λωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη λειτουργίας  των δύο κυ-

λικείων των μελών του, εντός των εγκαταστάσεων.

Οι βασικοί όροι ανάθεσης-ανάληψης περιγράφονται σε έντυπο,

που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη

Γραμματεία του Ν.Ο.Β.

Οι προσφορές, μαζί με εγγυητική επιστολή συμμετοχής

1.500,00 € υπέρ του ΝΟΒ, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του

Ν.Ο.Β. σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 31η

Οκτωβρίου 2011 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες  Ν.Ο.Β.: 210 89 62 416

Από το Δ.Σ.

Λαιμός Βουλιαγμένης 25/9/2011

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3-1
Με νίκη 3-1 ξεκίνησε τα φιλικά

προετοιμασίας η ομάδα της

Παλλήνης. Για την ιστορία η

“ΠΑΛΛΗΝΗ” επικράτησε στα

τρία πρώτα σετ, με την ομάδα

του Ζωγράφου να κερδίζει στο

τέταρτο. Οι παίκτες είχαν την

ευκαιρία να συναντηθούν και

με δύο πρώην μέλη της ομά-

δας (Δημ. Μαρκάκη, Τιμ Σμέλ-

τερ) με τους οποίους

πανυγήρησαν την άνοδο στην

Α2 κατηγορία  την περσινή

σεζόν. 

Δωρεάν

Αθλητισμός

για ΟΛΟΥΣ

Ο «Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγ-

μένης», παρέχει δωρεάν αθλη-

τικά προγράμματα στα παιδιά

των δημοτών το Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης. Με τα

προγράμματα αυτά δίνεται η

δυνατότητα σε όλα τα παιδιά

να συμμετέχουν στις Αθλητι-

κές Ακαδημίες μπάσκετ, ποδο-

σφαίρου, τέννις, volley και

στίβου δωρεάν.

Σκοπός των ακαδημιών είναι η

σωστή εκμάθηση των βασικών

στοιχείων των αθλημάτων και η

ανάπτυξη της φυσικής και ψυ-

χικής υγείας των παιδιών. Οι

προπονήσεις θα γίνονται στο

Αθλητικό Κέντρο της Δημοτι-

κής Κοινότητας Βουλιαγμένης

από έμπειρους προπονητές και

πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες

(έναρξη, ώρες προπονήσεων,

φόρμα εγγραφής, δικαιολογη-

τικά) στον Αθλητικό Όμιλο

Βουλιαγμένης στα τηλ: 210

8961514- τηλ. & fax: 210

8962947.

Πρωτέας Βούλας: 

Αγώνες και αποτελέσματα

1]  Σαββάτο  1/10   Αγώνας  κορασίδων  Α` Κατηγορία

Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α   Πρωτέας  Β.  -  Π. Φάληρο  44  -  13 ...... 

2]  Δευτέρα  3/10  1η  Αγωνιστική  Α` Κατηγορία  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α

Ανδρών:  Φάρος  Κερατσινίου  - Πρωτέας  Β.  72  -  58......

3]  Τρίτη   4/10  3η Αγωνιστική  Α` Κατηγορία  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α

Παίδων  - Εφήβων:  Πρωτέας  Β.  -- Μίλων  [παιδικό   46  -

45....  το  εφηβικό  ανεβλήθη....

4]  Τετάρτη  5/10  Κύπελλο  Γυναικών  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α  [με  την

συμμετοχή  Νεανίδων  γεν. ‘93 και  άνω]   Πρωτέας  Β. [

Νεάν.]  -  Εσπερίδες  [Νεάν.]  51 - 41....  επόμενος  αγώ-

νας  με  την  γυναικεία  ομάδα  του  Π. Φαλήρου.

Οι  επόμενοι  αγώνες  του  Πρωτέα   είναι:  

1]  Σάββατο   8/10 κλειστό Βούλας  16.30  Πρωτέας Β. -

Ελευθερία  Μοσχάτου [Κορασίδες],  και  κλειστό Αλίμου

20.00  Α.Λ.Φ. Αλίμου  -  Πρωτέας  Β.  [Παιδικό]...   

2] Δευτέρα   10/10 κλειστό Βούλας  21.00  Πρωτέας  Β. -

Εθνικός  Ο.Φ.Π.Φ.  [Ανδρικό],  

3]  Τρίτη  11/10 κλειστό Αλίμου  21.45  Α.Λ.Φ. Αλίμου  -

Πρωτέας  Β.  [Εφηβικό],  και  

Τετάρτη  12/10 1η  Αγωνιστική  Α` Κατηγορία  Νεανίδων

Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α   κλειστό Βαρίκα  21.45  Πανιώνιος - Πρωτέας  Β. 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α στην συ-

νεδρίασή της, Πέμπτη 6/10/11 αποφάσισε να επι-

βάλλει ποινές φυσικών προσώπων και Σωματειων

Πρωταθλήματος.

1. Στο σωματείο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1 Αγωνι-

στική εκτός έδρας και χρηματικό πρόστιμο 200€

και στον ΘΗΒΑΙΟ ΑΓ. (πρόεδρο) 2 μήνες εκτός

αγων...

περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (06/10/2011)

Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΔΟΞΑ ΚΟΡΩ-

ΠΙΟΥ- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ θα διεξαχθεί την

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:30 στο

γήπεδο ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

ΠΛΑΝΟ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

12/10/2011 (04/10/2011) 

Ημερομηνία : Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ 16:30 56 ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΠΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 16:30 50 ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΌ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 16:30 52 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ ΠΑΣ

ΩΡΩΠΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟ...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
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Βούλα 5-10-2011

Προς

Α) Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Β) Τους Δημοτικούς Συμβούλους

Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του Δημάρχου και

το ουσιαστικό και τυπικό κενό εξουσίας και τα προ-

βλήματα που αυτή δημιούργησε είναι πλέον αντιλη-

πτά στους πάντες. Κάθε προσπάθεια να αποσιωπηθεί,

να  συγκαλυφθεί το πρόβλημα ή να μετατεθεί χρο-

νικά προκαλεί ακόμα χειρότερα προβλήματα στο

Δήμο. 

Σιωπήσαμε αυστηρά για περίπου    1 ½ μήνα από σε-

βασμό στην κατάσταση της υγείας του ανθρώπου Γρ.

Κασιδόκωστα, και όπως όλοι οι συνεργάτες του ευ-

χόμαστε και επιθυμούμε να γίνει το ταχύτερο καλά.

Σήμερα, όμως, και όπως πραγματικά έχει διαμορφω-

θεί η κατάσταση, με τον Δήμαρχο να αδυνατεί να λει-

τουργήσει, έχει δημιουργηθεί νομικό, αλλά και

ουσιαστικό κενό στην λειτουργία του Δήμου. Το κενό

αυτό της απουσίας Δημάρχου είναι βέβαιο ότι βλά-

πτει καίρια τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημο-

τών, αφού μια μεγάλη σειρά από κύριες αποφάσεις,

ενέργειες, δράσεις που πρέπει άμεσα να γίνουν,

έχουν σταματήσει.

Για να γίνει αντιληπτή η κρισιμότητα της στιγμής,

αλλά και η πορεία που πρέπει να διορθωθεί, από τον

Δήμαρχο που πρέπει να εκλεγεί, σημειώνω, όσο πιο

επιεικώς μπορώ, τα πιο κάτω προβλήματα:

Τα οικονομικά του Δήμου εξελίσσονται δραματικά, η

κατάσταση είναι σε χείριστο σημείο και, εκτός από τα

δανειοποιημένα χρέη του Δήμου, υπάρχει σήμερα

άνοιγμα ύψους 6,4 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές και

υποχρεώσεις, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και το

οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι Δημότες μέσα

από αυξήσεις Δημοτικών Τελών, ΤΑΠ, ειδικού έκτα-

κτου τέλους ή ακόμα και με απώλεια Δημοτικής Πε-

ριουσίας. Δεν υπάρχει, δεν εφαρμόζεται, δεν έχει

καταστρωθεί ένα σοβαρό, αξιόπιστο Πρόγραμμα Οι-

κονομικής Εξυγίανσης του Δήμου, δεν υπάρχει ούτε

καν σοβαρή μελέτη στο ζήτημα αυτό, και προσλαμ-

βάνουμε άσχετους ως «ειδικούς συμβούλους», αδρά

αμοιβόμενους, χωρίς καμιά γνώση, πείρα και ουσια-

στική συμβολή σπαταλώντας τα χρήματα των Δημο-

τών-Φορολογούμενων, ενώ σύντομα δεν θα έχουμε

χρήματα να πληρώσουμε το προσωπικό του Δήμου.

Το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι κρίσιμο (το

κρισιμότερο στην Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας)

στην οικονομική του διάσταση, και ο Δήμος Βούλας-

Βάρης-Βουλιαγμένης είναι ακέφαλος.

Καμιά ενοποίηση υπηρεσιών

Η αναδιοργάνωση, που αυτόματα φέρνει οικονομίες

κλίμακας στα πλαίσια του «Καλλικράτη» και βελτιώνει

την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχομένων

υπηρεσιών, αλλά και διασφαλίζει την καλύτερη δια-

φάνεια και έλεγχο, όχι μόνο δεν προχώρησε στον

Δήμο μας, όχι μόνο καθυστερεί, αλλά και παρεμπο-

δίζεται. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την συνένωση

των Πολεοδομιών, που η συνένωση και μεταφορά

των Τεχνικών Υπηρεσιών στη Βάρη παρεμποδίζεται

και αναβάλλεται συστηματικά.

Η καθαριότητα, που είναι έργο που εξαρτάται άμεσα

από την αναδιοργάνωση και σωστή χρήση τεχνολο-

γικού εξοπλισμού και προγραμματισμού, παράγει συ-

νεχώς λιγότερο αποτέλεσμα παρ’ όλη την εργώδη

προσπάθεια της Αντιδημάρχου και του προσωπικού

καθαριότητας. Έχουν περάσει 10 μήνες και δεν

έχουμε καταφέρει να έχουμε ενοποιημένες υπηρε-

σίες στο Δήμο. Τυχαίο ή μήπως εξυπηρετεί;

H παραλία κινδυνεύει
Τέλος, ας δούμε πως εξελίσσονται τα πολύ μεγάλα

ζητήματα του Δήμου:

Η παραλία κινδυνεύει να βρεθεί εξ ολοκλήρου στα

χέρια τρίτων, ήδη σήμερα εκτός από την απώλεια του

«ΝΟΤΟΣ» και την «αμέλεια» της σφράγισης από τις

13/8/2011 του κέντρου «ΒΟ», σχεδιάζεται η Δημο-

πράτηση χώρων στάθμευσης στην παραλία της Βού-

λας (για ποια νυχτερινά κέντρα;)

Επειδή τα θέματα που εκκρεμούν είναι σοβαρά, μεγάλα

και καίρια, πρέπει να εκλέξουμε νέο Δήμαρχο που να

θέλει και να μπορεί να λύσει τα πιο πάνω ζητήματα,

και μάλιστα σε συνεργασία με όλους τους παράγοντες,

εφαρμόζοντας το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» που είχαμε υποσχεθεί

προεκλογικά και δυστυχώς μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν

το τηρήσαμε αλλά το παραβήκαμε υβριστικά. Οι καιροί

είναι δύσκολοι και η σωτηρία της πόλης και της χώρας

απαιτεί σύμπραξη και συνεργασία.

Πρέπει να συγκληθεί Συμβούλιο για την εκλογή νέου

Δημάρχου, όπως προβλέπει ο νόμος (Ν. 3852/2010

αρ.60 παρ.1 και Ν. 3463/2006 αρ. 90 παρ.2)  για την

σχετική διαδικασία, τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Η μη σύγκληση συνιστά παράλειψη, ενώ ταυτόχρονα

επιτείνει και παρατείνει τα προβλήματα νομιμότητας

της λειτουργίας του Δήμου.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Δημοτική Σύμβουλος

Αντιδήμαρχος 

Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Η επιστολή που κατέθεσε στο πρωτόκολλο και μας κοινοποίησε η αντιδή-

μαρχος Πολεοδομίας Ηλέκτρα Τσιριγώτη, θέτει τα θέματα “επί των

τύπων των ήλων”. 

Με αιχμηρό τρόπο περιγράφει μία δύσκολη και υπό διάλυση Δημοτική Αρχή,

αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα. Υπάρχουν ανοιχτά αυτιά να ακούσουν; Ιδωμεν.
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