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1010 Για να έχετε νέα 
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Διαβάστε μας και στην ιστο-
σελίδα μας www.ebdomi.com

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
της υπερφορολόγησης

Για τους υπαίτιους της κατάντιας της χώρας μας

και τις αιτίες εν μέρει, για τα οικονομικά μας χάλια,

την οικονομική δυσπραγία, αν θέλετε, έχουμε ανα-

φερθεί επανειλημμένα. 

Παρενθετικά, υπενθυμίζω ότι δεν αποδέχομαι τον

όρο “πτώχευση”, για μια χώρα και ιδιαίτερα για την

Ελλάδα.Το έχω αναλύσει σε ειδικό άρθρο, νομικά

και πολιτικά τεκμηριωμένο.

Δεν έχω αναφερθεί στις ευθύνες

των πολιτών· τις δικές μας ευθύνες.

Θα το κάνω πολύ σύντομα.

Σήμερα θέλω να αναφερθώ στο επεί-

γον και καυτό θέμα της εξαντλητι-

κής φορολόγησης και ιδίως στις

συνέπειες που αυτή επιφέρει στην

οικονομία, στους πολίτες και ιδιαί-

τερα στην πατρίδα μας.

Εισαγωγικά νομίζω ότι βρισκόμαστε,

ως χώρα, μπροστά σε μια νέα Φραγ-

κοκρατία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό,

αν θέλουμε σωστά και αποτελεσματικά να αντι-

σταθούμε. Η μελέτη και η γνώση της ιστορίας είναι

απαραίτητα εργαλεία για να ερμηνεύσουμε την

τρέχουσα, την παρούσα πορεία της χώρας και να

κάνουμε τις σωστές χαράξεις της ρότας που πρέπει

ν’ ακολουθήσουμε, για ν’ αποφύγουμε την επανά-

ληψη λαθών και συνεπειών του παρελθόντος.

Για το Βυζάντιο, από τα σχολικά εγχειρίδια γνωρί-

ζουμε για τις μάχες, τις έριδες, τις θρησκευτικές

αιρέσεις κλπ.

Γνωρίζουμε ελάχιστα έως καθόλου για τα αίτια της

φθοράς και της πτώσης και αγνοούμε παντελώς

και σκοπίμως για το κοινωνικό καθεστώς, για την

καταπίεση και τις διώξεις των Ελλήνων (εθνικών).
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

32% λιγότερα
στους ΟΤΑ 

το 2012

Οι ΟΤΑ στα όρια

επιβίωσης 
Σελίδα 7

Σελίδα 13

Ο καλλιτέχνης Βαγγέλης Παπαποστόλου
μιλάει στην Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παραιτήθηκε

ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Παλλήνης

Τάσος Μπουντουβάς

“Στρατηγικός Σχεδιασμός 2012-2014”
“Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 2021”

― Ούτε μέτρο ένταξης σε σχέδιο πόλης! ― Βιομηχανία στην Αττική!

― Μηδέν αυτοκινητόδρομοι. Μόνο μέσα σταθερής τροχιάς ― Αγροτική παραγωγή Σελίδα 17

Σελίδα 12

Συνάντηση εργασίας με την Αντιπεριφερειάρχη

Οι Δήμαρχοι τον Οργανισμό Αθήνας:

“Αποφασίζετε για εμάς, χωρίς εμάς” καταγγέλουν 

Σελ. 9 Ελληνικές Αλπεις! Σελ. 10



2 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνεχεια από τη σελ. 1

Για τη Φραγκοκρατία, ξέρουμε για την άλωση της Κων-

σταντινούπολης το 1204 από τους “σταυροφόρους”. Αγνο-

ούμε τι σήμαινε “Φραγκοκρατία” για τον αγροτικό

πληθυσμό, που ήταν δουλοπάρικοι, και την εξαθλιωμένη

“μεσαία τάξη”.

Δεν μάθαμε τίποτα  για τις αντιδράσεις των αγανακτισμέ-

νων και καταπιεσμένων κατοίκων - όχι ελεύθερων πολιτών

- αγροτών κυρίως και μικρο-εμπορο-βιοτεχνών, από την έγ-

γεια αριστοκρατία (μεγαλοκτηματίες) και την κεντρική δι-

οίκηση. 

Δεν θα θυμάστε ίσως για τις διαμάχες και τις ένοπλες συγ-

κρούσεις Καντακουζηνών και Παλαιολόγων.

Θα σκεφθείτε σίγουρα: «τι τα θες, τώρα αυτά; Αυτά ειναι

ιστορίες»...

Λάθος. Αυτές οι “ιστορίες” είναι η προ-ιστορία και η επα-

ναληψή της στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα. Εκανα

νύξη γιατί θα κάνω παρακατω μερικές χαρκατηριστικές

αναφορές.

Οι Συνέπειες της υπερφορολόγησης

Για τις συνέπειες της αψυχολόγητης, άδικης, υπερβολικής

ατελέσφορης, όπως αποδείχθηκε και καταστροφικής φο-

ροεπιδρομής γνωρίζουν οι πάντες και καταδείχνεται από

την καθημερινή αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας.

Ύφεση, ανεργία, φτώχεια, ελαχιστοποίηση φορολογικών

εσόδων. Ας τα «ακούσουμε» από τα πλέον αρμόδια χείλη

(το σχετικό video υπάρχει στην ιστοσελίδα της 7ης και σε

πολλά blogs):

«Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς
και τις συντάξεις, θα παγώσουμε την
αγορά. 
Αν αυξήσουμε τους φόρους στη με-
σαία τάξη, θα μειώσουμε την αγορα-
στική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την
ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του
κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύ-
κλος της κατάρευσης». 

Γεώργιος Α. Παπανδρέου
(Θεσσαλονίκη 9/9/09 – 25 ημέρες προ των εκλογών)

Δεν αναφέρω τα άλλα που είπε, για αυξήσεις των μισθών

και συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό, γιατί δεν είναι

του παρόντος και αποδεικνύουν μόνο την ασυνέπεια του

ανθρώπου, που υφάρπαξε την ψήφο του λαού με απάτη και

έκανε ακριβώς αυτά που απέρριπτε μετά βδελυγμίας!

Προσέξτε. Δεν μίλαγε για μειώσεις μισθών και συντάξεων.

Απέρριπτε το …πάγωμα! Κι έκανε τελείως τ’ αντίθετα: Μεί-

ωσε μισθούς και συντάξεις. Αύξησε ασύμετρα τους φό-

ρους στη μεσαία τάξη και στην κατώτερη και επέφερε τον

“φαύλο κύκλο της κατάρρευσης”. Είναι τα λόγια του. Πρέ-

πει να τονίσω, για μια ακόμη φορα ότι δεν είναι ο μόνος

υπεύθυνος. Είναι ο κύριος. Είναι ο πρωταίτιος. Συνυπεύθυ-

νοι είναι όλοι οι υπουργοί του, με προεξάρχοντες τον Πα-

πακωνσταντίνου και τον Βενιζελο, και όλοι οι βουλευτές

που υπερψήφιζαν και ψηφιζουν τα εθνοκτόνα, αντιλαϊκά

και καταστροφικά για την οικονομία και τη χώρα, μέτρα.

Αναφέρομαι στη μείωση μισθών και συντάξεων, γιατί στην

υπερφορολόγηση πρέπει να συνυπολογίσω και την πλαγία

αφαιρεση εσόδων, με τη μείωση των καταβολών. Το κρά-

τος δηλαδή δεν σε φορολογεί μόνον με την αφαίρεση εσό-

δων με τη φορολογία, αλλά και με τη μείωση των αμοιβών

σου και των υποχρεωσεών του σε ασφαλιστική κάλυψη,

ασφάλεια, κοινωνικών παροχών και “κοινωνικού μισθού”,

που έλεγε ο Ανδρέας.

Πρώτες συνέπειες λοιπόν της υπερφορολόγησης, της μεί-

ωσης μισθών και συντάξεων και της μείωσης των θέσεων

εργασίας ειναι αυτά που προείπε ο Γ.Α.Π.:

― Μείωση της αγοραστικής δύναμης

― Βάθεμα της ύφεσης

― Μείωση των εσόδων του κρατους

― Κατάρρευση, κι ακόμα, - που δεν τα είπε ο Γ.Α.Π.:

― Ανεργία, 

― Εξαθλίωση, 

― Αρνητικό ψυχολογικό κλίμα και κατάθλιψη, 

― Α γ α ν ά κ τ η σ η

Και δεν είναι μόνον αυτές οι συνεπειες της φοροεπιδρομής. 

Είναι η εξάρτηση της χώρας. Το ξεπούλημα της δημόσιας

και ιδιωτικής περιουσίας στους δυνάστες - δανειστές και

“συνεταίρους”!

Η αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών, η διακύ-

βευση των εθνικών συμφερόντων, η συρρίκνωση ης δημο-

κρατίας, η εκτροπή από τη Συνταγματικη τάξη και το

κράτος Δικαίου, η κοινωνική αποσύνθεση.

Η αποστροφή προς το εχθρικό και άδικο κράτος, μαζί με

την αγανάκτηση, εγκυμονεί κι άλλα δεινά. 

Το ένα είναι η φυγή· η μετανάστευση. Το αλλο ειναι η εχ-

θρική συμπεριφορά προς το κράτος και τα όργανά του.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εμφυλιες εμπλοκές, σε καθε-

στωτικες εκτροπές η επαναστάσεις.

Τέλος και το χειρότερο, σε παθητική αποδοχή εθνικής τα-

πείνωσης ή καταστροφής και υποδούλωσης. Παραδείγματα

από την ιστορία έχουμε δυστυχώς αρκετά και θλιβερά.

Η έκταση ενός άρθρου δεν μπου επιτρέπει να επεκταθώ.

Ιστορικά παραδείγματα
Εναν αιώνα πριν από την άλωση της πόλης, «η πτώση της αγροτικής

παραγωγής σε συνδυασμό με την αρπακτικότητα που διακρίνει την

αριστοκρατία (την πλουτοκρατια) απέναντι στους φτωχούς πληθυ-

σμούς, οδηγεί τους τελευταίους στην ένδεια και την απόγνωση»1.

Στην Μακεδονία ξεσπούν εξεγέρσεις των καταπιεσμένων και αγανα-

κτισμενων που φέρνουν σε δύσκολη θέση την άρχουσα ταξη.

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Γρηγορά και του Καντακουζηνού, ολό-

κληρη η χώρα χωριστηκε σε δύο μερίδες. Σ’ αυτούς που ειχαν ευγε-

νική καταγωγή, μόρφωση και πλούτη» (παράταξη του Καντακουζηνού)

και στους φτωχούς “τους άξεστους, τους άφρονες και αιμοδιψείς τα-

ραχοποιούς που άρπαζαν τις περιουσίες των αριστοκρατών και υπο-

στήριζαν την παράταξη της Κωνσταντινούπολης»1 (οι χαρακτηρισμοί

βεβαιως των λαϊκών στρωμάτων δόθηκαν από την άλλη παράταξη).

«...εκδηλώνονται βίαιες επιθέσεις εναντίον φοροεισπρακτόρων στη

Θράκη...»1

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Οι αντιδράσεις των καταπιεσμένων

είναι πολλές. Θ’ αναφέρω ακόμη δύο χαρακτηριστικές και παραδειγ-

ματικές περιπτώσεις.

Το 1146, ο βασιλιάς της Σικελίας εκυρίευσε την Κέρκυρα με τη συμ-

πραξη των πιο φτωχών κατοίκων του νησιού από αντίδραση και αγα-

νάκτηση για τη βαριά φορολογία που τους υποχρέωνε να πληρώνουν,

η κυβερνηση του Βυζαντίου2, λέει ο ιστορικός Ουϊλιαμ Μύλλερ.

Ο Μύλλερ λέει χαρακτηριστικά: «Η δε μέγιστη ζημία των Ελλήνων
ήσαν αι βίαιαι εισπραξεις»2 της αυτοκρατορικής κυβερνήσεως της

Κωνσταντινούπολης. Ενεκεν τούτων εξερράγησαν δύο επαναστασεις

μετά τον θάνατον του Βασιλείου. Η πρώτη συνέβη στην Ναύπακτο,

όπου ο λαός εξεγέρθηκε κατα του στρατηγού Μωρογεωργίου, τον

εφόνευσε και άρπαξε όλα του τα υπάρχοντα.

Αλλά το κράτος είχε τη θέληση και τη δύναμη να τιμωρήσει και ν’ αρ-

πάξει. Ετσι ένα ισχυρότερο στρατιωτικό τμήμα επέδραμε και τιμώρησε

τον Αρχιεπίσκοπο που είχε συμπράξει, τυφλώνοντάς τον, και βεβαιως

τους πρωταίτιους, εισπραττοντας και τους φόρους και με πρόστιμα.

Παρ’ όλα ταύτα μετά λίγα χρόνια ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι της Νικο-

πόλεως και εφόνευσαν τον αυτοκρατορικό φοροεισπράκτορα και κά-

λεσαν για βοήθεια τους Βουλγάρους που ειχαν ξεσηκωθεί κι εκείνοι,

για ανάλογους λόγους. 

Το Βυζάντιο όμως έπεσε. Οι δουλοπάροικοι απλά άλλαξαν

αφεντικό...

―――――― 
1. “Ιστορία των Ελλήνων” εκδ. Δομή, τομ. 9ος, σελ.380 κ.ε.

2. “Η Ελλάς επί Ρωμαίων, φράγκων & Τούρκων” Ουίλιαμ Μύλλερ
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Πάντως στις 21/11, αντιγράφουμε ρεπορ-

τάζ της Εφης Λάσκα, (NewsKo-

smos.Com/www.real.gr) για το τι θα γίνει

στη Βάρκιζα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται

στο στάδιο δημοπράτησης!

Την ώρα που κλείναμε την εφημερίδα, μά-

θαμε ότι έχει πάει φάκελλος στην Περιφέ-

ρεια για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων

της διαμόρφωσης της παραλίας. Το ίδιο θα

έχει φτάσει και στο Δήμο και ελπίζουμε να

δούμε τη μελέτη, όχι κατόπιν εορτής.

Αυτά που περιγράφει το ρεπορτάζ ακού-

γονται ωραία, αν είναι έτσι. 
«Σε παραλία υψηλών προδιαγραφών μεταμορ-

φώνεται η ελεύθερη ακτή της Βάρκιζας -ένα από

τα τουριστικά “φιλέτα” του Eλληνικού Δημοσίου-

που επί πολλές δεκαετίες έχει μείνει αναξιοποί-

ητη και υποβαθμισμένη. Η παραλία, έκτασης 140

στρεμμάτων, θα αναπλαστεί σύμφωνα με τις

αρχές της οικονομίας και του περιβαλλοντικού

σχεδιασμού, ώστε με μικρό κόστος να δημιουρ-

γηθεί ένας πρότυπος χώρος αναψυχής και επα-

φής με τη φύση.

Ένα μεγάλο πευκοδάσος, ελαφρές κατασκευές

που θα στεγάσουν μικρά αναψυκτήρια, αποδυτή-

ρια και άλλους βοηθητικούς χώρους, διαδρομές

για περίπατο και ποδήλατο, μια παιδική χαρά και

ένα πρότυπο σύστημα ανακύκλωσης νερού είναι

ορισμένες μόνο από τις παρεμβάσεις που περι-

λαμβάνει η μελέτη, η οποία βρίσκεται ήδη σε

διαδικασία δημοπράτησης από την εταιρεία Ελ-

ληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., προκειμένου να

ξεκινήσουν οι εργασίες το συντομότερο δυνα-

τόν.

Η μελέτη για την πλαζ της Βάρκιζας έχει διακρι-

θεί σε διεθνές επίπεδο και, όπως αναφέρουν στη

Real planet οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του

έργου, “η παραλία θα παραμείνει ελεύθερη για

όλους, με στόχο να γίνει πόλος έλξης επισκε-

πτών και να διδάξει στο κοινό τη συνύπαρξη αν-

θρώπων και φύσης”. Στην είσοδο της πλαζ

υπάρχει ήδη ένα αραιό δάσος, στο οποίο θα φυ-

τευτούν νέα δέντρα για να παρέχουν περισσό-

τερη σκιά το καλοκαίρι, δημιουργώντας έναν

μεγάλο βιοκλιματικό χώρο στάθμευσης. Ολόκλη-

ρος ο χώρος του πάρκινγκ θα λειτουργεί παράλ-

ληλα ως μια πρωτοποριακή υδάτινη αποθήκη. Για

την κατασκευή της θα χρησιμοποιηθούν ειδικά,

διαπερατά υλικά, τα οποία λειτουργούν σαν

«σφουγγάρι» για τα νερά της βροχής, τα οποία

και θα συλλέγονται σε δύο μεγάλες δεξαμενές,

χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων που θα το-

ποθετηθούν στο υπέδαφος, κάτω από τον χώρο

στάθμευσης. Στη συνέχεια, το αποθηκευμένο

νερό θα χρησιμοποιείται για να καλύψει όλες τις

υδάτινες ανάγκες στις εγκαταστάσεις της παρα-

λίας. Υπολογίζεται πως μέσα σε μια πενταετία η

πλαζ της Βάρκιζας θα είναι 100% αυτόνομη σε

ό,τι αφορά την κατανάλωση νερού.

Περίπατος στη φύση

Μετά την είσοδο στο πάρκινγκ -όπου ο επισκέ-

πτης υποχρεούται να αφήσει το όχημά του - ακο-

λουθεί ένα πυκνό, σκιερό, προστατευμένο δάσος

με κουκουναριές.  Μέσα στο πευκοδάσος θα δη-

μιουργηθούν ορισμένες ήπιες κατασκευές, που

θα φιλοξενήσουν αποδυτήρια, τουαλέτες και ια-

τρείο. Στο ανατολικό τμήμα της παραλίας,   θα

μεταμορφωθεί σε χώρο για περίπατο και ποδή-

λατο “ανάμεσα σε απρόσμενα τοπιακά συμ-

βάντα”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη.

Επί της ουσίας, θα δημιουργηθούν φυσικές περι-

φράξεις στις οποίες θα αναπτυχθούν  φυτοκοι-

νωνίες,  με διαφορετική βλάστηση.

“Η χρήση της περίφραξης στοχεύει στον καθορι-

σμό των περιοχών όπου δραστηριοποιείται ο άν-

θρωπος, ώστε σε ορισμένες περιοχές φύτευσης,

στις οποίες δεν θα υπάρχει πρόσβαση στον επι-

σκέπτη, να αποκατασταθεί το φυσικό τοπίο και

να ενισχυθεί η οικολογική συνδεσιμότητα. Η δια-

βρωμένη ακτή, που βρίσκεται λίγο παρακάτω,

στο σημείο που ξεκινά η θάλασσα, θα παραμείνει

ως έχει, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αντιλη-

φθεί και να διαπιστώσει τις φυσικές διεργασίες

της διάβρωσης στο τοπίο».       Αννα Μπουζιάνη

Δημοπρατήθηκε η αξιοποίηση της 

Ανατολικής παραλίας της Βάρκιζας;
Με την ανατολική παραλία της Βάρκιζας έχουμε ασχολη-

θεί κατ’ επανάληψιν. Και για την παρούσα κατασταση και

για τις προθέσεις των ΕΤΑ Α.Ε. για ανάπτυξη.

Σήμερα με το “ξεπούλημα” που επιχειρείται σε όλη την κοι-

νόχρηστη περιουσία της Ελληνικής επικράτειας, μέσα στα

φιλέτα είναι και η παραλία της Βάρκιζας, που δεν γνωρί-

ζουμε αν θα αξιοποιηθεί ή θα ιδιωτικοποιηθεί.

Εδώ και χρόνια, λάθος τακτικές των δημοτικών αρχών που

διοίκησαν το Δήμο, οδήγησαν να χάσει ουσιαστικά ο πρώην

Δήμος Βάρης την ανατολική παραλία, η οποία τους είχε πα-

ραχωρηθεί από τον ΕΟΤ (1989) κατά χρήση, για να την

αξιοποιήσουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς

αντάλλαγμα.

Ο Δήμος όμως δεν την αξιοποίησε, όπως όλοι γνωρίζουμε

ή μάλλον την εκμεταλλεύθηκε πολύ άσχημα.

Ετσι το 1993 γίνεται επαναδιαπραγμάτευση και νέα παρα-

χώρηση της παραλίας στο Δήμο με πιο σκληρούς όρους,

αλλά και πάλι ο Δήμος δεν εκμεταλλεύθηκε την παραχώ-

ρηση αυτή.

Το 2003, λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε η αμαρτωλή εταιρία

“Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” (ΕΤΑ), που επιχείρησε

να μπει στο Χρηματιστηριο, παραδίδοντας στην ουσια όλη

την αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας σε ιδιωτικά συμφέροντα,

την πήρε πίσω, για ανάπτυξη με επιχειρηματικες δραστη-

ριότητες. Ετσι είδαμε σε ένα κομμάτι της τα μαγαζιά πάνω

στην άμμο, με μαντρότοιχο και το κυμα “γλύφει” τις καρέ-

κλες τους. 

Το 2007 όταν ανέλαβε  δήμαρχος Βάρης ο Παν. Καπετα-

νέας, προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση, αλλά εις

μάτην. Ροκανήθηκε ο χρονος με τις αλλαγές των συμβού-

λων των ΕΤΑ και φτάνουμε στο σήμερα.

Σήμερα λοιπόν δεν γνωρίζουμε, έγκυρα, από το νέο καλλι-

κρατικό Δήμο αν έχει κάνει ενέργειες για να πάρει την πα-

ραλια. Τουναντίον δεν έχει γίνει καμία εισηγηση στο

Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιθέτως δημοσιεύματα γραφουν ότι

βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης από τα ΕΤΑ.

Το Σεπτέμβριο (6.9) σε συνεδριαση του Δ.Σ. στα 3Β είχε ζη-

τησει ενημέρωση η δημ. σύμβουλος της πλειοψηφίας Λυδία

Αργυροπούλου. Η απάντηση που πήρε από τον Αντιδή-

μαρχο Σπ. Πανά, ήταν ότι είδαν τη μελέτη που έχει γίνει

από τα ΕΤΑ, έκαναν αυτοψία στο χώρο και κατέληξαν σε

ένα master plan. Αναμένουν δε την πρόταση και το Μνημό-

νιο από τα ΕΤΑ Α.Ε.

Ομως ποιοι τα είδαν και με ποια απόφαση Δημοτικού Συμ-

βουλίου, που μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει;

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διεξήχθη στην Καβάλλα το 1ο Συνέδριο του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών

“Σπίθα” (2-4/12) με κύριο σκοπό την τυπική ολοκλήρωση του Κ.Α.Π. με την εκλογή

Πολιτικού Σχεδιασμού.

“Σπίθες” από όλη την Ελλάδα γέμισαν το αμφιθέατρο με μπροστάρη το Μίκη Θεο-

δωράκη. Εκτενές ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο.
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Ανάπλαση του Πεντελικού
Ο Δήμος Παλλήνης, συμμετέχει για δεύτερη φορά στο 2011

στην δενδροφύτευση που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο

Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπλαση του

Πεντελικού(ΣΠΑΠ)  που θα πραγματοποιηθεί στην Πεντέλη,

την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και καλεί μαθητές, γονείς, πολί-

τες και φορείς να συμμετάσχουν σ’ αυτή την δράση ζωής για

το περιβάλλον και για τον άνθρωπο.
Είναι μια πράξη εθελοντισμού για το περιβάλλον, για αναδόμηση του

φυσικού μας πλούτου, τόσο αναγκαία μετά την οικολογική κατα-

στροφή  του 2009 και όλες όσες προηγήθηκαν!

Εκκίνηση για την Παλλήνη με λεωφορείο του Δήμου, στις 10π.μ. απ’

το Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης Λ. Μαραθώνος.

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210-6604638

press@palini.gr  -  www.palini.gr

Ουράνιο τόξο των τσάκρα

Παρασκευή  16 Δεκεμβρίου - 20:30 -22:00

Το Κέντρο Γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας καλεί την Παρα-
σκευή 16/12 του μήνα, σε ένα ξεχωριστό και ενδιαφέρον
ταξίδι μέσα από τη μελέτη και πρακτική των τσάκρα. 
Ακολουθώντας  το ουράνιο τόξο των τσάκρα από μήνα
σε μήνα, θα εξερευνούμε και θα ανακαλύπτουμε τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά.
Τα τσάκρα, είναι σημαντικά ενεργειακά κέντρα πάνω στο
σώμα, μέσω των οποίων διοχετεύεται η ενέργεια σε όλα
τα συστήματα.
Όταν κάποιο από αυτά διεγείρεται, τα ιδιαίτερά του χαρακτη-
ριστικά αρχίζουν να ακτινοβολούν στην προσωπικότητα. 
Την Παρασκευή αυτή, θα εστιαστούμε στο τσάκρα που
σχετίζεται με ποιότητες όπως:  αίσθηση ασφάλειας,
απελευθέρωση από φοβίες, εσωτερική σταθερότητα,
υγεία, ευθυμία κ.α.
Η βραδιά περιλαμβάνει: ομιλία πάνω στον αποσυμβολισμό των
τσάκρα, ειδικές πρακτικές και workshop (εργαστήρι) ή παιχνίδι.
Πληροφορίες – συμμετοχές: Τηλ. 210-6641545
e-mail: sycp@satyanandashram.gr ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ 

ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Μετά τη θερμή υποδοχή των

προηγούμενων παραστά-

σεων από το κοινό, το 4ever

του Γιώργου Ηλιόπουλου επι-

στρέφει στο studio του Κινη-

τήρα για δέκα παραστάσεις

(27 - 30 Δεκεμβρίου & 3 - 8

Ιανουαρίου). Η Αντιγόνη

Γύρα υπογράφει την πρώτη

της σκηνοθετική δουλειά,

φέρνοντας επί σκηνής το

καυστικό χρονικό του θανά-

του μιας δεκαοχτάχρονης

σχέσης.

Με κεντρικό άξονα την έν-

νοια του συμβιβασμού, το

4ever -στην εκδοχή του Κινη-

τήρα, με πρωταγωνιστές

τους Δημήτρη Αγορά και

Έλενα Τυρέα - πραγματεύε-

ται τις προσωπικές σχέσεις

και τον τρόπο με τον οποίο

αυτές επεκτείνονται σε καθη-

μερινές επιλογές στην Ελ-

λάδα του σήμερα, οδηγώντας

μας στο ψέμα και την απάτη. 

Ένα παντρεμένο ζευγάρι αρχιτε-

κτόνων με παιδιά, βρίσκεται για

δουλειά σ' ένα νησί των Κυκλά-

δων. Μέσα σε μια νύχτα ανατρέ-

πεται όλη του η ζωή και η

αλήθεια της σχέσης του βγαίνει

στην επιφάνεια.   

Το  βραβευμένο, ορμητικό έργο

για δύο (και για όλους) σχολιάζει

με έντονο χιούμορ τις σχέσεις

των ζευγαριών, έτσι όπως χτί-

ζονται στη σύγχρονη δυτική κοι-

νωνία. 

Το 4ever σύμφωνα με τον συγ-

γραφέα του «στάζει αίμα»: το

αίμα ενός έρωτα που αυτοκτονεί,

γελώντας μπροστά στα μάτια

των θεατών.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά

το 2004 στο Θέατρο Ιλίσια-Βολο-

νάκης, αποσπώντας διθυραμβι-

κές κριτικές στο πλαίσιο ενός

θεατρικού διαγωνισμού για

νέους δημιουργούς. Τιμήθηκε με

το πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας,

καλύτερου έργου, παράστασης

και με ειδική μνεία για τους ηθο-

ποιούς. Αφού ολοκλήρωσε έναν

κύκλο παραστάσεων στο ίδιο θέ-

ατρο, ανέβηκε στο εξωτερικό,

στην Αγγλία και τη Γερμανία.

Παραγωγή Κινητήρας 2011

Ερεχθείου 22, πλησίον μετρό

Συγγρού Φιξ, Ώρα 21.15

Διάρκεια 90'

Τηλ. 210 9248328, info@kini-

tiras.com, www.kinitiras.com,

www.kinitirastudio.com

Μουσικά σχήματα

Το Σάββατο 10 Δεκέμβρη στις 21.00, η Με-

λίνα Γλωσσιώτη (πιάνο, κρουστά, φωνή),

η Ελένη Φίλιου (κιθάρα, φωνή) και η Γε-

ωργία Ζαμπέτη (φλάουτο), μαθήτριες του

Μουσικού Λυκείου Παλλήνης, κάνοντας

τα πρώτα τους μουσικά βήματα, παρου-

σιάζουν μια βραδιά με γνωστές μελωδίες,

διασκευές αλλά και δικές τους συνθέσεις.

Μαζί τους η Κωνσταντίνα Κορδούλη

(φωνή) και οι αδελφοί Κοζονάκη. Ένα μου-

σικό ταξίδι εντός και εκτός Ελλάδας. 

«ΓΙΟΥΚΙΚΟ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΛΙ»

Την Κυριακή 11 και 18 Δεκεμβρίου στις

12:00 το μεσημέρι, θα παρουσιαστεί η παι-

δική θεατρική παράσταση «ΓΙΟΥΚΙΚΟ, Η

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΛΙ», από την ομάδα Lost Cir-

cus. Ένα παλιό ιαπωνικό παραμύθι ζωντα-

νεύει μέσα σε μια αισθητική Ζεν, με

αφηρημένα αντικείμενα τέχνης και ζων-

τανή ιαπωνική μουσική, μεταφέροντας

τους μικρούς θεατές στην Άπω Ανατολή.

«ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΑΝ»

Η ταινία «ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΑΝ», σε

σκηνοθεσία  Μαρουάν Χαμέντ, θα προ-

βληθεί στον κινηματογράφο σινέ Αλίκη, Λ.

Μαραθώνος 196, Πολιτιστικό και αθλητικό

πάρκο Νέας Μάκρης - πρώην αμερικάνικη

βάση - Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 21:15. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005.

Τηλέφωνο: 22940 98500

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

4ever
το βραβευμένο έργο για δύο  του Γιώργου Ηλιόπουλου επιστρέφει στον Κινητήρα

“Φύση και Τέχνη, Ελπίδα ζωής” 
με την Αγγελική Τσεβά

Η εικαστικός καλλιτέχνης Αγγελική Τσεβά, σας περιμένει στην καθιερωμένη προχρι-

στουγεννιάτικη εκδήλωση με θέμα “Τέχνη και Ελληνικά Παραδοσιακά Σύμβολα”, το Σάβ-

βατο 17 Δεκεμβρίου, από 12 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ.

Η εκδήλωση θα γίνει στους χώρους του Μουσείου και της Τέχνης της καλλιτέχνιδας

(Βασ. Κων/νου 37 Κορωπί, τηλ. 210 6622.333.

Ξενάγηση στους χώρους από την Α. Τσεβά, ενώ οι μικρό επισκέπτες μπορούν να παίξουν

με τον πηλό στο εργαστήρι. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει.

7μ.μ. Εγκαίνια του νέου τμήματος “Μουσείο Ερευνας Ειδικών Παραδοσιακών Συμβόλων

από το Δήμαρχο Δημ. Κιούση.

7.30 Ομιλία για το ιστορικό περιεχόμενο της έκθεσης.

8.30μ.μ. Κλήρωση μεγάλων δώρων και στη συνέχεια δεξίωση με μεσογείτικο κρασί.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

24-26 Δεκεμβρίου

Η “Εναλλακτική Δράση”

οργανώνει χριστουγεν-

νιάτικη τριήμερη εκδρομή

στην Καλαμπάκα, Μετέ-

ωρα, Λίμνη Πλαστήρα,

Ελάτη, Περτούλι. Αναχώ-

ρηση   ΣΑΒΒΑΤΟ    2412,

8π.μ. από Αθήνα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβά-

νει περιηγήσεις, ξεναγή-

σεις, πεζοπορείες,  με

συνολικό κόστος 145 €.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι

15 Δεκεμβρίου

Μαρία Κορομηλά τηλ.

2108991145  6940308757 

Email  ena.drasi@gmail.com 

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ

ΖΩΕΣ!!

Ο Δήμος Παλλήνης διοργα-

νώνει Εθελοντική Αιμοδοσία

στην Δημοτική Ενότητα Γέ-

ρακα. στις 17 Δεκεμβρίου στο

Δημαρχιακό Μέγαρο (Ιθάκης

12, Γέρακα) από τις 9:00 έως

την 13:00μ.μ. σε μια έμπρακτη

έκφραση Ανθρωπιάς και Αλ-

ληλεγγύης.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη …» 

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων διοργανώνει δια-

δραστική ομιλία με θέμα «Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη …» 
Η εκδήλωση έχει θέμα  την διαχρονική ανάγκη του κάθε ατό-

μου  για την ικανοποίηση των επιθυμιών του, σε σχέση με το

κοινωνικό του περιβάλλον και την ιεράρχηση των αξιών του και

θα πραγματοποιηθεί 17η Δεκεμβρίου και ώρα 7μμ. στο Πολι-

τιστικό Κέντρο «Ιωνία» δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας. Ομιλή-

τρια η ψυχολόγος Θάλεια Νικολάου. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ο τομέας  φιλοτελισμού των

ΕΛΤΑ που θα παρουσιάσει  την έκδοση του Λευκώματος με

τα γράμματα των παιδιών στον Αη-Βασίλη και άλλες χρι-

στουγεννιάτικες συλλογές.   

Λογοτεχνικό αφιέρωμα

στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη
Ετος Παπαδιαμάντη το 2011, και οι εκδηλώσεις πολλές.

Ετσι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 7.30μ.μ. στην

Πνευματική Εστία της Βούλας (αγ. Ιωάννου 3), θα πραγ-

ματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη σε μια ιδιαίτερη

πτυχή του έργου του. “Οι γυναίκες στο έργο του Παπα-

διαμάντη”, ο τίτλος της ομιλίας και ομιλήτρια η επίκουρη

καθηγήτρια του Παν/μίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα.

Την εκδήλωση οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”.

Ο Δήμος Κρωπίας δημιουργεί 

το «Σπίτι των Χριστουγέννων»

με σειρά εκδηλώσεων

― Σάββατο 10 Δεκεμβρίου: «Οι Άγγελοι των Χριστου-

γέννων», στο «Σπίτι των Χριστουγέννων»  στον πεζό-

δρομο Γ.Σ Παπασιδέρη» 5, ώρα 11:00
«Μικροί άγγελοι» φτιάχνουν τον δικό τους Άγγελο σε συ-

νεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Στα μυστικά της Αγιο-

γραφικής Τέχνης τους «οδηγεί» η γνωστή εικονογράφο

Ανθή Βαλσαμάκη. Συμμετέχουν παιδιά της Δ΄,  Ε΄ και Στ

΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Για την συμμετοχή και

εγγραφή των παιδιών στην εκδήλωση οι γονείς μπορούν

να επικοινωνούν στο 210-662 54 10 (επιλογή 5) Χριστίνα

Παπαχρήστου ή στο e-mail: grafeiodimoti@e-koropi.gr . (Θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

― Κυριακή 11/12: Παιδική Έκθεση «Αγγέλων Χριστου-

γέννων» και προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας, στο

«Σπίτι των Χριστουγέννων» (πεζόδρομο) ώρα 11:00. 

― 7.30 Εκδήλωση με τη Φιλαρμονική του Δήμου στο Δη-

μαρχείο.

― Σάββατο 17/12: Άχνη και κανέλλα, τάρανδοι και ξω-

τικά, ζυμάρι και φωτιά… «Ξέρεις τη μαγική συνταγή για

το γλυκό του Αγίου Βασίλη;» Στο «Σπίτι των Χριστου-

γέννων» (πεζόδρομο)  Ώρα: 11:00

― Κυριακή 18/12: Εκδήλωση Λυκείου Ελληνίδων –πα-

ράρτημα Κορωπίου & Δήμου Κρωπίας στο αμφιθέατρο

του Δημαρχείου (Β. Κωνσταντίνου 47) στις 18:30

― Την Παρασκευή 23/12 θα γίνει εκδήλωση του Κέν-

τρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο αμφιθέ-

ατρο του Δημαρχείου (Β. Κωνσταντίνου 47) στις 17:00.

― Πέμπτη 29/12:  Οι περιπέτειες του Άγιου Βασίλη και

πρωτοχρονιάτικες κατασκευές στον πεζόδρομο, 19:00
Τον συντονισμό των εκδηλώσεων, «Σπίτι των Χριστουγέννων»,

έχει αναλάβει η δημοτική σύμβουλος Αδ. Μάλλιου. Η αίθουσα

«Σπίτι των Χριστουγέννων» (πεζόδρομος, Παπασιδέρη» 5)

είναι ευγενική παραχώρηση της Δήμητρας Χατζή.

― Σάββατο 31/12, 12π.μ.:  Χριστουγεννιάτικη παιδική εκ-

δήλωση στο Κίτσι. Διοργάνωση: Σύλλογος Ποντίων Κο-

ρωπίου  «Εύξεινος Πόντος» και Δήμος στα γραφεία του

συλλόγου (έναντι απο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι - Ν.Παπα-

γιαννόπουλου 256).

‘’Δεν καπνί-ΖΩ’’
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Κέντρου Υγείας Μαρκο-

πούλου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρκοπούλου, διοργανώ-

νει εκδήλωση ενημέρωσης κοινού, στην αίθουσα του

Δημαρχείου  «Μαρίας Γιάννη Πίντζου» (2ος όροφος), την Πα-

ρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στις 6μ.μ., με θέμα: ‘’Δεν καπνί-ΖΩ’’.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δημότες  και έχει ως

στόχο, την παρουσίαση των - ιατρικά ενδεδειγμένων -μεθόδων

διακοπής, της βλαβερής αυτής συνήθειας.

“Αγορά τέχνης ΒΑΖΑΑR”

Το Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στην Πνευματική

Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 Βούλα), από 11 π.μ. έως 5μ.μ. ο Διε-

θνής Σοροπτιμιστικός Ομιλος Γλυφάδας - Βούλας “Νηρηίδες”

οργανώνει “Αγορά τέχνης ΒΑΖΑΑR”.

Χριστουγεννιάτικα, ξύλινα διακοσμητική, κεριά, ρούχα σε πολύ

καλές τιμές.

1o ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γιορτινό παζάρι με φαγητό, γευστικούς μεζέδες και κρασί, ορ-

γανώνει η “Εναλλακτική δράση” και μουσική, την Κυριακή 11 Δε-

κεμβρίου στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου) από τις

10.30 το πρωί έως τις 6 μ.μ.  Το φαϊ  και το κρασί θα είναι δω-

ρεάν. Πάρετε μαζί σας στην εκδήλωση και τους δικούς σας με-

ζέδες...

Δωρεάν ανταλλαγές αντικειμένων φερμένα  από το σπίτι.

Πληροφορίες Μ. Κορομηλά τηλ 2108991145 6940308757

Μουσική βραδιά 
με τον Πολ. Σύνδεσμο Οικιστών  “Αμπελώνα”

Ο Πολιτιστικός σύνδεσμος οικιστών περιοχών Αλυκού “Ο

Αμπελώνας” διοργανώνει μουσική βραδιά, το Σάββατο 17

Δεκεμβρίου, στην ταβέρνα “Φιλία” (παρ. λεωφ. Σουνίου)

κοντά στην Αγία Μαρίνα (τηλ. 2291072028). Πλούσιο φα-

γητό, κρασί και ζωντανή μουσική σας περιμένουν. 

Πληροφορίες Νικ. Σπίνος (πρόεδρος) 6944 780761 & Αντ.

Πουλάκης (Γ.Γραμ.) 6976 433876.

Ελάτε να υποδεχθούμε

τον Αη-Βασίλη...

O Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” θα υπο-

δεχθεί μαζί με τα παιδιά και τους φίλους τον Αη-

Βασίλη, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 5.30μ.μ.

στην πλατεία Ελευθερίας στην Κάτω Βούλα (Πα-

πάγου & Καραϊσκάκη), κάτω από το φωτισμένο

φυσικό δέντρο της πλατείας.

Ο Αη-Βασίλης θα είναι φορτωμένος με δώρα για τα

παιδιά και γλυκά με τσίπουρα για τους μεγάλους.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η πεζοπορία ξεκινά από το καταφύγιο του Κιθαιρώνα και

διασχίζει με ομαλή κλίση το ελατοδάσος στη βορεινή

πλευρά του βουνού.  Μετά από μία ώρα θα φθάσουμε

στο οροπέδιο της ράχης των τριών κορυφών και...  

Η πεζοπορία είναι εύκολη (Α) και διαρκεί 3 ώρες.  Μετά την πε-

ζοπορία με πούλμαν στο φρούριο των Αρχαίων Ελευθερών

(4ος π.Χ αι), που είναι το δυτικότερο φρούριο της οχυρωματι-

κής διάταξης της Αρχαίας Αθήνας.  Ξενάγηση.  Φαγητό στα

Βίλια Αρχηγοί:  Ματίνα Χελιδώνη, Παύλος Λέκκας

Συμμετοχή: Mαρία Κορομηλά 2108991145  6940308757

ή στο  email ena.drasi@gmail.com

Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας 

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό

Bazaar στη Βάρκιζα
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 10:00 πμ – 5:00 μμ

Στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού

(Γυάλινο Κτίριο Παραλίας Βάρκιζας, δίπλα στην παιδική χαρά)
Ξεχωριστά  δώρα, είδη διακόσμησης, είδη για το σπίτι, χριστουγεννιά-

τικα,  βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, αγνά σπιτικά γλυκά, γλυκά του κου-

ταλιού, μαρμελάδες, φρεσκοκομμένος καφές, λουκουμάδες και πολλά

άλλα, όλα σε εκπληκτικές τιμές!!  Τα έσοδα θα διατεθούν για παροχή

βοήθειας σε ιδρύματα.

Παράλληλες με το Bazaar εκδηλώσεις: 

- Στις 11:00 η θεατρική Ομάδα της Βάρης «Ερασιπαίκτες» θα

απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά.

- Στις 12:00 θα τραγουδήσει η Χορωδία Βάρης-Βουλιαγμένης 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

στο ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ)
O Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε συνεργασία

με το ΚΑΑΠ Βούλας (ΠΙΚΠΑ) διοργανώνει χριστουγεννιά-

τικη γιορτή με πρωταγωνιστές τα παιδιά του ΚΑΑΠ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμ-

βρίου, ώρα 17.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΑΠ,

Λεωφ. Καραμανλή  2,  Βούλα και περιλαμβάνει πλούσιο

μουσικό πρόγραμμα, εδέσματα και δώρα για τα παιδιά.  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου

της  Συγγραφέως Μαριέλεν Θεοχάρη με τίτλο «Η Κωνσταντίνα

ανακαλύπτει τα μαγικά μπουκάλια ισορροπίας».

Χριστουογεννιάτικες εκδηλώσεις

στην Παλλήνη
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα ανάψει στις δημοτικές ενό-

τητες χωριστά, ο Δήμος Παλλήνης, το Σάββατο 10 Δεκεμ-

βρίου. Ετσι στις 6μ.μ. στην πλατεία Αγ.Τρύφωνα στην

Παλλήνη, στις 7.30μ.μ. στην πλατεία Ηρώων στην Ανθούσα

και στις 9μ.μ. στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Τρα-

γούδια με τη φιλαρμονική ορχήστρα και την παιδική χωρο-

δία του Δήμου και φυσικά ο Αη-Βασίλης.

Σάββατο 17/12, 8μ.μ. στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, χρι-

στουγεννιάτικη συναυλία με την ορχήστρα του Δήμου και

bazaar στο φουαγιέ.

Ρεβεγιόν με το Πανόραμα Βούλας
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράματος

Βούλας καλεί το Σάββατο 31/12 σε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβε-

γιόν που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο OASIS στη

Γλυφάδα. Ώρα προσέλευσης 21:30. Εκλεκτό MENU και

πολύ χορό. Τιμή : 55 €

Για συμμετοχή: Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Βασιλόπουλος Νίκος: 6947822800 Βούρος Νίκος: 6947702814

Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου
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H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ

στην Κερατέα Αττικής διοργανώνει φέτος την 1η επέτειο

από την εισβολή των ΜΑΤ στο Οβριόκαστρο και την

ηρωική αντίσταση των κατοίκων της Κερατέας και της

Λαυρεωτικής. Το σύνθημα αυτής της επετείου είναι

«ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ». 

Οπως σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή αγώνα κατά του

ΧΥΤΑ, «οι εκδηλώσεις μνήμης γι’ αυτή την επέτειο  θα
είναι λιτές και σεμνές. Δεν ξεχνάμε ότι πολλοί συντοπί-
τες μας  είναι υπόδικοι με βαριές κατηγορίες και σύντομα
θα καλεστούν σε δίκες.  
Οι εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν  10 και 11 Δεκεμβρίου με

κέντρο το Οβριόκαστρο και το «ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»...

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011:

7:00 μ.μ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ

ΘΕΜΑ: “ΠΩΣ ΖΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ”   

Ομιλητές: Δημ.Παπαχρήστος (συγγραφέας), Σ.Σεφεριάδης (καθη-

γητής Παντείου), Στάθης (σκιτσογράφος), Ντίνα Μπατζιά- Άρης Χα-

τζηγεωργίου- Σωτήρης Τριανταφύλλου (δημοσιογράφοι).      

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

• ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΞΑΝΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ

“ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ”…

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011: 

10:30 π.μ.  ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ. 

11:00 π.μ.  ΗΧΟΥΝ ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ΧΤΥΠΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΜΠΛΟΚΟ   ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ.  ΚΑΙ ΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ.

11:20π.μ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΠΟΜΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ

ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ.

12:30 μ.μ.  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» ΜΕ

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

5:00 μ.μ.  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ «ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ».

• Η ΑRT RESISTANCE  ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ PROJECT     “ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑ”.

ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ «ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.

Στους χαλεπούς καιρούς που

ζούμε και στην μεγαλύτερη

φτώχεια που έρχεται, δρα-

στηριοποιήθηκε και ο Δήμος

Μαρκοπούλου, με την ίδρυση

και λειτουργία  Κοινωνικού

Παντοπωλείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

θα εξασφαλίζει τα απολύτως

απαραίτητα είδη διατροφής

και ρουχισμού, καθώς και κά-

ποια παιχνίδια για μικρά παι-

διά, σε οικογένειες που

αποδεδειγμένα χρήζουν υλι-

κής βοήθειας και στήριξης.

Οπως σημειώνει ο Δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης, «με

εχεμύθεια, έγνοια για την

αξιοπρέπεια των δικαιούχων,

αλλά και με σοβαρά κριτήρια,

ο Δήμος μας, καλείται να αν-

τιμετωπίσει στοιχειωδώς, τη

σύγχρονη πρόκληση, της

διαρκώς επεκτεινόμενης

φτώχειας, στην πόλη μας!»

Τα εγκαίνια του Κοινωνικού

Παντοπωλείου, θα γίνουν το

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στις

8 μ.μ., στην Οδό Χρ. Μεθε-

νίτη 7, στο χώρο δίπλα στο

Δημαρχείο, όπου και θα στε-

γάζεται.

Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης, στο χώρο του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου, θα

λειτουργήσει Ταμείο Αγάπης. 

Ελάτε με κάτι στο χέρι

Ο Δήμος καλεί «όλους τους

πολίτες, να συνεισφέρουν

έμπρακτα, με οποιοδήποτε

χρηματικό ποσό, έστω και 50

λεπτά ή  1 ευρώ· καλούμε

όλους τους πολίτες να προ-

σέλθουν με ένα κουτί γάλα,

ένα πακέτο μακαρόνια, ένα

παιδικό παιχνίδι! Και η μικρό-

τερη προσφορά,  γίνεται

σπουδαία, για εκείνους που

έχουν ανάγκη! 

Είναι προφανές, ότι η επιτυ-

χία ενός τέτοιου εγχειρήμα-

τος, εξαρτάται απόλυτα, από

το μέγεθος των προσφορών,

ιδιωτών και επιχειρήσεων! Εί-

μαστε πεπεισμένοι, ότι η αλ-

ληλεγγύη (και όχι απλώς «η

φιλανθρωπία»), αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της

συλλογικής μας ταυτότητας!

Καλούμαστε πλέον να την

αναδείξουμε και είμαστε βέ-

βαιοι, ότι οι πολίτες θα μας

εκπλήξουν ευχάριστα!»

Πληροφορίες για το τι μπορεί

να προσφέρουν πολίτες και

επιχειρήσεις, επικοινωνήστε

με την Κοιν. Επιχείρηση του

Δήμου Μαρκοπούλου, 

τηλ. 2299 0 20173 & 20 174.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ  

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων  Δήμου Βούλας συμπαρα-

στέκεται και συμμετέχει στο  δίκαιο αγώνα της Πρω-

τοβουλίας Πολιτών Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

ενάντια στα  χαράτσια και στη φορομπηχτική πολι-

τική.
«Δεν τα φάγαμε μαζί. Πληρώνουμε χωρίς να χρωστάμε και
δεν πάει άλλο. Φτάνει πιά!!!”

Η λύση είναι  Αγώνας – Αγώνας- Αγώνας.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ι. Παναγόπουλος Μ. Σκέντου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Απέναντι στο οικονομικό σύστημα που επιβάλλει την κυ-

ριαρχία του με τον τρόμο, την καταστολή των κοινωνικών

αγώνων, την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και

τους κεφαλικούς φόρους

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ
με την αξιοπρέπειά μας, τη νοημοσύνη μας, την αλληλεγγύη

μεταξύ μας και την αυτοοργάνωση από τα κάτω.

Τα χαράτζια ακονίζουν χατζάρια!...
ΧΑΡΑΤΖΙ αραβικά جارخ (kharāj), τούρκικα haraç: κεφαλικός φόρος που πλή-

ρωναν οι μη οθωμανοί υπήκοοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας

Δωρεάν παροχή  

φροντιστηριακών μαθημάτων

στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα

δίκτυο αλληλεγγύης σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής

ζωής της πόλης και εκτιμώντας την κατάσταση που βιώνουν

οι δημότες, προχωράει στον σχεδιασμό και την δωρεάν πα-

ροχή  φροντιστηριακών μαθημάτων και μαθημάτων ξένων

γλωσσών σε  μαθητές απόρων οικογενειών και μαθητών που

και οι δύο γονείς είναι άνεργοι.

Το ίδιο έχει κάνει και ο Δήμος Κρωπίας από την αρχή σχεδόν

της χρονιάς.

Καλεί ιδιώτες εκπαιδευτικούς, ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων

αλλά και την  ΕΛΜΕ να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια

του Δήμου προκειμένου κανένας μαθητής της περιοχής μας

να μην στερηθεί αυτής της δυνατότητας.

Πληροφορίες τηλ. 201-6604695 και 210-6604638.

Πλατιά Σύσκεψη συντονισμού

ενάντια στα Χαράτσια στο Κορωπί
Με βάση τις θέσεις του συλλόγου ενάντια στα χαράτσια και

ενάντια στην πολιτική από την οποία εκπορεύονται και

αυτών που την εφαρμόζουν και την απόφασή μας να στηρί-

ξουμε αποφασιστικά την πάλη ενάντια σ´ αυτά στην πράξη,

καλούν όλους τους φορείς και συλλογικότητες (Σωματεία,

Συλλόγους Γονέων, τοπικούς συλλόγους, Επιτροπές Αγώνα,

λαϊκές συνελεύσεις κλπ) στην Αν. Αττική σε μια πλατιά σύ-

σκεψη την Τετάρτη 14/12 στις 6μμ στο 3o Δημ. Σχ.  Κορω-

πίου για να συντονίσουμε τη δράση μας.

Διαβούλευση στα 3Β 

για τον προϋπολογισμό
Ο Δήμος 3Β καλεί στην 4η δημόσια ανοιχτή τακτική διαβα-

ούλευση (Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 76 του Ν.3852/10

«Καλλικράτης»),  στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή

18 – Βούλα), στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα

6μ.μ.  με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση  επί του προ-
σχεδίου του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2012».
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Κλοπή πετρελαίου από το 

Κοινοτικό Κατάστημα Συκαμίνου
Επίθεση δέχθηκε ο Δήμαρχος Ωρωπού

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε, μας ενημέρωσε ότι το απόγευμα της Δευτέρας 5 Δε-

κεμβρίου, ενώ η Συμπολίτευση συνεδρίαζε στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Συκαμίνου,

γνωστοί-άγνωστοι κατέστρεψαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου του Δημάρχου Γιάννη Οι-

κονομάκου. 

Σημειώνουν δε: «Ευελπιστούμε ότι η απαράδεκτη πλην κω-
μική αυτή πράξη δεν είχε πολιτικά κίνητρα και ήταν απλώς
μια παρόρμηση πνευματικής αστάθειας του δράστη. 
Περισσότερο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν σχετίζεται με
την ΚΛΟΠΗ του πετρελαίου από την δεξαμενή του Κοινοτι-
κού Καταστήματος, πρίν λίγες ημέρες.
Την ώρα που η Δημοτική Αρχή αγωνίζεται με αυταπάρνηση
για να επιλύσει όλα τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου μας προς
όφελος των δημοτών, υπάρχουν κάποιοι που επίμονα κοιτά-
ζουν στο σκοτεινό χτές και συμπεριφέρονται ανεύθυνα και
επικίνδυνα. 
Αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν το Συκάμινο ιδιοκτησία

τους, οφείλουν επιτέλους να καταλάβουν ότι η δημόσια περιουσία είναι ιδιοκτησία όλων
και δεν θα επιτρέψουμε να την λυμαίνονται μεμονωμένα άτομα. 
Επιπλέον, εφόσον υπήρξε ΦΘΟΡΑ και ΚΛΟΠΗ κατά Δημοτικής περιουσίας, την οποία έχουμε

ταχθεί να διαφυλάττουμε, επιφυλλασόμαστε να κινηθούμε με όλα τα νόμιμα μέσα εναντίον

εκείνου ή εκείνων που ζημιώνουν τον Δήμο Ωρωπού. Υπεράνω όλων είναι μόνο ο ΝΟΜΟΣ».

Με αφορμή την κατάθεση του Προϋπολογι-

σμού του 2012 και με δεδομένες τις τεράστιες

περικοπές προς την Αυτοδιοίκηση, όπως απο-

τυπώνονται σε αυτόν, το Διοικητικό Συμβού-

λιο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων

Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)  αποφάσισε να επισκεφθεί

τους αρχηγούς αλλά και εκπροσώπους των

κομμάτων για να τους ενημερώσει για τη

δεινή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει

περιέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Προ-

ϋπολογισμού για το 2012, η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση της χώρας θα επιχορηγηθεί κατά 32%

λιγότερο σε σχέση με το 2011. Αποτέλεσμα

αυτών των περικοπών, σε συνδυασμό με την

τεράστια γραφειοκρατία και κυρίως με τις πα-

ρεμβάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα είναι

να μη μπορούν οι Δήμοι να καλύψουν τις βα-

σικές τους ανάγκες και να αδυνατούν να εξα-

σφαλίσουν την ομαλή τους λειτουργία.  

Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Πρό-

εδρο της Π.Ε.Δ.Α. Νίκο Σαράντη, τους Δη-

μάρχους Κηφισιάς Νίκο Χιωτάκη, Σαρωνικού

Πέτρο Φιλίππου, Αγίας Βαρβάρα Γιώργο Κα-

πλάνη, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη  Γιώργο

Ιωακειμίδη και τους πρώην Δημάρχους Αγ.

Παρασκευής Βασίλη Γιαννακόπουλο και Νέου

Ψυχικού Παντελή Χαροκόπο.

Η αντιπροσωπεια συναντήθηκε διαδοχικά με

τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ   Παναγιώτη

Λαφαζάνη και Θεόδωρο Δρίτσα, το Γ.Γ. της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημο-

κρατίας Κώστα Τασούλα, το Γ.Γ. της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Βασίλη

Έξαρχο, το βουλευτή του ΚΚΕ Σπύρο Χαλβα-

τζή, τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ                  Γιώργο

Καρατζαφέρη, την Πρόεδρο της Δημοκρατι-

κής  Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη και τον

Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη

Κουβέλη. 

Μετά την ενημέρωση που έγινε και το ψήφι-

σμα που κατέθεσε η αντιπροσωπεία της

Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο ζητά να μη γίνει καμμία

μείωση των εσόδων της, υπήρξαν κοινές δια-

πιστώσεις από τους εκπροσώπους των κομ-

μάτων για τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία

βρίσκεται η Αυτοδιοίκηση και δεσμεύτηκαν να

στηρίξουν τα αιτήματά της. 

32% λιγότερο σε σχέση από το 2011 η επιχορήγηση των ΟΤΑ!
Επίσκεψη ενημέρωσης της Π.Ε.Δ.Α.  στα κόμματα της Βουλής

141.312.927,34 € κατανέμει το Υπουργείο

Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.),  στους ΟΤΑ για το

Νοέμβριο, ως τακτική επιχορήγηση  σε

όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα

με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την

απόφαση αυτή (αρ.πρ. 50336, 2.12.11).

Το ποσό είναι μειωμένο κατά 15% σε

σχέση με τους προηγούμενους μήνες,

όπως σημειώνεται στην απόφαση του

ΥΠ.ΕΣ. «αφενός λόγω μείωσης των εσόδων
που αποτελούν πηγή των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων των Δήμων και αφετέρου
λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολο-
γίου, της εργασιακής εφεδρείας (ΑΔΑ:

456ΤΝ-9Α1) και των παρεμβάσεων στο πλαί-
σιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής».
Και μάλιστα δεν θα τα πάρουν όλα. Θα πα-

ρακρατηθεί το ποσό των 13.261.301,00 €

υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην

ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις

υπ’ αριθμ. 13895/7-4-2011, 9135/14-3-

2011, 18814/10-5-2011, 34036/21-9-2011,

41080/6-10-2011, 44946/25-10-2011 και

39462/30-11-2011 αποφάσεις, για μερική ή

ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Με τα κονδύλια αυτά οι Δήμοι θα πρέπει να κα-

λύψουν τα λειτουργικά και λοιπά τους έξοδα

και κατά προτεραιότητα τις δαπάνες της μι-

σθοδοσίας του προσωπικού τους και αποτε-

λούν την 11η(ια΄) δόση του Νοεμβρίου.

H αναλυτική κατανομή ανά Δήμο σε € της

περιοχής μας (Αν. Αττικής) έχει ως εξής:

ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 948.774,06 

(παρακράτηση 240.000,00) 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 445.392,49 

ΚΡΩΠΙΑΣ 263.684,40 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 295.143,53 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 323.039,37 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 171.749,54 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 232.729,63 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 420.235,10 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 173.165,85 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 278.480,56

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 304.335,05  

ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 381.232,99 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 737.515,44 

Και στην Περιφέρεια

Ανάλογο κονδύλι δόθηκε και στην Περι-

φέρεια Αττικής, που είναι 37.300,00 €

για κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας μετα-

ταχθέντων υπαλλήλων.

15% λιγότερα και το 2012

Με δύο διαφορετικές, εξαιρετικά επεί-

γουσες εγκυκλίους,  κοινή υπουργική

απόφαση, το υπουργείο Εσωτερικών

και το υπουργείο Οικονομικών απέ-

στειλαν στους ΟΤΑ οδηγίες για την

κατάρτιση προϋπολογισμού τού 2012,

διαφαίνεται ότι η όποια πίστωση εγ-

γραφεί από τους ΚΑΠ θα είναι μει-

ωμένη κατά 15%, σε σχέση με το 2011

15% λιγότερα παίρνουν οι
Δήμοι για τον Νοέμβριο

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης  με αφορμή τη συμμετοχή του σε ενη-

μερωτική συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΠΕΔΑ (5/12) έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Δήμοι έχουν φτάσει σε οριακά επίπεδα επιβίωσης. Οι Δήμοι δεν μπορούν να μεί-

νουν χωρίς τους αναγκαίους πόρους. Οι πόροι που προέβλεπε ο “Καλλικράτης” ου-

δέποτε ήρθαν στην Αυτοδιοίκηση. Παρ’ όλα αυτά οι Δήμοι λειτουργούν με αυτοθυσία

σε μια περίοδο που το κράτος υπολειτουργεί. Εμείς σηκώνουμε το βάρος των συνε-

πειών  αυτής της μεγάλης κρίσης στις τοπικές μας κοινωνίες. Εμείς κρατάμε σε δι-

οικητική επάρκεια… την παραπαίουσα κρατική μηχανή που αντί να βάζει χαράτσια

οφείλει να ενισχύσει την Αυτοδιοίκηση. Τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης

είναι γεγονός ότι προσπαθούν να συμμαζέψουν την κατάσταση και να διαπραγμα-

τευτούν μέσα σε δύσκολες συνθήκες με τα αρμόδια Υπουργεία. Χρειάζεται όμως με-

γαλύτερη συλλογική προσπάθεια για να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της

Αυτοδιοίκησης που αρχίζουν να συσσωρεύονται και να απειλούν τη βιωσιμότητα του

θεσμού μας. Όλοι ενωμένοι πρέπει να δράσουμε».
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ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ...

Όλες οι διεθνείς συνθήκες που υπογράφηκαν τα τε-

λευταία χρόνια (GATT, OMC, ΜΙΑ, ΝΤΜ, NAFTA)

έχουν ένα μοναδικό σκοπό: τη μεταφορά της εξου-

σίας από τα κράτη προς τους μη εκλεγμένους οργα-

νισμούς (τις αγορές), μέσω της “παγκοσμιοποίησης”.

Το έχουν μάθει κάλά το μάθημά τους. 

«Δώστε μου τον έλεγχο τον νομίσματος μιας χώρας
και δεν με νοιάζει ποιος κάνει τους νόμους της».

Mayer Amshell Rothschild

Φούχτεν

Σας λέει τίποτα το όνομά του; Μάλλον δεν θα τον έχετε

ακούσει ακόμη, αφού είναι ο νέος Γερμανός υφυπουργός

για την Ελλάδα!

Ναι, δεν διαβάσατε λάθος. Ο νέος Γερμανός υφυπουργός

που  θα μας ελέγχει, θα μας κατευθύνει και θα μας ...τιμω-

ρεί. Εχετε δει τη Μέρκελ πώς κουνάει το χέρι.

Τελικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι από Χίτλερ όλοι μέσα

τους.

Το κινητό μας ...προδίδει παντού!

Προχθές άκουσα την Λιάνα Κανέλη, που ενώ έχει από-

κρυψη στο κινητό της, τηλεφωνώντας σε γνωστό της που

βρισκόταν στην Τουρκία, αναγνώρισε την κλήση της.

Απορημένη τον ρώτησε: πώς ξέρεις ότι είμαι εγώ, αφού

έχω απόκρυψη, της απάντησε ότι στην Τουρκία, βλέπεις

ποιος καλεί.

Και δεν είναι μόνο στην Τουρκία, αλλά σε όλες τις χώρες

που τις έχει πιάσει η ...τρομολαγνεία.

Ετσι μάθαμε ότι με έναν δέκτη τύπου “σκάννερ” (του

οποίου η χρήση είναι παράνομη αλλά η πώληση είναι ελεύ-

θερη), είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε να ακούσει τι

λέμε όταν συνομιλούμε στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό που

είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι το κινητό τηλέφωνο επι-

τρέπει τον γεωγραφικό εντοπισμό του κατόχου του ανά

πάσα στιγμή, ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Επομένως, το κινητό τηλέφωνο, είναι μια πραγματική ηλε-

κτρονική συσκευή εντοπισμού μας, την οποία μάλιστα χρη-

σιμοποιούμε οικειοθελώς και την πληρώνουμε κιόλας.

Γι’ αυτό προσοχή!

Πάει η παραλία της Βούλας;

Το δικαστήριο έγινε, αλλά αναβολή δεν πήρε ο Δήμος 3Β

που νόμιζε ότι θα πάρει.

Η υπόθεση της παραλίας, είναι τρομακτική απώλεια για τη

Βούλα και δεν χωράει καμία ολιγωρία.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η πρωταρχική έννοια της λέξης σκεπτικός
στην ελληνική γλώσσα, θα πεί  αυτός που αμ-
φιβάλλει, θέτει ερωτήματα και ερευνά σε ανα-
ζήτηση της αλήθειας.  Ο Σκεπτικισμός λοιπόν
είναι το  φιλοσοφικό εκείνο ρεύμα  που εκ-
φράζει τη λογική ανασφάλεια του ανθρώπου.
Ο αρχαίος σκεπτικισμός με δυό λόγια έχει
μέσα του την αντίφαση. Προσπαθεί με λογικά
μέσα   μέχρις ενός βαθμού, να αποδείξει την
ανασφάλεια  του  λόγου και της γνώσης.  Στην
περίοδο του Διαφωτισμού,  κατέληξε να ση-
μαίνει δυσπιστία και ο σεπτικιστής να χαρα-
κτηρίζεται σαν άθεος.   
Ιδρυτής αυτού του φιλοσοφικού στοχασμού,
υπήρξε ο Πύρρων  από την Ηλεία.
Μίλησε κριτικά για τις πρώτες αρχές της Λο-
γικής, επάνω στις οποίες ο Αριστοτέλης στη-
ρίζει το  φιλοσοφικό του σύστημα και τις
οποίες  θεωρεί ως άμεσα δεδομένα του νου. 
Τις αρχές αυτές τις λογικής, ο Πύρρων τις
απορρρίπτει.  Δηλώνει πως χωλαίνουν γιατί
δεν είναι αυταπόδεικτες, αλλά έχουν ανάγκη
από μια περαιτέρω τεκμηρίωση.
Η περαιτέρω τεκμηρίωση, μας λέει ότι πρέπει
να βασίζεται σε ένα  κριτήριο. Το κριτήριο
όμως αυτό για να σταθεί, θα πρέπει να έχει
την αποδεικτική τεκμηρίωση ενός άλλου νεώ-
τερου  τεκμηρίου. Αλλά κι αυτό το νεώτερο
αποδεικτικό κριτήριο, για μην είναι δογματικό
μιας αλήθειας,  πρέπει να  στηρίζεται σε κά-
ποιο άλλο. Το σκεπτικό δίλημμα που προβάλ-
λεται σε αυτή την κυκλική  συλλογιστική,
αναπόφευκτα οδηγεί σε μια ατέρμονη παρά-
θεση τεκμηρίων, που αφού κανένα από αυτά
δεν είναι αυταπόδεικτο,  μπορεί σε οποιαδή-
ποτε στιγμή να προκαλέσει την κατάρρευση
του όλου οικοδομήματος.                                
Συμπερασματικά, θεωρεί  ότι δεχόμαστε την
αλήθεια του προβαλλόμενου σαν αληθινού,
μόνο  όταν αυτό δεν έχει την ανάγκη κριτη-
ρίου για να αποδείξει  την αλήθεια του. 

Γι΄αυτό, για να έχει την ησυχία του , “την ατα-
ραξία του”, ο Σκεπτικός,  αντί να ζητά  απο-
δείξεις, κριτήρια και τεκμήρια του
προβαλλομένου προβλήματος, σταματά τη
συζήτηση· δεν  συμμετέχει σε αυτή, απέχει ή
όπως  λέγει  “Επέχει” και ακριβολογώντας
κάνει την “Εποχή” αποχή  του. (επέχω =
απέχω).
Αυτή η προβολή της “Εποχής”, ήταν το χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα των Σκεπτικών, που
όπως είπαμε σήμαινε την αναστολή κρίσης και
συμπεράσματος. Συμπληρωνόταν δε με τη
φράση «ουδέν μάλλον».
Δηλαδή, από αυτά που μου λες, “κανένα δεν
είναι περισσότερο  αληθινό  από το άλλο”.    
Με αυτή την “εις άπειρον εκβολήν” του θέμα-
τος, δεν είναι καλό και φρόνιμο να συζητάς με
έναν Σκεπτικό, γιατί τελικά μπορεί να σε τρε-
λάνει, αν δεν σπεύσεις να του κάνεις το ερώ-
τημα: «Γιατί αυτή η πλήρης βεβαιότητα είναι
να είναι  τόσο αναγκαία για  τη ζωή»;  
Η φιλοσοφική αυτή λογική αμφισβήτησης
κάθε γνώσης,  ονομάστηκε Πυρρωνισμός, οι
δε οπαδοί του οι αρχαίοι Σκεπτικοί, αλλά αρ-
γότερα πήραν το όνομα Σκεπτικιστές.   
Ο Πύρρων γεννήθηκε στην Ήλιδα  της Πελο-
ποννήσου, το 360 και έφυγε το 270 π.Χ. σε
ηλικία 90 ετών.  
«Ό δε προς  τα ενενήκοντα του βίου κατε-
βίω». γράφει ο Διόδωρος Σικελιώτης 
Για τη ζωή του πολύ λίγα ξέρομε. Όταν γεν-
νήθηκε  ο Πύρρων, είχαν περάσει περίπου
εκατό χρόνια από  τη γέννηση του Σωκράτη.
Τότε  ο Πλάτων ήταν κατ΄ εκτίμηση  εξήντα
ετών και ο Αριστοτέλης γύρω στα είκοσι.
Τους  είδε να πεθαίνουν και οι δυό.  Έζησε την
άνοδο και το θάνατο του μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Τον ακολούθησε στη μεγάλη  εκστρα-
τεία του, είδε τον κατακερματισμό του
κράτους του, μετά το θάνατό του. Το χάος του
πολέμου την εμφύλιο  διαμάχη των διαδόχων.

Οι τραυματικές εμπειρίες της εποχής, του
έφεραν την αναπόφευκτη απογοήτευση, την
ψυχική παραίτηση, την αναθεώρηση, την απο-
σύνθεση την αναθεώρηση των παλιών παρα-
δοσιακών πεποιθήσεων και ιδεολογικών
απόψεων.
Από την άλλη μεριά έζησε  τον κατακερματι-
σμό  της τότε φιλοσοφίας σε αντιμαχόμενες
σχολές. Γεννήθηκε μέσα του η ανάγκη ενός
νέου τρόπου ζωής, απηλλαγμένου από τα
προβλήματα  της εποχής του. Άκουγε   τους
Στωϊκούς να λένε, πως το τάδε πράγμα είναι
αληθινό,   τους Πυθαγορείους άλλα και  τους
Ατομικούς φυσικούς τα δικά τους.  Κάθε ένας
τους με  λογικά επιχειρήματα και αποδείξεις,
αλλά και διαφωνίες. Διαφωνίες Παρμενίδη,
Εμπεδοκλή, Πρωταγόρα.
Και τελικά παράτησε την αναζήτηση, την
έρευνα, ομολόγησε την άγνοιά του και τότε
ξαφνικά γαλήνεψε η ψυχή του.  Βρήκε την
“αταραξία” του. 
Για το βίο του, λίγες πληροφορίες μας άφησε
ο Ανάξαρχος. 
Ο Ανάξαρχος καταγόταν από τα Άβδηρα, την
πατρίδα του Δημόκριτου,  και σαν αυλικός φι-
λόσοφος, είχε συνοδεύσει τον Αλέξανδρο
στην εκστρατεία του. Μαζί τους πήγε  και ο
Πύρρων,  όπως μας λέει ο ιστορικός  Διογέ-
νης ο Λαέρτιος.
Στην Ινδία γνώρισαν τους “γυμνοσοφιστές”
και τους μάγους, οι οποίοι  φαίνεται επηρέα-
σαν τη φιλοσοφική σκέψη του Πύρρωνα.
Εκεί  στους γυμνοσοφιστές, όταν  δήλωσαν
φιλόσοφοι, ο Ανάξαρχος δέχτηκε τα ειρωνικά
τους  σχόλια με τις φράσεις: «πως είναι δυ-
νατόν ένας που υπηρετεί έναν  βασιλιά, να
μπορεί να διδάσκει το αγαθό». 
«Τούτο δε ποιείν ακούσαντα Ινδού τινός ονει-
δίζοντος Αναξάρχω ως ουκ αν έτερον τινα δι-
δάξαι ούτος αγαθόν , αυτός αυλάς βασιλικάς
θεραπεύων»  μας αναφέρει πάλι ο Διογένης
ο Λαέρτιος.
Ο Πύρρων φαίνεται ότι ήταν περίεργος τύπος.
Φαίνεται, ότι συχνά βρισκόταν σε μια ανώμαλη
ψυχική κατάσταση. Παραδείγματος χάριν, πολ-
λές φορές που μιλούσε στη  μέση ενός κύ-
κλου,  όταν τον εγκατέλειπαν οι ακροατές του
(ίσως γιατί τον βαριούνταν), εκείνος συνέχιζε
να μιλά μόνος του στον εαυτό του,  μέχρις
ότου ολοκλήρωνε αυτό που ήθελε να πεί.
Πολλές φορές πάλι εγκατέλειπε την πόλη,
χωρίς να έχει προειδοποιήσει κανένα και τρι-
γυρνούσε παρέα με τον πρώτο άγνωστο που
θα συναντούσε. Αυτά καταγράφονται σε

βάρος του. Δεν καταλαβαίνω όμως, αν όλα
αυτά τα αντιφατικά είναι σωστά. Πώς είχε
προταθεί και  τιμηθεί για   να γίνει αρχιερέας,
πώς είχε καταφέρει να μεσολαβήσει και να
πετύχει την απαλλαγή των συναδέλφων του
φιλοσόφων από την φορολόγηση και  ακόμα,
να αναγορευτεί, πάλι τιμητικά, σε πολίτη των
Αθηνών, χωρίς να έχει γεννηθεί στην Αθήνα.
Από την άλλη μεριά μαθαίνομε προσέτι, πως
ήταν ευσεβής, ταπεινός, ζούσε μαζί με την
αδελφή του, που ήταν μαμή και συχνά τον
βλέπανε να πουλά πουλερικά και κοτόπουλα
στην αγορά και να σκουπίζει μόνος το σπίτι
του, χωρίς να ενδιαφέρεται για τα σχόλια που
θα του έκαναν. 
Από  τον μαθητή του πάλι τον Τίμωνα τον
Φλιάσιο,  αντλούμε κάποια  σχετικά αποσπά-
σματα για τον σκεπτικισμό του Πύρρωνα.
Όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον φιλοσο-
φικό στοχασμό του  Πύρρωνα, απέρριπτε την
παραδοχή, των προσωκρατικών και της πλα-
τωνικής και αριστοτελικής φιλοσοφίας, που
μας λέει ότι η φύση των πραγμάτων μπορεί να
διερευνηθεί.  
Καταφερόταν ακόμη εναντίον των θεωριών
της γνώσης, που κατέθεταν οι Στωϊκοί και οι
Επικούρειοι, Και κατέληγε, ότι η δια των αι-
σθητηρίων  αντίληψη, αποκαλύπτει στο υπο-
κείμενο απλά αυτό που φαίνεται. Αυτό που
φαίνεται όμως, δεν μπορεί να αποτελέσει έγ-
κυρη μαρτυρία για το  πόσο αληθινό είναι.
Γι΄αυτό η “Εποχή”,  η αναστολή κρίσης και
συμπεράσματος είναι το καλύτερο. 
Στην ιστορία του σκεπτικισμού διακρίνομε δύο
περιόδους: την Πρώιμη κατά την οποία δε-
σπόζει το όνομα του Πύρρωνα και του Τίμωνα
του Φλιάσιου. Μετά από αυτούς ο Σκεπτικι-
σμός, παρουσίασε μια κάμψη μέχρις ότου ο
Αρκεσίλαος ανέλαβε την διεύθυνση της Ακα-
δημίας του Πλάτωνα. Αυτός αναβίωσε και εν-
στερνίστηκε τις πυρρωνικές ιδέες και έτσι
έγραψε την δεύτερη περίοδο  του ονομαζό-
μενου  πλέον Ακαδημεικού Σκεπτικισμού.   
Κατά την περίοδο αυτή και για εκατό χρόνια
στον Ακαδημεικό  Σκεπτικισμό,  δεσπόζουν
εκτός από τον  Αρκεσίλαο,  η μορφή του  πολύ
Καρνεάδη και του γιατρού Σέξτου Εμπειρίκου,
από το συγγραφικό έργο του οποίου μαθαί-
νουμε τα περισσότερα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

1) Α.Α. Λονγκ: “Η Ελληνιστική Φιλοσοφία”, Εκδ. ΜΙΕΤ.

2) P. Suber:  “Οι Σκεπτικοί”, Εκδ. Θύραθεν

Πύρρων  και αρχαίος Σκεπτικισμός 
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Εκείνον τον μαύρο Απρίλη του ’41 ήρθαν με τα όπλα. Ξα-

νάρθαν σήμερα με το ευρώ. Ποτέ δε λησμόνησαν ότι έχα-

σαν εκείνον τον πόλεμο. Μόνο καμώνονταν ότι ήθελαν να

ξεχάσουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας.

Τάχα τα αποκήρυσσαν. Λίγοι, αληθινά υπέροχοι άνθρωποι,

κοσμήματα του έθνους τους και πανανθρώπινες αξίες, τούς

διασώζουν από τ’ ανάθεμα. Οι πολλοί έκρυψαν τη λύσσα

τους και το άρειο υπερ-εγώ τους στ’ άρβυλα των Αμερικα-

νών. Τους μισούσαν, αλλά υπομόνευαν. 

Πήραν σκυφτοί τα δολάρια των νικητών για να σηκώσουν

το μάρκο τους και τα ερείπιά τους. Οι Αμερικανοί έβαζαν

τότε τα θεμέλια της παγκόσμιας κυριαρχίας τους. Κάθε κυ-

ρίαρχος χρειάζεται σκυλιά. Όσο πιο μαύρα κι όσο πιο λυσ-

σασμένα, τόσο το καλύτερο. Ο υπερεθνικός τραπεζικός

Σιωνισμός, που από τότε κινούσε τον σιδερένιο αμερικά-

νικο βραχίονα, φάνηκε μεγάθυμος να ξεχάσει τα έξη εκα-

τομμύρια Εβραίους μάρτυρες της ναζιστικής θηριωδίας.

Τέτοια δοκιμασμένα σκυλιά που θα τα ξανάβρισκαν; Τους

τάϊσαν με δισεκατομμύρια δολάρια για να στήσουν το

«γερμανικό θαύμα». Τους επέτρεψαν να μην πληρώσουν

τις οφειλόμενες πολεμικές αποζημιώσεις και τον ληστευ-

μένο πλούτο των χωρών που ρήμαξαν. Στην περίπτωση της

Ελλάδας μιλάμε για τουλάχιστον ένα τρις ευρώ, με με-

τριοπαθείς υπολογισμούς. Αν είχαν υποχρεωθεί να επα-

νορθώσουν, δεν θα είχε υπάρξει «γερμανικό θαύμα». Το

παραδέχονται δημόσια, προς τιμήν τους, κάποιοι κορυφαίοι

οικονομολόγοι τους.

Όμως οι αρχισιωνιστές Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και λοιποί

έβλεπαν πολύ μακριά. Εκείνοι οι θαυμάσιοι «γερμανικοί ποι-

μενικοί» θα τους ήταν εξαιρετικά χρήσιμοι για το μέλλον

μιάς ανθρωπότητας ποιμνίων και σφαγίων που από τότε

ετοίμαζαν, όταν στο Μπίλντερμπεργκ της Ολλανδίας το

1954 συγκροτούσαν το πρώτο άτυπο «υπουργικό συμβού-

λιο» της εκκολαπτόμενης Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.

Δεν ξέχασαν ποτέ τον Χίτλερ. Ακόμα είναι ο θεός τους και

το βιβλίο του «Μάϊν Καμπφ» (Ο Αγών μου) είναι το ευαγ-

γέλιό τους. Απλά αντικατέστησαν τα τανκς με τα τοκογλυ-

φικά δάνεια. Έχουν διαβάσει κι εξακολουθούν να

διαβάζουν και να εφαρμόζουν ευλαβικά τις «ιερές» παρα-

καταθήκες του Φύρερ τους. Σε ερώτηση των στρατηγών

του το 1938: «πως θα αρκέσουν οι Γερμανοί στρατιώτες να
ελέγξουν όλους τους λαούς που θα κατακτήσουμε;», τούς

είχε απαντήσει: «σε κάθε χώρα που θα κατακτούμε θα βρί-
σκονται πολλοί πρόθυμοι προδότες». Σας αφήνω φίλοι ανα-

γνώστες να κάνετε εσείς τους δικούς σας συνειρμούς με

την σημερινή εθνική τραγωδία και κατάπτωση που βιώ-

νουμε.

Σ’ ένα αρχοντικό της Κηφισιάς, μιά Ελληνίδα αρχόντισσα,

η λατρεμένη Κυρία των παιδικών μου χρόνων Πηνελόπη

Δέλτα, έπινε φαρμάκι, μη στέργοντας να ζήσει και ν’ αντι-

κρίσει τα γερμανικά στρατεύματα που παρέλαυναν θριαμ-

βικά στη γκρίζα Αθήνα. Ήταν η προγιαγιά σου, Αντώνη

Σαμαρά. Από το να κατέβαινα, έστω για πέντε λεπτά στο

σημερινό σου σκαλοπάτι, θα προτιμούσα κι εγώ να είχα αυ-

τοκτονήσει όπως Εκείνη. Η Ευρώπη σου, η Ευρώπη του

Γιωργάκη, των Αμερικανών, της Νέας Τάξης, της Μέρκελ

και του Σαρκοζί η «Ενωμένη Ευρώπη», είναι ένα στρατό-

πεδο συγκεντρώσεως, ένα κρεματόριο των ευρωπαϊκών

λαών. 

Αυτή την Ευρώπη θέλουν κι ετοιμάζουν, σ’ αυτό το τερα-

τούργημα θα προχωρούν ακάθεκτοι, όσο θα βρίσκουν πρό-

θυμους και σκυφτούς σε κάθε χώρα που θα εισβάλουν. Κι

από πρόθυμους άλλο τίποτε. Αρκεί να δει κανείς κάποια πο-

λιτικά σούργελα, κάποια πολιτικά χατζηαβατάκια, που αφού

υπέγραψαν και στήριξαν, αναφανδόν και λυσσασμένα,

Μνημόνια και Μεσοπρόθεσμα, τώρα θέλουν να γίνουν ο

επόμενος Ιζνογκούντ του πράσινου χαλιφάτου, γι’ αυτό

βγαίνουν στα μεγκαλο-κάναλα και κατακεραυνώνουν την

πολιτική που υπέγραψαν και στήριξαν. Επί της ουσίας, διαγ-

κωνίζονται και ξελαρυγγιάζονται, όχι μόνο για να ξεγελά-

σουν πάλι κάποιους αθεράπευτους πρασινο-χαχόλους,

αλλά και για ν’ ακουστούν εξ’ από δώ: «Δείτε κι εμένα κύριε
Ομπάμα, κυρία Μέρκελ, καλός είμαι κι εγώ ο κακομοίρης, θα
σας είμαι πιστός».

Δεν ξεχνούν οι Γερμανοί, το έχουν διαχρονικά αποδείξει.

Δύο λαοί της κατεχόμενης τότε Ευρώπης προέβαλαν με-

γαλειώδη Αντίσταση στους Ναζί: Οι Έλληνες και οι Σέρβοι.

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ήταν γερμανικός δάκτυλος,

αυτό το ξέρουν και οι κότες. Σήμερα επιτίθενται στην Ελ-

λάδα αφού πρώτα την παγίδευσαν με τα δάνεια, τις εται-

ρείες τους και τα ημεδαπά κωλοσφούγγια τους. Ο δε ρόλος

της γερμανικής ορντινάτσας, που σήμερα παίζει η Γαλλία,

παραπέμπει ευθέως και αναπόδραστα στην ευθύνη της

τότε γαλλικής ηγεσίας για την άνοδο και εδραίωση του Χίτ-

λερ, στις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερ-

μανοί στρατηγοί τού είχαν κρούσει τον κώδωνα του

κινδύνου, όταν το 1938 τους ανακοίνωνε την απόφασή του

να εισβάλει στη Γαλλία και να προσαρτήσει την Αλσατία και

τη Λωραίνη: «Μάϊν Φύρερ, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, ο
γαλλικός στρατός μπορεί να μας συντρίψει». Και η απάν-

τηση του Χίτλερ, που απεδείχθη ότι είχε διαβάσει καλά

τους Γάλλους –όπως και η Μέρκελ σήμερα- ήταν: «Δεν θα
κάνουν απολύτως τίποτε». Η κατάκτηση των δύο γαλλικών

επαρχιών διά τουριστικού γερμανικού περιπάτου τον δι-

καίωσε.

Από τότε έως και σήμερα οι Γερμανοί –δικαιολογημένα- θε-

ωρούν τους Γάλλους φανφαρόνους, καραγκιόζηδες και

κότες. Το 1940 μιά γερμανική τεθωρακισμένη μεραρχία

υπερκέρασε μέσα από το δάσος των Αρδενών την περί-

φημη «Γραμμή Μαζινό» και χωρίς να ρίξουν ούτε μιά του-

φεκιά για την τιμή των όπλων, ενάμισυ εκατομμύριο βαριά

εξοπλισμένοι Γάλλοι στρατιώτες βγήκαν από τα λαγούμια

τους και παραδόθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, όταν η κατα-

πληγωμένη και ουσιαστικά χωρίς ηγεσία Ελλάδα αντιστά-

θηκε ενάμισυ μήνα στα Ρούπελ και στην Κρήτη. Κι όσο για

την πολυδιαφημισμένη Γαλλική Αντίσταση των «μακί»,

επρόκειτο για μικρές, ασήμαντες ομάδες πληροφοριών και

σαμποτάζ, καμμία σχέση με τον στρατό του ΕΛΑΣ και τις

άλλες ελληνικές ένοπλες οργανώσεις, ούτε με τους παρ-

τιζάνους του Τίτο.

Και σήμερα, όπως και τότε, η Γαλλία ανέχεται, στηρίζει και

εκτρέφει τον γερμανικό ιμπεριαλισμό, αρκούμενη στη θέση

του Ευρωπαίου ανθύπατου στο κνώδαλο των 7 υπερεθνι-

κών τραπεζών, που κατ’ ευφημισμόν αποκαλείται «Ευρω-

παϊκή Ένωση» ενώ έχει κουρελιάσει όλες τις ευρωπαϊκές

συνθήκες. Ο Σαρκοζί πρέπει να φύτρωσε εκεί που αφό-

δευαν Γάλλοι ηγέτες όπως ο Ντε Γκωλ και ο Μιτεράν. Θυ-

μίζει περισσότερο ρόλους του Λουϊ ντε Φυνές, παρά ηγέτη

της δεύτερης σε ισχύ ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο επόμενο θα επανέλθω αναγκαστικά στους δικούς μας

κλόουν.

Achtung, achtung …
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Παλλήνης

Αναστάσιος Μπουντουβάς

Την παραίτησή του κατέθεσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παλλήνης

Αναστάσιος Μπουντουβάς, την περασμένη Παρασκευή 2/12,

την επομένη της συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Δεν έχει δημοσιοποιήσει τους λό-

γους της παραίτησής του.

Πάντως την προηγούμενη της παραί-

τησης 1/12 το Δ.Σ. αποφάσισε αυξή-

σεις τελών και ύδρευσης απόντος

του προέδρου λόγω διαφωνίας,

όπως μάθαμε από έγκυρες πηγές, ως

προς τις αυξήσεις τελών στην Παλ-

λήνη. 

Το θέμα θα ξεκαθαρίσει την Τρίτη

13/12, ώρα 6μ.μ., που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα

ανακαλέσει ο Αν. Μπουντουβάς; Δεν θα κάνει αποδεκτή την πα-

ραίτησή του ο Δήμαρχος και το Δ.Σ. ή θα εκλεγεί νέος πρόεδρος;

Με τον Νόμο Ν. 4002/11 από τον

Αύγουστο έβαλαν ΦΠΑ 13% και

στο νερό που παρέχουν οι Δήμοι

στους δημότες καταναλωτές

τους. Ετσι άλλο ένα χαράτσι ερ-

χόταν να προστεθεί στο άδειο

πορτοφόλι του πολίτη, γιατί οι

Δήμοι έπρεπε να το προσθέσουν

στο λογαριασμό του νερού. Μά-

λιστα είχε αναδρομή ισχύ από

την 1η Αυγούστου και οι Δήμοι

το έμαθαν τέλος Νοεμβρίου, που

τους πήγε η εγκύκλιος.

Την κατάσταση έσωσε νέα εγκύ-

κλιος του Υπουργείου Οικονομι-

κών (1242/24-11-2011), όπου πα-

ρέχει   διευκρινίσεις για το θέμα

υπαγωγής στο ΦΠΑ της παράδο-

σης νερού και των υπηρεσιών

αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή

συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο

και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ.

3β'  Ν.4002/2011.

Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης

του φόρου των εισροών των

Δήμων, δηλαδή θα βάζουν μεν

ΦΠΑ, αλλά θα γλιτώνουν το

ΦΠΑ που  κατέβαλλαν στα

υλικά ύδρευσης που αγορά-

ζουν, αλλά και στα έργα αντι-

κατάστασης, βελτίωσης κλπ.

της ύδρευσης.

Έτσι, οι Δήμοι ίσως μπορούν

να μην  αυξήσουν την τιμή του

νερού (κατά 13%), αλλά να εν-

σωματώσουν τον ΦΠΑ των εισ-

ροών σε αγορές υλικών.

Η αύξηση ΦΠΑ 13% στο νερό προς Δήμους

ανατράπηκε με νέα εγκύκλιο
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Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η περίοδος

ενδείκνυται για ταξίδια κοντά στη χειμωνιά-

τικη φύση, ακόμη κι αν τα οικονομικά σας

είναι περιορισμένα, αφού υπάρχουν τρόποι

να περάσετε καλά, ξοδεύοντας λίγα. 

Η Ελλάδα είναι γεμάτη από όμορφους προ-

ορισμούς κι εγώ έτυχε να επισκεφθώ έναν

όχι και τόσο διαδεδομένο τουριστικά, αλλά

πολύ φιλόξενο και ιδιαίτερο· την Άρτα. 

Επιβλητικό το διάσημο γεφύρι της Άρτας,

είναι η καλύτερη στάση κοντά στην πόλη, για

καφέ ειδικά αν πετύχετε ηλιόλουστη ημέρα,

που βέβαια είναι λίγο δύσκολο αυτήν την πε-

ρίοδο, αφού η Άρτα και τα γύρω χωριά έχουν

κάτι από Αγγλία στο κλίμα τους. 

Σε όσους αρέσει η επαφή με την φύση λοι-

πόν, φεύγοντας από την πόλη και ανεβαί-

νοντας τα βουνά της Πίνδου, ο ποταμός

Άραχθος και τα χωριά στα Τζουμέρκα θα σας

χαρίσουν τοπία απίστευτου κάλλους. 

Όταν το υψόμετρο φτάνει και ξεπερνάει πολ-

λές φορές τα 1.000 μέτρα, τα σύννεφα χω-

ρίζουν τα βουνά στη μέση, η ομίχλη

πρωταγωνιστεί στην ατμόσφαιρα και τα χρώ-

ματα στα δέντρα μοιάζουν σαν από πίνακα

ζωγραφικής. 

Ο Άραχθος που διασχίζει ολόκληρο τον νομό

Άρτας είναι ο 8ος μεγαλύτερος ποταμός της

Ελλάδας και προσφέρεται - για τους τολμη-

ρούς - για Rafting καθώς συνδυάζει την ομορ-

φιά του τοπίου, περνώντας από φαράγγια και

καταρράκτες, με τις διαφορετικού επιπέδου

δυσκολίας διαδρομές του. Εμείς το δοκιμά-

σαμε και διανύσαμε μια διαδρομή 9χλμ περ-

νώντας από το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι

των Βαλκανίων, το γεφύρι της Πλάκας - τα

παλιά σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία,

όπου βρισκόταν και το τελωνείο της εποχής

- αλλά και από τον καταρράκτη της Νεράιδας

Κλίφκης με τα εξαιρετικά παγωμένα νερά

του που αναβλύζουν από εσωτερική πηγή. 

Αν πάλι δεν είσαστε τόσο “extreme” και απο-

ζητάτε έναν πιο ασφαλή τρόπο να γνωρίσετε

τη φύση, η πεζοπορία ή ακόμα και η βόλτα με

τα άλογα είναι η καλύτερη ιδέα. 

Κι αφού θα έχετε κουραστεί από τις δραστη-

ριότητες της ημέρας τα μικρά χωριουδάκια

που στολίζουν τις βουνοπλαγιές είναι το κα-

λύτερο μέρος για να φιλοξενήσουν την πείνα

σας και δίπλα από την ζέστη του τζακιού να

γευτείτε τα διάσημα ντόπια κρέατα της Πίν-

δου. 

Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρετε να πάτε τα

Χριστούγεννα, ο νομός Άρτας είναι ένας

προορισμός για όλες τις εποχές, εκτός ίσως

απ’ το καλοκαίρι αν είστε πολύ ευαίσθητος

με τη ζέστη. 

- Μου λείπουν εκείνες οι μέρες που μπορούσα να σπρώξω κάποιον στην πισίνα

χωρίς να πρέπει να ανησυχώ αν έχει ή όχι κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του...

- Με τις απεργίες της ΔEH σώθηκα. Εχω να δω τη γυναίκα μου μια βδομάδα.

- Life was much easier when APPLE and BLACKBERRY were just fruits ...(σε ελεύ-

θερη μετάφραση: Η ζωή ήταν πολύ πιο εύκολη όταν τα apple (μήλα) και τα black-

berry (βατόμουρα), ήταν απλά... φρούτα.

Γνωρίστε τις Ελληνικές Άλπεις!

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το παιδί (11/12), τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, και μας απέστειλε το “Χαμόγελο του Παιδιού”, είναι σοκαρι-

στικά όταν το 19% των παιδιών που ζουν στην Ε.Ε., απειλούνται από τη

φτώχεια.  Βάσει εκτιμήσεων του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και

θύματα εκμετάλλευσης Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited

Children), το 2012:

� Ο αριθμός των παιδιών που ενδέχεται να πέσουν θύματα σεξουαλικής εκ-

μετάλλευσης με σκοπό το κέρδος αναμένεται να αγγίξει τα 2.000.000 παγκοσμίως.

� 8.000.000 ο αριθμός των παιδιών που ενδέχεται να εξαφανιστούν.

� Συνολικά, 300.000.000 παιδιά αυτής της γενιάς ενδέχεται να κακοποιηθούν σεξουαλικά

πριν την ενηλικίωσή τους.

Βάσει του ετήσιου report του Child Helpline International (CHI) για το 2009:

Οι Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας σε όλο τον κόσμο δέχτηκαν 14.087.484 κλήσεις.

Εδώ και 16 χρόνια, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει υλικά, ψυχολογικά, συναισθη-

ματικά, κοινωνικά και ιατρικά περισσότερα από 30.000 παιδιά κι όμως, λόγω έλλειψης χώρων

δεν είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στη φιλοξενία ακόμη 1230 παιδιών. Και ο αριθμός

των παιδιών που έχουν ανάγκη αυξάνεται καθημερινά.

Αρκεί μόνο να σκεφτούμε ότι τα τελευταία χρόνια, 1 στους 5 Έλληνες, παιδιά και ενήλικες,

έχουν καλέσει στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 του Χαμόγελου, με στόχο να κα-

ταγγείλουν ή να ζητήσουν στήριξη για την κάλυψη σημαντικής ανάγκης κάποιου παιδιού.

Σοκαριστικά στοιχεία 
για την παιδική κακοποίηση
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Παράνομες χρεώσεις νερού καταγγέλλει ο

αναγνώστης μας και δημοτικός τοπικός

σύμβουλος Αρτέμιδας Νίκος Μάρκου. Δι-

πλοχρεώσεις παγίων...

Με την παρούσα καταγγελία, επιθυμώ να ενημε-

ρώσω τους δημότες για την απαράδεκτη ενέργεια

των υπευθύνων του δήμου, να διπλοχρεώσουν πα-

ράνομα και αναιτιολόγητα,  τα ήδη ακριβά  σε σχέση

με αυτά της δημοτικής κοινότητας  Σπάτων πάγια και

όχι μόνο, που αφορούν στον λογαριασμό ύδρευσης

της δημοτικής κοινότητας Αρτέμιδος, που αφορούν

στον λογαριασμό ύδρευσης της δημοτικής κοινότη-

τας Αρτέμιδος.

Μετά από τις ερωτήσεις των δημοτών για την καθυ-

στερημένη αποστολή των λογαριασμών νερού για

το 2011 και την ανησυχία τους για τον τρόπο που θα

κληθούν να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί

στην κατανάλωση ενός έτους, ο Δήμος αποφάσισε

να στείλει τους πρώτους λογαριασμούς.

Ο λογαριασμός μου, ήρθε την Παρασκευή

02/12/2011 και αφορούσε το τελευταίο τετράμηνο

του 2010!!!

Εκ πρώτης όψεως δεν μου προκάλεσε κάποια έκ-

πληξη καθώς αφορούσε περίοδο μικρής κατανάλω-

σης. Αποφάσισα όμως να τον αντιπαραβάλω με τον

προηγούμενο λογαριασμό για να βεβαιωθώ για τον

ορθό υπολογισμό της κατανάλωσής μου.

Ενώ λοιπόν η κατανάλωση είναι σωστή και τιμολο-

γημένη με τις τιμές που προβλέπονταν, κοιτώντας

πιο προσεχτικά διαπίστωσα ότι η περίοδος κατανά-

λωσης που αναφέρεται, περιελάμβανε και περίοδο

για την οποία είχα ήδη καταβάλει τα πάγια. Πρόκει-

ται για μία περίοδο 45 ημερών από τις 120 του τε-

τραμήνου. Αυτό σημαίνει ότι καλούμαι να

ξαναπληρώσω 5,5 ευρώ. Δηλαδή 14 ευρώ αντί 9,5

στον τρέχον λογαριασμό. Εάν αυτό συμβαίνει π.χ.

σε 5000 παροχές της πόλης μας, τότε μιλάμε για

ποσό της τάξεως των 26 χιλιάδων ευρώ. Ποιός έχει

σκοπό να εκμεταλλευτεί αυτό το ποσό και με ποιον

τρόπο; 

Μέσα σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία,

με τα χαράτσια να συρρικνώνουν δραματικά τα ει-

σοδήματα των συμπολιτών μας, αυτή η ενέργεια

πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Γι’ αυτόν τον λόγο αισθάνομαι υποχρεωμένος να

κάνω τις παρακάτω ενέργειες.

1ον: Καταγγέλλω την ενέργεια αυτή των υπευθύνων

του δήμου και δηλώνω ότι θα την καταγγείλω και

στα αρμόδια  εντεταλμένα όργανα της πολιτείας.

2ον: Καλώ τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδή-

μαρχο να μου απαντήσουν ποια σκοπιμότητα εξυπη-

ρετεί η συγχώνευση του παγίου των 6 ευρώ και των

8 ευρώ που προβλέπονταν για την συντήρηση του

δικτύου.

Θα περίμενε κανείς ότι μετά την παραχώρηση του

δικτύου στην ΕΥΔΑΠ, αυτά τα 8 ευρώ θα εξέπιπταν

από τον λογαριασμό και δεν θα συγχωνεύονταν με

τα λοιπά ανταποδοτικά τέλη, καθώς η συντήρηση

του δικτύου είναι πλέον υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ.

3ον: Τέλος, καλώ τους συμπολίτες μου να μην πλη-

ρώσουν την διαφορά που προκύπτει στους λογαρια-

σμούς του νερού, λόγο του τρόπου υπολογισμού

των παγίων, εκτός και εάν αυτοί επανεκδοθούν υπο-

λογιζόμενοι σωστά.

Κύριοι Αρμόδιοι, λίγη υπευθυνότητα δεν θα έβλα-

πτε…!!!

Νικόλαος Μάρκου
Δημοτικός Τοπικός Σύμβουλος Αρτέμιδος

«Σιωπή! Περνά η Εθνική Αντίσταση!»
(στον φίλο μου Πέτρο Μπίκο)

Έχω ένα φίλο καλό
και θ’ ακουστεί, το ξέρω, τρελλό
μ’ απ’ όλα όσα ζήσαμε μαζί
παλεύοντας για μιάν Ελλάδα νέα
στους Έλληνες ν’ ανήκει,
εμένα μου στοιχειώνει την ψυχή
το δάκρυ ενός γέρου ποδηλάτη
μ’ ευγενική μορφή, ρούχα φτωχά,
π’ ανέμενε υπομονετικά στην άκρη
κάθετα να διαβεί τη λεωφόρο
την αφιερωμένη σε κάποιο βασιλιά,
απάνω στο παλιό ποδήλατό του
που έκρυβε στου πεταλιού το γύρισμα
τό ‘να του πόδι που δεν πάταγε σωστά.

Φρέναρε ο φίλος ξαφνικά
κι έκανε νόημα στο γέρο να περάσει...
Δειλά εκείνος, ντροπαλά,
μ’ ένα του νεύμα χαμογελαστό ευχαριστώντας
και μ’ ένα δάκρυ να κυλά
στο χαραγμένο μάγουλο
πέρασε, άθελά του προκαλώντας
των άλλων οδηγών τη θυμωμένη αντίδραση
κι έχει μου μείνει ως τώρα
του φίλου μου ν’ ακούω τη φωνή
που μάλωνε τα τροχοφόρα:
«Σιωπή! Περνά η Εθνική Αντίσταση!».

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Διπλοχρεώσεις παγίων στους λογαριασμούς του νερού

Εκδήλωση της ΔΗΣΩ για την «Γυναι-

κεία Επιχειρηματικότητα» πραγματο-

ποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 26

Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Κα-

πανδριτίου. Οι γυναίκες του Δήμου

Ωρωπού είχαν την ευκαιρία να ακού-

σουν και να ενημερωθούν για το πλαί-

σιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

σήμερα η επιχειρηματικότητα των γυ-

ναικών, τα προβλήματα που υπάρχουν,

τις δυνατότητες χρηματοδότησης και

υποστήριξης που υπάρχουν στην χώρα

μας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά

και την κοινωνική, πολιτική, ψυχολο-

γική και οικονομική διάσταση της γυ-

ναικείας επιχειρηματικότητας. 

Ο επικεφαλής της ΔΗΣΩ, ανεξάρτη-

τος Βουλευτής Αττικής (Ελεύθεροι

Πολίτες), Βασίλης Οικονόμου, στο

χαιρετισμό που απηύθυνε τόνισε ότι

η ΔΗΣΩ είναι ανεξάρτητη Δημοτική

Παράταξη που προσβλέπει στην

σωστή ενημέρωση των κατοίκων του

Δήμου για όλα τα θέματα της κοινω-

νικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

«Στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε τις
ουσιαστικές εκδηλώσεις ενημέρω-
σης επιλέγοντας ένα πολύ σημαν-
τικό θέμα, όπως είναι αυτό της

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας,
καθώς πιστεύουμε ότι οι γυναίκες
πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρ-
τητες και η πολιτεία οφείλει να συμ-
παραστέκεται και να δημιουργήσει
δομές που θα διευκολύνουν την γυ-
ναίκα στην σταδιοδρομία της χωρίς
να χρειάζεται να κάνει επιλογές του
τύπου «οικογένεια ή καριέρα» κατέ-

ληξε.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η

Πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου

Γυναικών και πρ ΓΓ Ισότητας των δύο

Φύλων, Έφη Μπέκου, ο Ψυχολόγος

Msc, Στέφανος Κατσάρας, ο Επιστη-

μονικός Συνεργάτης του ΙΜΕ – ΓΣΕ-

ΒΕΕ, Σταμάτης Βαρδαρός, ο

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος,

Βασίλης Ματζούκης, ο Σύμβουλος

Επιχειρήσεων, Γιώργος Κούρτης, η

Πρόεδρος του Αγροτικού Γυναικείου

Συνεταιρισμού Ωρωπού, Αγγελική

Καβακάκη και η Κοινωνική Λειτουρ-

γός, Παναγιώτα Καρνάρου.   

Στην εκδήλωση παρευρέθη και απηύ-

θυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος

Ωρωπού, Γιάννης Οικονομάκος.   

“Γυναικεία επιχειρηματικότητα” από το ΔΗΣΩ
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Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων ξεκινάει

ο Δήμος Παλλήνης με στόχο την μείωση των απορ-

ριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η οικιακή κομποστοποίηση είναι μια ασφαλής και

αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης την οποία μπο-

ρεί να εφαρμόσει καθένας στον χώρο του με την προ-

ϋπόθεση να διαθέτει κήπο για να εγκαταστήσει τον

ειδικό κάδο.

Τα οργανικά απορρίμματα μέσα από μια ειδική διαδι-

κασία μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα με διπλό

όφελος: Η ποσότητα σκουπιδιών προς τους Χ.Υ.Τ.Α.

είναι πολύ μικρότερη και οι κάδοι στους δρόμους

είναι άοσμοι.

Είναι γεγονός ότι εφαρμόζοντας την κομποστοποί-

ηση, τα σκουπίδια πλέον που βγάζει ένα σπίτι είναι

ελάχιστα έως μηδενικά.

Και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από καιρό και

στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους (πάρκα,

πλατείες) που πετιούνται ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα,

απίστευτες ποσότητες φύλλων και κλαδιών στα κοινά

σκουπίδια!

Πιστεύουμε ότι οι πολίτες είναι σε μεγάλο βαθμό συ-

νειδητοποιημένοι και θα ανταποκριθούν.

Ειδικές πληροφορίες:

Με την οικιακή κομποστοποίηση ο πολίτης αναλαμ-

βάνει την μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων

σε εδαφοβελτιωτικό λίπασμα μειώνοντας ουσιαστικά

την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγει. Με εύ-

κολο και οικονομικό τρόπο του δίνεται η δυνατότητα

να παράγει “κομπόστ” καλής ποιότητας βελτιώνοντας

τον κήπο του και τα φυτά του, προστατεύοντας το πε-

ριβάλλον και κυρίως αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι

μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην λύση του προ-

βλήματος που ονομάζεται “αύξηση του όγκου των

απορριμμάτων”.

Τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν στο

σπίτι είναι  τα εξής:

― Φλούδια και κοτσάνια από λαχανικά,

― Φρούτα ή χορταρικά (π.χ πορτοκάλια, λεμόνια,

καρπούζια, πατάτες, μελιτζάνες, ντομάτες, κρεμ-

μύδια, βρασμένα χόρτα κλπ),

― Υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν

από υγρά.

― Φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί

από γλάστρες, κομμένο γκαζόν.

― Οργανικά λιπάσματα: κοπριές, καστανόχωμα, φυλ-

λόχωμα κλπ.

― Στάχτη π.χ από τζάκι (ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλλιο)

― Τσόφλια αυγών (ασβέστιο)

― Χαρτιά κουζίνας (π.χ χαρτοπετσέτες, ρολό κουζίνας,

σκισμένες μαλακές χαρτοσακκούλες) σε μικρές πο-

σότητες ανάλογα με την υγρασία μείγματος.

― Πριονίδι το οποίο παρέχει άνθρακα.

― Υπολείμματα από διάφορα είδη τσαγιού και κατα-

κάθια καφέ ή και φίλτρο γαλλικού καφέ.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά και θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους εθελοντές:

1) Έγκαιρη κατάθεση αίτησης συμμετοχής (θα τηρη-

θεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας).

2) Να διαθέτουν κήπο τουλάχιστον 10 μ².

3) Να συνεργάζονται με τους υπαλλήλους του Δήμου

οι οποίοι θα τους επισκέπτονται, θα εποπτεύουν

και θα ενημερώνονται για την ορθή χρήση των ει-

δικών κάδων με σκοπό την αποτελεσματικότητα

του προγράμματος

Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται στο Δημαρ-

χείο ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο: 

perivallon@palini.gr

Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός

Σύλλογος Χερώματος Βάρης «O

ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»  πραγματοποίησε

εξόρμηση εθελοντικής δράσης, (20

Νοεμβρίου) με μεγάλη συμμετοχη. 

Το δυναμικό παρόν στην προσπάθεια

του Συλλόγου εκτός από τους πολίτες

με τις οικογένειές τους έδωσαν, η

εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας

Βάρης, η εθελοντική ομάδα Βούλας, ο

Δήμος 3Β, οι δημοτικοί και κοινοτικοί

σύμβουλοι και ο τηλεοπτικός σταθμός

ΣΚΑΪ, που ανέλαβε την προβολή και

την κάλυψη του όλου εγχειρήματος.   

Ο Σύλλογος διαψεύδει ότι υπήρξε

συμπαράσταση από τον ΣΠΑΥ, όπως

ακούγονται φήμες.

Ο Σύλλογός μας τέλος δηλώνει, ότι

θα συνεχίσει να παίρνει τέτοιες πρω-

τοβουλίες που συμβάλλουν στην ανα-

βάθμιση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων καθώς και στην προστασία

του περιβάλλοντος, σε πείσμα της

εκάστοτε εξουσίας που στρουθοκα-

μηλίζει και αγνοεί την υπάρχουσα

πραγματικότητα, αφήνοντας σε

διαρκή ομηρία και εκτός σχεδίου

πόλης το Χέρωμα της Βάρης. 

ΚΕΝΤΗΜΕΝΑ ΨΩΜΙΑ 

ΣΤΑ  ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ                                                                            
Τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου και του Δια-

δραστικού Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα δήμου Μαρα-

θώνα αποδέχθηκαν την πρόσκληση της Πανελλήνιας

Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» και συμμετείχαν σε

φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεν-

τρικό ξενοδοχείο της Νέας Μάκρης. Το τμήμα εθελοντριών

των δύο μουσείων με την πρόεδρο της Λαογραφικής

εταιρείας Βαρνάβα,  Μηλέα Παππά ανέδειξαν  κεντημέ-

νους - πανέμορφα - άρτους στους χώρους της εκδήλω-

σης περνώντας το μήνυμα ότι «παρ’  όλες τις δύσκολες
μέρες που περνάμε θα πρέπει να αντισταθούμε και να
στηρίξουμε οικογένειες που περνούν ακόμη πιο δύσκολα
από εμάς».  

«Πρόγραμμα κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων»
στο Δήμο Παλλήνης

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ «O ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»

Εθελοντική δράση στο Χέρωμα

Ημέρα εθελοντισμού η 5η Δεκεμβρίου και γιορτάστηκε από φορείς και

οργανώσεις με διάφορες εκστρατείες αλληλεγγύης.

Αρθρα, μας έχουν στείλει για το μεγάλο και ωραίο  αίσθημα του εθε-

λοντισμού και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στη δημοσίευση

στο μέτρο του δυνατού, αλλά αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας:

www.ebdomi.com
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Σπούδασε στην Ελλάδα τεχνικός διακόσμη-

σης στο ΙΕΚ Γλυφάδας, μετά φοίτησε στο 2ο

έτος στο Middlesex University στο Λονδίνο και

ύστερα πέρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ

στην Αθήνα, όπου και αποφοίτησε.

Η.Β. Πώς επέλεξες τη ζωγραφική ως τέχνη; 

Β.Π. Τυχαία την επέλεξα στην αρχή, αλλά την

αγάπησα πάρα πολύ. Την ημέρα που έδινα Πα-

νελλήνιες συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να

γίνω λογιστής όπως σκεφτόμουν μέχρι τότε και

άκουσα μια κοπέλα δίπλα μου που έλεγε ότι

ήθελε να γίνει ζωγράφος και είπα· θα γίνω κι εγώ

ζωγράφος. Μέχρι τότε δεν είχα ζωγραφίσει

ποτέ. Ξεκίνησα λοιπόν να ζωγραφίζω και με υπο-

μονή και αγάπη μου βγήκε. 

Επαγγελματικά πώς ανέπτυξες την ζωγραφική; 

Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ξεκίνησα πρώτα με

θέατρο και video art γιατί αυτό σπούδασα στην

Αγγλία. Συμμετείχα σε φεστιβάλ, σκηνοθέτησα

κάποιες θεατρικές παραστάσεις (Μπέκετ και κά-

ποια δικά μου). Όταν όμως ξεκίνησα να σπου-

δάζω στην Καλών Τεχνών άρχισα να ζωγραφίζω

περισσότερο και να μου βγαίνουν «πράγματα»

μέσα απ’ τη ζωγραφική, οπότε άρχισα να κινη-

τοποιούμαι με κάποιες μικρές εκθέσεις ομαδικές

και σιγά σιγά και κάποιες ατομικές. 

Βάση των σπουδών σου, είχες την δυνατότητα

να ασχοληθείς με κάτι πιο τεχνολογικό και να

εξελιχθείς πιο εύκολα επαγγελματικά, δεδομέ-

νου ότι στην Ελλάδα η ζωγραφική αλλά και γε-

νικά η τέχνη είναι δύσκολος δρόμος;

Είναι πολύ δύσκολο και γι’ αυτό διδάσκω κατά

βάση για να ζω και για να μην κάνω εκπτώσεις

στην τέχνη μου. Δηλαδή σπάνια ασχολούμαι με

το πώς θα διοχετεύσω την τέχνη μου στην

αγορά. Πιο πολύ ασχολούμαι με τη δημιουργία

και όταν τελειώσει η δημιουργία τελειώνει κι

αυτό που είχα να κάνω εγώ. 

Πού διδάσκεις;

Διδάσκω στη Σιβιτανίδειο αυτή τη στιγμή και έχω

σκοπό να ανοίξω κι έναν δικό μου χώρο, εικα-

στικό εργαστήριο, όπου θα διδάσκω σχέδιο και

ζωγραφική, θα κάνω προετοιμασία για την

Καλών Τεχνών. 

Τώρα με την οικονομική κρίση ένα τέτοιο βήμα

είναι δύσκολο; Θα υπάρχει πιστεύεις, απήχηση

απ’ τον κόσμο γιατί η ζωγραφική όπως κι ο χορός

θεωρείται απασχόληση πολυτελείας, οπότε είναι

απ’ τα πρώτα έξοδα που περιορίζουν. 

Πριν λίγα χρόνια, είναι αλήθεια ότι έδιναν εξε-

τάσεις για την Καλών Τεχνών 2000 άτομα και

πλέον· φέτος δώσανε 800. Οπότε σίγουρα θα

πέσει λίγο η κίνηση. Απ’ την άλλη, από ιδιαίτερα

μαθήματα που κάνω, βλέπω ότι οι άνθρωποι

έχουν ανάγκη να εκφραστούν μέσα απ’ την

τέχνη, δημιουργικά. Οπότε έχουμε πολλούς αν-

θρώπους που έρχονται να μάθουν ζωγραφική για

άλλους λόγους, που δεν στοχεύουν σε ένα Πα-

νεπιστήμιο. Υπάρχει οικονομική κρίση μεν αλλά

υπάρχει και ανάγκη να βγει όλη αυτή η θλίψη και

ο πόνος που περνάνε. Και νομίζω ότι η ζωγρα-

φική είναι ένα καλό μέσο γι’ αυτό. 

Εκφράζεσαι μέσα από την ζωγραφική και πώς

εμπνέεσαι για να δημιουργήσεις;

Εκφράζω τα πάντα μέσα απ’ τη ζωγραφική. Ο τρό-

πος που δουλεύω είναι για μεγάλο χρονικό διά-

στημα να μην ασχολούμαι καθόλου να φορτίζομαι

με εμπειρίες και σκέψεις και μετά για ένα πάλι με-

γάλο χρονικό διάστημα να ζωγραφίζω και να μην

κάνω τίποτα άλλο. Κλείνομαι στο εργαστήρι· αυτό

το κλασικό του καλλιτέχνη. Εμπνέομαι μέσα από

προσωπικές ιστορίες, αλλά προσπαθώ πάντα να

έχω μια οικουμενική απήχηση. 

Προσπαθείς η τέχνη σου να είναι κατανοητή

από τους πολλούς ανθρώπους ή  δεν σε ενδια-

φέρει αυτό; Γιατί, πολλές φορές οι θεατές ανα-

ρωτιούνται «τι ήθελε να πει μ’ αυτό ο ποιητής»;  

Ναι, ισχύει αυτό, αλλά περισσότερο οφείλεται

στην άγνοια και την έλλειψη παιδείας του κό-

σμου, παρά στο ότι ο ζωγράφος δεν επιδιώκει να

καταλάβει ο κόσμος τι θέλει να πει. Θέλουμε να

επικοινωνήσουμε πιστεύω, όλοι οι καλλιτέχνες,

απλά πολλές φορές είτε δεν τα καταφέρνουμε

λόγω έλλειψης τεχνικής, είτε γιατί είμαστε πολύ

εγωιστές· αλλά συνήθως επειδή ο κόσμος δεν

θέλει να καταλάβει.   

Από ποιούς καλιτέχνες έχεις εμπνευστεί; 

Από τον Picasso· με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ

κυρίως επειδή ήταν πολυδιάστατος, ασχολήθηκε

με πάρα πολλά μέσα και δεν τον ενδιέφερε να

κινηθεί στα πλαίσια που είχαν κινηθεί οι προγε-

νέστεροί του αλλά ήθελε να βρει κάτι καινούρ-

γιο. Με την ίδια λογική μου άρεσε κι ο Marcel

Duchamp, ο οποίος είχε φτάσει την τέχνη στα

όριά της, λέγοντας ότι «τέχνη πια είναι ό,τι πει ο

καλιτέχνης ότι είναι». Κι αυτό μ’ αρέσει σαν ιδέα,

γιατί τώρα πια, τέχνη είναι ό,τι πει ο γκαλερίστας

ότι είναι. Οι γκαλερίστες κατά κύριο λόγο, δεν

είναι εξειδικευμένοι, είναι τσιμπούρια της τέχνης

στην ουσία και εμπορεύονται κάτι που ούτε καν

το καταλαβαίνουν.  

Η ζωγραφική και γενικά η ανάπτυξη των τεχνών

σε τι κατάσταση βρίσκεται στην Ελλάδα και ει-

δικότερα στη Βούλα;

Γενικότερα στον κόσμο θεωρώ ότι η ζωγραφική

πια έχει γίνει αυτό που έλεγε ο τραγουδιστής

Jim Morisson: “η ζωγραφική είναι οι πίνακες που

στολίζουν την φυλακή μας”. Δηλαδή έχει γίνει

ένα καθαρά διακοσμητικό στοιχείο, ή το κολοσ-

σαίο μας θα έλεγα εγώ, ένα εφυσηχαστικό στοι-

χείο. Δεν λειτουργεί πια σαν μέσo αφύπνισης. 

Όσον αφορά τη Βούλα, αυτό που μπορώ να πω

είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη των τεχνών.

Υπάρχουν όμως καλιτέχνες. Δηλαδή έχω πολ-

λούς φίλους, μερικοί εκ των οποίων αυτοδίδα-

κτοι, που έχουν πολύ πάθος κι αγάπη γι’ αυτό

που κάνουν.

Τι θέματα ζωγραφίζεις; Θα μπορούσαμε να δώ-

σουμε ένα όνομα στη ζωγραφική σου; 

Το θέμα μου σε όλους τους πίνακες, από τότε που

ξεκίνησα να ζωγραφίζω, είναι ένα: μάχη μεταξύ εν-

στίκτου και λογικής. Τι είναι ο άνθρωπος; είναι ζώο

τελικά, είναι κάτι παραπάνω; Αυτό εκφράζεται με

διάφορους τρόπους, με διάφορες σειρές που απο-

τελούνται από σκίτσα κυρίως και με τον τρόπο που

δουλεύω βγαίνει ένας όγκος δουλειάς πολύ μεγά-

λος, πολύ εξπρεσιονιστικός. Ζωγραφίζω με τα

πάντα, με κιμωλία με κραγιόν, με blanco, με ότι βρω

μπροστά μου στην ουσία και όπου βρω μπροστά

μου. Και απεικονίζονται διάφορες μάχες, για πα-

ράδειγμα μια μάχη που απεικόνιζα για πολύ καιρό

είναι του λύκου με τον άνθρωπο, που είτε παγι-

δεύει ο ένας τον άλλον είτε κοροϊδεύει ο ένας τον

άλλο. Όπου ο λύκος συμβολίζει το ένστικτο και ο

άνθρωπος την λογική.   

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα έργα σου δεν

είναι απλά μια έκφραση συναισθημάτων· μέσα

απ’ αυτά δηλώνεις και μια θεωρία για τη ζωή.

Ναι, δηλώνουν μια φιλοσοφία, μια φιλοσοφία ότι η

φύση και όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ίδια

αξία. Εννοώ τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι ένα

σκαθάρι. Αποτελούνται κι οι δύο από μόρια, κύτ-

ταρα, από νετρόνια, στην ουσία από ενέργεια, το

ίδιο είμαστε. Δεν ξέρω γιατί έχει μεγαλύτερη αξία

ο άνθρωπος και λιγότερη το σκαθάρι. 

Πώς θα μπορούσες να ζωγραφίσεις τη σημερινή

κατάσταση της οικονομικής αλλά και πολιτικής

κρίσης που διανύουμε;

Δεν υπάρχει για μένα η κρίση, δεν υπάρχει το

χρέος δεν υπάρχει τίποτα απ’ όλα αυτά τα οποία

συζητάνε. Είναι ένα δημιούργημα κάποιων αν-

θρώπων, έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και θα

ξαναγίνει λόγω συμφερόντων. 

Δεν ξέρω πώς θα το ζωγράφιζα, δεν νομίζω ότι

μπορεί να ζωγραφιστεί αυτό το πράγμα. Ίσως

ένας λαβύρινθος να ήταν ότι πιο κοντά σ’ αυτό

που ζούμε, αλλά χωρίς έξοδο. 

Έχεις ετοιμάσει κάποια έκθεση που μπορούμε

να δούμε τα έργα σου; 

Υπάρχει μια ομαδική έκθεση, ένα bazaar στην

ουσία, που οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές ώστε

να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αγοράσουν κά-

ποια έργα τέχνης και να μην παίρνουν αντί-

γραφα ή αφίσες. Επίσης λειτουργεί στην ίδια

γκαλερί – την Μ-Art Gallery – στο Κολωνάκι, μια

ατομική μου έκθεση. 

Τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να ακο-

λουθήσει τη ζωγραφική ως επάγγελμα. 

Σαν επάγγελμα, για να βγάζεις χρήματα απ’

αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή εγώ δεν γνωρίζω

κανέναν στο χώρο που να τα έχει καταφέρει

μόνο και μόνο απ’ τη ζωγραφική, αλλά παρ’ όλα

αυτά είναι υπέροχος τρόπος για να αλλαξεις τον

κόσμο και τον εαυτό σου, γιατί για εμένα είναι

μια δύναμη η ζωγραφική όπως και κάθε τέχνη. 

Τι να περιμένουμε από εσένα το νέο έτος; 

Λέω να ασχοληθώ με το θέατρο πάλι· θεωρώ ότι

είναι πιο δυναμικό και στην εποχή της κινούμε-

νης εικόνας που ζούμε, οι άνθρωποι είναι πιο συ-

νηθισμένοι στην τηλεόραση και σε κάθε τι που

έχει ήχο και εικόνα· το χρειάζονται αυτό και αι-

σθάνονται πιο εύκολα πράγματα μέσα απ’ το θέ-

ατρο. Έχω γράψει ένα θεατρικό το οποίο θα γίνει

ένα μονόπρακτο, μονόλογος – μονόπρακτο, το

οποίο θα το “ανεβάσουμε” στα Εξάρχεια, στο

υπόγειο ενός εκδοτικού οίκου και θα είναι μια

κατάσταση έτσι, επαναστατική ας πούμε. Θα

ενημερώσουμε το κοινό της εφημερίδας για την

ημερομηνία της παράστασης. 

Βαγγέλη σ’ ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε το

έργο σου.

Έργο του Βαγγέλη Παπαποστόλου

Μ
άχη μεταξύ ενστίκτου και λογικής, μια μάχη που δίνουμε καθημερινά
όλοι μας με τον εαυτό μας, είναι το θέμα που ανέκαθεν απεικόνιζε
στους πίνακές του ο Βουλιώτης Βαγγέλης Παπαποστόλου. 

Αριστούχος της σχολής Καλών Τεχνών, προσπαθεί μέσα από την ζωγραφική του

να αλλάξει τον κόσμο, εκφράζοντας μια φιλοσοφία, μια θέση ζωής και παρακι-

νόντας τους ανθρώπους να νιώσουν και να εκφραστούν μέσα από την τέχνη.

Ο καλλιτέχνης

Βαγγέλης Παπαποστόλου
μιλάει στην Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η θέση που γίνεται τώρα η

λαϊκή έχει αποδειχθεί προ

πολλού ακατάλληλη, γιατί

δημιουργεί τεράστια προ-

βλήματα στην συμφόρηση

της κυκλοφορίας και της

πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κο-

ρωπίου, μετά από διαβού-

λευση (Ιούνιος/11) και

απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, όρισε νέες θέ-

σεις τις οποίες όμως πρέπει

να εγκρίνει η Περιφέρεια, η

οποία ακόμη δεν έχει απαν-

τήσει!

Ετσι την περασμένη εβδο-

μάδα έγινε χαμός στη

λαϊκή. Φωνές, εκνευρισμός,

μποτιλιάρισμα. Η Δημοτική

Αρχή δεν μπορεί να κάνει

τίποτα από το να περιμένει

την Περιφέρεια!

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιού-

σης, ζητάει την κατανόηση

του κόσμου και εκφράζει την

αγανάκτησή του για την κα-

θυστέρηση της Περιφέρειας.

Δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα Τρίτη 6 Δεκεμ-
βρίου βιώσαμε όλοι μια με-
γάλη συμφόρηση στο
κέντρο της πόλης, που ξε-

πέρασε κάθε προηγούμενο.
Η αγανάκτηση των κατοί-
κων, των επαγγελματιών,
των οδηγών λεωφορείων
και ΙΧ, όλων μας, είναι δι-
καιολογημένη. Είναι ξεκά-
θαρο ότι η αλλαγή της
θέσης της λαϊκής αγοράς
είναι μονόδρομος. Εν ανα-
μονή της οριστικής απόφα-

σης έγκρισης από την Περι-
φέρεια Αττικής της πρότα-
σής  μας για άμεση αλλαγή
της θέσης της λαϊκής αγο-
ράς, καλούμε τους κατοί-
κους να κάνουν λίγο ακόμη
υπομονή μέχρι τον Ιανουά-
ριο του 2012 για τη μετα-
φορά της στη νέα θέση».

Ερωτήσεις που δεν απαντώνται: 

Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ και 500

ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. 

Ο πρώτος σας χρωστάει το 100% του μισθού του ενώ ο δεύ-

τερος σας χρωστάει το 50% του μισθού του. 

Βάσει ποιάς λογικής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνα-

τεί να πληρώσει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο

που ΜΠΟΡΕΙ να πληρώσει;  Γιατί προσπαθείτε να πάρετε τα

100 και όχι τα 500; 

Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει με το ΔΝΤ.

Είδα στο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρέη όλων των χωρών

της γης. 

Ενδεικτικά... 

― Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του

ΑΕΠ της. 

― Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έχει χρέος στο 188% του ΑΕΠ της. 

― Οι ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχουν χρέος στο 94% του ΑΕΠ

τους. 

Οπότε είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος

του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εθνικού

προϊόντος. 

Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα προκύπτουν κάποιες

απορίες: 

Ερώτηση 1. Πώς γίνεται ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η

Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να ΜΗ ΧΡΕΙ-

ΑΖΟΝΤΑΙ σώσιμο, αλλά αντίθετα έρχονται να σώσουν εμάς; 

Ερώτηση 2. Πως γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν

αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του

χρέος, την στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών

ημερών μπορεί να " ξετινάξει" μία χώρα; 

Ερώτηση 3. Πως γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 54%

το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% την στιγμή που είναι

παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου; 

Ερώτηση 4. Πως γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος, μία

απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 2000) να πλη-

ρώνεται με 2000 ευρώ μισθό όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή (στα

βρώμικα καρβουνο-εργοστάσια της ΔΕΗ) ένας «υψηλόμι-

σθος» τεχνικός, ανώτερης στάθμης εκπαίδευσης, ενταγμένος

στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρόνια προϋπηρεσία; 

Ερώτηση 5. Πως γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην

έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περικοπές; 

Ένα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωστός μου μετακό-

μισε στην Νορβηγία πριν δύο χρόνια. Προσέξτε τώρα τι

«έπαθε» εκεί: 

α) Έπιασε δουλειά σε κουζίνα εστιατορίου σαν ανειδίκευτος

και έπαιρνε 2.500 ευρώ τον μήνα μισθό! 

β) Μετά τρεις μήνες στην δουλειά δήλωσε ότι ήταν «ψυχικά

κουρασμένος» και του έδωσαν αμέσως άδεια 15 ημερών! 

γ) Με τις επιστροφές φόρων (κάτι σαν το δικό μας δώρο) πήγε

μαζί με την γυναίκα του στο Θιβέτ διακοπές. 

δ) Τώρα είναι άνεργος (με την δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ

ΑΡΕΣΕ εκεί που δούλευε!) και για δύο χρόνια παίρνει 1700

ευρώ τον μήνα! 

Ερώτηση 6. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν

μήπως χάσουν τα 13,5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 τρις

που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρωστάει η Αγ-

γλία (κλπ, κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις που χρωστάμε

εμείς; 

Ερώτηση 7. Πως γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της γης

χρωστάει το 98% των χρημάτων του; 

Ερώτηση 8. Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να

δανείσουν τόσο πολύ χρήμα; 

Ερώτηση 9. Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα; 

Ερώτηση 10. Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο

ΑΕΠ της χώρας τους;     

Τελικά μήπως τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια οι-

κονομία δεν είναι παρά μία τεράστια φούσκα, ενώ το χρήμα

είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των πολυεθνικών τρα-

πεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ένας παγκόσμιος

έλεγχος; 

Η τελευταια "ερωτηση" λέει όλη την αλήθεια.

Γιατι όμως για την Ελλάδα δείχνεται τόση ειδική "περιποί-

ηση"? Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα που χρειάζεται λίγη

φαντασία...

10 αναπάντητα ερωτήματα 

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης

Καθηγητής Αριστοτέλειου Παν/μιου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρί-

νας, πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση και μετά τις

εκλογές της 27 Νοεμβρίου απέκτησε νέο Διοικητικό Συμ-

βούλιο με τηνν παρακάτω σύνθεση.

Πρόεδρος: Κατερίνα Λινάκη-Μέρμηγκα

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Βελόπουλος

Γραμματέας: Παρασκευή Γεώργα-Καλυβιάρη

Ταμίας: Αγγελική Θεοδόση-Παπαδημητρίου

Μέλη: Ευαγγελία Πολυχρονιάδη-Παπαμιχαήλ, Πόπη φα-

μελιάρη-Παπαγιανοπούλου και αναπληρωματικά μέλη:

Μαρία Δήμα, Κώστας Κασσαβέτης, Βασιλική Λάζαρη και

Φωτεινή Μαυριανού.

Σχολική Επιτροπή: Jaklin Floyd - Γκίκα.

Η Διεύθυνση του Σχολείου έχει αλλάξει και η συνεργα-

σία, όπως μαθαίνουμε, είναι εξαιρετική.

Ο Δήμος ακόμη περιμένει την Περιφέρεια

Γράφαμε την περασμένη εβδόμαδα ότι η

παραλία της Βούλας κινδυνεύει να περά-

σει σε ιδιωτικά χέρια (Μετοχική Εταιρεία

Εκμετάλλευσης του Κτήματος Βούλας

Μ.Ε.Ε.Κ.Β),  η οποία μετά από δικαστι-

κούς αγώνες και χαρτιά της Χούντας

έχει κερδίσει κάποια δικαστήρια, εις

βάρος του Δήμου.

Με δυο λόγια  ζητάει, μετά την έκδοση

της 1612/10 απόφασης του Αρ.Πάγου, να

υποχρεωθεί ο Δήμος και  κάθε τρίτος που

έλκει δικαιώματα απ΄αυτόν να παραδώ-

σει τα Ο.Τ. 472, 473 & 474 (παραλιακό

μέτωπο από “Σμαράγδι” μέχρι και

“Νότος”)

Γράφαμε δε ότι αν υπάρξει απόφαση

υπέρ της εταιρείας η Βούλα θα χάσει

όλο σχεδόν το παραλιακό της μέτωπο,

το οποίο θα περάσει σε  ιδιωτικά συμφέ-

ροντα!

Εναν κοινόχρηστο χώρο, που κατέχει

από το 1940 η τότε κοινότητα Βούλας και

σημερινός Δήμος 3Β.

Ο Δήμος 3Β δια του αντιδημάρχου Σπ.

Πανά που δημαρχεύει - χωρίς αποφάσεις

- θεωρούσε ότι θα πάρει αναβολή στο δι-

καστήριο της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου  στο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ετσι η

Δημοτική Αρχή έλαμψε δια της απουσίας

της, ενώ πολλοί κάτοικοι που αγωνιούν

ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Μεταξύ

αυτών και ο δημοτικός σύμβουλος Γιάν-

νης Νιτερόπουλος και ο Παν. Καπετα-

νέας. 

Εμφανίστηκε λοιπόν ο νομικός σύμβου-

λος Δ. Γιατράς, να ζητήσει αναβολή της

δίκης.

Δεν επικαλέστηκε, όπως μάθαμε, ούτε

καν την ασθένεια του Δημάρχου(;)

Η αιτιολογία που κατέθεσε ήταν ότι ο

Δήμος έχει αναθέσει σε δικηγορικό γρα-

φείο μεγάλων αξιώσεων την υπόθεση, το

οποίο δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Η έδρα δεν έκανε αποδεκτή την αιτιολο-

γία και προχώρησε στην εκδίκαση της

υπόθεσης.

Ο Δήμος θα καταθέσει φάκελο εντός των

προθεσμιών.

Ομως γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό

για την εξέλιξη της υπόθεσης, που εγκυ-

μονεί κινδύνους να χαθεί οριστικά η πα-

ραλία, φορτώνοντας στις πλάτες της

παρούσας Δημοτικής Αρχής λάθη και πα-

ραλείψεις.

Οσο για την απελθούσα διοίκηση, και δη

του Δημάρχου Γ. Μάντεση, οι ευθύνες

είναι βαρύτατες έως εγκληματικές και

πρέπει να αποδοθούν.

Είναι απολύτως αναγκαίο να ανοίξει ο

φάκελος “παραλία” και να μάθει ο λαός

της Βούλας την αλήθεια.

Αννα Μπουζιάνη

Το Δικαστήριο έγινε αλλά...

Κραυγή αγωνίας για την παραλία της Βούλας Αγανάκτηση για τη λαϊκή στο Κορωπί
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Τριάντα επτά ολόκληρες σακούλες "γίγας" γέμισαν με σκου-

πίδια, οι 36 εθελοντές, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του

Λαγονησίου,  που συμμετείχαν την Κυριακή  4 Δεκεμβρίου,

στην προσπάθεια καθαρισμού της παραλίας του Πεύκου, στο

Λαγονήσι.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Υδρόβιου Σαρωνικού,

μιας εκ των εθελοντικών ομάδων του Δικτύου Σαρωνικού, οι

36 εθελοντές συγκέντρωσαν τα κάθε λογής απορρίμματα –   -

δουλεύοντας εντατικά για ένα δίωρο. Η ικανοποίηση ήταν με-

γάλη όταν διαπίστωσαν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε  και στο  λοφίσκο, ανατο-

λικά της παραλίας, όπου διαπιστώθηκε ότι κάποιοι τον είχαν

θεωρήσει βολικότατη χωματερή. Αν και όσο δούλευαν τα συ-

ναισθήματα ήταν ανάμεικτα, καθώς ο χώρος ήταν απελπιστικά

βρώμικος, τελικά έφυγαν  ικανοποιημένοι για τη συνεισφορά
τους, αναγνωρίζοντας ότι ο καθένας και όλοι μαζί μπορούμε

να κάνουμε τη διαφορά.

Η συνάντηση στην παραλία και η κοινή προσπάθεια επέτρε-

ψαν στους συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα, να αν-

ταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες, αφού η εμπειρία ήταν

περισσότερο ευχάριστη απ’ ότι είχαν φανταστεί ποτέ και η

προσωπική ικανοποίηση μεγάλη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης

ότι στον καθαρισμό  μετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας με τους

μεγαλύτερους να αποτελούν παράδειγμα και τους μικρότε-

ρους υπόσχεση. Στο επανιδείν λοιπόν…

Οι εθελοντές απευθύνουν ευχαριστίες στο Δήμο Σαρωνικού,

που όπως υποσχέθηκε αρμόδιο στέλεχός του αναμένεται να

συλλέξει τις  σακούλες απορριμμάτων από την καθαρή πλέον

παραλία του Πεύκου, το πρωί της Δευτέρας, 5 Δεκεμβρίου.

Τέλος, ο Υδρόβιος  Σαρωνικού ευχαριστεί θερμά τις επιχειρή-

σεις  "ARTISSIMO" και  "Μ. ΓΑΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ" για την υπο-

στήριξη της συγκεκριμένης δράσης.

Υδρόβιος Σαρωνικού: Λιγότερα σκουπίδια στη θάλασσα!

Κυκλοφόρησε το νέο εγκόλπιο Ημερολόγιο της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Γλυφάδας, για το έτος 2012.

Είναι το 9ο κατά σειρά Ημερολόγιο που κυκλοφορεί από την

Ιερά Μητρόπολη και είναι αφιερωμένο στον Ενοριακό Ιερό

Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου Γλυφάδας.

Το ημερολόγιο περιέχει απόσμασμα από τον «Λόγο εις την
Κοίμησιν της Θεοτόκου» σε νεοελληνική απόδοση, του Αγίου

Γρηγορίου του Παλαμά, καθώς και σύντομο ιστορικό του ομώ-

νυμου Ιερού Ναού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου Γλυ-

φάδας. Επίσης περιέχει πληροφορίες για την διοίκηση της

Ιεράς Μητροπόλεως και όλων των Ενοριών ειδικότερα.

Ακόμα περιέχει ειδική αναφορά για το ποιοι ναοί της Ιεράς

Μητροπόλεως  πανηγυρίζουν κάθε μήνα και φυσικά ποιοι

άγιοι εορτάζουν καθημερινά κ.α.

Το Ημερολόγιο επιμελήθηκε ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Παναγίας

Φανερωμένης Βουλιαγμένης και Γραμματεύς της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Αντζουλάτος. Τα ιστο-

ρικά στοιχεία του Ιερού Ναού που είναι αφιερωμένο φέτος το

Ημερολόγιο, παρατίθεται  από τον Προϊστάμενο του και Καθη-

γούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος-Αγίου Νεκταρίου Τερ-

ψιθέας Γλυφάδας, Αρχιμανδρίτη π. Κλαύδιο Καλαρά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν  σ'  όλες

τις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως και τα έσοδα θα ενι-

σχύσουν το ποιμαντικό έργο της Τοπικής Εκκλησίας.

π. Αντώνιος Χρήστου

Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας

Μια βόλτα στη Ραφήνα...

Στις 4/12/2011 και ώρα 10:30π.μ και χωρίς ιδιαίτερη προβολή το Πρότυπο γυμναστήριο της Ραφήνας διοργάνωσε τον

1ο Περίπατο στη Ραφήνα με την συνδρομή για ιατρική κάλυψη στης Ε.ΟΜ.Α.Κ Αρτέμιδας. Η  πρώτη πειραματική βόλτα

βρήκε ανταπόκριση και γι’ αυτό θα ακολουθήσουν επόμενες με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση, σημειώνει

σε δελτίο τύπου το “πρότυπο γυμναστήριο”. 

Ο περίπατος (9 χιλιόμετρα) είχε αφετηρία το γυμναστήριο με κατεύθυνση την κεντρική πλαζ της Ραφήνας, την πλα-

τεία Καραμανλή, το πανόραμα και παραλιακά μέχρι την παραλία Μαρίκες και το κολυμβητήριο όπου έγινε ένα μικρό

διάλλειμμα. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός και η βόλτα ακόμη πιο ευχάριστη. Τελικός σταθμός το όχυρό της Ραφήνας όπου

πραγματοποιήθηκε αφήγηση για την ιστορία, για την τοποθεσία του οχυρού και της Ραφήνας καθώς και αναφορά στον

εφοπλιστή Φίλιππο Καβουνίδη (ο οποίος μετέφερε τους πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική καταστροφή από την Τρι-

γλία στη Ραφήνα), από τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Μακρή! Νεότερα στο www.protypo.com.gr 

Το 4ο Ποιητικό Αναλόγιο, αφιερωμένο

στον Οδυσσέα Ελύτη, πραγματοποί-

ησε ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας στο

Μουσείο Οίνου (5-12).

Την ανάλυση πάνω στο έργο του έκανε ο

ποιητής Άρης Μπερλής. Την απαγγελία ο

ηθοποιός Μηνάς Χατζησάββας. Την εκδή-

λωση άνοιξε η Πρόεδρος του Οργ. Παι-

δείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο

ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων - Αρτέμι-

δος Μάρκου Παναγιώτα, η οποία εν συν-

τομία αναφέρθηκε στον «Ο Οδσσέας

Ελύτη του Φωτός, του Γαλάζιου, των Κυ-

κλάδων και των Ανέμων. Της Δήλου, της

Σύκινου, της Αμοργού και της Σαντορί-

νης. Του Γρέγου, του Πουνέντε, του Μαΐ-

στρου και του Ζέφυρου... Στον Ελύτη της

Κύπρου. Στον πανέλληνα και πανανθρώ-

πινο Ελύτη  αυτού του κόσμου του μι-

κρού, του μέγα».

Μαρία Πολυδούρη

Την Δευτέρα 12-12 ακολουθεί το 5ο

ποιητικό αναλόγιο αφιερωμένο στην

Μαρία Πολυδούρη.

Την ανάλυση θα κάνει ο συγγραφέας

Κωστής Γκιμοσούλης. Την απαγγελία

η ηθοποιός Καρυοφυλιά Καραμπέτη.

Ποιητικό Αναλόγιο: αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη
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Hμερίδα ενημέρωσης για την ασφαλή πλοήγηση των πολι-

τών με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στο Διαδίκτυο

πραγματοποίησε (20/11), το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης

Παραβατικότητας (ΤΟΣΠΠΑ) του Δήμου Κρωπίας σε συ-

νεργασια με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την

Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Οι συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν  από στελέχη της Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την πλοήγησή

τους σε αυτό, όπως: θετικά & παγίδες του Διαδικτύου,

facebook, msn, blogs, twitter, forums, προστασία προσω-

πικών δεδομένων κ.ά.

Ο προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

αστυνομικός διευθυντής  Εμμανουήλ Σφακιανάκης μαζί με

τους συνεργάτες του  αναφέρθηκαν  στην αποστολή της

Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα αδική-

ματα και στον τρόπο με τον οποίο αυτά διαπράττονται

μέσω Διαδικτύου, καθώς και σε πρακτικές πρόληψης, σε

στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη διείσδυση των Ελ-

λήνων στο Διαδίκτυο και τις υποθέσεις που καλείται να αν-

τιμετωπίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με

συγκεκριμένα παραδείγματα – περιστατικά. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης αναφέρθηκε στο

επιτυχημένο έργο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

στον τομέα της πρόληψης και στο θετικό έργο του ΤΟΣΠΠΑ

του Δήμου καθώς και τις τακτικές συνεδριάσεις των εθε-

λοντών μελών του, που έχουν ειδικές γνώσεις και μεγάλη

εμπειρία  στους θεσμούς της Παιδείας, της Δικαιοσύνης,

των Κοινωνικών Δομών και των υπηρεσιών της Αστυνομίας. 

Η ημερίδα μεταδόθηκε  ζωντανά μέσω διαδικτύου (live

streaming) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cybercrimeu-

nit.gr και σύντομα, όπως είπε ο δήμαρχος θα αναρτηθεί στο

site του Δήμου www.koropi.gr

Ξεκίνησε Πρόγραμμα  επιδό-
τησης με τίτλο "Ολοκληρω-
μένο σχέδιο παρέμβασης για
την στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας των επιχειρήσεων
και των εργαζομένων τους,
μέσω δράσεων συμβουλευτι-
κής και κατάρτισης καθώς και
στήριξης της απασχόλησης
σε περιοχές που υφίστανται
τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης", νέων επιχειρήσεων
μέσω ΕΣΠΑ.
Περιλαμβάνει 2 δράσεις:
Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης
επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών ανέργων και νέων επιχει-
ρηματιών (φάση start- up)».
Η Δράση 1 είναι προϋπολογι-
σμού 36.000.000 € και στο-
χεύει στην ίδρυση άνω των
1.000 νέων επιχειρήσεων,
ενώ παράλληλα προβλέπει τη
δημιουργία πάνω από 1.000
νέες θέσεις εργασίας.
Δράση 2: «Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Παρέμβασης για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και
εργαζομένων τους, μέσω
δράσεων συμβουλευτικής,
κατάρτισης και παροχής κινή-
τρων για την τόνωση της πρό-
σβασης και την ενθάρρυνση
της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας»
Η Δράση 2 είναι συνολικού
προϋπολογισμού 36.000.000
€ και στοχεύει στην ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων,
μέσω δράσεων συμβουλευτι-
κής και κατάρτισης, με στόχο
την ανταπόκρισή τους στις
νέες συνθήκες που διαμορ-
φώνει η οικονομική κρίση,
καθώς και στη δημιουργία
άνω των 1.000 νέων θέσεων
εργασίας.
Δικαιούχοι των Δράσεων:
Δράση 1 (Σχέδιο στήριξης
επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών ανέργων και νέων επι-
χειρηματιών (σε φάση
start-up):
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
Να έχουν κάνει έναρξη επι-
χειρηματικής δραστηριότητας
μετά την 1/1/2011 ή να έχουν
την ιδιότητα του ανέργου
(διαθέτοντας δελτίο ανεργίας
σε ισχύ την ημερομηνία έναρ-
ξης της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας). Να διαθέ-

τουν αριθμό φορολογικού μη-
τρώου (ΑΦΜ).
Να έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους και
να είναι μέχρι 64 ετών, δη-
λαδή το 18ο έτος θα πρέπει
να είναι συμπληρωμένο (λαμ-
βάνοντας υπόψη την ημερο-
μηνία γέννησης) κατά την
ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης για υπαγωγή στο πρό-
γραμμα. Όσον αφορά στο 64ο
έτος, μετά τη συμπλήρωσή
του (λαμβάνοντας υπόψη την
ημερομηνία γέννησης), οι εν-
διαφερόμενοι δεν θα μπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση
για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Ποιος ωφελείται:
Υφιστάμενες & Υπό Σύσταση
Επιχειρήσεις, Ατομικές Επι-
χειρήσεις, Πολύ Μικρές Επι-
χειρήσεις (εως 9
εργαζόμενοι), Εταιρικές Επι-
χειρήσεις, Μικρές Επιχειρή-
σεις (εως 49 εργ.),
Συνεταιρισμοί

Πρόγραμμα Επιδότησης

Νέων Επιχειρήσεων

Ημερίδα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στο Κορωπί

Τα διαγράμματα G.

Noronoi, ως υπόβαθρο

της ΑΟΖ

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιττών

Σαρωνικού οργανώνει το Σάββατο

17 Δεκεμβρίου, ώρα 18.30 εκδή-

λωση - ομιλία με τον  στρατιωτικό

σύμβουλο Ν. Λυγερό στο αμφιθέα-

τρο της Δημοτικής Ενότητας Καλυ-

βίων του Δήμου Σαρωνικού Αττικής.

Η Ελλάδα με τις δικές της δυνάμεις,
μπορεί να βγεί από την κρίση!

Νέα τμήματα  ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών)  στα 3Β 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση των 3Β ξεκινάει το πρόγραμμα του Κέν-

τρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Απευθύνεται δε σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών (μαθητές νηπίου έως Στ' Δημοτι-

κού). Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε χώρους του 2ου Γυμνασίου Βού-

λας και στο κτήριο που στεγάζεται η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση. 

Στόχοι του Κ.Δ.Α.Π. είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, η

καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας τους, η στήριξη, διάδοση και ανά-

πτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και η διευκόλυνση των εργαζόμενων

γονέων. Τα διδασκόμενα αντικείμενα αφορούν στην τέχνη και στον αθλητισμό. 

Πληροφορίες στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  και ώρες

9:00 – 16:00.Υπεύθ.  Μοστράτος Κ. Τηλ.: 2132019962 Λευκάδος 10, Βούλα.
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Συνάντηση εργασίας, πραγματοποιήθηκε,

μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρ-

χου Χρυσάνθης Κισκήρα την Τετάρτη 7 Δε-

κεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρου του

Δήμου Παλλήνης, στο Γέρακα.

Θέμα η ενημέρωση για το “Στρατηγικό Σχε-

διασμό 2012-2014” της Περιφέρειας Αττι-

κής και συζήτηση για το “Ρυθμιστικό

Σχέδιο της Αθήνας - Αττικής 2021”.

Επέμεινε να γινει αυτή η συνάντηση, όπως

είπε η Αντιπεριφερειάρχης, γιατί έπρεπε να

γίνει μία συζήτηση για τα θέματα που μας

απασχολούν.

«Δεν έχει γίνει διάλογος με τους εμπλεκό-
μενους φορείς και γι’ αυτό προκάλεσα αυτή
τη συνάντηση. Ούτε με τον ΟΡΣΑ, ούτε με
το ΤΕΕ, αλλιώς θα ήμουν γραφική». Ζήτησε

να καταθέσουν οι Δήμοι ένα κείμενο με

προτάσεις μέσα απο τα επιχειρησιακά τους

σχέδια.

Και πράγματι ήταν αναγκαία, γιατι για άλλη

μια φορά αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς,

στην  Ανατ. Αττική.

Καλεσμένοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι

των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, και τα ΜΜΕ

της περιοχής.

Καλεσμένοι επίσης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Αθήνας, Γιάννης Πολύζος, ο Πρόεδρος του Τεχν.

Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της ΕΕΤΑΑ Ν. Βαφειάδης και ο Πρόεδρος και τα

τακτικά μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Σχε-

διασμού και Αστικών Αναπλάσεων καθώς και Πε-

ριβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Προέδρευσε η

Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα, ενώ ομοτρά-

πεζή της ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης Οικονο-

μικών Βασιλάκου.

Παρευρέθηκαν και μίλησαν ο πρόεδρος του

ΟΡΣΑ Γ. Πολύζος,  η προϊσταμένη του ΟΡΣΑ

Ηλιοπούλου, Αθ. Κατσιγιάννης από το Τεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Αντιπρόεδρος

της αντιπρ. του ΤΕΕ Ηλιόπουλος.

Παρευρέθησαν ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασί-

λης Οικονόμου και οι Δήμαρχοι Παλλήνης Αθ.

Ζούτσος, Παιανίας Δ. Δάβαρης, Κορωπίου Δ.

Κιούσης, Σαρωνικού Π. Φιλίππου καθώς επίσης

αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι πολλών

Δήμων.

Μηδέν εντάξεις στο σχέδιο 
Ο Πρόεδρος του ΟΡΣΑ Γ. Πολύζος  ανέλυσε εν

ολίγοις το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας που

οραματίζεται αυτός και η ομάδα που το συνέταξε

και που είναι μία συρραφή των δύο προηγούμε-

νων (1985 & 2009) στα οποία έβαλαν τη δική τους

σφραγίδα με προοπτική το 2021 (μιας δεκαετίας

δηλαδή).

Δήλωσε ότι έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Οτι η

χώρα πορεύεται πολλές φορές αγνοώντας το

σχεδιασμό. Μεγάλες αναπτυξιακές μονάδες συν-

δεδεμένες με το τραπεζικό σύστημα έρχονται

πολλές φορές και πιέζοντας να γίνουν επενδύ-

σεις λένε, «δεν υπάρχει στο σχεδιασμό αλλά
χρειάζεται ανάπτυξη».

Παρ’ όλα αυτά μίλησε για μηδενική ένταξη στο

σχέδιο πόλης «γιατί κοστιζει»!

Βιομηχηνίες μέσα στην Αθηνα
Μίλησε για αλλαγή πλεύσης σε σχέση με το πα-

ρελθόν στα θέματα βιομηχανίας. «Μέχρι τώρα
λόγω κορεσμού λέγαμε βιομηχανίες εκτός Αττι-
κής. Εμείς λέμε στη βιομηχανική δραστηριότητα
μέσα στη Αττική. Σταο 50 ΒΙΟΠΑ και σε άλλα
20.000 στρέμματα που διαθέτουμε. Είναι μία
άποψη που έχει επιχειρήματα. Οχι οχλούσα και
σε χώρους που έχουν προβλεφθεί».

Αγροτική παραγωγή
Μίλησε για Αγροτική παραγωγή στην Αττική, η

οποία μπορεί να συμβάλλει και στα επώνυμα προ-

ϊόντα.

Τριτογενής τομέας (εμπόριο)
Εμπορικές επιφάνειες για μεγάλες εμπορικές πα-

ραγωγές, σε έκταση 50.000 τ.μ. και πάνω.

Μετακίνηση
Δίνουν βάρος στα μέσα μαζικής τροχιάς και μά-

λιστα ελάχιστα στην Ανατολική Αττική. Η μόνη

γραμμή που προτείνεται είναι η επέκταση του

προαστιακού στο Λαύριο και τη Ραφήνα (λόγω

λιμανιών).

Για αυτοκινητόδρομους δεν προβλέπουν κάτι

στην Ανατ. Αττική, πλην του ανοίγματος της βό-

ρειας πύλης του αεοδρομίου Ελ. Βενιζέλος.

Αν θα προχωρήσει τελικά η Σήραγγα του Υμητ-

τού και οι οδικοί άξονες ρώτησαν, αλλά η απάν-

τηση ήρθε χλιαρή, χωρίς σιγουριά για κάτι.

Τα ...άκουσε από τους 

Δημάρχους ο Πολύζος

Οι Δήμαρχοι αντέδρασαν και φώναζαν στις “φι-

λολογικές” προτάσεις του Πολύζου, όπως της

αγροτικής παραγωγής σε ένα τοπίο γεμάτο από

τους ρύπους του αεροδρομίου. Και με ποιο νερό,

ρώτησε επίμονα ο δήμαρχος Σαρωνικού χωρίς να

πάρει απάντηση.

«Να αποκτήσουμε λίγο ρεαλισμό σ’ αυτό τον
τόπο», ζήτησε ο Δήμαρχος Παλλήνης, σε ότι

αφορά την κατάργηση των παρεκκλίσεων κάτω

των 4στρ, που πρότεινε ο Πολύζος.

Ούτε μέτρο ένταξη στο σχέδιο

Ούτε ένα μέτρο δεν πρόκειται να ενταχθεί στο

σχέδιο κατά τον Πολύζο, διότι δεν έχουν αυτή τη

φιλοσοφία, όπως είπε. 

Ο Δήμαρχος Παιανίας και ο Αντιδήμαρχος Κορω-

πίου Θ.Γρίβας, αντέδρασαν γιατί έτσι διαιωνίζε-

ται το μαρτύριο δομημένων περιοχών εκτός

σχεδίου (Προσήλιο, Χέρωμα). 

Τερμα οι χαρτογιακάδες!
«Εμείς θέλουμε να οργανώσουμε τις πόλεις μας
και γι’ αυτό θέλουμε να εντάξουμε περιοχές. Δεν
θέλουμε να χτίσουμε αυθαίρετα, αλλά είναι δυ-
νατόν να γκρεμίσουμε; Κλείνουν τα μάτια και
λένε ούτε ένα μέτρο στο σχέδιο. Εχει ευθύνες ο
Πολύζος γι’ αυτο. Φτύσαμε αίμα να τους πεί-
σουμε να κάνουμε ενεργειακό πάρκο την παλιά
Χωματερή. Δεν το δέχθηκαν και ήρθανε τώρα
που το κατάλαβαν να κάνουν αλλαγή. Τελει-
ώσανε οι χαρτογιακάδες και τα βαρίδια», τόνισε

καυστικά ο δήμαρχος Παιανιας Δημ.Δάβαρης.

«22 χιλιόμετρα έκταση γύρω από το αεροδρόμιο,
που εσείς τα βλέπετε σαν αεροδρόμιο, χτίζεται.
Και χτίζουν με τους καλύτερους ορους. Και ονο-
μάζετε ανάπυξη  την καινούργια πόλη που γίνε-
ται ερήμην των πολιτων», κατήγγειλε ο

δήμαρχος Παιανίας.

25 χρόνια μας σώζετε
Λαύρος και Πέτρος Φιλίππου, κατα του προεδρου

του ΟΡΣΑ: «25 χρόνια μας σώζει ο ΟΡΣΑ.
250.000 αυθαίρετα σ’ αυτά τα χρόνια που μας
σώζετε. 
Ετσι σας συμφέρει· να κρατάτε ομήρους τους πο-
λίτες και να τους στραγγίζετε οικονομικά. Εγώ
έχω κάνει 3 συγκεντρώσεις για τα αυθαίρετα και
λέω στον κόσμο να μη τα δηλώσει». 
«Δημόσιος μονόλογος γίνεται από εσάς με απόν-
τες όλους εμάς». 
«Ζητούσα μετ’ επιμονής μία περιοχή (έδειξε ει-

κόνα), για βιοτεχνικό πάρκο και το αρνηθήκατε.

Τώρα χτίζει ο Ακτωρ ένα τεράστιο Lidl, (έδειξε

εικόνα). Και κάλεσε την Περιφέρεια να αγνοή-

σουν  στην πράξη τον ΟΡΣΑ και να δουν τους Δή-

μους τι πρόταση έχουν.

Ο Χρ. Ντούρος (πρώην νομαρχιακός σύμβουλος)

μίλησε για τη γκετοποίηση του Ολυμπιακού χω-

ριού στις Αχαρνές, για την πληθυσμιακή έκρηξη

που φάνηκε και με την τελευταία απογραφή, και

στη μοναδική συγκοινωνία που διαθέτουν οι

Αχαρνές· το τρένο του ΟΣΕ!

Τους θύμισε ότι και ο Ωρωπός έχει λιμάνι και μά-

λιστα με πολύ καλή προοπτική χωρίς να στοιχί-

ζει τίποτα, ο δημοτικός σύμβουλος Ωρωπού Γ.

Γιαμαρέλος.

«Οραμα χωρίς σχέδιο εφαρμογής», χαρακτήρισε

το ρυθμιστικό σχέδιο ο Θ. Κατσιγιάννης και μί-

λησε για αντιγραφή του ρ.σ. του 1985 πλην ορι-

σμένων σελίδων.

Πρότεινε δε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην

Περιφέρεια για τον περιφερειακό σχεδιασμό.

“Χαρίζεται” σε φορείς και εταιρείες...

«Ο ΟΡΣΑ και έχει κάνει παρεμβάσεις με φορείς
και εταιρείες ερήμην του Δήμου. Ακόμη και σή-
μερα τον βρήκαμε μπροστά μας σε σύσκεψη στο
Υπουργείο. Ο ΟΡΣΑ προσέφερε τις θέσεις για να
βολευτούν μερικοί - μερικοί. Δεν έχει προσφέρει

30 χρόνια τίποτα. Ολα προαποφασισμένα και
προτετελεσμένα», τόνισε με έμφαση ο δήμαρχος

Κρωπίας Δημ. Κιούσης και ζήτησε να καταργηθεί

και να λειτουργήσει σε επίπεδο Περιφέριεας.

Η Αντιδήμαρχος 3Β Ηλέκτρα Τσιριγώτη έβαλε 5

προτάσεις.

1. Πλήρη απελευθέρωση παραλιακού μετώπου

και ανάπτυξη.

2. Να διορθωθεί η γραμμή που τραβήχτηκε κατά

λάθος, αφήνοντας έξω το Χέρωμα. Ζούμε την

παράνοια του Πανοράματος Βούλας που έχει

σκαρφαλώσει στην κορυφογραμμή και το Χέ-

ρωμα που είναι πεδιάδα είναι εκτός.

3. Νοσοκομείο Ασκληπιείο. Θέλουμε βοήθεια· οι

κλίνες μειώνονται σκόπιμα και συστηματικά για

να κλείσει το νοσοκομείο.

4. ΓΠΣ. Οι τρεις πρώην Δήμοι έχουν ΓΠΣ και εί-

μαστε σε φάση αναθεώρησης, η οποία μπορεί να

μας σώσει από περιβαλλοντικές καταστροφές. Ο

Λαιμός και τη εκκλησιαστική περιουσία πάνε για

κατασκευές από μεγάλα κατασκευαστικά συγ-

κροτήματα...

5. Οταν έγινε η Λεωφόρος Βάρης έγινε και η πα-

ράκαμψη της Καλύμνου για να μειώσει το χρόνο

για 2-3 λεπτά, γιατι κανείς δεν είχε το θάρρος να

βάλει τον κόμβο, στην λεωφ. Βάρης-παραλιακή,

που έπρεπε να είχε γίνει.

Η Χρ. Κισκήρα έκλεισε την συνάντηση με υπό-

σχεση να τη συνεχίσει, καλώντας τους δημάρ-

χους την προσεχή Δευτέρα 12/12 στο

Υπουργείο.

Η άποψη που εκφράστηκε από διάφορους παρι-

στάμενους να γίνουν κι άλλες τέτοιες συναντή-

σεις, φαίνεται αδύνατη, γιατί η

αντιπεριφερειάρχης Βασιλάκου, τόνισε ότι πρέ-

πει να κατατεθεί το αργότερο το πρώτο δεκαή-

μερο του Γενάρη (fast track) κατά τη νεότερη

έκφραση. Μόνο που ο σοφός λαός λέει και την

παροιμία: «όποιος βιάζεται σκοντάφτει...».

Αννα Μπουζιάνη

Η Αντιπεριφερειάρχης σε συνάντηση 
εργασίας με τους Δημάρχους

― Ούτε μέτρο ένταξης σε σχέδιο πόλης!

― Βιομηχανία στην Αττική!

― Μηδέν αυτοκινητόδρομοι. Μόνο μέσα σταθερής τροχιάς.

― Αγροτική παραγωγή 

Είναι τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει το νέο Ρυθμιστικό Σχέ-

διο της Αθήνας, που βρίσκεται στο ίντερνετ για διαβούλευση!

H αντιπεριφερειάρχης Χρ.Κισκήρα στο βήμα.

Καταγγελτικός ο Π. Φιλίππου

Ιδιαίτερα σκληρός και ο Δ. Κιούσης

Με προτάσεις η Ηλ. Τσιριγώτη
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 26/2011  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 385/2011
Π ε ρ ί λ η ψ η: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ και κα-
θορισμού αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως
περιοχές του Δήμου Σαρωνικού                                                                                              

Στα Καλύβια, σήμερα 23η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23635 /2011 έγγραφη πρόσκληση της προ-
έδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-
ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), 2.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΜΠΟΥΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 5. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 6. ΑΔΑ-
ΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 7. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 9.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ, 10.ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 11.ΜΑΚΡΟ-
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 12. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ αποχώρησε μετά τη
συζήτηση του 11ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 13. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διά-
ταξης, 14. ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου

θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 15. ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ αποχώρησε
κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 16. ΒΟΛΑ-
ΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 17. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ αποχώρησε μετά τη συζήτηση
του 11ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 18. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ αποχώ-
ρησε μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 19.
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης, 20. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 21. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ, 22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,  23. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ,  24. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,  ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων
ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ), ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ( ΑΝΑΒΥΣ-
ΣΟΥ), ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΒΑΡΑ), ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩ-
ΚΑΙΑΣ), ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ)
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόμιμα κληθείς.
Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλ-
ληλο κα Δέδε Ελένη.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον

κ. Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε  την ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ συζή-
τηση του παρακάτω θέματος: 

1ο Αποδοχή όρων συμφωνητικού παραχώρησης διέλευσης αγωγού ομ-
βρίων  επί της οδού Σοφούλη.

2ο Πρόταση του  Δημοτικού Σύμβουλου, επικεφαλής Παράταξης της μει-
οψηφίας κ. Μπιθυμήτρης Γεώργιος για τη έκδοση ψηφίσματος σχετικά με
την επιβολή του ειδικού φόρου που εισπράττετε μέσω του λογαριασμού
της ΔΕΗ και αφορά τα ακίνητα.
Ο λόγος που δικαιολογεί το κατεπείγον  είναι ότι η καθυστέρηση στη λήψη
των σχετικών αποφάσεων  θα προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα του
Δήμου καθώς  το δεύτερο αφορά την μεγάλη οικονομική επιβάρυνση και
την αδυναμία πληρωμής από μεγάλη μερίδα πολιτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση των παραπάνω θε-
μάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και να συζητηθεί το 1ο

θέμα ΕΗΔ μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης.
Γίνεται μνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερή-
σιας διάταξης οφείλεται στα προβλήματα που είχαν οι εισηγητές- μηχανι-
κοί της Τεχνικής Υπηρεσίας, σχετικά με το χρόνο παραμονής τους στην
συνεδρίαση. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή.
Στη συνέχεια η κα πρόεδρος ανακοινώνοντας το ΔΕΚΑΤΟ θέμα της ημερή-
σιας διάταξης που συζητήθηκε ως ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 Ν.2130/93: «Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επι-
βάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί
της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους
περιφέρειας»
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοι-
νοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο), μέχρι
μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35%) και είναι ενιαίος για όλη τη διοι-
κητική τους περιφέρεια. (άρθρο 24 παρ.2 Ν.2130/93)
Ο οριζόμενος με την απόφαση συντελεστής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση
αυτή.
Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε
ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους. (άρθρο 24 παρ.9 Ν.2130/93)
Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50%
τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτο-
μούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη
άλλων αναγκών.  (άρθρο 24 παρ.20 Ν.2130/93) 
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι
η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επι-
βολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφο-
ρών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομι-
κής επιτροπής. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος επί των Οικονομικών κ. Σω-
φρόνης Γεώργιος ο οποίος ανέφερε ότι  οι συντελεστές ΤΑΠ στις Δημοτι-

κές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα ήταν οι εξής: Καλύβια 0,025%,
Ανάβυσσος  0,030%, Π.Φώκαια   0,025%, Σαρωνίδα  0,035%, Κουβαράς
0,030%
Στη συνέχεια ανέγνωσε την 225/2011απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία προτείνεται για το έτος 2012, ο καθορι-
σμός ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 0,030%  για τις Δη-
μοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας
και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά. Επίσης με την ίδια απόφαση παρέπεμψε
στον Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό της αξίας των ακινήτων για πε-
ριοχές που δεν ισχύει αντικειμενικός προσδιορισμός.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος και πρότεινε σχετικά με το καθορισμό
της αξίας των ακινήτων για περιοχές που δεν ισχύει αντικειμενικός προσδιορι-
σμός, οι τιμές να παραμείνουν ως έχουν, ως μαγνητοφωνημένα κείμενα.

Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄
όψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του άρθρου
24 παρ.1 Ν.2130/93, τις αποφάσεις των Δ.Σ. όλων των Δημοτικών Κοινοτή-
των και της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά,  όπως επίσης και την Πρόεδρο
αυτού, την εισήγηση του Αντιδημάρχου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα
μαγνητοφωνημένα κείμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2012
καθορίζεται σε ποσοστό ΜΗΔΕΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΧΙΛΙΟΙΣ (0,30%ο

Ο συντελεστής είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου και
ισχύει από 1-1-2012 μέχρι να τροποποιηθεί με σχετική απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. 
Η αξία για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός αν-
τικειμενικού προσδιορισμού της αξίας αυτού από το Υπ. Οικονομικών, όλων
των Ενοτήτων του  Δήμου Σαρωνικού (Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, Δη-
μοτική Κοινότητα Αναβύσσου, Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, Δη-
μοτική Κοινότητα Σαρωνίδας και Τοπική Κοινότητα Κουβαρά), να παραμείνει
ως έχει. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66
του Β.Δ 24-9/20-10-1958. 
Επίσης θετικά ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανα-
βύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας, και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Κουβαρά. 

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα απόφαση δεν ψήφισαν διότι είχαν αποχω-
ρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούτσης Βασίλειος, Σόφος Δημήτριος
και Σαρρής Σοφοκλής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 385/2011
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ως ανωτέρω
Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ μ α
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 26/2011  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 383/2011 

Π ε ρ ί λ η ψ η: Λήψη απόφασης επιβολής τελών καθαριότητας

και φωτισμού για το έτος 2012                                                                                      

Στα Καλύβια, σήμερα 23η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συ-
νήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνι-
κού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23635 /2011 έγγραφη πρόσκληση
της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-
ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α. Καθορίζει αναλυτικά τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και
φωτισμού που θα ισχύουν από 1/1/2012 ως εξής:
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων να παραμείνουν ως έχουν ήτοι: 1,72
ευρώ/τ.μ. οικιών και 3,97 ευρώ/τ.μ. καταστημάτων
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου να παραμείνουν ως έχουν ήτοι:
1,33€/τμ  οικιών και  1,66€/τμ καταστημάτων
Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας να παραμείνουν ως έχουν ήτοι:
1,61€/τμ  οικιών και  3,52€/τμ καταστημάτων
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας να παραμείνουν ως έχουν ήτοι:
1,00€/τμ οικιών και  1,60€/τμ καταστ/των & στεγ/νων  χώρων άλλης
χρήσης
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά να παραμείνουν ως έχουν ήτοι: 0,85€/τμ  οι-
κιών και  1,80€/τμ καταστημάτων
Β. Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66
του ΒΔ 24/9-20.10.1958 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 26/2011  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης   386/2011

Π ε ρ ί λ η ψ η: Λήψη απόφασης επιβολής τελών ύδρευσης 
του Δήμου Σαρωνικού 

Στα Καλύβια, σήμερα 23η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συ-
νήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23635 /2011 έγγραφη πρό-
σκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ρυθμίζει τα τέλη ύδρευσης ως εξής: 
Τιμολόγηση των μ3 νερού που καταναλώνεται ανά τετράμηνο
Καλύβια Ανάβυσσος πάγιο   10€
0     έως 20 μ3 0,72€ 14,40€ 0   έως   40μ3     0,73€
21   έως 60 μ3 0,83€ 41  έως   80μ3     0,88€
61   έως 120μ3 1,23€ 81  έως  150μ3    1,23€
121 έως 180μ3 1,90€ 151μ3 και πάνω  1,57€
181 έως 240μ3 2,43€
241μ3 και πάνω 3,02  

Παλ. Φώκαια πάγιο  10€                   Κουβαράς   πάγιο    2,25€
0     έως   10μ3 0,70€ έως         40μ3 0,75€
11   έως   25μ3 0,70€ 41  έως   80μ3 0,95€
26   έως   50μ3 1,10€ 81  έως 160μ3 1,20€
51μ3 και πάνω 1,50€ 161 έως 240μ3 1,40€

241 έως 360μ3 1,70€
361μ3 και πάνω 1,90€

Σαρωνίδα             
σπίτια                                                                 καταστήματα
μέχρι    15μ3 πάγιο 15€ μέχρι 15μ3     πάγιο 15€
16   έως   80μ3 0,68€ 16    έως   150μ3 0,68€
81   έως   120μ3 0,87 € 151    έως   300μ3 0,87€
121 έως   200μ3 1,18€ 301    έως   700μ3 1,18€
201μ3 και πάνω 1,84€ 701 μ3 και πάνω 1,84€          
2. Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν εφαρμογή από 01-01-2012 και ως ότου ανα-
κληθούν ή τροποποιηθούν από άλλες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66
του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 26/2011  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης   384/2011

Π ε ρ ί λ η ψ η: 
Λήψη απόφασης επιβολής φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων των

χρησιμοποιούμενων και προοριζόμενων για κατοικία ή για άσκηση
επαγγέλματος για το έτος 2012         

Στα Καλύβια, σήμερα 23η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2011, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συ-
νήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23635 /2011 έγγραφη πρό-
σκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών πα-
ραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  24,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την επιβολή φόρου για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού κατανα-
λωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται
στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της
ΔΕΗ , σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1,2,3 του Ν.1080/80. 
Β. Καθορίζει την επιβολή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων των χρη-
σιμοποιούμενων και προοριζομένων για κατοικία ή για άσκηση επαγγέλ-
ματος για το έτος 2012, ως εξής: 
Καλύβια 0,12€/τμ
Ανάβυσσος 0,28€/τμ 
Π. Φώκαια 0,09€/τμ
Σαρωνίδα 0,19€/τμ για στεγασμένους  και 0,10€/τμ για μη στεγασμένους
Κουβαράς       0,10€/τμ  για στεγασμένους  και 0,05€/τμ για μη στεγασμένους
Γ. Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ’ ονόματι του εκδι-
δόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συ-
νεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαίος από τη Δ.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς
τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών. 
Δ.Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958. 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01-01-2012 και μέχρι την κατάργηση ή
την τροποποίησή της.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από παραγωγό στα Φάρσαλα,

φακές ψιλές Φαρσάλων βραστερές, φασόλια, ρεβύθια,

μέλι, βασιλικός πολτός, γύρη, κηρήθρα, τσίπουρο, κρασί.

Όλα παραγωγής μας. Παράδοση στο χώρο σας σε όλη

την Αττική. Τηλ.6946225365.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ, διαμέρισμα

50τ.μ. με αποθήκη στον 2ο όροφο. Τηλ. 210 6132.371.
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

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

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

επωφεληθείτε της παράτασης

Πέτρος Ανδρικόπουλος πολιτικός μηχανικός

τηλ. 6973 005245

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

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

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
Φιλόλογος με πολυετή

πείρα και  άριστη μεταδο-

τικότητα, παραδίδει μα-

θήματα σε μαθητές

γυμνασίου και λυκείου.

Σίγουρη επιτυχία!

Πολύ καλές τιμές! τηλ.

2106623932 /

6944919230

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.

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ.

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 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

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

Το ιχθυέλαιο παράγεται από την σάρκα λιπαρών ψαριών όπως

σολομού, ρέγκας, σκουμπριού, κλυπέας, σαρδέλας και πέ-

στροφας. Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

ΕPA (εικοσιπεντανοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ).

Η πραγματική αξία των ιχθυελαίων εντοπίζεται στην περιεκτι-

κότητά τους στα παραπάνω στοιχεία. Τα δύο λιπαρά οξέα EPA

και DHA, είναι σημαντικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς συμ-

βάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη της καρδιοπάθειας, του

καρκίνου και άλλων ασθενειών. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα υπάρ-

χουν κυρίως σε λιπαρά ψάρια, όπως προαναφέρθηκε, και επί-

σης στη σόγια, στο λιναρόσπορο, στα πράσινα λαχανικά, στα

καρύδια και σε τρόφιμα ενισχυμένα με ωμέγα-3, όπως οι μαρ-

γαρίνες.  Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα διατίθενται και σε συμπλη-

ρώματα. Ενώ όλα τα ωμέγα-3 ενισχύουν και στηρίζουν το

ανοσοποιητικό σύστημα, τα ωμέγα-3 από ιχθυέλαια, δηλαδή

τα EPA και τα DHA, είναι πιο ισχυρά βιολογικώς από τα ωμέγα-

3 λίπη α-λινολενικού οξέος που βρίσκονται σε φυτικές πηγές,

όπως ο λιναρόσπορος.

Δυστυχώς, η διατροφή δυτικού τύπου που επικρατεί σε πολλές

αναπτυγμένες χώρες είναι φτωχή σε ωμέγα-3. Η απουσία σε

ικανοποιητικές ποσότητες αυτών των λιπαρών οξέων μπορεί

να συντέλεσε στην αύξηση πολλών χρόνιων παθήσεων που

έχουν σχέση ή γενεσιουργό αιτία την χρόνια φλεγμονή, καθώς

τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν αντιφλεγμονώδη δράση.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τα οφέλη των ιχθυε-

λαίων στην υγεία αποκαλύπτει η ιατρική έρευνα. Έχει απο-

δειχθεί ότι τα ιχθυέλαια προάγουν την καλύτερη λειτουργία

της καρδιάς. Πιο συγκεκριμένα:

― Επηρεάζουν θετικά την ισορροπία των λιπών του σώματος.

― Μειώνουν την πιθανότητα πήξης του αίματος.

― Καθιστούν την καρδιά λιγότερο επιρρεπή σε αρρυθμίες.

― Μπορεί επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη καρδιοπα-

θειών, αυξάνοντας την καλή χοληστερόλη HDL, μειώνοντας

τα επίπεδα ομοκυστεΐνης και μειώνοντας την υπέρταση.

Εγκυμοσύνη

Η κατανάλωση ψαριών κρίνεται απαραίτητη κατά τη διάρκεια

της εγκυμοσύνης.  Αυτό προτείνεται γιατί όλο και περισσότε-

ρες μελέτες αποδεικνύουν ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι

ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αλλά και

του νευρικού συστήματος του μωρού.  Επειδή το πρώτο εξά-

μηνο το μωρό τρέφεται με γάλα, είναι ωφέλιμο οι μητέρες να

θηλάσουν με διατροφή απο πλούσια λιπαρά ψάρια.

Αρθρίτιδα

Έρευνες υποδεικνύουν ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά είναι χρήσιμα

σε  άτομα με αρθρίτιδα. Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί βελ-

τίωση στα συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας, στους

ασθενείς που λάμβαναν συμπληρώματα με ιχθυέλαιο.

Ψυχική Υγεία 

Επιστημονικές έρευνες διαπίστωσαν, πως η συμπληρωματική

χορήγηση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς με κατάθλιψη,

μείωσε σημαντικά την συχνότητα και την ένταση των επεισο-

δίων τους. Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την κατάθλιψη

και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν γίνει με ιχθυέλαια.Τα χα-

μηλά επίπεδα αυτών των λιπαρών οξέων έχουν συνδεθεί με

κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, μείωση της μνήμης και μεγαλύτερο

κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ.  Τα ισχυρά αντι-

ψυχωτικά φάρμακα, μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες,

γεγονός που κάνει ορισμένους ανθρώπους να τα αποφεύγουν.

Από την άλλη, τα συμπληρώματα διατροφής με ιχθυέλαια,

είναι καλύτερα ανεκτά και πιο εύκολα στη λήψη τους, σύμ-

φωνα με τους επιστήμονες. 

Πολλές μελέτες όμως, υποστηρίζουν ότι σημαντικό στοιχείο

για την καλή ψυχική υγεία, δεν είναι μόνο η πρόσληψη ωμέγα-

3 λιπαρών οξέων, αλλά και η σωστή αναλογία μεταξύ ωμέγα-

3 και ωμέγα-6 λιπαρών οξέων. Ο σύγχρονος τρόπος

διατροφής, συνεισφέρει μεγαλύτερη πρόσληψη ωμέγα-6 λι-

παρών οξέων (διάφορα σπορέλαια, καλαμποκέλαιο, φυστικέ-

λαιο), κάτι που διαταράσσει τη σωστή αναλογία μεταξύ

ωμέγα-3 και ωμέγα-6.

Δέρμα και μάτια

Το δέρμα και τα μάτια βελτιώνονται από τα ωμέγα-3 λιπαρά

οξέα. Βοηθούν στην αντιμετώπιση της φλεγμονής που δημι-

ουργούν οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Διατηρούν την

υγρασία που χρειάζονται τα μάτια, χάρη στην αντιφλεγμονώδη

τους δράση.

Πνευματική συγκέντρωση

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα από ιχθυέλαια είναι απαραίτητα σε

περιόδους πνευματικής καταπόνησης (όπως κατά την περίοδο

των εξετάσεων), γιατί τροφοδοτούν τον εγκέφαλο και αυξά-

νουν την συγκέντρωση.

Οστεοπόρωση

Μελέτες έδειξαν, ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν ιχθυέλαιο,

σε συνδυασμό με συμπληρώματα ασβεστίου, παρουσιάζουν

καλύτερη οστική πυκνότητα και λιγότερα κατάγματα, από τις

γυναίκες που λάμβαναν μόνο συμπληρώματα ασβεστίου.

Πρόληψη καρκίνου

Θετικά αποτελέσματα βρέθηκαν και στη δράση των ωμέγα-3

λιπαρών οξέων στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του

παχέος εντέρου και του προστάτη.

Συμπτώματα εμμήνου ρύσης

Η τακτική χρήση ιχθυελαίου μπορεί να ωφελήσει τις γυναίκες

που παρουσιάζουν κράμπες, λόγω τις εμμήνου ρύσης. Η λήψη

ιχθυελαίων κατά την περίοδο, είναι δυνατόν να μειώνει και τα

συμπτώματα που αυτή προκαλεί, όπως οι πόνοι στην κοιλιά και

ο πονοκέφαλος. 

Η Υπηρεσία Προδιαγραφών Τροφίμων (FSA) της Βρετανίας και

το Βρετανικό Ίδρυμα Διατροφής, συνιστούν σε μικρούς και με-

γάλους την κατανάλωση τουλάχιστον δύο μερίδων ψαριού την

εβδομάδα (παρέχουν περίπου 250mg ωμέγα-3 λιπαρών

οξέων). Κάθε μερίδα αντιστοιχεί με 140 γραμμάρια ψαριών,

ενώ η μία πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιο "παχύ» ψάρι".Το

Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής (Πανεπιστήμιο Κρή-

της) προτείνει τα εξής:

Συστάσεις και κατανάλωση ψαριού στην Ελλάδα

Πόσο απαιτείται (γραμμάρια ανά εβδομάδα)

500 γρ για εφήβους και ενήλικες.

200 γρ για παιδιά σχολικής ηλικίας.

100 γρ για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Αρκετοί άνθρωποι όμως δεν τρώνε καθόλου ψάρι. Οι ειδικοί

συνιστούν σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, καθώς και

στους καρδιοπαθείς, να παίρνουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα υπό

μορφή συμπληρωμάτων, γιατί αυτό είναι προτιμότερο από να

στερούνται τελείως τα οφέλη τους.

Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc.

Επιστημονικός Συνεργάτης medNutrition

Ιχθυέλαια: τα δώρα της θάλασσας!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού

η Συντονιστική Επιτροπή προσκαλεί τα μέλη της Κίνησης σε Τα-

κτική Γενική Συνέλευση την 14η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού

Εμπορικού Συλλόγου Κορωπίου (οδός Βασιλείου Ι. Αδάμ 49 –

έναντι Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου) για συζήτηση και λήψη απο-

φάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1.  Έγκριση νέων μελών

2.  Οικονομικός απολογισμός έτους 2011

3.  Στρατηγική και οργάνωση 

4.  Άσκηση κριτικής της Δημοτικής Αρχής 

5.  Αποτίμηση των ενεργειών της ως μείζονος μειοψηφίας 

6.  Ενημέρωση για τα Οικονομικά του Δήμου

7.  Ανάπτυξη θέσεων σε επίκαιρα θέματα 

8.  Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις
Κορωπί 20/11/2011

Η Συντονιστική Επιτροπή

Διαβούλευση επί παντός 

θέματος στα Σπάτα
Ενδιαφέρουσα βρίσκουμε την περίπτωση του Τοπικού Συμ-

βουλίου Σπατων, που καλούν όλους τους Δημότες να συζη-

τήσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Γιατί με τον

“Καλλικράτη” φιμώθηκε κανονικά ο πολίτης.

Μη μου πείτε ότι έχει λόγο ο πολίτης με τις “Επιτροπές δια-

βούλευσης” στους Δήμους!

“Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε” είναι παντού. Και αν τολ-

μήσει δημότης από το ακροατήριο να ζητήσει το λόγο, θα

δεχθεί μομφή γιατί δεν είναι ...γραμμένος ως εκπρόσωπος.

Το Τοπικό Συμβούλιο των Σπάτων, τη Δευτέρα 12 Δεκεμ-

βρίου, ώρα 8 μμ., καλεί τους δημότες  των Σπάτων, σε δη-

μόσια διαβούλευση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημαρχείου, ώστε να συζητήσουν και να εκθέσουν τις από-

ψεις τους και τις προτάσεις τους για οποιοδήποτε θέμα νο-

μίζουν ότι απασχολεί τον τόπο μας.

Για το Τοπικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
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9ο πανελλαδικό πρωτάθλημα

Με πολλές επιτυχίες ξεκίνησε η χρονιά για τους αθλητές του ΟΑ Βου-

λιαγμένης «οι μικροί άσσοι» καθώς στο 9ο πανελλαδικό πρωτάθλημα το

οποίο διεξήχθη στον Μαραθώνα, διακρίθηκαν σε πολύ υψηλές θέσεις.

Στην κατηγορία κορίτσια 14, η Μπότσα Παρασκευή κέρδισε την τρίτη θέση

ενώ στα κορίτσια κάτω των 16 ετών, η Καπέλλα Αλίκη πήρε και αυτή την

τρίτη θέση. 

Στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 16 ετών, την πρώτη θέση πήρε ο

Στεργίου Γιάννης. Προπονητής των παιδιών είναι ο Καμπάκογλου Γιάννης.

Οι αθλητές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και μετά από σκληρή προ-

πόνηση κερδίζουν σημαντικές θέσεις ανάμεσα σε πολλούς ομίλους από

όλη την Ελλάδα. 

3ο Σύστημα 

Ναυτοπροσκόπων Βούλας

ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΕΣΚΑΝΑ

3/12: [10η Αγων.]   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΡΩΤΕΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 17-61....

Χωρίς να συμπληρώνουν δωδεκάδα και με δύο απο τις βα-

σικές τους παίκτριες απούσες εξ αιτίας τραυματισμών και

υποχρεώσεων, οι κορασίδες προσπάθησαν και ενώ δεν

ήταν καλές,  ήταν καλύτερες απ' ότι δείχνει το σκορ.  Η

ομάδα των εσπερίδων είχε πολλές επιθετικές επιλογές, και

η πίεση στην άμυνα ανάγκασε τον Πρωτέα σε λάθη και μη

αποτελεσματικές επιθέσεις.
Τα δεκάλεπτα: 06-12, 10-26, 13-43, 17-61....

Πρωτέας: (Κουρμούλης), Μπιτζανάκη Ρ. 9,  Παπαλιού, Μιχαλο-

πούλου Α.,  Μπιτζανάκη Ε. 3,  Στυλιαρά,  Αναστασίου,  Χριστο-

πούλου 3, Πρέκα 1, Κακούρη,  Βάνα, Μιχαλοπούλου Μ. 1.

3/12: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΣΠΕΡΟΥ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ [Γεν. 1999 -

2000] ΠΑΟ-ΠΡΩΤΕΑΣ 43-38...

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα αγοριών

του Μίνι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Πρω-

τέα  έκανε μια δυνατή εμφάνιση και έπαιξε καλό μπάσκετ

απέναντι στην καλοδουλεμένη ομάδα του Παναθηναϊκού

αλλά τελικά ηττήθηκε με σκόρ 43-38.....
Τα οκτάλεπτα 16-6, 22-21, 34-31, 43-38.....

3/12: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΕΣΚΑΝΑ  ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ [Γεν. 1999

- 2000] ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ 37-33....
Στην παράταση πήγε το παιχνίδι με την Τερψιθέα το Σάββατο

3/12/2011 στο κλειστό της Βάρης.

Σε ένα μάτς με συνεχή εναλλαγή του σκόρ, η ομάδα του Μίνι βρέ-

θηκε να προηγείται με 5 πόντους 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Δεν κατάφερε όμως να διατηρήσει τη διαφορά και έτσι έδωσε την

ευκαιρία στη μαχητική ομάδα της Τερψιθέας να πάει το ματς στην

παράταση 

(κανονική διάρκεια 31-31)  και τελικά να το κερδίσει......

7/12, Α΄ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ 66-41

Με εννέα ενεργούς παίκτες στο δυναμικό της λόγω τραυματισμών

και ιώσεων, η ομάδα των εφήβων έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο

πρώτο ημίχρονο, όμως ξέμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο.

Τα δεκάλεπτα: 11-15, 26-24, 50-33, 66-41
ΠΡΩΤΕΑΣ: (XAΡΙΤΑΤΟΣ), ΚΟΥΤΣΟΔΑΣΚΑΛΟΣ 2, ΒΛΑΧΟΣ 5, ΠΟ-

ΛΙΤΗΣ, ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ 1, ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ Σ. 17,   ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Δ. 3,

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 11,   ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Α. 3.

Α΄ ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΙΔΩΝ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ 67-46

Η ομάδα του Πανιωνίου ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του

αγώνα και κέρδισε άνετα. Από την αρχή του παιχνιδιού επέβαλε το

ρυθμό της, και ο Πρωτέας δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να την

απειλήσει. Έτσι η ήττα και με μεγάλη διαφορά, ήρθε φυσιολογικά.

Ο επόμενος αγώνας του Πρωτέα θα γίνει 13/12, 20.00 στο

κλειστό Βούλας, με αντίπαλο την ομάδα του ΑΟΝΑ.

Δεκάλεπτα: 23-10, 14-17, 18-6, 12-13. Τελικό σκορ: 67-46.
Πρωτέας (Αναγνώστου): Αγγελόπουλος 10, Βίττης 2, Μαγγανάς

15, Μπαρδάνης 2, Παπαδόπουλος 2, Πεφάνης, Ποθητάκης 4, Τζώ-

τζος 4(1), Τριτάκης 7(1).

6/12, Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Α.Γ.E ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΠΡΩΤΕΑΣ 47-79

Οι Γυναίκες του Πρωτέα συνεχίζουν την δυνατή πορεία

τους παρ' όλους τους τραυματισμούς που έχουν πλήξει την

ομάδα.  Στην Χαλκίδα ο Πρωτέας βρήκε την έξτρα  δύναμή

του από τις νεάνιδες, οι οποίες έπαιξαν με κέφι και πάθος..
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 22-28, 34-57, 47-79

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

Ημέρα Κοινωνικής Προσφοράς

Το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας οργανώνει ημέρα

αγάπης, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου από τις 9 το πρωί έως

τις 6 το απόγευμα στον χώρο τους Νηρέως & Διός (μέσα

στο πάρκο Ηρώων Βούλας).

Σας περιμένουν με ευχές, ρούχα και παιχνίδια που δεν

χρειάζεστε πια, αλλά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τα

οποία αφού συγκεντρωθούν θα παραδοθούν στην Ενο-

ρία της περιοχής, για να έχουν όλα τα παιδιά ένα δώρο

στο δέντρο τους, αυτά τα Χριστούγεννα. 

Τηλ. επικοινωνίας 694 7745220

ΝΙΚΕΣ και ΗΤΤΕΣ του ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

2o ενωσιακό πρωτάθλημα
Το 2o ενωσιακό πρωτάθλημα πράσινου, κόκκινου και πορτοκαλί επιπέδου αποτέλεσε μια επιτυχία για τους μικρούς αθλη-

τές του ΟΑ Βουλιαγμένης «οι μικροί άσσοι».  Στο πράσινο επίπεδο, ο Ιακωβίδης Μηνάς και η Καπέλλα Μυρτώ βγήκαν

πρώτοι ο καθένας στον όμιλο

του και ο Δράκος Νάσος 2ος

στον δικό του όμιλο.

Στο πορτοκαλί επίπεδο, ο Πα-

πάζογλου Γιώργος και ο Κυ-

βερνήτης Κωνσταντίνος

πήραν την πρώτη θέση ο καθέ-

νας στον όμιλο του ενώ η

Καντή Αγγελική την δεύτερη

θέση στον δικό της όμιλο. Στο

κόκκινο επίπεδο, η Πλαμαν-

τούρα Καλλή κέρδισε την

πρώτη θέση στον όμιλο της

ενώ ο Μιχαλόπουλος Ιάσονας,

ο Γιαννακός Χαρίτος και ο

Στερξ Αλέξανδρος την δεύ-

τερη θέση ο καθένας στον

όμιλο του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ο.Α. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΩΝΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Λόγω μεταφοράς του αγώνα της Δ΄Εθνικής κατηγορίας

μεταξύ των ομάδων ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

για το Σάββατο 10/12/2011, ο αγώνας της Β΄ κατηγορίας

μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ με-

ταφέρεται για την Κυριακή 11/12/2011 και ώρα 15.00 στο

γήπεδο Σπάτων.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Κατόπιν εγγράφου του Δήμου Παλλήνης ο αγώνας Κυ-

πέλλου μεταξύ των ομάδων ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΕ ΓΕ-

ΡΑΚΑ ορίζεται στο γήπεδο Ανθούσας την ίδια μέρα και

ώρα, Τετάρτη 14/12/2011 και ώρα 14.30.

ΑΛΛΑΓΕΣ - ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
― Αναβάλλεται ο αγώνας Νέων (Β’ όμιλος) μεταξύ τω-

νομάδων ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ.

― Δεν θα διεξαχθεί ο αγώνας Νέων (Α’ όμιλος) μεταξύ

των ομάδων ΜΑΡΚΟ - ΚΟΠΡΩΠΙ λόγω αποχώρησης από

το πρωτάθημα της ομάδας Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ. 

OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ Α.Ο.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

επικράτησαν του Ερμή Οστάν-

δης με 4-0 και κατάφεραν να

προκριθούν στους «16» του

Challenge Cup. (3-0 στο κανο-

νικό παιχνίδι και 16-14 στο

«χρυσό» σετ). 

Τα σετ: 25-13, 25-9, 26-24. 
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Χριστουγεννιάτικο SHOOTING CAMP

με τον Πρωτέα Βούλας

Χριστουγεννιάτικο SHOOTING CAMP, για παιδιά ηλικίας 5-15 χρονών, οργα-

νώνει ο Πρωτέας Βούλας - για πρώτη χρονιά - στις μπασκετικές  εγκαταστά-

σεις της Βούλας.  Με την καθοδήγηση του Μάνου Μανουσέλη και την

συνεργασία εμπείρων και καταξιωμένων προπονητών, το SHOOTING CAMP

θα προσφέρει ένα τετραήμερο γεμάτο καλάθια και ενθουσιασμό από τις 27

ως τις 30 Δεκεμβρίου, από τις 9 το πρωί, ως τη 1 το μεσημέρι. Σκοπός του

SHOOTING CAMP θα είναι να διδάξει τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες

την “τέχνη”, τα  μυστικά και την ψυχολογία του σουτ και των βολών. 

Πληροφορίες στη γραμματεία του Συλλόγου στο 210-8953-823. Θα τηρηθεί

αυστηρή σειρά προτεραιότητας για  120 θέσεις.

ΕΥΚΟΛΑ το 2 στα 2 

Ο Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

στο HANDBALL

'Ενα έυκολο απόγευμα πέρασε η ομάδα του DRAGAN

JANCA όπου επικράτησε του Πανιώνιου με σκορ 30-13.

Ο Γ.Σ. Κορωπίου με αυτή τη νίκη βρίσκεται στην πρώτη

θέση της βαθμολογία μαζί με το Λουτράκι. Το παιχνίδι

δεν χωράει κριτικής. 

Αν και στην αρχή το Γ.Σ. Κορωπίου δεν ξεκίνησε καλά,

όσο περνούσε η ώρα βρήκε τα πατήματά του και έφτασε

στην άνετη νίκη. Στο κλειστό γύμναστηριο Γ.Παπασιδέ-

ρης βρέθηκε πολύς κόσμος, όπου ευχαριστήθηκε το

ωραίο θέαμα που πρόσφεραν οι παίχτες του Κορωπίου.

Επόμενος αγώνας ειναι το Σάββατο 10/12 στις 19.30 στο

κλειστο της Νέας Ιωνίας με την τοπική ομάδα.

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 30:13 (11:6)

1:2, 6:4, 11:6, 17:8, 23:8, 30:12

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ- ΜΠΕΚΡΗΣ, ΓΚΟΥΜΑΣ 1, ΤΟΛΙΑΣ 1, ΚΕΡΑΤΙΩ-

ΤΗΣ 2, ΚΩΝΣΤΑΣ 1, ΓΙΑΝΤΣΑ, ΠΕΡΡΟΣ 5, ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ 3,

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 9, ΧΡΗΣΤΟΥ, ΝΤΟΥΝΗΣ 7, ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ 1, ΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΟΥ, ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.-ΛΕΚΚΑΣ 2, ΝΕΙΛΑΣ 3, ΠΕΡΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1,

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ 1, ΡΟΥΝΤΟΣ, ΔΡΙΜΑΛΑΣ, ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΖΑ-

ΦΕΙΡΑΚΟΣ 1, ΓΚΟΤΣΗΣ 3, ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ, ΓΟΥΛΑΣ 1, ΚΟΡΝ-

ΤΕΙΡΟ, ΡΑΠΤΗΣ 1.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΚΟΥΤΣΟΣ / ΜΠΑΒΑΣ

ΠΕΝΑΛΤΥ- 2/1 ,3/3        ΔΙΛΕΠΤΑ-2/2

Α2 Εθνική Ανδρών

Τα αποτελέσματα: - 1ος Όμιλος:                                                                 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ   25 – 21

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ     27 – 17

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. - Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ                21 – 25

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ             30 – 13

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ 29 - 25 

Βαθμολογία:

1. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2     4      54:34

2. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 2     4       57:41

3. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 2     2      45:40

4. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 2     2      48:45

5. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2     2      51:49

6. Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2     2      43:45

7. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 2     2      46:49

8. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 2     2      41:50

9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ 2     0      49:54

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 2     0      27:54

Το Τμήμα στίβου του Α.Ο.

Βάρης “ Ο Αναγυρούς” ορ-

γανώνει αγώνες στίβου για

παιδιά ηλικίας 7 έως 14

ετών (γεννημένα από ‘97

έως 2004), το Σάββατο 17

Δεκεμβρίου.

Οι αγώνες θα γίνουν στο

Δημοτικό Στάδιο τηςΒάρης

και θα περιλαμβάνουν τα

παρακάτω αγωνίσματα

αγοριών - κοριτσιών: 50μ.,

150μ., 600μ. αγοριών-κορι-

τσιών του 1997-1998

μήκος αγοριών-κοριτσιών

και μπαλάκι αγοριών-κορι-

τσιών. Στους τρεις πρώ-

τους νικητές των

αγωνισμάτων θα δίνονται

μετάλλια και διπλώματα.

Δηλώσεις συμμετοχής γί-

νονται στη Γραμματεία κα-

θημερινά 5-9μ.μ. τηλ.

2109655.162), καθώς και

στους προπονητές τις

ώρες των προπονήσεων ή

την ημέρα τωναγώνων στο

στάδιο, μια ώρα πριν τον

αγώνα.

Πρόγραμμα αγώνων

09.30 50μ. κοριτσιών

10.00 50μ. αγοριών

10.30 150μ. κοριτσιών

11.00 150μ. αγοριών

11.30 600μ. κοριτσιών

11.45 600μ. αγοριών

12.00 μήκος κοριτσιών

12.30 μήκος αγοριών

12.30 μπαλάκι κοριτσιών

Το κάθε παιδί μπορεί να

πάρει μέρος σε δύο αγωνί-

σματα. 

Τα παιδιά που θα συμμετέ-

χουν θα πρέπει να έχουν

μαζί τους ιατρική βεβαί-

ωση.

Πάγωμα 

καταβολής

ποσού 

για χρήση 

κολυμβητηρίου

Σχολής Ευελπίδων

Ο Δήμος Κρωπίας, ο Ναυ-

ταθλητικός Ομιλος Κορω-

πίου (Κέκρωψ) και ο

Κολυμβητικός Βάρης-Βάρ-

κιζας ζητούν πάγωμα του

κονδυλίου που καταβάλ-

λουν για χρήση  κολυμβη-

τηρίου της Στρατιωτικής

Σχολής Ευελπίδων.

Ο βουλευτής Περιφέρειας

Αττικής,  Γεώργιος Βλά-

χος, σε συνεργασία με τον

Τομεάρχη Αθλητισμού και

Βουλευτή Α’ Θεσσαλονί-

κης της Νέας Δημοκρατίας

κ. Ιωαννίδη, προώθησαν

στον Υπουργό Εθνικής

Άμυνας Δ. Αβραμόπουλο,

το αίτημα και ο Υπουργός,

δεσμεύτηκε για την εκ-

πλήρωσή του.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ,  7/12/2011

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 124909

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ.

οικ.205487/11 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής, για την Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ. οικ.

109488/12.10.2001 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου «Διευθέτηση τμήματος 2385 μέ-

τρων του Ερασίνου ποταμού στα πλαίσια των έργων της Αττικής Οδού»,

Ν. Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο

ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκει-

μένου να ενημερωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΔΑ: 4565ΟΚΥΓ-ΖΙΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί:07/12/2011

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΦΗΤΤΟΣ» Αρ. Πρωτ:549

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό   για την προμήθεια «Γραφικής ύλης

και υλικών γραφείου καθώς και Εποπτικών μέσων διδασκαλίας  & παι-

χνιδιών» σύμφωνα   με το  Ν.2286/95 , του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατα-

κύρωσης, τη χαμηλότερη προσφορά.

Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 15

Δεκεμβρίου 2011 με ώρα 10:00 και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται

στο συνολικό ποσό των 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δα-

πάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, Δήμου Κρωπίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 10:00

π.μ έως και 10:30 π.μ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Πληροφορίες δίδονται  στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες τηλ.:210-6624612 εσωτ.:111

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ     

Α.Ο. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ - ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 




