
Συντονισμός Δήμων για το

Προεδρικό Διάταγμα Υμηττού

στο Δήμο 3Β 

Σελίδα 7

Νέο λογότυπο
στο Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Σελίδα 3

Πρόγραμμα

επιδότησης για
πρόσληψη ανέργων

Σελίδα 16

Πουλάνε την ΕΥΔΑΠ

30 φορές κάτω!

Σελίδα 17

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Συγκέντρωση

σχολικών ειδών

Σελίδα 15

Ενα “αλλιώτικο” γήπεδο στο ΠΙΚΠΑ

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 750 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2012
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

να πλημμυρίσουν 
οι δρόμοι

«...Καταγγέλω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη Δημο-
τική Αστυνομία, δέχθηκα ανελέητο “πόλεμο” με την ανοχή σας
σε συνδυασμό με την από πλευράς σας ανυπαρξία πολιτικής
ενημέρωσης και συνεργασίας». 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Τσακίζουν τη ζωή μας, τα όνειρά μας, τα παι-

διά μας και τα εγγόνια μας

Απαλλάσουν τους μεγάλους από φόρους και

καλούν τους μη έχοντες να στραγγίξουν το

αίμα τους για να πληρώσουν τα χρέη που

εκείνοι συσσώρευσαν πλουτίζοντας και δια-

σπαθίζοντας το χρήμα σε ημετέρους.

Κι εμείς περιμένουμε “τους βαρβάρους”...

Θα τους αφήσουμε να μας αλώσουν;

Θα τους αφήσουμε να πάρουν τα σπίτια μας;

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Συνάντηση με το Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Νο-

σοκομείου Βούλας, έχουν προγραμματίσει τη Δευτέρα

24 Σεπτεμβρίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΑΜ, Γ.

Πάντζας, Αλ. Μητρόπουλος και Κ. Ζαχαριάς, στις 11 το

πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν για τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει το Παιδιατρικό Τμήμα.

Ανεξάρτητος, εκτός συνδυασμού

ο Παντελής Κασιδόκωστας
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Σελίδα 13

Σελίδα 12

Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον ΣΥΡΙΖΑ
Πρόγραμμα ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ακύρωση του Μνημονίου - Επαναδιαπραγμάτευση δανείου

Με το Μνημόνιο η Ελλάδα θα καταρρεύσει

και οι δανειστές θα χάσουν τα χρήματά

τους”. Με τη φράση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας πε-

ριέγραψε διαυγέστατα στην Διεθνή Εκθεση

Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) την αναπότρεπτη πραγ-

ματικότητα και δεσμεύτηκε για μια ακόμη φορά,

στην εκτενέστατη ομιλία του, για ακύρωση του

Μνημονίου και επαναδιαπραγμάτευση των όρων

της δανειακής σύμβασης.

Στη Δ.Ε.Θ., (Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο), 15 Σεπτεμ-

βρίου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε αναλυτικά το κυ-

βερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, Συνέχεια στη σελ. 24
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης Σελ. 4

Προγράμματα ΚΔΑΠ στο Δήμο
Κρωπίας Σελ. 6

Νέα μελέτη για την κυκλοφορία
στο Κορωπί, αναφορά του βουλευτή Γ.

Βλάχου Σελ. 7

Απαράδεκτή συμπεριφορά του
Σπ. Πανά στα 3Β Σελ. 7

Ο Ηράκλειτος, ο Εφέσιος σε μερική

προσέγγιση γιάννης κορναράκις Σελ. 8

Aν η Θέμις κατέβαινε στη διαδή-
λωση φορώντας Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Οι Ελληνες δεν τελειώσαμε
ακόμα... Σελ. 9

Ολόκληρες Πολιτείες στους υπο-

νόμους των ΗΠΑ Σελ. 10

Eπιστολές... Σελ. 11

Καταψηφίστηκε  αναμόρφωση του
προϋπολογισμού στα 3Β Σελ. 12

Οι δάσκαλοι θα τρώνε σε ...στρα-
τιωτικές λέσχες! Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΒροντερό παρών στην απεργία

Μείωση εισιτηρίου στην  πλαζ

Αυλακιού στο Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανακοίνωσε τη μείωση της Γε-

νικής τιμής Εισόδου στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, στο

Πόρτο Ράφτη, για το διάστημα μέχρι και τις 30 Οκτω-

βρίου 2012.

Η νέα τιμή εισόδου ισχύει για όλες τις μέρες της εβδο-

μάδας και διαμορφώνεται στα 3 ευρώ!

O Παιδικός Σταθμός της

οδού Ηρακλειδών θα

λειτουργήσει ως Νηπιαγωγείο

Ο εδώ και χρόνια καινούργιος Παιδικός Σταθμός της

οδού Ηρακλειδών στη Βούλα, που εγκαινιάστηκε πλή-

ρως εξοπλισμένος για να δεχθεί βρέφη και νήπια, δεν

λειτούργησε ποτέ. Ετσι με απόφαση του Δ.Σ.  του Δήμου

3Β, θα λειτουργήσει ως 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας για το

σχολικό έτος 2012-2013.

Την Τετάρτη 26 Σεπτέμβρη να πλημμυρίσουν οι δρόμοι

όλης της χώρας με χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, άνερ-

γους, συνταξιούχους που θα βροντοφωνάξουν «Τέρμα πια
δεν πάει άλλο, τέρμα στις θυσίες για την πλουτοκρατία».
Ειδικότερα εδώ στην Λαυρεωτική που μαστίζεται διαχρο-

νικά από την ανεργία και την υποαπασχόληση να υπάρξει

μαζική συμμετοχή των ανέργων και εργαζομένων στο

άγαλμα μεταλλωρύχων 10:30π.μ.

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ!!

Τετάρτη 26 Σεπτέμβρη 2012

Συγκέντρωση Λαύριο Άγαλ. Μεταλλωρύχων 10:30π.μ

Όσες θυσίες και να κάνουμε, όσα μέτρα και να πάρουν, ο

μόνος που μπορεί να σωθεί είναι το κεφάλαιο, είναι οι τρα-

πεζίτες και οι βιομήχανοι, εμάς θα μας θεωρούν φτηνό αν-

ταλλακτικό των μηχανών τους που θα παράγει κέρδος για

τις τσέπες τους. 

Τα μέτρα αυτά είναι αποφασισμένα εδώ και αρκετά χρό-

νια στους κόλπους της Ε.Ε. από την δικτατορία των μονο-

πωλίων που θέλει να ανταγωνιστεί τους άλλους

μονοπωλιακούς ομίλους. Δεν παίρνονται για το χρέος

όπως ισχυρίζονται. Οι στρατηγικές στις συνθήκες του Μά-

αστριχτ, της Λισσαβόνας της Λευκής και πράσινης Βίβλου,

αυτά τα μέτρα περιλαμβάνανε.

Σηκωνόμαστε μαζικά και βγαίνουμε στους δρόμους, έτσι

θα νιώσουν την δύναμη μας, έτσι μπορούμε να δημιουρ-

γήσουμε τις προϋποθέσεις να κάνουν πίσω. 

Αυτό θέλει ο αντίπαλος να νομίζουμε ότι είναι ανίκητος.

Και όμως στηρίζεται σε ξύλινα πόδια, το σύστημα τους σά-

πισε και για να κρατηθεί όρθιο χρησιμοποιεί την τρομο-

κρατία και τους εκβιασμούς.

Κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος οι απεργίες, οι κατα-

λήψεις, οι διάφορες μορφές πάλης που επέλεξε το κίνημα

έφεραν σοβαρές εξελίξεις. 

πηγη: lavriaki.gr

Τετάρτη 26 Σεπτέμβρη να πλημμυρίσουν οι δρόμοι 

Συγκέντρωση Λαύριο, Άγαλ. Μεταλλωρύχων 10:30π.μ

ΤΟ Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ. συνεδριάζει ο

Δήμος 3Β με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επι-

λέγουμε:

14. Κατανομή ποσού 41.545,72€ που αφορά λειτουρ-

γικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης.

15. Παράταση χρόνου της Προγραμματικής-Εργολαβι-

κής Σύμβασης του έργου: «3ο Δημοτικό σχολείο

Βάρης (Ασύρματος).

16. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

Σχετικά: Απόφαση 48/2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

17. Aπόφαση για την αξιοποίηση των 7 γηπέδων αν-

τισφαίρισης περιοχής Καβουρίου υπό την διαχείριση

του Ο.Α.Π.Π.Α.
(Το θέμα αυτό θα εισάγεται μετά από την με αριθ. πρωτ.

46513/11.09.2012 αίτηση (21) Δημοτικών Συμβούλων).

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου θα

γίνει τελικά η 24ωρη απεργία της

ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ, μετά την απόφαση

των δύο συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων. Θα πραγματοποιηθεί και

συγκέντρωση στο Πεδίον του

Άρεως.

Οι δύο συνδικαλιστικές οργανώ-

σεις προχωρούν σε κινητοποι-

ήσεις κατά των νέων μέτρων που

ετοιμάζονται για μειώσεις μισθών,

συντάξεων, ανατροπής των εργα-

σιακών σχέσεων και των ασφαλι-

στικών δικαιωμάτων, ενώ θα

υπάρξει και κλιμάκωση των αντι-

δράσεων την περίοδο συζήτησης

των μέτρων στην Βουλή.

«Η κυβέρνηση και η τρόικα μέσα
από μια δήθεν διαπραγμάτευση
προετοιμάζουν το σφαγιασμό των

εργασιακών και ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων, ενώ από την πλευρά
του το συνδικαλιστικό κίνημα προ-
ετοιμάζει δυναμική απάντηση» δή-

λωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Γιάννης Παναγόπουλος.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα

πλοία σε όλα τα λιμάνια της Ελ-

λάδας με απόφαση της Πανελλή-

νιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

(ΠΝΟ)  

Τα Μέσα Μεταφοράς αναμένεται

να συμμετέχουν με στάσεις εργα-

σίας.
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Οπως γράφουμε και στη σελ. 12 η συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στα 3Β (19.9) διακόπηκε απότομα από

την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του

Αντιδημάρχου Οικονομικών N. Ζαχαρά-

του, που αποχώρησε από τη συνε-

δρίαση γιατί οι σύμβουλοι

καταψήφισαν την αναμόρφωση του

προϋπολογισμού.

Αποχώρησαν πολλοί σύμβουλοι της συμ-

πολίτευσης και όλοι της αντιπολίτευσης.

Ετσι ο πρόεδρος πήρε εκ νέου παρουσίες

για να δει αν υπάρχει ο “μαγικός” αριθμός

9 για να συνεχίσουν. Το σύνολο των συμ-

βούλων, θυμίζουμε ότι είναι 32.

Οι σύμβουλοι βρέθηκαν δέκα στο σύνολο

και έτσι η συνεδρίαση συνεχίστηκε.

Με μια άδεια αίθουσα (αλλά ένεκα ο

...νόμος) ψηφίστηκε το σήμα (το λογό-

τυπο) που θα εμφανίζει εντεύθεν ο

Δήμος 3Β. 

Ηταν το 6ο θέμα στην ημερήσια διά-

ταξη: “απόφαση επί του σχεδίου ιδιαί-
τερου δηλωτικού σήματος  για χρήση

από τις υπηρεσίες του Δήμου”.
Το σήμα που παρουσίασε ο Δήμαρχος

είναι το δέντρο αριστερά. Τα κλαδιά

του - όπως είπε - είναι οι συνοικίες των

3Β και ο κορμός του καραβάκι με ...πανί

για να θυμίζει τη θάλασσα. 

Το όνομα παραμένει ΒΒΒ (Βάρη,

Βούλα, Βουλιαγμένη).

Αλήθεια, αυτό το 3Β δεν σας ενοχλεί.

Μου θυμίζει κάτι σαν κόκα κόλα 3Ε.

Οσο και να προσπαθούν να το γλυκάνουν

με τα ΒΒΒ ή  VVV δεν καταπίνεται...

Κάτι μου θύμισε μόλις το είδα και ανέ-

τρεξα στο αρχείο μου, όπου βρήκα το

σήμα (λογότυπο) της Ανεξάρτητης Κί-

νησης Βουλιαγμένης του Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα. Μη μου πείτε ότι δεν μοι-

άζει;

Η κεντρική ιδέα είναι η ίδια.

Ακούσαμε για ένα υψηλότατο κονδύλι

για την “ευρηματική” δημιουργία του που

φτάνει τα 12.000 € αν είναι αλήθεια! 

Προσπαθήσαμε μέσα από την ιστοσε-

λίδα του Δήμου να βρούμε κάποια στοι-

χεία, αλλά εις μάτην.

Παρά το ότι αναφέρεται σε απόφαση

της Εκτελεστικής Επιτροπής με αρ. 

40/2012   και  γνωμοδότηση της Νομι-

κής Υπηρεσίας υπ΄αρ. 30539/18.6.2012

δεν “φωτιστήκαμε”.
Αννα Μπουζιάνη

Νέο σήμα κατατεθέν απέκτησαν τα 3Β, όνομα όμως όχι

«Είμαστε εναντίον της Μέρκελ και στο πλευρό των Ελλή-
νων» με αυτά τα λόγια ξεκίνησε το χαιρετισμό του προς

τους εθελοντές του αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ της

Βούλας ο Wolfang Pomrehn (Βόλφανγκ Πόμρεν), δημοσιο-

γράφος από το Βερολίνο που συμμετείχε στην αντιπροσω-

πεία των Ευρωπαίων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες

στη χώρα μας για να συμπαρασταθούν στους αγώνες των

Ελλήνων ενάντια στο δεύτερο πακέτο των μέτρων.

Η αντιπροσωπεία, στην οποία εκτός του Βόλφανγκ Πόρμεν

συμμετείχαν και ο Rainer Thomann (Ράινερ Τόμαν) συνδι-

καλιστής από τη Ζυρίχη, η Tania Sainz (Τάνια Σέιντς) από το

Αμβούργο, εκπρόσωπος της Attac, ο Romin Khan (Ρόμιν

Κάν) συνδικαλιστής από το Βερολίνο  και η Heike Schrader,

(Xάικε Σράντερ) δημοσιογράφος, απεσταλμένη της Γερμα-

νικής εφημερίδας Jugenwelt (Γιούγκενβελτ) στην Αθήνα. 

Η αντιπροσωπεία ζήτησε συνάντηση  με  την “Εναλλακτική

Δράση” προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των

αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παραλίας, ενώ

έδειξε ενδιαφέρον   και στις υπόλοιπες εναλλακτικές δρα-

στηριότητες οικολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χα-

ρακτήρα που πραγματοποιεί η οργάνωση. 

Ο πρόεδρος της Εναλλακτικής Δράση, Μάκης Σταύρου ενη-

μέρωσε την αντιπροσωπεία και παράλληλα τους μίλησε για

το εγχείρημα του αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ, για το

οποίο έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Κατά την επίσκεψή  τους μίλησαν με εθελοντές και ενημε-

ρώθηκαν  ότι το κάμπινγκ λειτουργεί από τις 10 Ιουνίου  με

προσωπική δουλειά και χρήματα των εθελοντών και με τη

στήριξη του δήμου στο κομμάτι της καθαριότητας. Οι πολί-

τες μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν κολύμβηση και

αναψυχή, ενώ οργανώνονται πολλές εκδηλώσεις (κινημα-

τογραφικές προβολές, μουσικές και ψυχαγωγικές βραδιές,

θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, οικολογικές και κοι-

νωνικές εκδηλώσεις και συζητήσεις), οι οποίες είναι πάντα

δωρεάν στα πλαίσια της ανάπτυξης και τόνωσης του αι-

σθήματος αλληλεγγύης. 

Οι Ευρωπαίοι εντυπωσιάσθηκαν από την ποικιλία των εκ-

δηλώσεων και έμειναν έκπληκτοι, όταν έμαθαν ότι όλες οι

εκδηλώσεις γίνονται με χρήματα των εθελοντών.

Στο Βερολίνο επεσήμανε ο Ρόμι Κάν θεωρείται αυτονόητο

ότι ο Δήμος όχι μόνο στηρίζει οικονομικά τέτοιες πρωτο-

βουλίες, αλλά και τις προβάλει. Μάλιστα προσέφερε  500

ευρώ εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Γερμανών εργαζό-

μενων για τη στήριξη των δράσεων του κάμπινγκ επιση-

μαίνοντας ότι είναι μια συμβολική ενέργεια αλληλεγγύης

των Γερμανών προς τους Έλληνες.

Η αντιπροσωπεία παρακολούθησε με προσοχή τη συνέ-

λευση  των εθελοντών που έγινε πριν από την κινηματο-

γραφική προβολή  ενημερωνόμενη από την Χάικε, που  μιλά

λίγα  ελληνικά και αποχώρησε με το σύνθημα «οι Ευρω-
παίοι εργαζόμενοι στηρίζουν τους αγώνες των Ελλήνων”,
μέσα σε θερμά χειροκροτήματα. Αποχωρώντας τόνισαν  ότι

όταν επιστρέψουν στις χώρες τους  θα μεταφέρουν και σε

ειδικές εκδηλώσεις και με δημοσιεύματα αυτά που είδαν,

φωτογράφησαν  και έμαθαν  στην Ελλάδα.

Κλείνοντας αναφέρουμε ενημερωτικά ότι πριν από την επί-

σκεψη στο κάμπινγκ της Βούλας η αντιπροσωπεία επισκέ-

φθηκε το Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού

“Εναλλακτική Δράση”

Ευρωπαίοι συνδικαλιστές, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι στο Κάμπινγκ Βούλας
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Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Κυριακή 23-9,  ώρα 21.30

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο
Δημήτρης Μπάσης - Αν. Μουτσάτσου
Σχεδόν 20 χρόνια μετά το θάνατό του και με σύμφωνη

γνώμη της κόρης του, Έρης Ρίτσου, παρουσιάζουν το

έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά ο Δημήτρης Μπά-

σης και η Αναστασία Μουτσάτσου. Μαζί τους 7μελής

ορχήστρα.

Τετάρτη 26-9, ώρα 21.00 - “Μήδεια” του

Μποστ από το Θεατρικό Εργαστήρι του

Κ.Α.Π.ΠΑ. Απολαυστική κωμωδία με αφορμή το

μύθο της τραγικής ηρωίδας Μήδειας.
Σκηνοθεσία-κινησιολογία: Ι.Αγγελίδη & Κατ. Αλεξοπούλου

Σκηνικά: Giuseppe Tiberini

Κοστούμια: Μαριάννα Γαρεφαλάκη

Μουσική Σύνθεση: Χρήστος Μαραγκουδάκης

Ηθοποιοί: Μήδεια: Μαρία Μυρώνη, Τρόφος: Θοδωρής Σαρά-

φης, Καλόγρια: Θεοδώρα Λάσκαρη, Ιάσων: Διονύσης Δηλμ-

περάκης, Οιδίποδας: Μιλτιάδης Αγιανδρίτης, Αντιγόνη: Εύη

Ζυγούρη, Ευριπίδης/ Ψαράς: Λευτέρης Σαράφης, Καλόγερος:

Μαριάνννα Γαρεφαλάκη, Εξάγγελος: Αναστασία Σαράφη,

Χορός: Αντριάνα Βασιλειάδη, Γεωργία Βλάχου, Άρτεμις Βονι-

τσάνου, Ευγενία Δημοπούλου, Μαρία Ελισάβετ Καραδοσίδου,

Ιωάννα Κατσούλη, Νάγια Κωσταρέλου, Μαρία Λίναρη, Βίκυ Νι-

κολάου, Έλενα Πάγκα, Σοφία Παπούλια, Νίκη Πισπίνη, Άννα

Τρίπλη, Βασούλα Χάιδου.

Παρασκευή 28-9, ώρα 21.30

Ένα πακέτο Ελλάδα. Μουσικό πρόγραμμα

με τον  Τάσο Κατοπόδη και τους  Πηνελόπη

Βελέτζα, Γωγώ Βαγενά.

Σάββατο 29-9, ώρα 21.00 - Βραδιά χορού

από τα τμήματα του ΚΑΠΠΑ παραδοσια-

κών και latin χορών

Κυριακή 30-9, ώρα 21.30 Συναυλία του

Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας
Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας υπόσχεται μια μεγαλει-

ώδη συναυλία με μοναδικές και αξέχαστες στιγμές με

μουσική διαδρομή και θέαμα.

Στο Δήμο ΓλυφάδαςΣτο Δήμο Παλλήνης
Συνεχίζεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων  έως 30 Σεπτέμβρη, από το Δήμο Γλυφάδας. Ολες

οι εκδηλώσεις γίνονται στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας.

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20.00: ΓΙΟΡΤΗ

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡ-

ΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ &

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ) 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.30 : Μου-

σικό αφιέρωμα «Λάτιν αλά Ελληνικά» Στην

παράσταση τραγουδούν η υψίφωνος Μα-

ριέττα Δελώτη και ο τενόρος Κων/νος Τζέμο.

Συνοδεύει η πιανίστα Ιουλία Τζανετουλάκου

στο «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ» 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : ΣΥ-

ΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.00 : «ΣΕΒΝ-

ΤΙΚΙΟΪ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΣΕΒΝΤΑ ΜΟΥ» Εκδή-

λωση για τα 90 χρόνια από την Μικρασιατική

καταστροφή, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ» στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21.00 : Εγκαίνια

Έκθεσης σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή

αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-

χνών - ΔΙΑΛΟΓΟΣ # 2 Κοινωφελής Επιχείρηση

του Δήμου σε συνεργασία με το Γρ. Διασύνδε-

σης της Κ.Ε.Ε.Τ.

30/09 ΕΩΣ 21/10 Ωρες λειτουργίας: Δευτ.-Πα-

ρασκ.  17:30 -20:30: ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 108, ΚΑΝΤΖΑ  

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.00: ΠΑΙΔΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ Ο ΤΖΙΜ ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟ-

ΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-

ΛΗΝΗΣ  στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ  

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης

ΓΙΟΡΤΗ του ΤΡΥΓΟΥ “ΛΗΝΑΙΑ” στο ΚΟΡΩΠΙ

Σάββατο 22 και  Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου

Ολοκληρώνονται τα Σφήττεια 2012 με τις εκδηλώσεις «Λήναια». Ο Αγροτικός Συνεται-

ρισμός Κορωπίου (ΑΣΚ) και η οργανωτική Επιτροπή «Σφήττεια 2012» προσκαλούν τους

δημότες του Κορωπίου και τους κατοίκους των Μεσογείων και της Αττικής, το Σάββατο

22 και την Κυριακή   23 Σεπτεμβρίου, στις εκδηλώσεις «Λήναια» (ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΥΓΟΥ). 

Το πρόγραμμα του διημέρου:

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, 19:00 -21:00: Λήναια

7 μ.μ. στον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 31) εγκαινιάζεται μια

πρωτότυπη θεματική Έκθεση Ζωγραφικής –παρουσίαση Εικαστικών Τεχνών από το Ει-

καστικό Εργαστήρι της Αγγ. Τσεβά. 

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις-ομιλίες,

από τους οινολόγους Χ. Πέππα, Κ. Ανθή

με θέμα «Από το αμπέλι στο ποτήρι.
Μύθοι και πραγματικότητα» και του Προ-

έδρου του ΔΣ του Συνεταιρισμού Σταμάτη

Γεωργάκη με θέμα  τις «Αρχαίες  ελιές του
Κορωπίου και της Αν. Αττικής». Θα ακο-

λουθήσει στο ενδιάμεσο των ομιλιών θεα-

τρικό δρώμενο από τη θεατρική ομάδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου και η

βραδιά θα κλείσει με μουσικό δρώμενο. Η εκδήλωση γίνεται στον Αμπελουργικό Συνε-

ταιρισμό Κορωπίου (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 31).

Kυριακή 23 Σεπτεμβρίου 

10:30 το πρωί θα γίνει επίδειξη χειρισμού Τρακτέρ στην περιοχή «Πάτημα» Κορωπίου

(Oδός Σπ. Δάβαρη μετά τον Σταθμό Προαστιακού-Μετρό Κορωπίου). 

6μ.μ. θα ακολουθήσει παιχνίδι με σχέδιο και χρώμα με την ονομασία «Τέχνης Δρώμενα»
από το Εικαστικό Εργαστήρι Αγγ. Τσεβά,  στον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό (Λεωφ. Βασ.

Κωνσταντίνου 31)

Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2012 στο Δήμο Παλλήνης, θα πραγματοποι-

ηθούν από 14 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου, με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ως εξής:

Οι «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟ-

ΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑ-

ΡΑΘΩΝΑ» οργανώνουν

Αρχαιολογική περιήγηση

στο Μαραθώνα, την Κυ-

ριακή 30 Σεπτεμβρίου. Εκκί-

νηση 9 το πρωί, πίσω από

την εκκλησία του Αγ. Κων-

σταντίνου στη Νέα Μάκρη

και θα επιστρέψουν 3-4 μ.μ.

Η περιήγηση θα γίνει με λε-

ωφορείο.

Θα επισκεφθούν:

· το ιερό των Αιγυπτίων

θεών στη Μπρέξιζα,

· τον Τύμβο,

·  το Τρόπαιο στη Μεσοσπο-

ρίτισα,

·  το Πρωτοελλαδικό νεκρο-

ταφείο στο Τσέπι και

· τις αρχαιότητες στην

Οινόη (Πύργο, Βαλανείο και

Πύθιο) όπου προγραμματί-

ζουμε να κλείσουν με ένα

σύντομο ΠΙΚ-ΝΙΚ με προμή-

θειες που θα έχει ο καθένας

μαζί του.

Για συμμετοχή:

(6-9μμ) 

2294098678, 6976864596,

vdelagram@gmail.com

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ

ΣΤΗ “ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Στο στέκι αυτοδιαχείρισης της καθημερινότητας   «Νέα

Γουϊνέα», που βρίσκεται στην Πλατεία Πλυτά,  στον Άγιο

Ιωάννη προγραμματίζουν οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ

τη  βραδινή τους  ποδηλατοβόλτα  την  Παρασκευή   28

Σεπτεμβρίου. Στο χώρο της Νέας Γουϊνέας θα ενημερω-

θούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοδιαχείρισης

της καθημερινής ζωής. Στην ενημέρωση μπορούν να συμ-

μετέχουν και μη ποδηλάτες (www.neaguinea.org)  Μετά

την ενημέρωση  θα πιούν ένα ποτάκι  στην Πλατεία Πλυτά

και θα ξεκινήσουν για την επιστροφή.

Η ποδηλασία,  θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ από την

αφετηρία  του Τραμ στη Βούλα.

Πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   ή 6970308448 Εβε-

λίνα  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
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“Εκτός δρόμου”
παράσταση από ομάδα  παραπληγικών 

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, στις 7μμ. στα πλαίσια

της συνεργασίας της “Εθελοντικής Ομάδας” του Κάμ-

πινγκ Βούλας, θα δοθεί η θεατρική παράσταση από

την θεατρική ομάδα  «Εκτός Δρόμου»,  του Πανελ-

ληνίου Συλλόγου Παραπληγικών στο χώρο του Κάμ-

πινγκ (δίπλα από το ΠΙΚΠΑ), στο βάθος πριν την

παραλία.

Θα παρουσιασθούν τα μονόπρακτα του  Άντον Τσέ-

χωφ «Αρκούδα»  και «Πρόταση Γάμου».

Στις 7μ.μ. θα ανοίξει η πύλη για τα οχήματα που θα

προσέρχονται στην εκδήλωση.

Εθελοντές  Κάμπινγκ  Βούλας
http://www.voulacamp.blogspot.gr/    

http://www.enallaktiki-drasi.gr/

Μνήμες με την “ΕΥΤΕΡΠΗ” 

για την “Ευτέρπη” στο Λαύριο

Στο προαύλιο χώρο του ιστορικού νεοκλασικού κτιρίου “ΕΥ-

ΤΕΡΠΗ”, που αποκτήθηκε πρόσφατα από το Δήμο Λαυρεωτι-

κής, κλείνει η αυλαία για τα φετινά “Θορικά”, την Κυριακή 23

Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00, με την οργάνωση της εκδήλωσης

“μνήμες πολιτισμού”.

Θα  θυμηθούν μνήμες πολιτισμού και μουσικής παράδοσης

αλλά και γεγονότα, μέσω φωτογραφιών και ομιλιών,  που

σφράγισαν το κτίριο  για την ιστορία της Λαυρεωτικής.

Η  Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου, μετά μισό αιώνα επιστρέ-

φει στο φυσικό της χώρο με δυο γνωστές οβερτούρες, υπό

την καθοδήγηση του μαέστρου Θεόδ. Λεμπέση.

Θα ακολουθήσει η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρας

της ΕΡΤ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ

Η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου θα κλείσει, με

το δικό της μοναδικό τρόπο, την Κυριακή 23 Σεπτεμ-

βρίου και ώρα 8 μ.μ., το πλούσιο πρόγραμμα των φετι-

νών καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου

Μαρκοπούλου, το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώ-

σεις, σε εκατοντάδες θεατές, δημότες και επισκέπτες

της πόλης.

Η συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο του θεσμού της

Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης, θα ταξιδέψει τους θεα-

τές σε γνωστά μουσικά «μονοπάτια», από το χθες και

το σήμερα και εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπά-

θεια της Δημοτικής Αρχής για πολιτιστικές «ανάσες»

σε κεντρικά σημεία και πλατείες της πόλης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Συνεχίζεται το πρόγραμμα  πολιτιστικών και οικο-

λογικών εκδηλώσεων για το μήνα Σεπτέμβριο, όπως

παρακάτω:

Α  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

― Τετάρτη 26/9, 8 μμ

«Πάρε τα λεφτά και τρέχα» του Γούντι

Άλλεν

― Κυριακή 23/9, 7μμ

«Εκτός Δρόμου»,  θεατρική παράσταση από τη θε-

ατρική ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου Παρα-

πληγικών

Θα παρουσιασθούν τα μονόπρακτα του  Άντον

Τσέχωφ «Αρκούδα»  και «Πρόταση Γάμου»

ΟΜΙΛΙΑ για

ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Στο πλαίσιο του εορτα-

σμού της Παγκόσμιας

Ημέρας Νόσου Αλτσχάι-

μερ (21 Σεπτεμβρίου), το

ΚΑΠΗ Βάρης – Βούλας -

Βουλιαγμένης οργανώνει

ομιλία που θα γίνει την Τε-

τάρτη 26 Σεπτεμβρίου στις

19.00 στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο «Ιωνία», (δίπλα στο

Δημαρχείο στη Βούλα) με

θέμα: “ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΪ-
ΜΕΡ.  Σύγχρονες προσεγγί-
σεις για την αντιμετώπιση
της νόσου”.
Ομιλητής είναι ο Dr. Βικε-

λής Μιχάλης , Νευρολόγος,

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ 

ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Ανοιχτή ημέρα» 

Κυριακή 7 Οκτωβρίου,    11.00 –16.30

Το κέντρο γιόγκα, οργανώνει «Ανοιχτή ημέρα» για όσους θα

ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά το σύστημα της Σατυανάντα

γιόγκα και το χώρο της. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

11.00 -11.20:  Παρουσίαση της Σατυανάντα γιόγκα με dvd

11.20 - 11.30:  Διάλειμμα

11.30 - 13.00:  Τυπική τάξη Σατυανάντα γιόγκα (άσανα,

πραναγυάμα, βαθιά χαλάρωση)

13.00-13.30:   Διάλειμμα

13.30-14.15:   Εισαγωγή στο διαλογισμό (θεωρία και πρακτική)

14.15 - 14.45:  Διάλειμμα

14.45 - 16.00 : Δυναμική γιόγκα

16.00 - 16.30:  Ερωτήσεις/ Απαντήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στα:

Τηλ. 210-6641545 & 6956482415

Διαδόχου Κωνσταντίνου 32, Παιανία

e-mail-   sycp@satyanandayoga.gr

Μέσα από τα «μικρού μή-

κους» έργα (διάρκειας 30’ –

40’)που παρουσιάζονται στο

In Progress, οι καλλιτέχνες

έρχονται σε άμεση επαφή

και συνεργασία με τους θεα-

τές με συζητήσεις, ερωτημα-

τολόγια και άλλους

ευφάνταστους τρόπους αν-

ταλλαγής ιδεών, διερευνών-

τας την εξέλιξη της

δημιουργικής διαδικασίας

και τον τρόπο που μπορεί να

επηρεαστεί από τη γνώμη

του κοινού.  

Τιμή εισιτηρίου: 8€ 

22 Σεπτεμβρίου (διπλή πα-

ράσταση στις 20.00 & 21.30)

«Fuck the crisis / Let’s
dance» Μάρω Θεοδοσίου.

27 & 28 Σεπτεμβρίου

«Ο Ταρταρίνος ο εκ Ταρα-
σκώνος» Ομάδα Περιπολία

(21.30)

Κινητήρας Studio-Artistic

Residency Centre

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη

Τηλ:  2109248328www.kiniti-

rastudio.com

Στην τιμή (370€) περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Μετάβαση και επιστροφή με πολυτελές και κλιματιζόμενο

πούλμαν.

Οι δύο διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή σε 4* ξενοδοχείο.

Οι τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο 4* ξενοδοχείο στην Κων-

σταντινούπολη (περιοχή Ταξίμ)

5  πρωινά μπουφέ. 5  γεύματα - Οι περιηγήσεις.

Ο ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη.

6ήμερη εκδρομή 

στην Κωνσταντινούπολη
Δευτέρα 8 έως Σάββατο 13 Οκτωβρίου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - “ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ”

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 198,  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 210 6623.018, FAX: 210 6624.647

In Progress 2012
στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Καλλιτέχνες με Κρίση»
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμος 3Β, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει για τη μα-

ταφορά των μαθητών από τον Δήμο και προς το σχολείο,

ότι μπορούν οι  Γονείς και οι Κηδεμόνες των μαθητών που

επιθυμούν την μεταφορά των παιδιών τους από και προς

το σχολείο με τα πούλμαν του Δήμου, να προσέλθουν

από τη Δευτέρα 17/9 και από ώρα 9:00π.μ. έως 11:30π.μ.

προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής:

• για τη Δημοτική Ενότητα Βάρης στο Δημαρχείο Βάρης,

τηλ. 2132030406, Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Ευαγγε-

λία Δουράμπεη

• για τη Δημοτική Ενότητα Βούλας στο Δημαρχείο Βού-

λας, τηλ. 2132020006, Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Νικό-

λαος Χρέμος

• για τη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης στο Δημαρχείο

Βουλιαγμένης, τηλ. 2132020705, Υπεύθυνη επικοινωνίας:

κα. Μαρία Μενικολάκου

Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν παιδιά που κατοικούν μα-

κριά από το σχολείο.

Μαθήματα σκηνοθεσίας και

υποκριτικής στη Νέα Μάκρη

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες διοργανώνουν εργαστήριο

σκηνοθεσίας και υποκριτικής με εισηγητή τον Στρατή Πα-

νούριο, σκηνοθέτη και ηθοποιό, στην αίθουσα Πολύ-

τροπο, Πολιτιστικές Απόπειρες. Στο εργαστήρι μπορούν

να λάβουν μέρος, όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη του

θεάτρου. Θα διδαχτούν τις βασικές αρχές σκηνοθετικής

και υποκριτικής τέχνης. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 15:00

με 18:00. Έναρξη μαθημάτων 6 Οκτωβρίου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 693 2 241994. 

Τα μαθήματα χορού για την περίοδο 2012-2013 ξεκινούν

στην αίθουσα Πολύτροπο, Πολιτιστικές Απόπειρες:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974866451

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. Τηλέφωνο: 22940

98500 Email: apopeires@apopeires.gr

Web: http://www.apopeires.gr/  Τηλ: 2294098500

“Καθαρίζουμε τον αιγιαλό 

στο Πόρτο Ράφτη”

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, καλούν μέλη και φίλους, μι-

κρούς και μεγάλους, να καθαρίσουν μαζί  τον αιγιαλό του

Πόρτο Ράφτη. Θα συναντηθούν  στις  11 το πρωί  έξω από

τον Ιστιοπλοϊκό  Όμιλο Πόρτο Ράφτη στο Αυλάκι.

-Οι εθελοντές του Σώματος, προσφέρουν δωρεάν μαθή-

ματα: παραδοσιακών χορών, ιστορίας  εικαστικών  τε-

χνών, υγιεινής  διατροφής,  Πρώτων Βοηθειών,

φωτογραφίας, ραπτικής, παιδικής  δημιουργικής απασχό-

λησης, πλεκτικής, και  καλούν τους ενδιαφερόμενους να 

τα παρακολουθήσουν.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

www.ethelontesportorafti.com  -  Τηλ. 2299400811

Τη φετινή χρονιά αν και μειώθηκαν

δραματικά οι προβλεπόμενοι  πόροι

χρηματοδότησης από την ΕΕΤΑΑ (Ελ-

ληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και Ανάπτυξης)  προς τα ΚΔΑΠ, η Δη-

μοτική Αρχή Κρωπίας  και το ΔΣ. της

ΚΕΔΚ συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν

υπηρεσίες των ΚΔΑΠ σε παιδιά  του

Δήμου μας ηλικίας 5-12 ετών.                      

Για το σχολικό έτος 2012-2013 θα λει-

τουργήσουν τα εξής τμήματα:

Εικαστικό Εργαστήρι, Μουσική Προ-

παίδεια-Παιδική χορωδία, Θεατρικό

Εργαστήρι, Δημοσιογραφικό Εργα-

στήρι, Εκφραστικές Δημιουργίες της

Ελληνικής Γλώσσας, Αθλητικές δρα-

στηριότητες, Εκμάθηση Αγγλικών, Ερ-

γαστήρι Χορού και Κίνησης

(μοντέρνος χορός), Ξενάγηση στο

χώρο των Η.Υπολογιστών.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ :

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  13:00 έως

19:00, ΣΑΒΒΑΤΟ:  9π.μ. έως 13:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ:  21o χλμ.

Λεωφ. Λαυρίου, Καρελλάς,  τηλ: 210-

6028961,  email: kdapkor@hol.gr

H έναρξη των μαθημάτων ξεκινά τη

Δευτέρα  1η Οκτωβρίου.

KENΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ   ΚΡΩΠΙΑΣ

Η κυκλοφοριακή μελέτη στο Κορωπί, απασχολεί τη Δημο-

τική Αρχή εδώ και οκτώ χρόνια, όταν επιχείρησε ο δήμαρ-

χος Θ. Αθανασόπουλος να πεζοδρομήσει τμήμα του

κεντρικού δρόμου (Βασ. Κων/νου). Η τότε αντιπολίτευση

και σημερινή Δημοτική Αρχή είχε διαφωνίες τότε και είχε

υποσχεθεί ότι θα την αλλάξει όταν εκλεγεί και όντως αυτό

επιχειρείται με εκ νέου μελέτες.

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, παραδόθηκε  η πρώτη

φάση τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία

περιελάμβανε την καταγραφή της κυκλοφοριακής κατά-

στασης που επικρατεί. Είναι η πρώτη φάση  της τροποποί-

ησης  και αποτελεί εφαλτήριο για τη δεύτερη φάση, που

περιλαμβάνει μορφές δημόσιας διαβούλευσης και υποβο-

λής προτάσεων.

H πρώτη φάση περιελάμβανε  την απογραφή του υφιστάμενου

οδικού δικτύου (πλάτη οδών/πεζοδρομίων κυκλοφοριακή οργά-

νωση, θέσεις και είδη ρυθμιστικών πινακίδων κα.), μετρήσεις κυ-

κλοφοριακών φόρτων σε όλες τις σηματοδοτημένες

διασταυρώσεις και σε επιλεγμένες θέσεις, καταγραφή χώρων

και καθεστώτος στάθμευσης, διερεύνηση προσφοράς και χαρα-

κτηριστικών στάθμευσης κεντρικής περιοχής Δήμου, καταγραφή

και ανάλυση ατυχημάτων τελευταίας τριετίας, καταγραφή και

ανάλυση αστικής συγκοινωνίας, επισήμανση και ανάλυση των

κυκλοφοριακών προβλημάτων  και καθορισμός  σχεδιασμού προ-

τάσεων για την επίλυσή τους.

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά, έρχεται η ώρα της έναρ-
ξης και στη συνέχεια της υλοποίησης της νέας κυκλοφοριακής με-
λέτης για την πόλη του Κορωπίου. Μια μελέτη που θα δώσει πνοή
στην τοπική αγορά, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων ιδιαίτερα τώρα που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαν-
τικά πλήγματα σε όλη την κοινωνία του Κορωπίου. 
Εγινε η παραλαβή της πρώτης φάσης και αναμένεται μέσα στο
επόμενο διάστημα η 2η φάση της μελέτης που θα έχει προτάσεις
και η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αρχικά στην Επι-
τροπή Διαβούλευσης, στους μηχανικούς του Κορωπίου  και στη
συνέχεια στους δημότες». 

Όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να υποβάλει οποιαδήποτε

πρόταση σχετική μπορεί να απευθύνεται στους δημοτικούς

συμβούλους Νίκο Γιαννάκο και Παναγιώτη Πολίτη.

Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Κρωπίας

Ανασύνταξη - Επικαιροποίηση
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Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής

και  Π.Δ για τον  Υμηττό
Σύσκεψη Δημάρχων στην Βούλα

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη Δημάρχων στο δημαρχείο των

3Β στη Βούλα,  Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο το

Ρυθμιστικό Σχέδιο  Αττικής και το Π.Δ Υμηττού. Συμμετείχαν

οι Δήμοι που εμπλέκονται με τις ζώνες Υμηττού.

Στη σύσκεψη, όπως πληροφορηθήκαμε συμμετείχαν ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο Δήμαρχος των

3Β  Σπυράγγελος Πανάς, ο Δήμαρχος Παιανίας –Γλυκών

Νερών Δημήτρης Δάβαρης, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κων-

σταντίνος Κόκκορης, ο Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης Κ. Πα-

παδόπουλος, υπηρεσιακοί παράγοντες των δήμων και

νομικοί συνεργάτες. 

Συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που δημιουργεί

στους εν λόγω Δήμους η εφαρμογή του Προεδρικού Δια-

τάγματος «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιο-

χής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών

Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων» ( ΦΕΚ Δ’ αριθ. 187/16-6-2011

Τέλος αποφασίστηκε να κατατεθεί προς τον αρμόδιο

Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ευ. Λι-

βιεράτο υπόμνημα που θα αναφέρει τα ζητήματα κάθε

Δήμου και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης

στη συνάντηση που θα ακολουθήσει μεταξύ των Δημάρ-

χων και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου

Τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές

στη Βάρη, έχει θίξει κατ' επανάληψιν στο Δημοτικό

Συμβούλιο 3Β, ο τέως δήμαρχος Βάρης και δημοτι-

κός σύμβουλος Παναγιώτης Καπετανέας.

Μάλιστα σε κάποια απάντηση του Δημάρχου, τόνισε

ότι είναι στην προτεραιότητά του, γιατί κάποια ημέρα

που βρέθηκε στη Βάρη, άκουσε έναν παπού να φω-

νάζει στο εγκονάκι του, "πρόσεχε παιδί μου γιατί

είναι σκουριασμένες μην κοπείς" και ένιωσε πολύ

άσχημα.

Ηρθε η ώρα προφανώς να επισκευαστούν. Οπως μας

ενημερώνει με δελτίο Τύπου,  έχουν ξεκινήσει οι ερ-

γασίες αναβάθμισης σε πολλές παιδικές χαρές. Ήδη

έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εργασίες στην

παιδική χαρά της παραλίας της Βάρκιζας. Παράλ-

ληλα, η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στις απα-

ραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση όλων των

παιδικών χαρών του Δήμου από τον Ελληνικό Οργα-

νισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς σημείωσε ότι: «Στόχος μας
είναι η δημιουργία κοινωνικών υποδομών που θα
προσφέρουν ασφάλεια, ψυχαγωγία και ευκολία
στους πολίτες όλων των ηλικιών». 

Επισκευάζονται οι παιδικές χαρές στη Βάρη

Αυτά και άλλα καταρτυρήθηκαν κατά του

Δημάρχου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Σπυράγγελου Πανά από δημοτικό υπάλ-

ληλο, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την

επικουρεία του Σωματείου Εργαζομένων.

Σχετική συνοπτική αναφορά έγινε στην

ΕΒΔΟΜΗ και στο προηγούμενο φύλλο.

Oι αναφορές του καταγγέλοντος δημοτι-

κού υπαλλήλου Βασίλη Λεοχρήστου (Β.Λ.)

και του Σωματείου Εργαζομένων στα 3Β,

διαβάστηκαν στο Δημ. Συμβούλιο κι εκείνο

...δεν ίδρωσε - πλην του Ι. Σκουμπούρη & Π.

Καπετανέα - αν και ο υπάλληλος ζητούσε

στην αναφορά του, “διερεύνηση” της υπό-

θεσης και “προστασία της τιμής και της
υπόληψής του καθώς και όλων των συνα-
δέλφων του που έχουν αντιμετωπίσει την
ίδια αντίστοιχη συμπεριφορά”.

Ο Σπ. Πανάς αρκέστηκε απλά να διαψεύσει.

Ο μάρτυρες απουσίαζαν.

Αφού το Δ. Σ. ΔΕΝ αντελήφθη τη σοβαρό-

τητα του συμβάντος, αναγκάζομαι από καθή-

κον να του το επισημάνω “αυτεπαγγέλτως”

εγώ, αφού στο παρελθόν είχα διεκδικήσει το

ρόλο του “Συνηγόρου του Δημότη”, αλλά και

ως πρώτος ιστορικά και μοναδικός Αντιδή-

μαρχος (1983-86) που είχα αντιμετωπίσει πα-

ρόμοιες περιπτώσεις και είχαν καταλήξει

επιτυχώς σε σοφρωνισμό των διαπλεκομέ-

νων και αμοιβαίες μεταμέλειες, οπότε και

έσκισα την ΕΔΕ που ήδη είχα λάβει.

Τι λέει ο υπάλληλος

Στην αναφορά του την επομένη του συμ-

βάοντος, ο υπάλληλος Β.Λ. γράφει: 

«...Την Πέμπτη 6/9/2012 και ενώ βρισκό-
μουνα στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας
και εργαζόμουνα και ενώ λίγο πρίν σε συ-
νάντηση μου με τον κ.Δήμαρχο στις σκά-
λες μου είπε: “δεν σου είπα να μην ανέβεις
στον επάνω όροφο ρε;” δέχθηκα λεκτική
επίθεση από τον Δήμαρχο κ. Πανά με προ-
σβλητικά λόγια όπως “δεν σε θέλω στην
υπηρεσία”, “κλεφτρόνι”, “αληταρά” και
σωματική βία (σπρώξιμο) κίνηση από την
οποία τον συγκράτησε  ο κ.Φαμέλης και ο
κ.Γιατράς που ήταν παρόντες. Παρόντες
ήταν επίσης και άλλοι συνάδελφοι και ο Αν-
τιδήμαρχος Διαφάνειας κ.Κοντονής στον
οποίο και έκανα έκκληση να ελέγξει την
συμπεριφορά του Δημάρχου».

Εάν αληθεύουν αυτά που καταμαρτυρεί ο

υπάλληλος, και η διαίσθησή μου και οι πλη-

ροφορίες μου λένε ότι αληθεύουν, τότε ο

Σπ. Πανάς δεν έχει διαπράξει απλώς το ποι-

νικό αδίκημα της “έργω και λόγω” εξύβρι-

σης, αλλά επειδή ο Σπ. Πανάς είναι

δήμαρχος και με την ιδιότητά του αυτή

ενήργησε, προσβάλλει βάναυσα το θεσμό

που εκπροσωπεί μεταφέροντας πρακτικές

άλλων χώρων, στην πολιτική ζωή της

χώρας μας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτό, αφού διερευνηθεί, πρέπει να στηλι-

τευτεί και να καταγγελθεί. Να επιβληθεί δε

στο δήμαρχο η δημόσια ομολογία και συγ-

γνώμη, αφού δεν το έπραξε μόνος του και

το διέψευσε. Εάν επιμένει στη διάψευση,

να καταμηνύσει τον υπάλληλο για συκο-

φαντική δυσφήμιση, ενώπιον του Δημ. Συμ-

βουλίου, του τοπικού Τύπου και της τοπικής

κοινωνίας.

Θέση οφείλουν να λάβουν, - υποχρεούνται

απέναντι στην Υπηρεσία, απέναντι στο Δ.

Συμβούλιο, απέναντι στην κοινωνία και, κυ-

ρίως, απέναντι στην αλήθεια, οι αναφερό-

μενοι παρόντες μάρτυρες, Αντ. Φαμέλης,

πρώην Δήμαρχος (και μπράβο του για την

κατευναστική παρέμβαση), Δ. Κοντονής,

Αντιδήμαρχος διαφάνειας και ο δικηγόρος

του Δήμου Δ. Γιατράς.

Τα σκουπίδια δεν πρέπει να κρύβονται κάτω

από το χαλί. Να υποσημειώσω ότι δεν είναι

το μοναδικό γεγονός. Παραλλαγές έχουν

συμβεί και με άλλους υπαλλήλους και μά-

λιστα ανωτέρας βαθμίδας της υπαλ. ιεραρ-

χείας, αλλά και μεταξύ αιρετών

αξιωματούχων, όπως αυτό μεταξύ Αντιδη-

μάρχου Ν. Ζαχαράτου, που άσκησε “σωμα-

τική βία”, κατά του τ. Αντιδημάρχου Δ.

Δαβάκη, περιστατικό εν ολίγοις που επα-

νελήφθη στην προχθεσινή συνεδρίαση

(10/9).

Ως πρώτος Αντιδήμαρχος και επί σειρά

πολλών - πολλών ετών παρών στην τοπική

Αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι εισάγονται νέα,

κακά ήθη στην πολιτική σκηνή της Βού-

λας, άγνωστα από τις ιδρύσεώς της. 

Παρακαλώ τους δημοτικούς συμβούλους,

έναν - έναν ξεχωριστά, να μη μείνουν αδιά-

φοροι.

Κ. Βενετσάνος

Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς  τ ο υ  Δ η μ ό τ η

Απαράδεκτη συμπεριφορά του Σπ. Πανά κατά υπαλλήλων του Δήμου 3Β
Χλιαρή στάση του Συμβουλίου - αρνείται ο Δήμαρχος

Ηταν παλιά σκέψη της εφημερίδας η καθιέρωση στήλης “Συνήγορου του Δημότη”. Ανε-

στάλη η πραγματοποίηση της σκέψης αυτής την πρώτη φορά το 2002 γιατί το συμπεριέ-

λαβε στο πρόγραμμά του ο υποψήφιος Δήμαρχος Παν. Κανελλόπουλος. Μετά γιατί

προβλέφθηκε στη διοικητική μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη”. Για την αποτυχημένη του

εφαρμογή, πανελληνίως, έχουμε γράψει και θα ξαναγράψουμε.

Βέβαια η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ από τη γέννησή της λειτουργεί ως συνήγορος του δημότη,

γιατί οι αναγνώστες μας έχουν μόνιμο ανοιχτό βήμα και συχνά προστρέχουν σ’ αυτό, κα-

ταγγέλοντας ή διαμαρτυρόμενοι για πρόσωπα και πράγματα.

Από σήμερα παίρνει τη μορφή ειδικής στήλης με “συνήγορο” τον Κώστα Βενετσάνο, που

έχει βιώσει την τοπική αυτοδιοίκηση δεκαετίες και ως Αντιδήμαρχος και ως ενεργός πο-

λίτης.                    της έκδοσης

«...Ρε ...αληταρά... κλεφτρόνι» και...
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«Όσοι επιζητούν τα φθαρτά και  τα εφήμερα,
μένουν μακριά από τη αλήθεια και τη δικαιο-
σύνη, και αφοσιώνονται  στην απληστία και
στις τιμές».                                      Ηράκλειτος

(Οκόσοι τυγχάνουσιν επιχθόνιοι της μεν αληθη-
ίης  και δικαιοπραγμοσύνης απέχονται απληστίη
δε και δοξοκοπίη προσέχουσι).

Ο Ηράκλειτος, ήταν γιος του Βλόσωνα  ή του
Ηράκωντα, είχε δε γεννηθεί στην Έφεσο
γύρω στο 504-501 π.Χ. (69η Ολυμπιάδα). Φαί-
νεται όμως ότι ήταν ένα  αινιγματικό και “ιδι-
αίτερο” πρόσωπο.  Εγωϊστής, υπερόπτης, με
μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, από όλους αν-
τιπαθής και προς όλους δεικτικός, απορριπτι-
κός και απόκοσμος, χωρίς φίλους.  
Με δυό λόγια καταγράφεται στην ιστορία σαν
μισάνθρωπος. Εκαυχάτο  ότι δεν υπήρξε μα-
θητής κανενός και  ότι όλα τα έμαθε μόνος
του, (ήκουσε τ΄ουδενός. Μαθείν πάντα
παρ΄αυτού).  Έλεγε ότι όταν ήταν μικρό παιδί
δεν ήξερε τίποτα. Αλλά όταν μεγάλωσε τα
ήξερε όλα. Δεν έπαυε να τονίζει, πως η πολυ-
μάθεια δεν μας κάνει ικανούς  να κατανοούμε
τα όντα· δεν μας κάνει έξυπνους «πολυμαθίη
νοόν ού διδάσκει». Δεν δίσταζε πάλι να λέγει
περιπαικτικά:  «Αν η πολυμάθεια βοηθούσε, θα
είχε κάνει έξυπνο και  σοφό τον Ησίοδο, μα
και  τον Πυθαγόρα,  και τον Ξενοφάνη αλλά
και τον Εκαταίο». Έλεγε  ακόμη ότι  ο  Όμη-
ρος πρέπει, όχι μόνο να μη γίνεται δεκτός σε
αγώνες  (ποιητικούς), αλλά και να ραπίζεται.
Ομοίως και ο Αρχίλοχος. Για τους δυό τελευ-
ταίους έτρεφε μεγάλη οργή, γιατί και οι δύο
είχαν εκφρασθεί κατά του πολέμου και της
έριδος μεταξύ των ανθρώπων.   
Η αρχή του ήταν ότι «ο πόλεμος πάντων μεν
πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν
θεούς έδειξε, τους ανθρώπους, τους μεν δού-
λους εποίησε, τους δε ελευθέρους». Δηλαδή,
ο πόλεμος είναι ο πατέρας και ο βασιλιάς των

πάντων και άλλους μεν τους  έκανε θεούς, άλ-
λους δε ανθρώπους. Και από τους ανθρώπους
μερικούς τους έκανε  δούλους, άλλους όμως
ελεύθερους. 
Εδώ βλέπομε, ότι στο “πιστεύω” του, ο πόλε-
μος, ο ανταγωνισμός και η έρις,  είναι ο λόγος
και η αιτία κατά την οποία  εκφράζεται η κυ-
ριαρχία της αλλαγής, της οποιασδήποτε αλ-
λαγής στο αιώνιο “γίγνεσθαι”. Το αιώνιο
μεταβαλλόμενο “γίγνεσθαι” είναι η ολοκλη-
ρωτική αστάθεια του “πραγματικού” που ενερ-
γεί και  βρίσκεται αδιάκοπα  σε εξέλιξη, χωρίς
ποτέ να είναι στατικό. Είναι το νερό στο πο-
τάμι, που τρέχει και αλλάζει συνεχώς και αν
τύχει και μπείς μια φορά σε αυτό, τη δεύτερη
φορά θα  βραχείς σε καινούργιο  νερό. Άλλο
τώρα νερό, θα έχει πάρει τη θέση του:  «Δίς
τον αυτόν ποταμόν ουκ άν εμβαίης».
(Πλάτ. Κρατύλος).
Κάτω από αυτό το αλληγορικό, το πέραν κάθε
στατικού συγκρουσιακό γίγνεσθαι, αναφύον-
ται οι ηγήτορες, αλλά και οι σοφοί άνθρωποι.
Και γενικότερα η παντοειδής ελευθερία,
όπως  και η υποδούλωση του ανθρώπου, η
οποία κατά κανόνα μετά από σύγκρουση και
ρήξη μιας ηρεμίας τότε μόνο επέρχεται. Ηρε-
μίας ζωής, ηρεμίας κοινωνίας, ηρεμίας οικο-
νομικής. Και πιο μεταφορικά, αν συνεχώς
επικρατούσε   “ηρεμία”   και γαλήνη, αν η
δράση  και η αντίδραση ανάμεσα στις αντίθε-
τες ουσίες  και πράγματα, δηλαδή  ο ανταγω-
νισμός,  έπαυε, τότε ο νικητής θα εγκαθίδρυε
τη μόνιμη κυριαρχία του· θα επέβαλε την “μο-
νιμότητα” εφ΄όλων των πραγμάτων, εμψύχων
και αψύχων, εμβίων και μη,   με αποτέλεσμα  ο
κόσμος να  κατέληγε στην αυτο-εξαφάνισή
του. Κάθε ζευγάρι αντιθέτων συνδέεται άρρη-
κτα και εξελικτικά, χάριν στην αυτόματη εκ
της αενάου πάλης διπολική  διαδοχή. Η γενική
ισορροπία του κόσμου μπορεί να διατηρηθεί,
μόνο αν η αλλαγή προς τη μία κατεύθυνση,

προκαλεί τελικά μια άλλη προς την άλλη· δη-
λαδή αν υπάρχει συνεχής  ανταγωνισμός των
αντιθέτων. Ιδιαίτερα στον άνθρωπο όπου  η
ζωή και ο θάνατος, η εγρήγορση και ο ύπνος,
τα νιάτα και τα γηρατειά αλλάζουν, γίνονται
εκείνα και αν εκείνα πάλι αλλάξουν γίνονται
αυτά. Κάθε ζευγάρι αντιθέτων αποτελεί μια
ενότητα και μια πολλαπλότητα. Και  τα δια-
φορετικά ζευγάρια είναι επίσης αλληλένδετα.  
Ο Αριστοτέλης επικροτεί, αλλά και μένει σκε-
πτικός    στο ότι   τα πράγματα που θεωρούν-
ται ότι σχηματίζουν σύνολα,  «είναι και δεν
είναι ένα όλον», συναρθρώνονται και δια-
λύονται, βρίσκονται και δεν βρίσκονται σε αρ-
μονία. Δηλαδή ότι από όλα προέρχεται το ένα,
και από το ένα όλα.  “Εκ πάντων έν και εξ ενός
πάντα”, “Περί Κόσμου”, 5, 396  β- 20.
Σχετικά  ο Πλάτων λέει στον “Φαίδωνα”: «Σε
κάθε άνθρωπο  η δύναμη του θανάτου και η
δύναμη της ζωής επενεργούν κάθε στιγμή.  Οι
δύο δυνάμεις επενεργούν ταυτοχρόνως, γιατί
ο αιώνιος ανταγωνισμός τους, δεν επιτρέπει
ούτε τον μόνιμο θρίαμβο ούτε τη μόνιμη κα-
ταπίεση». Και ο Ηράκλειτος συμπληρώνει
«Ξυνός γαρ ο κοινός»· δηλαδή όλα είναι ενω-
μένα σε μια κοινή αρχή.  Αυτός ο κόσμος, που
είναι ένας στην ολότητά του υπήρχε πάντα,
υπάρχει και θα υπάρχει, και δεν τον έπλασε
κανένας θεός ή άνθρωπος:  είναι μια αιώνια
φωτιά: «πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και
αποσβέννυμεμενον μέτρα», (Κλήμης Στρωμ.
V, 104,1). Μια πελώρια αιώνια φωτιά λοιπόν
είναι ο κόσμος, που σβήνει και ανάβει αλλά
πάντοτε με “μέτρο”. 

Η συζήτηση νομίζω ότι πολύ εβάθυνε και ήδη
ξέφυγε από τα όρια ενός απλού άρθρου. Μα
το  θέμα είναι δύσκολο και χαρακτηριστικό
του Ηράκλειτου είναι η δυσχέρεια κατανόη-
σης των λόγων του. Τον είπανε “σκοτεινό” και
μελαγχολικό.  Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης
δεν τον  πήραν πολύ σοβαρά ίσως και δεν
προσπάθησαν ποτέ να  διεισδύσουν στο με-
ταφορικό  νόημα των λόγων του.   Ο Πλάτων
δε αναφέρεται σποραδικά στον Ηράκλειτο
και  όταν αναφέρεται, αυτό γίνεται με  χιου-
μοριστική ή ειρωνική διάθεση.  Όμως όλοι οι
προσωκρατικοί φιλόσοφοι  είχαν εντυπωσια-
σθεί από τον λόγο του  στην κυριαρχία της αλ-
λαγής στον κόσμο· στον κόσμο που έβλεπαν.
Από την  κυριαρχία  στην οποία επικρατεί η
ιδέα του “μέτρου” το οποίο  ενυπάρχει στην
αλλαγή της σταθερότητας που την παρακο-
λουθεί αδιάλειπτα και την ελέγχει. Ο Ηρά-
κλειτος δεν έγραψε κανένα βιβλίο ή υπέθεταν
ότι έγραψε μόνο το “Περί Φύσεως”. Τα διασω-

ζόμενα αποσπάσματα μοιάζουν με προφορι-
κές ρήσεις, οι οποίες απομνημονεύονται εύ-
κολα.  «Χρυσόν γάρ οι  διζήμενοι γήν πολλήν,
ορύσσουσι και ευρίσκουσι ολίγον», δηλαδή
αυτοί που χρυσάφι αναζητούν, γη πολλή σκά-
βουν και λίγο βρίσκουν. «Είς εμοί μύριοι, εάν
άριστος», ο ένας για εμένα αξίζει για δέκα χι-
λιάδες,  αν αυτός είναι άριστος.  Όλες οι ρή-
σεις του Ηράκλειτου είναι αποφθεγματικές
και δυσνόητες. Ο ίδιος μάλιστα υπερηφα-
νευόταν λέγοντας, ότι τις έκανε έτσι για να
τις καταλαβαίνουν μόνο οι ικανοί κα όχι ο
όχλος:  «Όπως οι δυνάμενοι (μόνοι) προσίοιεν
αυτώ και εκ του δημώδους ευκαταφρόνητον
ή». Η γλώσσα  του δεν σταματούσε να σχο-
λιάζει και να καταφρονεί τους συμπολίτες
του.  Όταν  τον ρώτησαν γιατί όλο παίζει
ζάρια με τα παιδιά στο ναό της Αρτέμιδος,
τους απέρριψε λέγοντας: «Τι ώ κάκιστοι θαυ-
μάζετε; ή ού κρείττον τούτο ποιείν  ή μεθ’
υμών   πολιτεύεσθαι». Δηλαδή,  γιατί παραξε-
νεύστε κάκιστοι άνθρωποι; Δεν είναι καλύ-
τερο να κάνω αυτό, παρά να πολιτεύομαι μαζί
σας.  
Ο Ηράκλειτος πέθανε γύρω στα  εβδομήντα
του χρόνια. Και  ιδού πως:  Αηδιασμένος από
αυτά που έβλεπε να γίνονται μεταξύ  των συμ-
πολιτών του, είχε καταφύγει στα βουνά. Εκεί
ζούσε ασκητικά και ολομόναχος,  τρώγοντας
μόνο χόρτα και βλαστάρια. Η κοιλιά του πρή-
στηκε. «Υδρωπικία» αποφάνθηκαν οι τότε
γιατροί. «Γέμισε  νερό η κοιλιά μου»,  σκέ-
φτηκε αυτός. Γυμνώθηκε με την κοιλιά έξω
στις ακτίνες του ήλιου, με σκοπό να τη θερ-
μάνουν και να τη στεγνώσουν. Ακόμα προχώ-
ρησε σε κάτι παραπάνω:  σκέπασε την κοιλιά
του με κοπριά,  προσπαθώντας  με την επί-
τευξη περαιτέρω  θερμότητας να απορροφη-
θεί  το κοιλιακό υγρό. Βρωμούσε ολόκληρος.
Κανείς δεν τον πλησίαζε. Τελικά πέθανε χωρίς
κανείς να το αντιληφθεί. Οι γείτονες τυχαία
το αντιλήφθηκαν, όταν είδαν από πάνω του
άγρια σκυλιά να τρώνε την κοπριά μαζί και τις
σάρκες του.  
Αν όμως οι σύγχρονοί του δεν τον κατάλαβαν,
οι μεταγενέστεροι μελετητές στο φιλοσοφικό
στερέωμα τον εξετίμησαν και με σεβασμό ξα-
ναφέρνουν στο προσκήνιο τις σκέψεις του. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 
Βιβλιογραφία 
1) Kirk, Raven Schofield: “Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι”,
Εκδ. ΜΙΕΤ
2) Νίτσε: “Η Γέννηση της φιλοσοφίας”,  Εκδ. Κορόντζη 
3) “Ηράκλειτος”, Εκδ. Ζήτρος 
4) Διογένης Λαέρτιος: “Βίοι φιλοσόφων”, Εκδ. Γεωργιάδη 
5) “Λεξικό Αρχαίου Κόσμου”, Εκδ. Δομή 

6) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος
σε μερική  προσέγγιση 

Προκλητικός ο Ν. Ζαχαράτος!

Ξεπέρασε τα όρια, θα έλεγα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Νίκος Ζαχαρά-

τος, και στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη

19/9.

Ομιλώντας ο Δ. Δαβάκης για την αναμόρφωση του προ-

ϋπολογισμού, του “πέταξε” ο Ν. Ζαχαράτος: «πήγαινε να

πουλήσεις κανένα φάρμακο, ρε» και ενώ ο Δ. Δαβάκης συ-

νέχισε να μιλάει του απηύθυνε και πάλι  με απειλητικό

ύφος, ότι δεν ξέρει τι λέει, έτσι που σηκώθηκαν όλοι όρθιοι

για να τον ...καλμάρουν.

Ο Γ. Νιτερόπουλος ζήτησε την αποβολή του από την αί-

θουσα, αλλά ο πρόεδρος δεν απεδέχθη, γιατί όπως είπε:

«θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί άλλοι» και μας δημιούρ-

γησε ερωτηματικά. Δεν νομίζω να έχει συμπεριφερθεί

έτσι, ποτέ άλλος δημοτικός σύμβουλος στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο;

Και το δις εξαμαρτείν..., δεν επιτρέπεται.

Και το άκρον άωτον· επειδή καταψηφίστηκε η αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού, αποχώρησε αγανακτισμένος

χαρακτηρίζοντας τους συμβούλους ανεύθυνους!

Κάτι δεν πάει καλά με τον αντιδήμαρχο.

Τουρκική προπαγάνδα από
τα ελληνικά κανάλια!

Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τα γυάλινα παράθυρα, ως προ-

παγανδιστές των Τούρκων και αποδέκτες, τον κάτοικο και της

τελευταίας καλύβας που διαθέτει γυάλινο κουτί, αφού η μόνη

τους διασκέδαση, των Ελλήνων, κατάντησε να είναι το γυά-

λινο κουτί.

Είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό τα ελληνικά κανάλια από

τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ να παίζουν τα τούρ-

κικα σήριαλ και το ιδιαίτερα προσβλητικό για την ιστορία μας

“Σουλεϊμαν”, τα οποία προωθεί η τουρκική προπαγάνδα - και

αυτοί καλά κάνουν - εμείς τι κάνουμε;

Προσπαθούν να περάσουν στην αντίληψη του κόσμου μία

τουρκική κοινωνία πολύ ωραία, με παραδόσεις και αξίες, με

δημοκρατικές διαδικασίες(!) κρύβοντας “με φερετζέ” τα με-

γάλα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες σε καταστρατήγηση

βασικών αρχών, μιας κοινωνίας που θέλει να λέγεται ελεύ-

θερη.

Πολύ ωραία μίλησε και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθι-

μος, για το θέμα, επισημαίνοντας τους κινδύνους...

Μοιάζει με το λύκο που χαϊδεύει το πρόβατο, πριν το κατα-

σπαράξει...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Είδα μιά φωτογραφία σε εφημερίδα. Από εκείνες τις φω-

τογραφίες που επαληθεύουν το κινέζικο ρητό «μιά ει-
κόνα αξίζει όσο δέκα χιλιάδες λέξεις». Το πρωί της

Πέμπτης 6 Σεπτεμβρίου τα προεδρεία των Δικαστικών

Ενώσεων προσήλθαν σε προγραμματισμένη συνάντηση

με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, να δια-

μαρτυρηθούν για τις νέες εξαγγελθείσες μειώσεις στα

μισθολόγιά τους, που θα κυμαίνονται κατά μέσον όρο

στο 23-25%, τόσο στους μισθούς, όσο και στα επιδό-

ματα. Το ύφος της προέδρου της Ένωσης Δικαστών και

Εισαγγελέων, κυρίας Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου

ήταν χαρακτηριστικό ενώ πλησίαζε το γραφείο του

υπουργού. Ήταν το ύφος του ανθρώπου που προσέρχε-

ται στο πεδίο μιάς μάχης με την συντριπτική βεβαιότητα

ότι έχει ηττηθεί πριν πολεμήσει.

Ο Στουρνάρας –όνομα και πράγμα- ανακοίνωσε στους

συνδικαλιστές δικαστικούς τις νέες περικοπές στους μι-

σθούς τους με το αφοπλιστικό επιχείρημα «δεν μπορώ
να κάνω διαφορετικά, ο Σόϊμπλε με πιέζει για περικοπές
11,5 δισ. ευρώ». Η δικαστική εξουσία ενός κατ’ επίφασιν

ευνομούμενου και κυρίαρχου κράτους άκουγε από στό-

ματος της εκτελεστικής εξουσίας ότι αληθινή εξουσία

στην Ελλάδα είναι μεταξύ άλλων ξένων κατακτητών κι

ένας Γερμανός, ονόματι Σόϊμπλε.

Για την «τιμή των όπλων» -ποιά τιμή; ποιών όπλων;- οι

περίφημοι κατά δημοσιογραφική ορολογία «δικαστικοί

κύκλοι» προέβησαν στις γνωστές διαρροές προς τον

Τύπο για να πουν τα παραπονάκια τους, ώστε να κατα-

νοήσουν τον καημό των δικαστών οι μισθο-λιμοκτονούν-

τες των 800 και των 500 ευρώ. Όμως, διαρροές

δικαιολογούνται να έχουν τα καζανάκια. Οι υπηρετούν-

τες θεσμούς –και μάλιστα αυτόν της Δικαιοσύνης- δεν

καταξιώνουν εαυτούς και τα θέσμια προβαίνοντες σε

διαρροές. Οφείλουν να προβαίνουν σε ευθαρσείς, επώ-

νυμες και κατηγορηματικές δηλώσεις, προσιδιάζουσες

στο κύρος που θα έπρεπε να περιβάλλει το αξίωμά τους.

Εκείνο το κύρος, εκείνης της Δικαιοσύνης, που αν τα τε-

λευταία 38 χρόνια στεκόταν στο οφειλόμενο ύψος της,

οι πολιτικοί γύπες που κατεσπάραξαν την Ελλάδα, θα

υποδέχονταν ως παλιοί τρόφιμοι τον Τσοχατζόπουλο

στον Κορυδαλλό και βέβαια η πατρίδα μας θα ήταν σή-

μερα σε πολύ καλύτερη θέση και κυρίως θα ήταν δική

μας. 

Την ίδια ώρα της συνάντησης των δικαστικών προ-

εδρείων με τον υπουργό Οικονομικών, λίγα μέτρα πιο

πέρα, διαμαρτύρονταν και οι εργαζόμενοι των Σωμάτων

Ασφαλείας για τις εξοντωτικές περικοπές στους ήδη

άθλιους μισθούς τους. Το ομολογουμένως επιμελημένο

ντύσιμο και τα αξεσουάρ της προέδρου της Ενώσεως Δι-

καστών και Εισαγγελέων, στη φωτογραφία που αξίζει

όσο δέκα χιλιάδες λέξεις, κοστίζουν τουλάχιστον  έξι μι-

σθούς μιάς Ειδικής Φρουρού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ας δούμε όμως τι ψιθύρισαν οι «δικαστικές διαρροές»

στον Τύπο (εφημ. «η Ελλάδα», Παρασκευή 7 Σεπτεμ-

βρίου 2012): «Εφόσον τελικά εφαρμοσθούν οι νέες πε-
ρικοπές –ομιλούν σαφέστατα για τις περικοπές μόνον

στους δικούς τους μισθούς- ουσιαστικά διαλύεται τε-
λείως η μεσαία τάξη –το ότι διαλύεται η χώρα δεν φαί-

νεται να τους απασχολεί- και αποδομείται σημαντικά ο
θεσμός της Δικαιοσύνης».

Mais qu’ est que vous dites mesdames et messieurs de la

Justice, μα τι λέτε κυγίες και κύγιοι της Δικαιοσύνης; Δια-

λύεται η μεσαία τάξις; Oh mais ca c’est terrible, αυτό είναι

τγομεγό! C’ est incroyable, είναι απίστευτο! Και πως θα

ζήσουν χωρίς τη μεσαία τάξη των δικαστών, οι πληβείοι

των 500 ευρώ, όταν θα μπουκάρουν για πλιάτσικο στα

σουπερμάρκετ και θα τους συλλαμβάνει η αστυνομία των

800 ευρώ για να τους παραπέμψει σε εσάς, να τους δι-

κάσετε; Αν, βέβαια, έχει βενζίνη το περιπολικό να τους

πάει μέχρι το δικαστήριο.

Πληροφοριακά, «μεσαία τάξη» αξιότιμοι ψιθυρίζοντες

«δικαστικοί κύκλοι», είναι πρωτίστως και κυρίως η μεσαία

παραγωγική τάξη της χώρας και όχι η μεσαίων έως

αγνώστων απολαβών τάξη των μεσαίων στυλοβατών του

γνωστού, αποκρουστικού συστήματος εξουσίας. Μεσαία

τάξη είναι η αποδεκατισμένη από τα μνημόνια τάξη των

δημιουργούντων υπαρκτό και όχι αεριτζήδικο πλούτο,

αύξηση του Α.Ε.Π., θέσεις εργασίας, εξαγωγικό εμπόριο

και άνοδο του βιοτικού επιπέδου, συνθλιβόμενη με τις οι-

κονομοκτόνες φορομπηχτικές πολιτικές από τα εκά-

στοτε στουρνάρια στο υπουργείο Οικονομικών.

Και συνεχίζει η δακρύβρεχτη δικαστική διαρροή: «Φαν-
τάζει αδιανόητο για μιά χώρα η οποία παρακμάζει οικο-
νομικά αλλά και ηθικά, ένα προπύργιο όπως η Δικαιοσύνη
(!!!) να μπαίνει σε τόσο σοβαρές περιπέτειες (σοβαγά

mon petit;). Ορισμένοι οφείλουν να καταλάβουν ότι οι δι-
καστές και οι εισαγγελείς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι
αλλά λειτουργοί». 

Ενίσταμαι κυρία και κύριε δικαστά. Η χώρα παρήκμασε

πρώτα ηθικά και κατόπιν, κατά νομοτέλεια, παρήκμασε

και οικονομικά. Και στις δύο παρακμές, δυστυχώς, η

Θέμις παρέστη περισσότερο τυφλή απ’ ότι πρέπει κι

εκείνη η σπάθα της έπιπτε μόνον επί φουκαράδων. Κι

όσο για τη ζυγαριά της και τα ζύγια της, θαυμαστά πράγ-

ματα βρε παιδί μου, θαυμαστά! «Προπύργιο» θα θέλαμε

πολύ να είσαστε, αλλά δεν είστε. Εάν είχατε υψώσει

εαυτούς ως προπύργιο του Έθνους και της Κοινωνίας, οι

φυλακές όλης της χώρας δεν θα χωρούσαν τους ουτι-

δανούς που τώρα ικετεύετε για ν’ αποφύγετε τις περι-

κοπές στους δικούς σας, μόνο, μισθούς. Ένα παράδειγμα

από τα άπειρα; Ο Γιωργάκης, ο Παπακωνσταντίνου, ο

Προβόπουλος και ο Γεωργίου της Στατιστικής Υπηρεσίας

έπρεπε προ πολλού να είναι χωμένοι στη στενή επί

εσχάτη προδοσία. Τα καραμπινάτα στοιχεία ήταν και

είναι μπροστά σας και βοούν.

Για «να καταλάβουν ορισμένοι ότι οι δικαστές δεν είναι

δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά λειτουργοί», οφείλετε να το

κατανοήσετε, να το πραγματώσετε και να το καταξιώ-

σετε πρωτίστως εσείς, ώστε εκείνοι που δεν το καταλα-

βαίνουν, να σας τρέμουν κι εμείς οι άλλοι, αφού πρώτα

δούμε ότι σέβεστε εαυτούς και το λειτούργημά σας, να

σας σεβόμαστε, να σας καμαρώνουμε, να σας εμπι-

στευόμαστε και να μας εμψυχώνετε.

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Δικαστών και Ει-

σαγγελέων, μήπως αντί να παρακαλάτε ένα στουρνάρι,

θα είχατε καλύτερα αποτελέσματα, εάν απλά ντυμένη

και με απλή ελληνική καρδιά, δίνατε το χέρι στον εργάτη,

τον αστυνομικό, τον δάσκαλο, τον γιατρό, τον εφοριακό,

τον βιοτέχνη κι όλοι μα όλοι μαζί κατεβαίναμε στους

δρόμους για να τους ρίξουμε σε τρεις μέρες μέσα, αντί

να τους παρακαλάμε κι αυτούς και τον Σόϊμπλε; Μήπως;

Εάν το μόνο που βλέπετε μέσα στη γενική διάλυση και

υποδούλωση της χώρας, είναι η διάλυση της συντεχνια-

κής σας «μεσαίας τάξεως», τότε κυρία μου πετάξτε στον

κάλαθο των αχρήστων όρκο, σπαθί και ζυγαριά, πετάξτε

τον Τερτσέτη, τον Πολυζωίδη και τον Σαρτζετάκη, τον

Σαρίπολο και τους άλλους μεγάλους διδασκάλους σας

κι ετοιμαστείτε για «δικαστές» σε μιάν Ελλάδα Γουατε-

μάλα. Οφείλετε να επιλέξετε τώρα και ξεκάθαρα. Ή μαζί

μας και μπροστάρηδες, ή ουραγοί του Σόϊμπλε. Τα έωλα

φληναφήματα περί διαλύσεως μιάς Δικαιοσύνης αποδε-

δειγμένου στυλοβάτη των εκπορνευτών μας, αφήνουν

παγερά αδιάφορο το ένστικτο της ατομικής και εθνικής

μας επιβιώσεως, κυρίες και κύριοι δικαστές.

Αν η Θέμις κατέβαινε στη διαδήλωση φορώντας τζιν

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Νομίζουν ότι θα τελειώσουν εύκολα με

εμάς τους Ελληνες... Ότι θα μας τσακί-

σουν με την κατάντια και τα δανεικά. Με

11ωρη απλήρωτη εργασία και με συντά-

ξεις πείνας, για όσους βέβαια προλάβουν

να πάρουν... Με ανεργία που σου σκοτώ-

νει την ψυχή και με εισαγόμενη εγκλημα-

τικότητα που σε σκοτώνει στην

πραγματικότητα.

Όμως περάσαμε χίλια μύρια κύματα σε

αυτό το κομμάτι της γης που μας έδωσε

ο Θεός. Πολέμους και oδύνες, κατοχές

και πείνες. Μα πάντα γεννιόμασταν εκ

του ενός, από το μυρωμένο φως της θά-

λασσας και του αγέρα.  Στεκόμασταν  όρ-

θιοι στο τέλος, γιατί είχαμε αξίες,

ταυτότητα, ιδανικά.  Αλλά κι αυτά κοιτά-

ξανε να μας τα γκρεμίσουν, για μην

έχουμε από πού να πιαστούμε.. Πάντα οι

κυβερνήτες ευθύνονται για το πώς εκ-

παιδεύουν τους λαούς τους. Αντί για Ελ-

ληνική αγωγή και ήθος, βουλιάξαμε στην

ρεμούλα, την μίζα και τον ωχαδελφισμό.

Ο Ελληνας γίγαντας πιέσθηκε να χωρέ-

σει ανάμεσα στις Συμπληγάδες του Ευ-

ρωπαϊσμού και του διεθνισμού.  Πιεσθή-

καμε να φορέσουμε στο σώμα μας μον-

τέρνα ψευτοϊδανικά, για να περνάμε πιο

ωραία. Να, τώρα τα χάλια μας...! Απαξιώ-

σαμε και γελοιοποιήσαμε τις πατροπαρά-

δοτες μας αξίες, ως οπισθοδρομικές.

Αυτές όμως μας έδιναν έπαρση και κου-

ράγιο, πνοή και δύναμη να υπάρχουμε

σαν Εθνος και να δημιουργούμε θαύματα

ακόμα και στο πιο πυκνό σκοτάδι.

Εμείς λοιπόν τσακίσαμε μόνοι μας τον

εαυτό μας και όχι η Τρόικα. Αυτοί ήρθαν

απλά να δώσουν την χαριστική βολή επί

των πτωμάτων.

Νομίζουν ότι θα τελειώσουν εύκολα

πλέον με μας. Απομένει να δούμε εάν σε

αυτές τις ιστορικές στιγμές που ζούμε, ο

Ελληνας Ανθρωπος  θα ξεφυτρώσει από

το πουθενά και θα αποτινάξει περήφανα

από πάνω του την στιβαρή μπότα των νε-

οταξικών χρηματιστηρίων. 

Δεν τελειώσαμε ακόμα..!
http://erosellas.blogspot.gr

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ

ΑΚΟΜΑ..!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κάτι δεν πάει καλά. Η κοινωνία που φτιάξαμε για να

ζούμε, από κάπου “χάνει”. Δεν ήταν πάντα έτσι. Ο

τρόπος ζωής, το στήσιμο της κοινωνίας μας, επιλέ-

γεται, δημιουργείται, δεν είναι δεδομένο. Και το μον-

τέλο ζωής που επιλέξαμε τις τελευταίες δεκαετίες,

απ’ ότι φαίνεται δεν είναι το σωστότερο. Για να

βρούμε λοιπόν από πού “χάνει” πρέπει να πάμε πολύ

πίσω. Τότε που εφηύραμε το χρήμα σαν μέσo διευ-

κόλυνσης ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Εργαζόμασταν για να ζούμε, να έχουμε την τροφή

μας, την ένδυσή μας, τη στέγη μας. 

Ύστερα, οι ανάγκες μας αυξήθηκαν, εκπαίδευση, τε-

χνολογία, ταξίδια. Όλα θεμιτά.

Όμως αυτή η εξέλιξη δεν έγινε επί ίσοις όροις. Προ-

κειμένου να περνάει καλά μια μερίδα πληθυσμού της

γης, μια άλλη φυτοζωεί, αργοπεθαίνει. Κι αν η

Αφρική σας φαίνεται μακριά (που δεν είναι) κοιτάξτε

ένα “ευρωπαϊκό” παράδειγμα άνισης ευκαιρίας στη

ζωή, σε κάτι πιο κοντινό στην δυτική καθημερινό-

τητά. 

Τι μπορείτε να κάνετε με 20 ευρώ; Έχουν παντού την

ίδια αξία; Και αυτά τα 20 ευρώ τα κερδίζουν σε όλο

τον πλανήτη με τις ίδιες ώρες εργασίας; 

Με 20 ευρώ λοιπόν στην Ελλάδα πίνεις 7 κούπες

καφέ (εφόσον πας σε φτηνή καφετέρια), ενώ στην

Πορτογαλία 35 κούπες καφέ. Πέρνεις 7 δωδεκάδες

αυγά στην Ιρλανδία, 16 δωδεκάδες στην Μάλτα. 8 ει-

σητήρια λεωφορείου στην Ολλανδία, 43 στην Σλο-

βακία. 30 εφημερίδες στην Μάλτα, 11 στην Κύπρο

και πάει λέγοντας. 

Έτσι, ένας εργαζόμενος στην Σουηδία χρειάζεται 22

μέρες εργασίας για να αγοράσει ένα i-phone. Ενώ

ένας εργαζόμενος στην Εσθονία χρειάζεται να δου-

λέψει 20 φορές περισσότερο για να αγοράσει το ίδιο

προϊόν. 

Με ποιά λογική γίνεται αυτό; Ποιοί έχουν αποφασί-

σει ότι αξίζουν περισσότερο οι ώρες εργασίες ενός

Σουηδού από έναν Εσθονό, ή Έλληνα, ή Ισπανό; 

Με λίγο φιλοσοφική διάθεση σκέφτομαι ότι έχουμε

επιλέξει λάθος μονοπάτι. Κι όσοι προσπαθούν να

βρουν λύση στα ολοένα και πιο δύσκολα οικονομικά

προβλήματα που μας παρουσιάζονται, προσπαθούν

χρησιμοποιώντας τους κανόνες του συστήματος, με

αποτέλεσμα να μην καταλήγουν πουθενά. Γιατί σε

ένα μονοπάτι, ακόμα κι αν κλίνεις λίγο δεξιά ή λίγο

αριστερά, πάλι στο ίδιο μονοπάτι παραμένεις, πάλι

στο ίδιο σημείο θα καταλήξεις, απλά με μικρές χρο-

νικές αποκλίσεις.  

Οικονομολόγος δεν είμαι, και μπορεί οι παραπάνω

σκέψεις να μην “στέκουν” σύμφωνα με τα σημερινά

δεδομένα. Αυτά ακριβώς τα δεδομένα όμως είναι

που πρέπει να αλλάξουν. Να κάνουμε μία επανεκκί-

νηση, εφαρμόζοντας ένα άλλο οικονομικο - κοινω-

νικό σύστημα πιο δίκαιο για τον κόσμο, στο σύνολό

του. 

Γιατί τώρα πλέον ζούμε για να δουλεύουμε. Ζούμε

για να ξεχρεώνουμε υπέρογκα ποσά σε πιστωτές

...φαντάσματα. 

Δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός της ζωής. Δεν

θέλω να το πιστέψω.  

Και στραβός είναι ο γυαλός 

και στραβά αρμενίζουμε

Δεν τα κατάφεραν στον πάνω κόσμο και η τελευταία τους

ευκαιρία ήταν εκεί κάτω. Εκεί απ’ όπου περνάνε οι βρωμιές

όλου του “πάνω” πολιτισμού. “Εδώ έχουμε την ησυχία μας,

η αστυνομία δεν μας ενοχλεί, και ο ένας βοηθάει τον

άλλον” δηλώνει κάτοικος των υπονόμων του Λας Βέγκας.  

Ναι καλά καταλάβατε. Άνθρωποι φτωχοί, χωρίς στέγη και

χωρίς καμμία πρόνοια από την πολιτεία, κατέληξαν να

φτιάχνουν “σπίτια” με ότι μαζεύουν από τα σκουπίδια στα

δαιδαλώδη δίκτυα αποχέτευσης των όμβριων υδάτων.

Εκατοντάδες άστεγοι έχουν “στήσει” το νοικοκυριό τους,

στο σκοτάδι, στα βρωμόνερα. Παρότι υγροί, σκοτεινοί και

δαιδαλώδεις, οι υπόνομοι καλύπτουν έκταση περίπου 300

χλμ. και μέσα τους κρύβουν μια αληθινή υπόγεια κοινό-

τητα. Οι «κατοικίες» που αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει,

μπορεί να αποτελούνται από μόλις μερικές κουβέρτες εως

και από διπλά κρεβάτια και χώρους κουζίνας.

Όταν η καταιγίδα χτυπά την έρημο του Λας Βέγκας, τα

τούνελ πλημμυρίζουν αμέσως και μετατρέπονται πολύ γρή-

γορα σε παγίδες θανάτου, αυτός είναι και ο καθημερινός

τους φόβος καθώς το νερό στους υπονόμους «τρέχει» με

ταχύτητα έως και 50χλμ την ώρα και η στάθμη του ανεβαί-

νει 30 εκ. το λεπτό.  

Κι ενώ λίγα μέτρα πιο πάνω η νυχτερινή ζωή του Λας Βέγ-

κας βασιλεύει, με εκατομμυριούχους να τα “σκάνε” στα κα-

ζίνο, σε ποτά και σε γυναίκες οι κάτοικοι του “κάτω

κόσμου” ζουν ζητιανεύοντας ή ψαρεύοντας στα σκουπίδια.

Πολλοί μπαίνουν στα καζίνο και ψάχνουν τους κουλοχέ-

ρηδες για κέρματα ή μάρκες που συχνά αφήνουν πίσω τους

μεθυσμένοι τζογαδόροι.

Ένα παχύ στρώμα τσιμέντου χωρίζει την πόλη σε δύο κό-

σμους – της σπατάλης και της ανέχειας.

Ο δημοσιογράφος Matthew O’ Brien ήταν αυτός που έφερε

στο φως της δημοσιότητας την τραγική αυτή ιστορία και

έγραψε το βιβλίο «Κάτω από τα Νέον» μετά από 5 χρόνια

έρευνας των τούνελ. 

Η πολιτεία γνωρίζει αλλά δεν κάνει πολλά...

4 Δημοτικο: 4φυλλη κασετινα... Γυμνασιο: οβαλ κα-

σετινα τυπου eastpak...Λυκειο: ολα χυμα μες στην

τσαντα... Πανεπιστημιο: Φιλε μου δανειζεις 1 στυλο;

4 Η Ελλάδα ελπίζει να ”κλειδώσει” το 95% των μέ-

τρων έως την Κυριακή, τα υπόλοιπα έως το Eu-

rogroup. Ποιός νοείται ως "Ελλάδα" ?

Γεμάτοι ...ζωή 

οι υπόνομοι της Αμερικής

Ανταλλαγή προϊόντων

Έξυπνες ανταλλαγές προϊόντων μπορούν να σας

βγάλουν από οικονομικά αδιέξοδα. Διάφορες ιστο-

σελίδες έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό και

μια από αυτές είναι η swapp.gr. 

Σ’ αυτήν μπορείτε να βρείτε ότι αντικείμενο χρειάζε-

στε - από ρούχα μέχρι ηλεκτρονικές συσκευές και

gadgets - και να προσφέρετε αντίστοιχα το δικό σας.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

[...] Οι λαοί της Ευρώπης αλλά εδω ́ στη Γερμανι ́α, μας θεωρου ́ν
πλέον ως τον πιό γελοίο Λαό του πλανήτη...! Δεν είμαστε παρά οι

...τεμπέληδες, ’’πεινασμένοι Αρουραίοι’’ της Ευρώπης, που ...αρ-

πάζουμε απ’ το στο ́μα το ψωμί του ...καημένου Γερμανού εργάτη.

Και τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον αποκαλούν ’’ζητιάνο της Ευ-

ρώπης’’ – βλε ́πε The Independent.

...Κύριοι, πριν από λίγο καιρό, οι Γερμανοί (αν και βαθειά μέσα τους

φωλιάζει το κρυφο ́ μίσος γιά τους Έλληνες, που προέρχεται απ’το

φθόνο, γιά την καταγωγη ́ μας) μ’έβλεπαν κι’εντούτοις με χαιρε-

τούσαν φανερά, με σεβασμό! Χαιρετούσαν τον Έλληνα με σεβα-

σμό...!
Και τώρα, εσείς κύριοι εκεί, όλοι σας, με καταντήσατε να ντρέπο-

μαι που είμαι Έλληνας...!

...Κύριοι, ντρέπομαι που ει ́μαι Έλληνας...! Το ́σο πολύ, που σκέφτο-

μαι ακο ́μη και να ...αποδημη ́σω, στη Νη ́σο των Μακα ́ρων, να συ-

ναντήσω το Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, να τους διαμηνυ ́σω,

ότι στον πάλαι ποτέ Ιερο ́ αυτόν τόπο, δεν κατοικούν πλέον Έλλη-

νες, αλλά ένα συνονθυ ́λευμα από δούλους και σκλα ́βους. 

Εάν δεν αφορούσε στα παιδιά, οι
υποσχέσεις, οι δηλώσεις και η συνή-
θης τακτική μετάθεσης ευθυνών, θα
μπορούσαν να αποτελέσουν πλέον
πηγή θυμηδίας.
Είναι η πλέον πρόσφατη  δήλωση
που διαβάσαμε και που μας δημιουρ-
γεί εύλογα ερωτήματα.  Μία δήλωση
για ένα γεγονός το οποίο  εμείς, οι
απλοί Δημότες, γνωρίζουμε  και
έχουμε διαμαρτυρηθεί με όλους
τους δυνατούς τόνους εδώ και τρία
χρονιά.
Δεν είναι γνωστό ότι έχουμε ενημε-
ρώσει τις τοπικές Αρχές;
Δεν έχουμε κάνει ατέλειωτες συ-
ναντήσεις με τους Δημοτικούς Άρ-
χοντες;
Σε πρόσφατη συνάντηση, βρεθήκαμε
με εκπροσώπους της Συμπολίτευσης
και Αντιπολίτευσης όπου κατατέθη-
καν προτάσεις και ατέλειωτες υπο-
σχέσεις.
Στην ίδια ακριβώς συνάντηση δόθηκε
επίσημη υπόσχεση ότι θα λάβει χώρα

Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά
για το φλέγον θέμα.
Ακόμα περιμένουμε πότε θα συστα-
θεί η περίφημη ‘ομάδα εργασίας’ που
θα ασχοληθεί όχι μόνο με το Ο.Τ 251
αλλά και με όλους τους χώρους που
έχουν συζητηθεί κάτι που αποτελεί
πρόταση του Δημάρχου η οποία,
άγνωστο γιατί, δεν έχει υλοποιηθεί.
Το γεγονός ότι μαθητές, Γυμνασίου
και Λυκείου, κάνουν μάθημα σε con-
tainers, σε υπόγεια και όπως τελευ-
ταία πληροφορηθήκαμε, στον αύλειο
χώρο σχολείου, δεν θα έπρεπε να
δώσει το έναυσμα ώστε σύσσωμη η
Συμπολίτευση και Αντιπολίτευση να
εγκαταλείψουν το μικρόκοσμο τους
και την ατέρμονη εσωστρέφεια;
Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται ιδιαί-
τερη ευφυΐα ώστε να γίνει αντιληπτό
ότι τα προβλήματα είναι εκτός  Δη-
μαρχείου,  κοντά στα παιδιά και τους
Δημότες , ανάμεσα στην καθημερι-
νότητα.
Πρέπει να βρεθεί άλλος να υποδείξει

ότι οι συχνότατες πλέον αντιδικίες
εν μέσω Δημοτικών Συμβουλίων δεν
ενδιαφέρουν κανέναν έκτος από
τους ίδιους και τα μικροσυμφέροντά
τους; 
Ποιος θα περίμενε, από την απόλυτη
αδράνεια των τελευταίων 30 ετών
να  μεταπηδήσουμε στην πενία και
την ένδεια κοινού νου;
Είναι ντροπή η Βούλα των 45000 κα-
τοίκων να έχει τον ίδιο αριθμό σχο-
λείων με την τότε Βούλα των 6000
κάτοικων. Είναι κραυγαλέο και επί-
πονο.  Είναι αντιπαιδαγωγικό και
απάνθρωπο. Επιδεικνύει απάθεια και
απόλυτη έλλειψη υπευθυνότητας.
Δεν χωρά πλέον ούτε ενός λεπτού
καθυστέρηση.
Μην ακολουθείτε τα χνάρια της κ.
Χριστοφιλοπούλου.

Ασχοληθείτε με τους Μαθητές,
τώρα!!!
3glvoulas@gmail.com

http://www.facebook.com/groups/21657

6405077372/

Δεν θα γίνω αυτόχειρας
αλλά φονέας σας...

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ
Προς το υπουργείο Οικονομικών, ΔΟΥ Ιεράπετρας

του φορολογούμενου πολίτη Αρετούλη Γ. Νικολάου, 
κατοίκου του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας

Εις το εκκαθαριστικό σημείωμα που μου αποστείλατε
«προσάπτε ται» τεκμαρτό εισόδημα 8.863 ευρώ, ποσό το
οποίο εγώ ποτέ δεν είδα κι ούτε θέλησα να αποκτήσω.
1. Για την οικία μου, αντικειμενικής αξίας 13.653,68 ευρώ
(ΕΤΑΚ 10.8.2010), ευρισκόμενη στον οικισμό Πανακιανά
του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας, χωρίς καν ηλε-
κτροδότηση, θεωρείται τεκ μαρτό εισόδημα 4.080 ευρώ,
περίπου το 1/3 της αξίας της, τη στιγ μή που πολύ καλύ-
τερα σπίτια τα βρίσκει κανείς στην περιοχή μας με μόλις
150 ευρώ τον μήνα ενοίκιο (1.800/έτος).
2. Θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης 3.000 ευρώ.
Δυστυχώς για σας, λόγω της αντικαταναλωτικής και οι-
κολογικής ιδεολογίας και τρόπου ζωής που έχω επιλέξει
από το 1995, εγώ και η σύντροφός μου (2 άτομα) επιζή-
σαμε με μόλις  2.126,5 ευρώ για ένα ολό κληρο έτος, συμ-
περιλαμβανομένων και των εξόδων της βενζίνης του
αυτοκινήτου μου, που χρησιμοποιώ κυρίως για τις αγρο-
τικές εργασίες μου. Δηλαδή ζητάτε για φόρο το 1/4 του
ετήσιου εισοδή ματος επιβίωσής μου!!!
3. Όσο για το αυτοκίνητό μου, μοντέλο '91 και κυβισμού
750 κ.εκ., με έξοδα ασφάλισης – τελών κυκλοφορίας 300
ευρώ και συντήρη ση από εμένα τον ίδιο (ως πρώην μη-
χανικός), θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα 2.000 ευρώ.
Κατόπιν όλων αυτών που ανέλυσα και επικαλούμενος το
τελευταίο άρθρο του Συντάγματος, δηλώνω τα εξής:
α) Μεταξύ της επιλογής να μην τρώω για τρεις (3) μήνες
και να πλη ρώσω τον φόρο που ζητάτε, θα προτιμήσω να
μην πληρώσω ούτε ένα ευρώ.
β) Μεταξύ της επιλογής να γίνω αυτόχειρας ή φονιάς,
θα προτιμή σω να γίνω φονέας σας.
γ) Αν δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος με αυτό το εκκαθα-
ριστικό που μου αποστείλατε, τότε είστε αχρείοι και απα-
τεώνες και κλέφτες.

Άνευ ουδεμίας εκτίμησης Ν. Αρετούλης
prismanews.gr

14.9.2012, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 

Όταν εζήτησαν παλιά
Έλληνες να σε δουν
είπες «η ώρα ήρθε
για να δοξαστεί
ο Γιός τ’ Ανθρώπου».

Κι έγινε ο Σταυρός Σου η ψυχή,
η πίστη κι η απαντοχή
του ευλογημένου τόπου.

Εσύ μας κράτησες ορθούς
στα μαύρα της σκλαβιάς μας
τα σκοτάδια,
Εσύ τους πόνους, τους καημούς,
του Γένους τις ελπίδες, τους λυγμούς
στην προσευχή παράστεκες
τα βράδια.

Βγάλαμε τον Σταυρό Σου
απ’ τον λαιμό μας
και μας φορέσαν λαιμαριά
τον ξεπεσμό μας.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

“Οι Γερμανοί με χλευάζουν”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

‘’Μας ενέπαιξε η Χριστοφιλοπούλου για το Τρίτο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας’’

Επιστολή αγανάκτησης, απέστειλε ο Σύλλογος διεκδίκησης του 3ου Γυμνασίου της Βούλας, που πλέον έχει

γίνει “όνειρο απατηλό”. Ψεύτικες προεκλογικές και απατηλές υποσχέσεις και από τους εκπροσώπους της

εξουσίας και από τους δημοτικούς άρχοντες, έχουν δεχθεί πολλάκις οι γονείς και κάθε ενδιαφερόμενος

για την αναγκαία απόκτηση του Σχολικού συγκροτήματος. Παρακολουθήστε το.

Σχέδιο:

Δημοσθένης-Ταξιάρχης Ρώντας

`Μπαίνουμε στον πειρασμό να δημοσιεύσουμε απόσπασμα ενός

Ελληνα της Γερμανίας, του Κώστα Γκαλιμάνη, που περιγράφει με

μελανά χρώματα, την εικόνα που κατάφεραν να βγάλουν οι ηγή-

τορές μας προς τα έξω για μας τους Ελληνες.
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Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος ο Παντελής Κασιδόκωστας
Εκπληξη η προ ημερησίας διάταξη στο Δημοτικό Συμβού-

λιο των 3Β την περασμένη Δευτέρα 10/9. Ο λόγος η ανα-

κοίνωση του Παντελή Κασιδόκωστα (συμβούλου της

πλειοψηφίας), ότι ανεξαρτητοποιείται από το  συνδυασμό.

Φεύγει από τον συνδυασμό “Ανεξάρτητη Κίνηση” που

είναι δημιούργημα του αδελφού του Παντελή και επί 24

χρόνια Δημάρχου Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κασιδόκωστα,

που αποχώρησε από τα δημοτικά δρώμενα μετά την βα-

ρύτατη ασθένεια που τον έπληξε.

Είναι αλήθεια ότι ο συνδυασμός του Γρ. Κασιδόκωστα,

ευθύς εξ’ αρχής φαινόταν ότι δεν είχε καμμία συνοχή, και

το πράγμα φάνηκε πολύ έντονα μετά την αποχώρησή του.

Ο νέος εκλεγμένος, μέσα από το συνδυασμό, δήμαρχος

Σπ. Πανάς δεν μπορεί να “φέρει βόλτα” την γραμμή της

πλειοψηφίας, δημιουργώντας έτσι το πρώτο μεγάλο

ρήγμα· την ανεξαρτητοποίηση του Παντελή Κασιδόκωστα.

Γιατί αποχωρεί;

Η αποχώρηση του Παντελή Κασιδόκωστα δεν έχει να

κάνει με “προσωπικούς” λόγους, αλλά ξεκάθαρα πολιτι-

κούς, αντιμετώπισης ζητημάτων του Δήμου και μη συνερ-

γασίας του με τον νέο δήμαρχο. Παραθέτουμε την

επιστολή του, όπως διαβάστηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ.:

Κύριε Δήμαρχε,

Μετά από σκέψη και αφού εκτίμησα όλες τις παραμέτρους αυτής

της απόφασής μου, σας ανακοινώνω την ανεξαρτητοποίησή μου

από τη θέση του Συμβούλου της Συμπολίτευσης και παράλληλα

υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του υπεύθυνου της Δη-

μοτικής Αστυνομίας.

Καταγγέλω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη Δημοτική

Αστυνομία, δέχθηκα ανελέητο “πόλεμο” με την ανοχή σας σε συν-

δυασμό με την από πλευράς σας ανυπαρξία πολιτικής ενημέρω-

σης και συνεργασίας.

Ενδεκτικά αναφέρω μερικά από τα προβλήματα που καταδει-

κνύουν την ουσιώδη διαφωνία μας για την πολιτική που ασκείτε

στα δημοτικά ζητήματα, η οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με τις

προγραμαμτικές αρχές της παράταξης.

- Μπαζώθηκε οικόπεδο στην περιοχή Ορμου Μαλτσινιώτη (πρώην

Νηρηίδες) από άγνωστους εργολάβους.

- Επεισόδιο σε ταβέρνα στα Βλάχικα που είχε σαν αποτέλεσμα

να στείλει η δημοτική Αστυνομία την τοπική σύμβουλο Βάρης

Ασπασία Αντωνίου στο αυτόφωρο.

- Παραδόθηκαν πινακίδες σε παραβάτη Ι.Χ.Ε. που όχι μόνο είχε

παρκάρει σε χώρο ΑΜΕΑ, αλλά ήταν και κατηγορούμενος για τον

τραυματισμό του δημοτικού μας αστυνομικού Ν.Γκ.

- Ρίψη βεγγαλικών στην Ιαματική Λίμνη Βουλιαγμένης

- Εξαίρεση των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας από την

υποχρέωση της σήμανσης των ατομικών καρτών εργασίας (επί

ένα τρίμηνο ζητώ εγγράφως και προφορικώς να τοποθετηθούν οι

κάρτες εργασίας του προσωπικού Δ.Α. και μέχρι σήμερα δεν έγινε

δεκτό το αίτημά μου).

- Προσπάθεια από πλευράς σας να κατεδαφίσετε το ιστορικό κτί-

ριο του πρώην Λιμεναρχείου Βουλιαγμένης χωρίς να έχετε τη νό-

μιμη άδεια κατεδάφισης και απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Τελικά, με δική μου παρέμβαση, δεν κατεδαφίστηκε.

Είμαι πολύ συγκινημένος και παράλληλα λυπημένος που απο-

χωρώ πρώτος από το Συνδυασμό της “Ανεξάρτητης Κίνησης”, που

ίδρυσε ο αδελφός μου, χέρι με χέρι, με όλους τους Βουλιαγμε-

νώτες που τον ανέδειξαν Δήμαρχο επί 24 χρόνια και συνέχισε, με

τη συμπαράσταση των δημοτών της Βούλας και της Βάρης, στο

νέο καλλικρατικό Δήμο μας.

Σέβομαι τους δημότες μας, εκτιμώ και κατανοώ την αγωνία τους

για την αναποτελεσματική διοίκηση που ασκείτε. Συναντώ σε κα-

θημερινή βάση, όπως και εσείς, τους δημότες μας και το μόνο που

ακούω είναι τα δίκαια παράπονά τους και την ελπίδα να επιλυθούν

σύντομα τα προβλήματα.

Αντιλαμβάνομαι τη λύπη που αισθάνονται οι περισσότεροι φίλοι

και συνάδελφοι της συμπολίτευσης για τη διάλυση του Συνδυα-

σμού “Ανεξάρτη Κίνηση” Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης του Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια, προς

όφελος των πολιτών και της αυτοδιοίκησης, ειδικά στους δύσκο-

λους καιρούς που ζει η κοινωνία και ο λαός μας.

Παντελής Κασιδόκωστας

δημοτικός σύμβουλος

Ησυνεδρίαση του Δ.Σ. της  19/9 στα

3Β, όσον αφορά την προ ημερησίας

αναφορά, πήγε καλά θα λέγαμε, αφού

κυρίως οι σύμβουλοι ήταν σύντομοι στις

ερωτήσεις και αναφορές τους.

Να θυμίσουμε ότι στο περασμένο Δ.Σ.

(10/9) η προ ημερησίας διάταξη κρά-

τησε 6 ώρες για να μπουν στα θέματα

μετά την 12ην νυχτερινή. Με ποιο

μυαλό και με τί νηφαλιότητα να ψηφί-

σουν οι σύμβουλοι αλήθεια;

Για τον μακρύ χρόνο συνεδρίασης,

προσέφυγε στην Περιφέρεια, όπως

δήλωσε ο Γιάννης Νιτερόπουλος, ο

οποίος μετά από 7.30 ώρες συνεδρία-

σης είχε ζητήσει να διακοπεί το συμ-

βούλιο διότι δεν είναι δυνατόν στις 3

και 4 το πρωί να αποφασίζουν για σο-

βαρά θέματα του Δήμου, πράγμα που

δεν έγινε αποδεκτό από τον πρόεδρο

και το σώμα και συνέχισαν τη συνε-

δρίαση!

Εκπληξη βέβαια ήταν η “πρώτη” όπως

σημειώνει στην επιστολή του αποχώ-

ρηση από το συνδυασμό της πλειοψη-

φίας του Παντελή Κασιδόκωστα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην

ανάγκη στήριξης του Παιδικού Χω-

ριού SOS που βρίσκεται στα όρια του

Δήμου 3Β και έχει ξεκινήσει εκστρα-

τεία το Πανεπιστήμιο Αθηνών για να

το στηρίξει οικονομικά γιατί τα οικο-

νομικά συρρικνώνονται και τα παιδιά

αυξάνονται στο SOS (τα αφήνουν γο-

νείς ανήμποροι να τα βγάλουν πέραν).

Ζήτησε από το Συμβούλιο να αναλάβει

κι αυτό πρωτοβουλία.

Επίσης επεσήμανε (και είναι αλήθεια)

τις πολύ συχνές συνεδριάσεις του

Δ.Σ. που κάθε συνεδρίαση ανεβάζει

ιδιαίτερα το κόστος του Δήμου, αν

λάβει κανείς υπόψη του ότι κάθε σύμ-

βουλος πληρώνεται για κάθε συνε-

δρίαση 90 περίπου ευρώ και το Δ.Σ.

έχει 32 συμβούλους!

Αναβάλλεται το ξήλωμα

στα σαμαράκια

της Βουλιαγμένης

Η απόφαση να ξηλωθούν τα σαμαρά-

κια σε τοπικές οδούς στη Βουλιαγ-

μένη έχει έρθει από ύπερθεν αρχές

στο Δήμο εδώ και ένα χρόνο περίπου. 

Στο συμβούλιο ήρθε για να αποφασί-

σει τί. Αν θα τα ξηλώσει ή πότε θα τα

ξηλώσει;

Γιατί η απόφαση να τα ξηλώσει έχει

δοθεί από τις ανώτερες αρμόδιες

αρχές.

Επομένως γιατί η αναβολή του θέμα-

τος;

Σημειωτέον ότι για τα σαμαράκια

είχαν προσφύγει κάτοικοι της Βου-

λιαγμένης και έτσι βγήκε και η από-

φαση.

Πέρασε ένας χρόνος για να μάθουμε

ότι πρέπει να ξηλωθούν· ίσως περάσει

άλλος ένας χρόνος για να ξανάρθει

στο Δ.Σ. και να ξανα αναβληθεί.

Ζήτω η δημόσια διοίκηση!!!

Θα ανοίξουν 

οι Παιδικοί σταθμοί;

15 προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΕΣΠ

για την κάλυψη προσωπικού στους

βρεφονηπιακούς σταθμούς και 8 μέσω

του Δήμου.

Βέβαια όπως είπε ο Κ. Πασακυριάκος

ζητάμε 100 και μας στέλνουν 8. Εδώ

και δύο χρόνια αυτό γίνεται. Αυτό

είναι μέρος μιας πολιτικής και γι’ αυτό

δεν διαμαρτύρεται κανένας. Σε λίγο

θα μας δίνουν 5 και θα λέμε ευχαρι-

στώ... Και θα καλούμε τους γονείς να

βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη ή θα

κρατάμε κλειστούς τους παιδικούς

σταθμούς...

Ελπίζεται ότι, με τις προσλήψεις

αυτές, θα ανοίξουν δύο σταθμοί στη

Βούλα και ένας στη Βάρη και είναι

αλήθεια ότι έχουν μείνει πολλά παιδιά

εκτός σταθμού και οι γονείς είναι “τρε-

λαμένοι”. 

Τέταρτο θέμα στην ημερήσια διά-

ταξη ήταν η για πολλοστή φορά ανα-

μόρφωση του προϋπολογισμού.

Πολλές οι ενστάσεις και οι αντιρρή-

σεις των συμβούλων για διάφορα κον-

δύλια. Άλλα για ελλειπείς

πληροφορίες και άλλα για υπερβολικά

υψηλά ποσά.

Πολλοί στάθηκαν στις 70.000 ευρώ

για  προμήθεια εοραστικών λαμπιο-

νιών, χαρακτηρίζοντάς το ως “πρό-

κληση” και στα 50.000 ευρώ για

αυτόματο πότισμα.

“Μεγάλη αστοχία του Δήμου να μην

υπολογίσει τί χρειάζονται τα σχο-
λεία σε έργα”, επεσήμανε ο Γ.

Σκουμπούρης και έρχεται κατόπιν

εορτής με αναμορφώσεις προϋπο-

λογισμού.

“Ο προϋπολογισμός ήταν για τα
μπάζα όταν ήρθε προς ψήφιση”, δή-

λωσε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, για τον

πρώτο προϋπολογισμό που συντάχ-

θηκε.

Η αναφορά του Δ. Δαβάκη στην

ΔΕΑΒ που βρίσκεται σε εκκαθάριση

“ερέθισε” τον αντιδήμαρχο Ν. Ζαχα-

ράτο, ο οποίος του απηύθυνε με

θράσος: «πήγαινε να πουλήσεις κα-

νένα φάρμακο, ρε» και ενώ ο Δ. Δα-

βάκης συνέχισε του απηύθυνε και πάλι

δεν ξέρεις τι λες. 

Αυτό προκάλεσε αναστάτωση στο

σώμα, έγιναν παρεμβάσεις συμβού-

λων, ο Γ. Νιτερόπουλος ζήτησε την

αποβολή του Ν. Ζαχαράτου, αλλά  τε-

λικά επήλθε προσωρινή, όπως φάνηκε,

ισορροπία.

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

μπήκε σε ψηφοφορία και καταψηφί-

στηκε με 12 ψήφους κατά, 1 ψήφο

παρών και 11 ψήφους υπέρ.

Οργισμένος ο Ν. Ζαχαράτος αποχώ-

ρησε από το συμβούλιο λέγοντας

προς όλους ότι είναι ανεύθυνοι. Σύσ-

σωμες οι πτέρυγες της αντιπολίτευ-

σης αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι και

πολλοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας. 

“Αντί για αναμόρφωση προϋπολογι-
σμού να κάνετε αναμόρφωση των
συνεργατών σας· τίποτε άλλο”, είπε

οργισμένος ο Γ. Νιτερόπουλος.

Ο Παν. Σκουζής “βγήκε από τα ρούχα

του” με τη συμπεριφορά του Ν. Ζαχα-

ράτου καθώς επίσης επιτιμητική προς

τον δήμαρχο ήταν και η Αλ. Καμμένου

αποχωρώντας.

Ο πρόεδρος πήρε εκ νέου παρουσίες

και με την παρότρυνση του Π. Σκουζή

παρέμειναν κάποιοι σύμβουλοι 9 τον

αριθμό μαζί με τον Παντ. Κασιδόκωστα

που επανήλθε 10ος και συνεχίστηκε η

συνεδρίαση.
Αννα Μπουζιάνη

Απορία...
Κύριε Δήμαρχε, είχατε δηλώσει
όταν ήρθε για πρώτη φορά η ψή-
φιση του προϋπολογισμού ότι ήταν
“για τα μπάζα”. Αλλάξατε αντιδη-
μάρχους, αλλάξατε διεύθυνση οι-
κονομικού αλλά τα “μπαζα”
συνεχίζονται, αφού σε κάθε συνε-
δρίαση φέρνετε και μία αναμόρ-
φωση προϋπολογισμού.

Καταψηφίστηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη, εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6982 645545

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

Γήπεδο μπάσκετ στο χώρο του ΠΙΚΠΑ
Η χαρά και η κινησιοθεραπεία είναι απερίγραπτη

Eίχα ακούσει από καιρό την προσπάθεια των Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπλη-

γικών να δημιουργήσουν ένα γήπεδο μπάσκετ στο χώρο του ΠΙΚΠΑ.

Η προσπάθεια ευοδόθηκε εν πολλοίς και το περασμένο Σάββατο παρακολούθησα

έναν διαφορετικό αγώνα μπάσκετ.

Φιλικές οι ομάδες, καροτσάκια και αστραφτερά πρόσωπα, που η κίνηση τους έδινε

απίστευτη χαρά.

Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για τα παιδιά που είναι καθηλωμένα σε αναπη-

ρικά καρότσια, που κατασκευάστηκε με δαπάνη του Πανελλήνιου Συλλόγου Πα-

ραπληγικών.

Βέβαια ακόμα λείπουν πράγματα από το γηπεδάκι. Χρειάζεται φωτισμός, περί-

φραξη, βαφή γηπέδου· και προσπαθούν να το ολοκληρώσουν. Γι’ αυτό αν θέλετε

να κάνετε “ένα καλό και να το ρίξτε στο γυαλό”, σκεφθείτε την προσπάθεια

αυτών των ανθρώπων και τα “όβολά σας” θα πιάσουν τόπο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών έχει 35 χρόνια ιστορία. Πρόεδρός του

είναι ο κ. Βίγλας, 210-8312740, 210-8327011.

Τι κι αν τουμπάρουν τα καρότσια και βρίσκονται στο έδαφος· το χαίρονται. Σέρνονται,
ανεβαίνουν στα καρότσια και συνεχίζουν με ...μανία.

Ομαδική φωτογραφία με το Σύλλογο Παραπληγικών και τις ομάδες.
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Η εξαγγελία του υπουργού Παι-

δείας για δωρεάν σίτιση των ανα-

πληρωτών εκπαιδευτικών σε

στρατιωτικές και φοιτητικές λέ-

σχες αποτελεί την καλύτερη  ομο-

λογία για την πολιτική εξαθλίωσης

που εφαρμόζει η νέα συγκυβέρ-

νηση, σε βάρος του κόσμου της εκ-

παίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί από εργαζόμενοι και

μάχιμοι επιστήμονες μετατρέπονται

σε τρόφιμοι στρατοπέδων συγκέν-

τρωσης που θα πρέπει να μπουν στην

ουρά για να παραλάβουν το συσσίτιό

τους. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η μνη-

μονιακή πολιτική μάς οδηγεί πίσω στα

μαύρα χρόνια της Κατοχής και των

πρώτων μεταπολεμικών χρόνων που

ανθούσε η UNRA και η «φιλανθρω-

πική» δράση της βασίλισσας Φρειδε-

ρίκης.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Κ.

Σωτηρίου”, σε ανακοίνωσή του,

μέσω του προέδρου Κώστα Τουλγα-

ρίδη, σημειώνει μεταξύ άλλων για

το θέμα:

«Μέσα σε δύο, μόλις, χρόνια περά-
σαμε από το «νέο παιδοκεντρικό
σχολείο της ψηφιακής εποχής»,
που διαφήμιζε η Διαμαντοπούλου,
στις παγωμένες αίθουσες ενός σχο-
λείου με υποσιτιζόμενους μαθητές
και εκπαιδευτικούς που θα πρέπει
στο εξής να ζουν από την καραβάνα
της κρατικής φιλανθρωπίας. Οι εκ-
παιδευτικοί αλλά και το σύνολο του
κόσμου της εργασίας βιώνουν ήδη
το νέο μεγάλο όραμα των κυβερνή-
σεων - ΕΕ - ΔΝΤ και του ελληνικού
κεφαλαίου: τη μετατροπή της
χώρας σε μια ατελείωτη Ειδική Οι-
κονομική Ζώνη, σε μια ζώνη εγκλει-
σμού και υπερεκμετάλλευσης των
εργαζομένων. Αυτή είναι η ανά-
πτυξη που οραματίζονται και η θέση
που επιφυλάσσουν στους εργαζό-

μενους.
Το Δ.Σ του συλλόγου μας, αλλά και
το σύνολο του κόσμου της μόρφω-
σης επιστρέφει την στρατιωτική κα-
ραβάνα στον υπουργό Παιδείας και
με το κεφάλι ψηλά θα αγωνιστεί για
την ανατροπή της σύγχρονης βαρ-
βαρότητας. Διεκδικούμε να ζούμε
με αξιοπρέπεια από το μισθό μας
και όχι ως επαίτες και τρόφιμοι του
ελληνικού στρατού. 

Όλοι στη γενική 
πανεργατική απεργία 
στις 26 Σεπτέμβρη.
Άμεση συνέχιση και 

κλιμάκωση του αγώνα 
να μην επιτρέψουμε 

να ψηφίσουν 
τα νέα μέτρα».

Οι δάσκαλοι αναπληρωτές θα τρώνε σε στρατιωτικές λέσχες!!!
Ο Σύλλογος Δασκάλων “Κ. Σωτηρίου” καταγγέλει

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Προγράμματα κατάρτισης

Προγράμματα κατάρτισης σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων

και οικονομικών, οργανώνει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπι-

στήμιο, τα οποία απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και

σε απόφοιτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοή-

γησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διοίκηση ολικής ποιότητας (8 εβδομάδες),        200€

Στρατηγική αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (12 εβδομ.), 240€

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να τα παρακολουθή-

σουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας 

Αιτήσεις δέχονται μέχρι 25 Οκτωβρίου. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο  Δημήτρης Γιαννιάς, Καθη-

γητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών ΔΕΟ είναι ο Κοσμήτο-

ρας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράμματος

κατάρτισης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑ-

ΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισής οι συμ-

μετέχοντες έχουν διαρκή υποστήριξη από μέλος ΔΕΠ του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου με πολυετή εμπειρία σε

αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Το μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ δρα ως

Σύμβουλος-Καθηγητής του συμμετέχοντα στη διαδικασία κα-

τάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ: στο dgiannias@gmail.com ή

2610367457 ή 6945401441 καθημερινά 9 -10 πμ ή 3 – 5μμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134586

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 103482/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Τρο-
ποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 35997/30-3-12 (ΑΔΑ:Β4Ω97Λ7-ΝΩ4)
Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του μικτού πρατηρίου υγρα-
ερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων και
λάκκο επιθεώρησης αυτοκινήτων της ‘’ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ ΟΕ’’, Λιοσίων 49,
Αχαρνές, λόγω προσθήκης μιας δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας
9m3, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Πε-
ριβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134618

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 124001/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-
κρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.
2287/14-07-09 ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανι-
κών μερών αυτοκινήτων, Λ. Φιλαδεκφείας 252, Αχαρνές και μεταβίβασή
της σε νέο φορέα Λειτουργίας με την επωνυμία ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ.  134621

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 111736/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-
κρισης Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης
κινητήρα, κιφωτίου ταχυτήτων, διαφορικού, συστημάτων τροφοδοσίας,
εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους
κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων της
εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, που θα εγκατα-
σταθεί επί της Λεωφ. Τραπεζούντος 90, στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου του
Δήμου Διονύσου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-
ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134626

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 80332/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας ‘’Υπαίθριος χώρος
συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιοσιδήρων-μετάλλων/Προσωρινή Απο-
θήκευση-Μεταφόρτωση-Διαλογή Μετάλλων’’, της εταιρείας ‘’ΑΦΟΙ ΜΙ-
ΧΑΛΑΚΕΛΛΗ Ο.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του ΒΙ.ΠΑ.
Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-
ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134603

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 115320/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Τρο-
ποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 3473/17-11-10 Απόφασης ‘Εγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω κατάργη-
σης του πλυντηρίου και του λιπαντηρίου αυτοκινήτων και μεταβίβασή της
σε νέο φορέα λειτουργίας με την επωνυμία ΝΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στη
Λεωφ. Δημηκρατίας 337, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιον-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134612

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος η με αρ. πρωτ. 116104/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-
κρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.
26/15-09-05 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου-λι-
παντηρίου αυτοκινήτων, του ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 24ο χλμ Λεωφ. Μα-
ραθώνος, Ραφήνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Εξαιρετική ήταν η ανταπόκριση δημοτών και κατοίκων της

περιοχής, στο κάλεσμα που απεύθυνε ο Δήμος Μαρκο-

πούλου, για τη συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία θα μοι-

ραστούν σε οικογένειες συμπολιτών, που έχουν πληγεί από

την οικονομική κρίση.      

Πάνω από εκατό  σχολικές τσάντες και  850 τετράδια, αλλά

και πάνω από 1500 σχολικά είδη, (μολύβια, στυλό, κασετί-

νες, κτλ.), συγκεντρώθηκαν, στη δράση που διοργάνωσε το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, την Κυριακή 16 Σε-

πτεμβρίου.  

Μεγάλη δωρεά, σε ολοκαίνουργιες σχολικές τσάντες,

έκανε το Βιβλιοπωλείο «Γνώση», οδού Ερμού 24Α, στο

Μαρκόπουλο.  

Τη εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικό-

λαος, εγκαινιάζοντας (με μια σημαντική οικονομική δωρεά)

την απαρχή μιας διαρκούς συνεργασίας της Μητρόπολης

και των τοπικών Ενοριών, με το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σύγ-

χρονης φτώχειας.        

Ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ,

σε όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά

του, και στους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του

Δήμου και στα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου ,

που φρόντισαν για την άρτια διοργάνωση της δράσης.

«Ο τόπος μας αποδεικνύει, για πολλοστή φορά, ότι διαθέ-
τει “περίσσευμα” αλληλεγγύης και κοινωνικής συνείδη-
σης!», επεσήμανε ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα φετινά Σφήττεια ήταν το κα-

θιερωμένο πανηγύρι στον όμορφο χώρο του Αγ. Δημητρίου

Αλυκού Κρωπίας στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο  Εκπολιτιστικός Σύλ-

λογος Αγ. Δημητρίου Αλυκού, προσφέρει σπουδαία υπηρεσία

στην παράδοση, όπως φάνηκε και από τους ωραίους χορούς

και τις φορεσιές με τη συμμετοχή όλων των ηλικιών!

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλό-

γου Αγ. Δημητρίου Αλυκού, ο οποίος αφού καλοσώρισε τους

παριστάμενους και ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή που παρευρι-

σκόταν στη μεγαλύτερη πλειοψηφία της, ευχαρίστησε ονομα-

στικά του δημοτικούς συμβούλους Κων/νο Δήμου και Γεώργιο

Γκίκα για παρεμβάσεις στο δημοτικό φωτισμό, στην Παιδική

Χαρά, στον ηλεκτροφωτισμό της Πλατείας Αγ. Δημητρίου και

παρότρυνε το Δήμαρχο Δημ. Κιούση για την περαιτέρω ολο-

κλήρωση μικρών έργων στην περιοχή.   Τη λαϊκή βραδιά πλαι-

σίωσε η ομάδα καλλιτεχνών του Παναγιώτη Στεργίου. 

Συγκέντρωση σχολικών ειδών στο Μαρκόπουλο παρουσία του Μητροπολίτη Μεσογαίας

Λαϊκό πανηγύρι στον Αγιο Δημήτριο Αλυκού, Κορωπί

Στην τελευταία πανσέληνο του Αυγούστου αφιέρωσαν μια

μουσική περιπλάνηση με τη συμμετοχή των σχημάτων «Mu-

sica Del Cuore» και «Earthbound Mariners»(3112) στον κι-

νηματογράφο «ΟΡΦΕΑΣ» στη Σαρωνίδα, ο Δήμος

Σαρωνικού και η Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας με την ου-

σιαστική συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας,

του Συλλόγου WIGS, της ομάδας «Εθελοντές σε Δράση

στο Δήμο Σαρωνικού», των ζωγράφων Κλωντίν Βίλτσεκ και

Αντριάννα Μπάκος, εθελοντών, δημοτών και χορηγών από

την περιοχή.

Οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της εκδήλω-

σης διατέθηκαν για την αγορά τροφίμων για την παροχή

συσσιτίων. 

ΕΠΑΘΛΟ "ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"

στο ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Ο Δήμος Ωρωπού, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, επέδωσε

το καθιερωμένο έπαθλο «Βησαρίων» στον φοιτητή Μηνά

Χάτζο, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων

εισαγωγής σε Ανωτάτη Σχολή

Το έπαθλο συνοδεύεται από μία δωροεπιταγή χιλίων

(1.000) ευρώ, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Η απονομή έγινε μετά το πέρας της καθιερωμένης λει-

τουργίας του Αγίου Βησσαρίωνος, στο ιδιωτικό ομώνυμο

παρεκκλήσιο του Αθλοθέτη, στην Λεωφόρο Μαρκοπού-

λου-Καλάμου. 

Η καθιερωμένη με συμβολαιογραφική πράξη 3μελής επι-

τροπή που ήταν και υπεύθυνη για την όλη διαδικασία απο-

τελείται από τον Δήμαρχο του Δήμου Ωρωπού, την

Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου και

τον Αθλοθέτη του

εν θέματι Επάθλου

Δρα Πολιτικό Μη-

χανικό Δημήτριο

Κων. Κούσιο.

Ο Δήμαρχος Ωρω-

πού  Γιάννης Οικο-

νομάκος μετά το

πέρας της εκδήλω-

σης δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή
για μένα και τον
Δήμο Ωρωπού να έχουμε εξαίρετους νέους να εισάγονται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πατρίδα μας χρειάζεται
την κατάρτιση της γνώσης και το πάθος για μόρφωση από
τη νεολαία μας και ο Δήμος μας έχει ανάγκη από ανθρώ-
πους ικανούς και άξιους. Η συμβολή της οικογένειας Κού-
σιου και της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου που
μαζί με τον Δήμο Ωρωπού απονείμουν το συγκεκριμένο
έπαθλο αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο και βοήθημα στο
δύσκολο ξεκίνημα της φοιτητικής ζωής κάθε νέου αν-
θρώπου. Εύχομαι στο νικητή τα φοιτητικά χρόνια να είναι
γόνιμα, εποικοδομητικά, γεμάτα όνειρα και λογισμό, με
τις γνώσεις που θα αποκτήσει να γίνει καλός πολίτης,
καλός χριστιανός και καλός Ωρωπιώτης». 

Αυγουστιάτικη μουσική περιπλάνηση στη Σαρωνίδα
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Από τις 06/06 ισχύει το πρόγραμμα επιδό-

τησης από τον ΟΑΕΔ, που αφορά την

πρόσληψη πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ έως 35

ετών. Όταν αναφέρουμε κέρδος για την

επιχείρηση εννοούμε τα εξής: 

Βασικός μισθός μικτά 586,08 χωρίς προ-

ϋπηρεσία 

Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ 25€ ημερησίως

δηλαδή 625€ το μήνα.

Καλύπτει το πρόγραμμα με τα νέα δεδο-

μένα εισφορές ασφαλιστικού τομέα και

μισθό. 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρή-

σεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού

τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριό-

τητα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο

πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί,

κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την

αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μεί-

ωση προσωπικού.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγ-

γελία της σύμβασης εργασίας, όπως επί-

σης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με

πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προ-

γραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως

κινήτρων εθελουσίας εξόδου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα

πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση

του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβο-

λής της αίτησης συμμετοχής στο πρό-

γραμμα.

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσλη-

φθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχ-

θούν στο πρόγραμμα πρέπει:

Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να

διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βε-

βαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από

την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που

θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις

ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι

οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλι-

στικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι άδειας

άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, -

Γιατροί, Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί κλπ.).

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου

κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογε-

νείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και

απασχόλησης στη χώρα μας.

Να είναι πτυχιούχοι σχολών της Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτατων Εκπαι-

δευτικών  Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή

τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να

διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της

ηλικίας τους).

Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να

διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντι-

στοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑ-

ΤΑΠ.

Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης να διαθέτουν: βεβαίωση ισοτιμίας και

αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟ-

ΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει

άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα

προέλευσης του πτυχίου, βεβαίωση ανα-

γνώρισης των επαγγελματικών προσόντων

στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευ-

σης του πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 38

(ΦΕΚ 78/Α΄/25-5-2010) και γενικότερα σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρό-

γραμμα:

Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο,

πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους

στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οι-

ονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε

συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρή-

σεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική

μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν

στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντι-

κείμενο δραστηριότητας.

Για τα άτομα που απασχολούνταν στον

ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δρα-

στηριότητα.

Για άτομα που τοποθετούνται αναγκα-

στικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98.

Για άτομα που θα προσληφθούν για την

κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της

επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέ-

σεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια

που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενί-

σχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη

μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.

Για άτομα που θα απασχοληθούν με μί-

σθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εν-

τολή.

Tα άτομα για τα οποία δικαιούται να επι-

χορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται

από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση

χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επι-

τροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα-

σίας (de minimis) και δεν πρέπει να

υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών

ετών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πρώ-

του πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορι-

κού ή ισότιμου τίτλου σχολών της

αλλοδαπής και να αντιμετωπίζουν δυσκο-

λίες ένταξης στην αγορά εργασίας ή να

διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε

δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμε-

νες.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους

ανέργους θα επιχορηγηθούν για 24 μήνες

με τη δέσμευση ότι θα διατηρήσουν τις θέ-

σεις εργασίας τους για 27 μήνες.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των

20 € για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλη-

σης για ανέργους έως 24 ετών και 25

€/ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο

του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ

www.oaed.gr και την αποστέλλουν μέσω

του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων

http//ait.oaed.gr/ στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιό-

τητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επι-

χείρησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
16-22 ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας βρίσκει φέτος

τη χώρα μας, όπως και τις περισσότερες ευρωπαϊκές

χώρες να βιώνουν τη μεγαλύτερη  ίσως οικονομική

κρίση μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η

κρίση αυτή που άμεσα αποτελέσματα της  είναι η

έκρηξη της ανεργίας, η αύξηση της φτώχιας σε ανυ-

πολόγιστα ποσοστά, η πλήρης κατάρρευση του κοι-

νωνικού κράτους και η επικίνδυνη έξαρση φαινομένων

ρατσιστικής και  φασιστικής βίας, έχει προκαλέσει ταυ-

τόχρονα και οικολογική κρίση. 

Στη χώρα μας η τρικομματική κυβέρνηση με πρό-

σχημα το χρέος έχει βάλει στο στόχαστρο και προ-

σπαθεί να ιδιωτικοποιήσει μετατρέποντας τα σε

εμπόρευμα, τα φυσικά οικοσυστήματα (δάση, ποτά-

μια, λίμνες και παραλίες), τους ενεργειακούς πόρους

ακόμα και τον πιο ζωτικό για την επιβίωσή μας πόρο,

το νερό.

Και φυσικά μέσα στον παροξυσμό  των ιδιωτικοποι-

ήσεων το τελευταίο που θα μπορούσε να σκεφθεί η

μνημονιακή συγκυβέρνηση είναι το μήνυμα της Ευρω-

παϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας  που είναι η μείωση

των μετακινήσεων με ΙΧ, η ενίσχυση των μέσων μα-

ζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα των μέσων σταθερής

τροχιάς και η στήριξη των μετακινήσεων με ποδή-

λατο ή με τα πόδια. 

Αντίθετα η κυβέρνηση  στα πλαίσια της αντιπερι-

βαλλοντικής πολιτικής της: 

– Επιχειρεί όσο γίνεται γρηγορότερα, ακόμα και μέσα

στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,  να ιδιωτι-

κοποιήσει τους ελληνικούς σιδηροδρόμους  έχοντας

ήδη  καταργήσει τα περισσότερα δρομολόγια τους.                                                     

- Σχεδιάζει την διάνοιξη και νέων αυτοκινητοδρόμων

στον Υμηττό, αδιαφορώντας για τις καταστροφές που

θα προκληθούν σε ένα από τα σημαντικότερα φυσικά

οικοσυστήματα της Αττικής

-Μειώνει τα δρομολόγια σε όλα τα μέσα μαζικής με-

ταφοράς, ενώ παράλληλα απολύει τους εργαζόμενους

και αυξάνει το αντίτιμο του εισιτηρίου.

-Αδιαφορεί πλήρως για τη δημιουργία ποδηλατόδρο-

μων και πεζόδρομων ιδιαίτερα στην Αθήνα, αλλά και

στα υπόλοιπα αστικά κέντρα.

Η Εναλλακτική Δράση με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής

Εβδομάδας Κινητικότητας καλεί τους πολίτες και τις συλ-

λογικότητες που σέβονται το φυσικό περιβάλλον και

διεκδικούν την ποιότητα στη ζωή τους να αντισταθούμε

συντονισμένα ενάντια στα  περιβαλλοντοκτόνα σχέδια

της κυβέρνησης και να απαιτήσουμε όλοι μαζί

- Να παραμείνουν δημόσιοι οι ελληνικοί σιδηρόδρο-

μοι,  να αυξηθούν τα δρομολόγια και να κατασκευα-

σθούν  με χρήματα του ΕΣΠΑ νέες γραμμές σε

περιοχές που σήμερα δεν υπάρχουν.

- Να μείνουν δημόσια όλα τα μέσα μαζικής μεταφο-

ράς, να αντικατασταθούν τα οχήματα με νέα αντιρρυ-

παντικής τεχνολογίας, να αυξηθούν οι προορισμοί, να

πυκνώσουν τα δρομολόγια και να μειωθεί το αντίτιμο

του εισιτηρίου.

- Να σταματήσει  κάθε σκέψη για νέους αυτοκινητό-

δρομους στον Υμηττό

- Να κατασκευασθούν ποδηλατόδρομοι και πεζόδρο-

μοι  πρωτίστως στο κέντρο της Αθήνας και σε όλο το

λεκανοπέδιο
Βούλα  12- Σεπτεμβρίου 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρόγραμμα επιδότησης για πρόσληψη ανέργων 

και κέρδος για την επιχείρηση

Μιλτιάδης Τσαλκούνης
Οικονομολόγος - Λογιστής

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες, σε εγ-

κύκλιο προς απευθύνεται  στις  κατά τόπους Εισαγγελίες

Πρωτοδικών και τις αρμόδιες Αστυνομικές αρχές, σημει-

ώνει ότι οι βουλευτές που διαπράττουν κακούργημα, ανε-

ξάρτητα από την ασυλία που έχουν, μπορούν να

συλλαμβάνονται από την αστυνομία και να οδηγούνται στο

αυτόφωρο. 

Η εγκύκλιος εξεδόθηκε - πιστεύουμε -  μετά τα τελευταία

γεγονότα με τις βιαιοπραγίες της “Χρυσής Αυγής” και γενι-

κότερα διαφόρων φαινομένων επιθέσεων και ελέγχων από

τον κάθε έναν σε αλλοδαπούς κυρίως.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62

του Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο

βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλα-

κίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται, χωρίς άδεια του

Σώματος (της Βουλής).

Στο αυτόφωρο οι βουλευτές

που διαπράττουν κακούργημα
εγκύκλιος του εισαγγελέα Ι. Τέντε
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ερώτηση του κοινοβουλευτικού 

εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων,

Tέρενς Κουίκ

«ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
ΜΕ ΖΕΜΠΕΚΙΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΥ-
ΠΟΧΩΡΗΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ;»
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών των

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, με Ερώτησή του προς

τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που κατέθεσε σήμερα ( Δευτέρα

17.09.2012), ζητά εξηγήσεις  για τη διπλωματική απραξία του

Υπουργείου Εξωτερικών έναντι της απαράδεκτης, θρασύτατης και

δυστυχώς επικίνδυνα φιλοπολεμικής στάσης του Τούρκου Βου-

λευτή Μπουλέντ Τεζτζάν. 

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του τουρκικού ειδησεογραφικού πρα-

κτορείου ΑΝΚΑ ο Βουλευτής αναφέρει πώς «έχει υψωθεί η ελλη-

νική σημαία» σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στα

Δωδεκάνησα και στο Κρητικό Πέλαγος.

Ετοιμάζονται να πουλήσουν την ΕΥΔΑΠ

σε τιμή μικρότερη ακόμα και του κό-

στους  του βιολογικού καθαρισμού της

Β’ φάσης Ψυττάλειας και του Θριασίου

πεδίου (250 εκ €) και 30 φορές φθηνό-

τερα του κόστους των υφιστάμενων δι-

κτύων και εγκαταστάσεων (6,5 δις €).

Να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία

για τις καθυστερημένες πληρωμές και

να καταβληθούν άμεσα τα περίπου

600.000.000 ευρώ που χρωστάει το κρά-

τος στην ΕΥΔΑΠ ζητά ο Ν. Χουντής από

την Κομισιόν 

Ενώ πολλαπλασιάζονται οι πληροφορίες

και οι ενδείξεις ότι η Κυβέρνηση και το

ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζονται να πουλήσουν

την ΕΥΔΑΠ σε τιμή γύρω στα σημερινά

εξευτελιστικά επίπεδα της χρηματιστη-

ριακής αποτίμησής της (200.000.000-

250.000.000 ευρώ), από απάντηση της

Κομισιόν στον Ν. Χουντή προκύπτει ότι

μόνο τα έργα των βιολογικών καθαρι-

σμών της Ψυττάλειας και του Θριασίου

πεδίου (έργο που μόλις ολοκληρώθηκε),

έχουν στοιχίσει πολύ περισσότερο και

μάλιστα σε τιμές ευρώ που ανάγονται

στη δεκαετία του 90!!

Αυτά προκύπτουν, από την απάντηση

του Επιτρόπου για την Περιφερειακή πο-

λιτική κ. Hahn, σε ερώτηση του Ευρω-

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή. 

Συγκεκριμένα, ο Ν. Χουντής είχε κατα-

θέσει ερώτηση στην Επιτροπή ζητώντας

να πληροφορηθεί σχετικά με την καθυ-

στέρηση παραλαβής του έργου Κέντρο

Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) του

Θριασίου Πεδίου το οποίο βρισκόταν σε

φάση ολοκλήρωσης από το 2010, αλλά

και το κόστος κατασκευής των έργων

βιολογικών καθαρισμών που έχουν

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (ΚΕΛ Ψυτ-

τάλειας και Θριασίου). 

Από την απάντηση του κ. Hahn προκύ-

πτει ότι το κόστος κατασκευής των δύο

έργων ανέρχεται στο ποσό των

320.000.000 ευρώ, ενώ πρέπει να σημει-

ωθεί ότι τα έργα ξεκίνησαν την δεκαετία

του 90.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Ν. Χουντής

έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ΕΥΔΑΠ προμηθεύει νερό σε περίπου

4.500.000.000 κατοίκους της Αττικής, έχει

2.000.000.000 συνδέσεις, έχει περίπου

10.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και

τεράστιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας

νερού, με ικανότητα επεξεργασίας

1.7000.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Επι-

πλέον, για τη διαχείριση λυμάτων, η

ΕΥΔΑΠ εξυπηρετεί 3.500.000 κατοίκους,

διαθέτει 5.800 χιλιόμετρα δικτύου αποχέ-

τευσης και τρεις τεράστιες εγκαταστάσεις

επεξεργασίας λυμάτων, έχει δε εξασφαλι-

στεί η επέκταση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ

στην ανατολική Αττική. Η αξία όλων αυτών
υπολογίζεται σε περίπου 6,5 δις ευρώ! Η

ΕΥΔΑΠ  είναι μια εταιρία που όχι μόνο έχει
κέρδη, αλλά το Δημόσιο και οι Δήμοι, της
χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
από ανεξόφλητους λογαριασμούς  και

άλλου είδους συμβατικές υποχρεώσεις

που έχουν αναλάβει απέναντι στην εται-

ρία. 

Η απάντηση του Επιτρόπου που δείχνει
ότι και μόνο το κόστος των βιολογικών κα-
θαρισμών που κατέχει σήμερα η εταιρία,
είναι μεγαλύτερο από την τιμή που ετοι-
μάζονται να ξεπουλήσουν όλη την
ΕΥΔΑΠ, δηλαδή όχι μόνο πωλούν το δι-
καίωμά μας στο νερό, την πηγή της ζωής,
αλλά ετοιμάζονται να το ξεπουλήσουν
χωρίς κανένα λόγο και όφελος!! Γνωρί-

ζουμε ότι όπου στον κόσμο έγινε ιδιωτικο-

ποίηση σε εταιρείες ύδρευσης, υπήρξε

αύξηση των τιμολογίων, δεν βελτιώθηκε η

ποιότητα των νερών, υπήρξαν οικονομικά

σκάνδαλα, επικίνδυνα για τη δημόσια

υγεία, τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν σε αρ-

κετές περιπτώσεις σε επανακρατικοποι-

ήσεις. Είναι απόλυτη ανάγκη ο λαός να
αποτρέψει την πώληση της ΕΥΔΑΠ».

Στο μεταξύ, ο Ν. Χουντής, με νέα ερώ-

τησή του προς την Κομισιόν επιχειρεί να

πληροφορηθεί το ύψος των χρεών του

κράτους προς την εταιρία  και ζητά την

εφαρμογή της οδηγίας 2000/35 και της

αναδιατυπωμένης οδηγίας 2011/7 για την

«καταπολέμηση των καθυστερήσεων

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Υπολειτουργία του Κέντρου

Υγείας Νέας Μάκρης

ερωτήσεις βουλευτών

Την αναγκαιότητα της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Νέας Μά-

κρης, εκφράζουν με ερώτησή τους δύο βουλευτές, δύο διαφορε-

τικών κομματικών χώρων· ο Γιώργος Βλάχος από το Νέα

Δημοκρατία και ο Γιώργος Πάντζας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

O Γεώργιος Βλάχος, με κατάθεση αναφοράς, κατέθεσε στη Βουλή

υπόμνημα του Δήμου Μαραθώνα, στο οποίο γίνεται αναφορά και

στην έλλειψη ιατρικού προσωπικού και στη  γενικότερη παροχή

υπηρεσιών υγείας του κέντρου.  

Να στελεχωθεί άμεσα με ιατρικό προσωπικό το Κέντρο Υγείας

Νέας Μάκρης ζητά με ερώτησή του, ο Βουλευτής Γιώργος Πάν-

τζας. 

Η ΕΥΔΑΠ (ΤΟ ΝΕΡΟ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ!!!

30 φορές κάτω του κόστους των δικτύων

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή 

Συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βου-

λής των Ελλήνων επίκαιρη ερώτηση

του Βουλευτή Αττικής των Ανεξάρτη-

των Ελλήνων, Παύλου Χαϊκάλη σχε-

τικά με την μη καταβολή του

επιδόματος σε ΑΜΕΑ, εωσότου ολο-

κληρωθεί η εξέταση τους από το

ΚΕ.Π.Α. 

Στην απάντηση του  ο υφυπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας κύριος Παναγόπουλος δε-

σμεύτηκε να δοθεί στους γιατρούς,

σε μορφή εγκυκλίου, οδηγία, που θα

αποτρέπει περιπτώσεις βαριάς ανα-

πηρίας από το να περνάνε εξετάσεις

κάθε 2 χρόνια, όπως ισχύει μέχρι σή-

μερα, με αποτέλεσμα να ταλαιπω-

ρούνται αδίκως χιλιάδες συμπολίτες

μας.

Επίσης εξέφρασε την άποψη του πως

θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια ελάχι-

στη περίοδος μη καταβολής του επι-

δόματος, ώστε να μην μένουν

απλήρωτοι χιλιάδες ΑΜΕΑ που δεν

περνάνε από εξετάσεις εντός εύλο-

γου χρονικού διαστήματος. Όπως δή-

λωσε “θα πρέπει να αναιρέσουμε

αυτήν την αναμονή. Νομίζω ότι πρέ-

πει να βάλουμε την απλή λογική να

δουλέψει και αν το κάνουμε αυτό, θα

μπορέσουμε να βρούμε και λύσεις για

αυτά τα προβλήματα”.

Αν και η συγκεκριμένη δήλωση δια-

φυλάττει ότι τουλάχιστον θα σταμα-

τήσει σύντομα η κατά κόρον τραγική

κατάσταση με ΑΜΕΑ να μένουν

απλήρωτοι για έξι με δέκα μήνες, δεν

είναι δυνατόν τέτοιες μεσοβέζικες

λύσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις

ενός σύγχρονου, κοινωνικού, Ευρω-

παϊκού Κράτους δικαίου.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ απαι-

τούμε να μην διακόπτεται η καταβολή

του επίδοματος των ΑΜΕΑ, ούτε για

μια μέρα και δεσμευόμαστε να δί-

νουμε συνεχώς τον καλύτερο μας

εαυτό για να προστατεύουμε τα δι-

καιώματα και την αξιοπρέπεια όλων

των ευπαθών και δοκιμαζόμενων κοι-

νωνικών ομάδων. 

Βαριές αναπηρίες θα περνάνε 

ανά 2 χρόνια από επιτροπή
μετά από ερώτηση του βουλευτή  Παύλου Χαϊκάλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 136497

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 70364/11/10-9-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-

κής ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού

Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ.’’ με κω-

δικό θέσης ‘’1001793-ΒΟΥΛΑ ΜΕΤΑΞΑ’’ επί κτιρίου, στην οδό Ι. Μεταξά

40 & Ρ. Φεραίου, στο Δήμο Βούλας, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πο-

λυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από

τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227

και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  18-9-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 48022

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ :  ΑΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     

ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955,  FAX : 2109657131                                                  

EMAIL:promithies@vvv.gov.gr 

ANAKOIΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
52/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπ. Δόμησης   και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την εργασία «ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΩ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)»,
προϋπολογισμού 29.250,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α  52/2012 και την με αρ. Πρωτ.  45196/5-9-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 2 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00 , κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 1.462,50 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά    από  Δευτέρα 24-9-2012 έως Δευτέρα 1-10-2012 και ώρες 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη,  7-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 76040

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                            

Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 26,   166 72

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΧΑΪΔΟΥ

ΤΗΛ : 2132030422 - 430 - 431, Fax: 213 2030439

ANAKOIΝΩΣΗ
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Αττικής

Ανακοινώνει ότι:
Με την 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε: α)
η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 303 της περιοχής Μη-
λαδέζας Βάρης με τη δημιουργία πεζοδρόμου κατ’ επέκταση του υφιστά-
μενου αδιεξόδου έμπροσθεν του χώρου του Βρεφονηπιακού Σταθμού
προς την οδό Σπάρτης, β) τη δέσμευση από την τράπεζα γης, του με αριθ.
Ν2 οικοπέδου του Ο.Τ. γ289 προς αποκατάσταση του ρυμοτομούμενου
τμήματος της ιδιοκτησάις 07 του Ο.Τ. Γ303 και γ) την εξάμηνη αναστολή
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για τα οικόπεδα Ν10 του ΟΤ Γ303 και 07
του προτεινόμενου ΟΤ Γ303Α.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και να εκφρά-
σουν τις τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134555

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 94033/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 413/28-03-06

ΑΕΠΟ) του μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου μετά πλυν-

τηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων και πώληση φιαλών υγραερίου, της ΤΖΕ-

ΒΕΛΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, Ε.Ο. οδός Συκάμινου-Χαλκουτσίου, Ωρωπός και

τροποποίησή της λόγω προσθήκης μιας υπόγειας σεξαμενής υγραερίου

και ανακατανομής προϊόντων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδια-

φερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά

της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134559

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 112235/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

379/11-02-09 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου-λι-

παντηρίου αυτοκινήτων του ΧΑΛΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Λεωφ. Λαυρίου 96, Παι-

ανία, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση

Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον

ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα

σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134563

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 116555/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

2012/7-07-09 ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανι-

κών μερών επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, της ‘’Π. ΑΣΗ-

ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’, Γέρακα 29Α & Χίου 72, Γέρακας, η οποία βρίσκεται

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτε-

χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-

σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από

τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227

και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134569

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 15391/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο ‘’κατασκευή οδών και

τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Κρωπίας’’ της

Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμε-

νου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-

τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει

έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 134574

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλον-

τος η με αρ. πρωτ. 116334/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (σε ανα-

νέωση της υπ‘ αρ. πρωτ. 1360/07/3-03-08 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών

καυσίμων της ΦΡΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ‘Αγ. Απόστολοι, Κάλαμος, η οποία βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πο-

λυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη

δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και

της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 134549

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης,  Τηλ. : 213 2063534  - FAX: 213 2063 533              

ANAKOINΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλον-

τος η με αρ. πρωτ. 95502/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων του μικτού πρατηρίου υγραερίου-υγρών καυσίμων

με πλυντήριο αυτοκινήτων και συνεργείο επισκευής, συντήρησης και τοπο-

θέτησης συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητή-

ρων αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα και επισκευής και συντήρησης τροχών

αυτοκινήτων της ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, Κλεισθένους (Ο.Τ. 768), Γέ-

ρακας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον

ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα

σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1

του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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ΖΗΤΕΙ. Χήρος 68 ετών συνταξιούχος με οικία, εξο-
χικό και Ι.Χ. χωρίς υποχρεώσεις, ζητά κυρία σοβαρή Ελ-
ληνίδα 60 - 65 ετών, άνευ υποχρεώσεων για
συγκατοίκηση και παρεούλα από Παλλήνη και γύρω πε-
ριοχές.
Πληροφορίες κ. Νίκο 6934 803084

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο Ιδιωτικό Νο-
τίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τε-
χνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιδιωτικό σχο-
λείο Νοτίων Προαστίων ζητεί καθηγητή οικιακής οικονο-
μίας. 
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4935, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας 5 δια-
μερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το καθένα
ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση ημι-
τελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβάνεται
η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ οικόπεδο στο κέντρο, 1.40
στρέμ. (οδός Αθ. Κούνα). Πληροφορίες
6939616568.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ δυάρι επιπλω-
μένη, ανεξάρτητη σε μονοκατοικία. Αυτόνομη θέρ-
μανση με δική της ξεχωριστή είσοδο μέσα σε κήπο
με γκαζόν. Τηλ. 6946 458433 & 210 8951.053.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ, πτυχιόχος του τμήματος Γαλλι-
κής γλώσσας και φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών, με πο-
λυετή εμπειρία και μεγάλη μεταδοτικότητα, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενηλίκους και αναλαμβά-
νει υπεύθυνα την προετοιμασία για όλα τα διπλώματα του
γαλλικού Ινστιτούτου, για το πρόγραμμα ΙΒ, καθώς και για
τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πληροφορίες 6972 219455.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

Καθηγήτρια φιλόλογος με φροντιστηριακή

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-

κού-Γυμνασίου-Λυκείου μεμονωμένα ή σε group 2-3 ατό-

μων. Παράδοση σημειώσεων, συχνά διαγωνίσματα. Επιτυχία

στις εξετάσεις, τιμές προσιτές. τηλ : 6936503199

ΑΓΓΛΙΚΑ Μαθήματα αγγλικών παραδίδονται από

έμπειρη καθηγήτρια, με σπουδές στην Αμερική. Προ-

ετοιμασία για εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6978 421 944.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΟΥ -

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ παραδίδονται από κα-

θηγητή με πολυετή εμπειρία στη μουσική εκπαίδευση

και αριστούχο απόφοιτο του Εθνικού Ωδείου.

Τηλ. 6938 422 692.

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Δασκάλα, με  εμπειρία από ιδιωτικό σχολείο
(master) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. "Από-

φοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Περιοχές: Βούλα-

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Βάρκιζα. τηλ: 6972440348.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ παραδί-

δει έμπειρος καθηγητής φυσικός με ιδιαίτερα μαθή-

ματα.  Τηλ.  Κιν. 6932 405517

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

Καθηγητής Μαθηματικών με 25ετή πείρα

και σημαντικές επιτυχίες, παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6975961967

Παραδίδονται μαθήματα Γαλλικής
γλώσσας από καθηγήτρια με πολυετή διδακτική πείρα

και συγγραφη εκπαιδευτικών βιβλίων. Προετοιμασία δι-

πλωμάτων όλων των επιπέδων, εισαγωγικές γαλλόφω-

νων σχολείων και πανελλαδικών εξετάσεων (Γαλλική

γλώσσα - μάθημα επιλογής). Τιμές λογικές. 

Τηλ. 2106033653, 6934584801. κα Μαίρη.

Αριστούχος Φιλόλογος πτυχιούχος

Παν/μίου Αθηνών με 20ετή φροντιστηριακή, μεγάλη εμ-

πειρία και μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα, αρχαία, λατινικά, ιστορία, έκθεση σε μαθητές

Γυμνασίου & Λυκείου. Παρέχονται αναλυτικές σημει-

ώσεις και ειδική μεθοδολογία. Προσιτές τιμές.

Τηλ. 6976 504661

Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΗ και της ΜΑ-

ΡΙΑΣ, το γένος Υφαντίδη, που γεννήθηκε στην Θεσ-

σαλονίκη και κατοικεί στο Ντρολσχάγκεν Γερμανίας

και η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΑΙΟΥΛΗ του Δημητρίου και της

Καλλιόπης, το γένος Τσιροζίδου, που γεννήθηκε στο

Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Ντρολσχάγκεν Γερ-

μανίας, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Ντρολ-

σχάγκεν Γερμανίας.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com
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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 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

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 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 9683501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ 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

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

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

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

Δωρεάν Ψηφιακές 

Μαστογραφίες
Σε άπορες και ανασφάλιστες

γυναίκες στο Δήμο Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης ως μέλος του Εθνικού Δια-

δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής

Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και σε συνεργασία με τον Σύλ-

λογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.

Ανάργυροι»  παρέχουν δωρεάν εξέταση μαστογρα-

φίας σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες. 

Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης

και αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για

όλους λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανερ-

γίας που μαστίζουν την κοινωνία μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος παρέχει κάθε Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 9:00πμ έως τις

2:00μμ με έναρξη την 4η Οκτωβρίου 2012 τον ειδικό

ψηφιακό μαστογράφο του για εξέταση των άπορων

και ανασφάλιστων γυναικών ηλικίας 40-69 ετών και

σε όσες πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους

ως υψηλού κινδύνου (κυρίως θετικό οικογενειακό

ιστορικό) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυ-

ναίκες που πάσχουν ήδη από καρκίνο μαστού. 

Για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες στα

τηλ. 210 6668888 &  210 6604638.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Νόσος Αλτσχάιμερ, μια νέα σχετικά νόσος που ταλαιπωρεί με-

γάλη μερίδα ηλικιωμένου πλυθησμού. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ που υπενθυμί-

ζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκαν και

φέτος εκδηλώσεις ενημέρωσης και γνωριμίας της νόσου σε 

μικρούς και σε μεγάλους, αφού από τη νόσο Αλτσχάιμερ υπο-

φέρει και επιβαρύνεται όλη η οικογένεια. Αυτοί που έχουν υπό

τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς, φέρουν δυσβάστακτο

ψυχολογικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο.

Σήμερα, υπάρχουν 140.000 ασθενείς στην Ελλάδα και

40.000.000 παγκοσμίως, ενώ από την νόσο προσβάλλονται το

5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Σύμ-

φωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθ-

μός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά.

Η έρευνα για τους λόγους που η νόσος ξεκινά και αναπτύσ-

σεται συνεχίζεται, προσφέροντας έτσι την ελπίδα ότι κάποια

μέρα θα είναι δυνατόν να καθυστερήσουν την εκδήλωση της

νόσου, όπως ήδη κυκλοφορούν σκευάσματα που μπορούν να

επιβραδύνουν την πρόοδό της. 

Η νόσος Αλτσχάιμερ εξελίσσεται αργά και όχι πάντα με πρώτη

ένδειξη την απώλεια μνήμης, γι’ αυτό το λόγο τα πρώτα συμ-

πτώματα είναι δυσδιάκριτα. 

Μερικά απ’ τα σημάδια που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν

είναι τα παρακάτω. 

― δυσκολία στην εκτέλεση συνηθισμένων και γνωστών γι’

αυτά εργασιών. 

― προβλήματα ομιλίας. Μπορεί να ξεχνάει συχνά απλές λέ-

ξεις και να τις αντικαθιστά με τις λάθος, κάνοντας έτσι δύ-

σκολη την κατανόηση από τους γύρω του. 

― Την γνωστή πλέον σε όλους απώλεια μνήμης για απλά κα-

θημερινά πράγματα (όλοι λίγο πολύ μπορεί να ξεχνάμε μικρο-

πράγματα λόγω του φόρτου εργασίας μας, αλλά όταν αυτό

προκαλεί σύγχυση είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά).

― Απότομες αλλαγές στην προσωπικότητά τους και στην διά-

θεσή τους. 

― Έλλειψη θέλησης και απουσία συμμετοχής σε καθημερινές

δραστηριότητές τους.

― περίεργες ενέργειες που μετά δεν τις θυμούνται καν. Για

παράδειγμα μπορεί να τοποθετήσουν σε απίθανα μέρη προ-

σωπικά τους αντικείμενα και μετά να αναρωτιούνται πώς βρέ-

θηκαν εκεί. 

― μείωση της κριτικής τους ικανότητας.  

― προβλήματα υπολογισμού απλών αριθμητικών πράξεων. 

― αποπροσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο. Ειδικά σε

βαριές μορφές, συναντάμε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν

ξέρουν πού βρίσκονται ή πώς να γυρίσουν σπίτι. 

Η πορεία της νόσου διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και μπο-

ρεί αναλόγως με την ηλικία να διαρκέσει απ’ την διάγνωση

μέχρι το τέλος για πολλά ή λίγα χρόνια. 

Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξάσκησης

του εγκεφάλου, είτε με ασκήσεις ερεθισμού είτε με σωστή

διατροφή, ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης Αλ-

τσχάιμερ.

Ο εγκέφαλος, όπως εξάλλου και άλλα μέρη του ανθρώπινου

σώματος, χρειάζεται ερεθισμούς, διέγερση και άσκηση· πνευ-

ματική και σωματική, για να μπορεί να συνεχίζει κανονικά τη

λειτουργία του ή να ελαχιστοποιεί τις απώλειες του.  

Οι ηλικιωμένοι που είναι δραστήριοι κοινωνικά, σωματικά και

πνευματικά, διατρέχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να

προσβληθούν από άνοια, ανεξάρτητα από το είδος των δρα-

στηριοτήτων τους. Η ενεργός ζωή σε όλους τους τομείς, προ-

στατεύει τον εγκέφαλο.

Εθνική Γραμμή για Ηλικιωμένους SOS 1065

. . . γ ια την υγειά μας

Νόσος Αλτσχάιμερ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ-ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη

φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα

2299-3-20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (Κοζικο-

πούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 136476

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 61526/11/31-8-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-

κής ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων Σταθμού Βάσης

Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΕΣ Α.Ε.’’ με κωδικό θέσης <<1400063-ΓΕΡΑΚΑΣ>> επί υφιστάμενου κτι-

ρίου το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Μαραθώνος, στη Γέφυρα Σταυρού,

στο Δήμο Παλλήνης, Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της

παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,21/9/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:49078             

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ: ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-AΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     

ΤΗΛ : 2132020131,2132019955 - FAX : 2132020059                                                                                                    

EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ

ΓΚΑΖΟΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 50/2012

μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κατακύρωσης την χα-

μηλότερη τιμή  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟ-

ΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ», προϋπολογισμού 68.847,71 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).

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

φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-

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

συναφών θεμάτων,του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-

κας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με

α/α 50/2012 και την με αρ. πρωτ. 43979/31.8.12 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή

18, Βούλα, την Πέμπτη 4/10/2012 και ώρα 10 π.μ., κατά την οποία λήγει η

προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-

σφράγισης.

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

γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 3.442,38 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου καθη-

μερινά από 24/9/2012 μέχρι  3/10/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:

2132020131, 2132019955

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 136481

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 53756/11/13-8-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-

κής ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού

Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’VODAFONE Α.Ε.Ε.Τ.’’ με κω-

δικό θέσης ‘’1101775 ΛΟΦΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ’’ στη θέση: ‘’Καμινάδα’’, στο Δήμο

Λαυρεωτικής, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της

παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/9/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 136493

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ           

Λ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

Τηλ. : 213 2063534   -  FAX: 213 2063 533     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 93281/11/10-9-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττι-

κής ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού

Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’ επί κτιρίου, στην οδό Αρχιμήδους 6-8, με κωδικό θέσης

<<1405564 DRAFI>>, στο  επί υφιστάμενου κτιρίου το οποίο βρίσκεται

στην Λεωφόρο Μαραθώνος, στη Γέφυρα Σταυρού, στο Δήμο Δήμο Ραφή-

νας-Πικερμίου, της Περιφερειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση

κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της

παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Η 2η ποδηλατοβόλτα  

εξελίχθηκε σε ...δίαθλο!!!

Την Κυριακή 16-9-12, πραγματοποιήθηκε η 2η ποδηλατοβόλτα του Δικτύου Σα-

ρωνικού. Γεγονός είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες  διασκέδασαν και γνωρίστη-

καν μεταξύ τους, απολαμβάνοντας ωραίες διαδρομές με εκπληκτική θέα. 

Απέκτησαν, ιδιαίτερα οι νεότεροι στο

"χόμπυ", μια παραπάνω εμπειρία, και

όλοι συμφώνησαν να καθιερωθεί η πο-

δηλατοβόλτα κάθε Κυριακή απόγευμα,

με όσους παρόντες.

Μάλιστα με ...συνέλευση επιτόπου

αποφάσισαν και πήγαν μέχρι και τη

Σαρωνίδα, χωρίς να χρησιμοποιήσουν

την παραλιακή λεωφόρο! Η βόλτα

δίπλα στη θάλασσα ήταν εξαιρετική!

Εδωσαν δε ραντεβού την επόμενη Κυ-

ριακή!

Για το σημείο και την ώρα της συνάντησης, καθώς και για τη διαδρομή,  στο

www.saronikosnet.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ. 

Το Σαλόνι Σκάφους, με μεταχειρισμένα σκάφη ποιότητος έρχεται να καλύψει ένα

κενό της αγοράς και να προσφέρει μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών στο

Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου πραγματο-

ποιήθηκε ο 1ος Αγώνας Τριάθλου Σα-

ρωνικού στην παραλία Αναβύσσου·

περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική σημασία

για το τρίαθλο, αφού υπήρξε χώρος

διεξαγωγής πολλών διεθνών και εθνι-

κών αγώνων. 

Το αθλητικό γεγονός με το οποίο εγ-

καινιάζεται ένας νέος αθλητικός θε-

σμός στην περιοχή διοργάνωσαν από

κοινού οι Δημοτικές Κοινότητες Πα-

λαιάς Φώκαιας και Αναβύσσου του

Δήμου Σαρωνικού και τα περιοδικά

“Triathlon World“ και “Cycling World”.

Στο πρόγραμμα των αγωνισμάτων, που

περιελάμβανε κολυμβητικό, ποδηλα-

τικό σκέλος και τρέξιμο, συμμετείχαν

περί τους 70 αθλητές, άνδρες και γυ-

ναίκες.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των αγωνι-

σμάτων έγιναν απονομές μεταλλίων σε

όσους σημείωσαν τις καλύτερες επιδό-

σεις, από τον Αναπληρωτή Δήμαρχο

Μανώλη Τσαλικίδη, τον Αντιδήμαρχο

Σαρωνικού Γιώργο Τζιβίλογλου, εκπρό-

σωπο της Τροχαίας Κερατέας, και την

εκπρόσωπο των Εθελοντών Σαμαρει-

τών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

κα Ν. Βλαχοπούλου. 

Παράλληλα προσφέρθηκαν δώρα από

τους χορηγούς της εκδήλωσης και τι-

μήθηκαν όλοι οι αθλητές που τερμάτι-

σαν με απονομή μεταλλίου

τερματισμού.

Eνίσχυση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου
Η εκδήλωση πέρα από τον αθλητικό χα-

ρακτήρα της είχε και κοινωνική διά-

σταση, αφού η διεξαγωγή της

συνδέθηκε με την ενίσχυση του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου του Δήμου Σαρω-

νικού, για το οποίο συγκεντρώθηκαν

χρήματα και τρόφιμα.

Ο Αν. Δήμαρχος Μ. Τσαλικίδης, δή-

λωσε: «Με το αθλητικό αυτό γεγονός, το

οποίο συνδυάζει αρμονικά τον αθλητισμό
και την κοινωνική προσφορά, εγκαινιά-
στηκε ένας νέος θεσμός που θα έχει και

συνέχεια. Σχεδιάζουμε τη διοργάνωση
του επόμενου, δεύτερου κατά σειρά
αγώνα τριάθλου, πιθανόν τον ερχόμενο
Μάιο.  Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον
Διοικητή της Τροχαίας Κερατέας, κύριο
Π. Φλεβάρη, και τον Ανθυπαστυνόμο,
κύριο Ν. Μπακάλη, τους εθελοντές Σα-
μαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, τους ναυαγοσώστες της ΠΑΣΧΝΑ,

τον κ. Γ. Ψαρέλη, τον Δημοτικό Σύμ-
βουλο, κ. Α. Κωνσταντέλο, τους χορη-
γούς και όλους όσους συνέβαλαν, χάρη
στη συνδρομή των οποίων στάθηκε δυ-
νατή η άρτια και ασφαλής διεξαγωγή του
1ου Αγώνα Τριάθλου».

1ος Αγώνας Τριάθλου στην παραλία Αναβύσσου 

Η ολοκλήρωση του αγώνα και η χαρά της πρωτιάς.

Ολοι μαζί στην εκκίνηση για το κολύμπι

Πάνω, απονομή με τον Μ. Τσαλικίδη. Κάτω, απονομή
με τον Γ. Τζιβίλογλου.

Διασυλλογικοί αγώνες σκαφών optimist, του κυπέλλου ΠΥΘΕΑΣ, διοργανώνει ο Ναυτι-

κός Αθλητικός Ομιλος Παλ. Φώκαιας (Ν.Α.Ο.Π.Φ.) «Ο ΠΥΘΕΑΣ», 22 & 23  Σεπτεμβρίου.

Το κύπελλο ΠΥΘΕΑΣ έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και

οργανώνεται για δεύτερη χρονιά, αφού η πρώτη που έγινε τον περασμένο χρόνο άφησε

πολύ καλές εντυπώσεις.

Αγώνες optimist “Πυθέας” στην Παλαία Φώκαια
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Οι εγγραφές στα τμήματα ακαδημιών ξεκίνησαν.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932 627835 & στην

αίθουσα προπονήσεων (κάτω από τη γέφυρα της

Λεωφ. Βουλιαγμένης) .

Γ. Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

TAE KWON DO
Δωρεάν μαθήματα TAE KWON DO σε παιδιά, εφήβους

αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες (άνδρες-γυναίκες) του

Δήμου Κορωπίου, θα διδάσκει και την περίοδο 2012-

2013, ο καθηγητής του αθλήματος  Μάριος Βλάχος, από

το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 έως 12:00 στο

Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Γ.Σ Παπασιδέρη».   

Για συμμετοχή στο τηλέφωνο: 6944 744 503. 

MAΘΗΜΑΤΑ  XOΡΟΥ
Οι Χορευτικές  Ομάδες  Παιδιών και Εφήβων  του Ν.Π.

Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κορωπίου  ενημερώνουν

την έναρξη των μαθημάτων για το έτος 2012-2013 

Τα μαθήματα θα γίνονται

Παιδική Ομάδα:     κάθε Σάββατο  3.30-4.30 μ.μ.

Εφηβική Ομάδα:     κάθε  Σάββατο  2.30-3.30 μ.μ.

στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου  στην οδό Νικ.

Ντούνη 4 (πάνω από τα ΚΑΠΗ) υπό την διδασκαλία της

Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη

Τα  μαθήματα  είναι  δωρεάν

Για Επικοινωνία: Ευαγγ.  Ιερωνυμάκη  τηλ. 6973238236

και στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στην οδό Νικ.

Ντούνη 4 (πάνω από τα ΚΑΠΗ) κάθε Σάββατο 2.30-6.30 μ.μ.

Γυμναστική για όλους
To αθλητικό τμήμα του ΝΠΔΔ Σφηττός  ανακοινώνει  τα

προγράμματα άθλησης του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Κέντρου Κορωπίου (Αδριανού 13). 

Προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης,  yoga -pilates, ρυθ-

μικής Γυμναστικής, aerobic, υποστηρίζονται από τους

γυμναστές Κωνστ. Πρόφη  Α. Λυγούρα, Ε. Ντούνη. 

Πληροφορίες: Τηλ.: 210-6624511. Υπεύθυνος οργάνωσης:

Κάρολος Μαρκαριάν, δημοτ. υπάλληλος, Βαλκανιονίκης.

ΔΩΡΕΑΝ AΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Αγίας Άννης & Μπουμπουλίνας, Πόρτο Ράφτη

Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή
10:00-12:00  Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά 
16:00-17:00 Προσχολική Αγωγή

17:00-18:00 Ρυθμική Γυμναστική

18:00-19:00 Γενική Γυμναστική για Παιδιά

19:00-20:00 Αεροβική

20:00-21:00 Pilates

21:00-22:00 Ελληνικοί Χοροί

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Διασταύρωση Λιμάνι, Πόρτο Ράφτη
Δευτέρα 08:30-09:30 Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία
Τρίτη 08:30-09:30 Ελληνικοί Χοροί για την Τρίτη Ηλικία
Τετάρτη 08:30-09:30 Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία
Πέμπτη 08:30-09:30 Ελληνικοί Χοροί για την Τρίτη Ηλικία
Παρασκευή 08:30-09:30 Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κώστα Σωτηρίου, Μαρκόπουλο
Τρίτη και Πέμπτη
16:00-17:00 Προσχολική Αγωγή
17:00-18:00 Ρυθμική Γυμναστική
18:00-19:00 Γενική Γυμναστική για Παιδιά
19:00-20:00 Αεροβική
20:00-21:00 Pilates
21:00-22:00 Ελληνικοί Χοροί
Σάββατο
09:00-10:00 Pilates
10:00-11:00 Αεροβική
11:00-12:00 Ρυθμική Γυμναστική
12:00-13:00 Γενική Γυμναστική για Παιδιά
13:00-14:00 Ελληνικοί Χοροί

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Παπαβασιλείου, Μαρκόπουλο
Δευτέρα  08:30-09:30  Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία

Τρίτη       17:00-18:00 Ελληνικοί Χοροί για την Τρίτη Ηλικία

Τετάρτη 08:30-09:30  Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία

Πέμπτη 17:00-18:00  Ελληνικοί Χοροί για την Τρίτη Ηλικία

Παρασκευή  08:30-09:30 Άσκηση για την Τρίτη Ηλικία

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ανδρέα Κουμπή 1, Μαρκόπουλο
Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή
10:00-12:00 Μουσικοκινητική Αγωγή για τα παιδιά του Παι-
δικού Σταθμού

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
32ο χλμ Λεωφ. Σουνίου, Μαρκόπουλο
Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή
08:30-09:30 Γυμναστική Γυναικών
09:30-10:30 Αεροβική
10:30-11:30 Pilates
16:00-17:00 Προσχολική Αγωγή
17:00-18:00 Ενόργανη Γυμναστική
18:00-19:00 Γενική Γυμναστική για Παιδιά
19:00-20:00 Γενική Γυμναστική για Γυναίκες
20:00-21:00 Pilates
21:00-22:00 Super Pro Κοιλιακών

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ
Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή
16:30-18:00  Ζωγραφική για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
18:00-20:00  Ζωγραφική για Παιδιά και Εφήβους
20:00-22:00  Ζωγραφική για Ενήλικες

ΝΕΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Τρίτη – Πέμπτη
16:30-18:00  Ζωγραφική για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
18:00-20:00  Ζωγραφική για Παιδιά και Εφήβους
20:00-22:00  Ζωγραφική για Ενήλικες
Σάββατο
10:00-11:30  Ζωγραφική για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
11:30-13:30  Ζωγραφική για Παιδιά και Εφήβους
13:30-15:30  Ζωγραφική για Ενήλικες

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Δευτέρα - Παρασκευή Ζωγραφική για την Τρίτη Ηλικία
(Οι ώρες των μαθημάτων, θα διαμορφωθούν, βάσει του αριθμού
των εγγραφών).

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ Δευτέρα - Σάββατο 16:00-22:00   Φι-
λαρμονική

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», ανακοινώνουν την έναρξη των προγραμμάτων

«Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους». Τα τμήματα απευθύνονται σε όλους τους δημότες και μόνιμους

κατοίκους του Δήμου Μαρκοπούλου. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες – εγ-

γραφές στην αρμόδια δημοτική υπάλληλο Ντίνα Δρίτσα, στο τηλέφωνο 22990 20-197, καθημερινά, από 8 το

πρωί έως 2 το μεσημέρι. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα, για όλα τα τμήματα, όπως παρακάτω:

Πληροφορίες www.vvv.gov.gr

(σελ. ΟΑΠΠΑ) ή 2132020373-2-7

Μαθήματα στο
Δήμο 3Β

Η πρώτη επίσημη διοργάνωση για την περίοδο 2012-2013

πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο

Σ.Ε.Φ. με τους αγώνες για το Κύπελλο Αττικής.

Οι αγώνες αυτοί αποτελούν και την πρόκριση για την τε-

λική φάση του  κυπέλλου  Ελλάδας, στην οποία συμμε-

τέχουν 8 ομάδες από την Αττική μεταξύ των 47 ομάδων

που έλαβαν συνολικά μέρος στους αγώνες αυτούς.

Η ομάδα  του Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ  πέρασε στους 8 και δεν

κατάφερε να περάσει στους 4 χάνοντας με 3-2 από την

ομάδα του Α.Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001.

Άτυχη η αντίστοιχη Γυναικεία ομάδα του Συλλόγου η

οποία αποκλείστηκε από τους 8 χάνοντας στον καθορι-

στικό αγώνα από την ομάδα του ΑΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝ με 3-2

και μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι , μετά το 2-2.

Οι αθλήτριες ΦΙΣΕΡ και ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ έχασαν με 3-2

σετ , όπου το τελευταίο σετ έληξε με 18-16 υπέρ της αν-

τίπαλης ομάδας.

Στο κύπελλο Αττικής το Πινγκ-Πονγκ του δήμου έλαβε

μέρος με 6 ομάδες, 3 Αντρών και 3 Γυναικών.

Εχασε ο Αρης Βούλας από τον

Α.Ο. Ηρακλείου 3-2
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Συνέχεια από τη σελ. 1

με τον αέρα του πρωθυπουργού στον προθά-

λαμο του Μαξίμου”, σε αντίθεση με τον Αν-

τώνη Σαμαρά που μια εβδομάδα πριν, “πήγε,

έκοψε την κορδέλα και απήλθε” κουβαλώντας

καμπόσες διμοιρέις ΜΑΤ, να τον φυλάνε από

την αγανάκτηση του κόσμου, αποφεύγοντας

ακόμη και την καθιερωμένη συνέντευξη

Τύπου. Τί να πει, εξ’ άλλου; Να αντιλογήσει

γιατί όσα κατήγγειλε, ως αξιωματική Αντιπολί-

τευση, πέρυσι, εφαρμόζει, ως κυβέρνηση, εφέ-

τος;

«Επιθυμούμε να θέσουμε σήμερα ενώπιον
σας, την πρότασή μας για την κοινωνικά δίκαιη
έξοδο από την κρίση και την παραγωγική, κοι-
νωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση
της πατρίδας μας», είπε ο Αλ. Τσίπρας και συμ-

πλήρωσε: «Δεν ήρθα εδώ να σας μιλήσω για
μια εύκολη υπόθεση. Ηρθα να σας μιλήσω για
μια διαδικασία λαϊκής και κοινωνικής χειραφέ-
τησης που δεν μπορεί παρά να είναι δύσκολη
και επίπονη, αλλά θα οδηγεί σταδιακά στην αυ-
τοδυναμία του λαού μας, ώστε να μπορεί να
σταθεί στα πόδια του και με τις δικές του δυ-
νάμεις, όχι μόνο να βγει από την κρίση, αλλά
να ανοικοδομήσει σε στέρεα θεμέλια μια νέα
Ελλάδα [...]

«Ηρθα να σας μιλήσω για τη δυνατότητα να
ανοίξουμε διάπλατα τους ορίζοντες για την
παραγωγική, κοινωνική, πολιτική και πολιτι-
σμική αναγέννηση και ανασυγκρότηση της πα-
τρίδας μας».

Αναφερόμενος στην ομιλία του Πρωθυπουρ-

γού στα εγκαίνια της ΔΕΘ είπε: «Ξεκίνησε την
ομιλία του, λέγοντας ότι θέλει να σας πει αλή-
θειες. Με έμμεσο τρόπο δηλαδή, σας είπε ότι
μέχρι πρότινος δεν έλεγε αλήθειες. Ελεγε ψέ-
ματα για να κερδίσει την ψήφο σας. Και όποιος
τον πίστεψε την πάτησε. Ετσι απλά και τόσο
κυνικά.
Σας είπε επίσης ότι δεν γινόταν αλλιώς. Πέρσι,
όμως από αυτό εδώ το βήμα είχε δώσει την τε-
λευταία μεγάλη αντιμνημονιακή του παρά-
σταση.
Είχε καταγγείλει το μνημόνιο. Και μας είχε δια-

βεβαιώσει ότι γίνεται αλλιώς. Είχε, επίσης, κα-

ταγγείλει ότι τον συκοφαντούσαν πως θέλει να

γυρίσει την Ελλάδα στη δραχμή.

Τώρα αναμεταδίδει ο ίδιος τη συκοφαντία, βά-
ζοντας στη θέση του εαυτού του τον ΣΥΡΙΖΑ”.
Αναφέρθηκε και στη δέσμευση του Πρωθυ-

πουργού ότι αυτά τα μέτρα που “διαπραγμα-

τεύεται” τώρα με την τρόικα “θα είναι και τα

τελευταία”.

«Ε, λοιπόν, αν μακροημερεύσουν στην εξου-
σία, ούτε αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα,
ούτε αυτό θα είναι το τελευταίο του ψέμα”,
πρόβλεψε ο Τσίπρας.

Οσον αφορά την τρομοκρατία που ασκήθηκε

και ασκείται ότι δήθεν υπάρχει κίνδυνος, αν

δεν εφαρμόσουμε το Μνημόνιο να μας διώ-

ξουν από το ευρώ και την ευρωζώνη και να

επιστρέψουμε στη δραχμή, είπε ότι “δεν υπάρ-

χει μεγαλύτερη διαστρέβλωση της πραγματι-

κότητας [...] όταν ο σημερινός πρωθυπουργός

καταψήφιζε το πρώτο Μνημόνιο επεδίωκε την

επιστροφή της χώρας στη δραχμή;

«Οταν ο κ. Κουβέλης καταψήφιζε και το πρώτο
και το δεύτερο μνημόνιο, ήθελε κι αυτός την
επιστροφή στη δραχμή;» Λέμε λοιπόν: Δεν
υπάρχει θεσμική πρόβλεψη αποπομπής κρά-
τους-μέλους από την ευρωζώνη[...]

Δεύτερον και σημαντικότερο: Κανείς στην ευ-
ρωζώνη δεν έχει πολιτικό κίνητρο να εξωθή-
σει καμία χώρα σε οικειοθελή αποχώρηση»[...]

Η ίδια η κυρία Μέρκελ, σε τηλεοπτική συνέν-
τευξή της στο BBC, στις 26/3/12, ήταν σαφής:
“Θα ήταν καταστροφικό να πούμε σε έναν απ’
όσους έχουν απφοασίσει να είναι μαζί μας: δεν
σας θέλουμε πια. Παρεπιπτόντως, έτσι κι αλλιώς
οι ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Οι
άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο θα αναρωτιόντου-
σαν ποιος θα είναι ο επόμενος. Το ευρώ θα απο-
δυναμωνόταν απίστευτα. Ειδικότερα η Γερμανία,
ως εξαγωγική χώρα, ωφελείται από το ευρώ. Θα
ήταν τεράστιο πολιτικό σφάλμα να επιτρέψουμε

στην Ελλάδα να φύγει”».

Τα περί “λόμπι της δραχμής” που επικαλείται

συχνά ο Σαμαράς και αρνείται  πεισματικά να

κατονομάσει τα θεώρησε ο Τσίπρας ως “ορ-

γιώδη φαντασία”, τη στιγμή που συμμαχεί με

το “λόμπι της χρεοκοπίας”, το λόμπι των “δια-

πλεκόμενων επιχειρηματιών των ΜΜΕ[...] το

λόμπι των μεγαλοεργοδοτών”, που κερδίζουν

από τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και

τη μείωση των μισθών [...] το λόμπι των φορο-

φυγάδων” που έβγαλαν ανενόχλητοι τα χρή-

ματά τους στο εξωτερικό.

Το μνημόνιο δεν βγαίνει γιατί καθιστά το δη-

μόσιο χρέος μη βιώσιμο, τόνισε επιγραμματικά

ο Τσίπρας και ανέφερε μερικά χαρακτηριστικά

στοιχεία μνημονιακής λιτότητας.

Δυόμιση χρόνια μνημονίου έχουν μετατρέψει

την Ελλάδα σε έρημη χώρα. Διανύουμε ήδη

τον πέμπτο χρόνο ύφεσης. Σύμφωνα με δημο-

σιεύματα της “Wall street Sournal”, το ΔΝΤ

εκτιμά ότι η ύφεση θα διαρκέσει ως το 2015.

- Ηδη το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 22%.

- Το επίπεδο φτώχειας από το 23% του 2008,

ανέβηκε το 2012 στο 30%

- Η ανεργία από 7,8% που ήταν το 2008, αυ-

ξήθηκε στο 24,4% μέχρι τον Ιούνιο του 2012.

Μέχρι τέλος της χρονιάς θα φτάσει το 30%.

Στους νέους μέχρι 24 χρόνων έχει εκτοξευθεί

στο 55%.

- Τον Αύγουστο είχε εισπραχθεί μόνο το 40%

των βεβαιωμένων φόρων, γιατί στο πραγμα-

τικό δίλημμα, εφορία ή επιβίωση, οι πολίτες

επιλέγουν (σωστά) την επιβίωση.

«...συμφωνούμε με αυτό που διαπίστωνε πέ-
ρυσι ο κ. Σαμαράς, από αυτό εδώ το βήμα:
“Δεν λέμε στον κόσμο να μην πληρώσει. Λέμε
ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει”.

Στο τέλος του 2012, οι μέσες αποδοχές των
μισθωτών θα έχουν μειωθεί κατά 30% σε σύγ-
κριση με το 2009. Τη διετία 2010-2012, το κό-
στος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
υποχώρησε θεαματικά. Κατά, περίπου, οκτώ
ποσοστιαίες μονάδες. Ακόμη πιο θεαματικά,
όμως, υποχώρησε η  Ελλάδα στο δείκτη αντα-
γωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ”: “Από την 67η θέση το 2007 και την
90η πέρυσι βρέθηκε στην 96η θέση, ανάμεσα
σε 144 χώρες, φέτος».

Και όσο πιο πολύ φτωχαίνουμε ως λαός, τόσο

πιο πολύ χρεωνόμαστε ως χώρα. Παρά το

“κούρεμα” του χρέους με το ολέθριο επιλε-

κτικό PSI, το δημόσιο χρέος της χώρας αυξή-

θηκε κατά 23 δις ευρώ, σύμφωνα με το πιο

πρόσφατο δελτίο Δημοσίου Χρέους του

Υπουργείου Οικονομικών.

Βέβαια, απολογείται η κυβερνητική τρόικα με

τον ...ισχυρισμό ότι “υπάρχουν και χειρότερα”!

Πράγματι υπάρχουν και χειρότερα και θα τα

βρούμε μπροστά μας, αν περάσουν τα νέα

μέτρα του Μνημονίου. (Σ.Σ. και θα περάσουν

γιατί οι “εθισμένοι” στις εξαρτησιογόνες “δό-

σεις”, θα υποκύψουν στους νέους εκβιασμούς

του ανυποχώρητου “οικονομικού δολοφόνου”

Τόμσεν του ΔΝΤ, που αποσκοπεί στην προ-

αγωγή του, αδιαφορώντας για την “Ιφιγένεια”).

Αναφέρθηκε ακόμη ο Τσίπρας στο μεγαλύτερο

σκάνδαλο, αυτό της Siemens και στη δια-

πλοκή, για να καταλήξει: «Θα απαιτήσουμε τη
διαφάνεια, θα ελέγξουμε τη νομιμότητα. Επι-
πλέον, δεν θα επιτρέψουμε την εκποίηση της
δημόσιας περιουσίας».

Τέλος αναφέρθηκε εν εκτάσει στις κατευθυν-

τήριες γραμμές του κυβερνητικού προγράμμα-

τος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μεταξύ άλλων είπε:

Εχουμε πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας

των στιγμών. Εχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης

απέναντι στο Λαό και τον τόπο. Κοιτάζουμε το

Λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε.

― να ακυρώσουμε το Μνημόνιο και να επανα-
διαπραγματευθούμε τη δανειακή σύμβαση

― δεσμευόμαστε για κοινωνικά δίκαιη δημο-
σιονομική εξισορρόπηση με εγχώριους πό-
ρους.

― να σταθεροποιήσουμε την οικονομία της
χώρας, να ακυρώσουμε αμέσως τις μειώσεις
σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες. 

― να σταματήσουμε, δηλαδή, την περιθωριο-
ποίηση των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων
και την υποβάθμιση των μεσαίων,  δεσμευόμα-
στε να εμπεδώσουμε αίσθημα κοινωνικής
ασφάλειας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης,

δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά

τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας, και
τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή
Ενωση και την Ευρωζώνη, σε συνεργασία με
κυβερνήσεις του ευρωπαϊκού Νότου, ενεργο-
ποιώντας, παράλληλα, τη “διπλωματία των
λαών”.

Για τον απεγκλωβισμό της Ευρωζώνης από το
νεοφιλελεύθερο δογματισμό. Θα καταστή-
σουμε την Ελλάδα, από εντολοδόχο αποφά-
σεων τρίτων, πολιτικά ισότιμο εταίρο και
ουσιαστικό συμμέτοχο στη διαμόρφωση των
ευρωπαϊκών εξελίξεων.[...]

Επαναλαμβάνω σήμερα, από αυτό εδώ το
βήμα, για όσους νομίζουν ότι πρόλαβαν: Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα επαναφέρει και την ΑΤΕ και το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε δημόσιο κοινω-
νικό έλεγχο.[...]

Τέλος, στοχέυουμε να προσθέσουμε πόρους,
από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και
των υδρογονανθράκων και τη δημιουργία Ειδι-
κού Ταμείου που θα διαχειρίζεται τα έσοδα:
του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Είναι προτεραιότητά μας η εκπό-
νηση εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση
του φυσικού και ορυκτού πλούτου με όρους
δημόσιου συμφέροντος.

Ολοκληρώνοντας δε τόνισε:

Εμείς προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο, συνε-
κτικό, προοδευτικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα
ανασυγκρότησης».

Ενα πρόγραμμα με 8 συγκεκριμένους στό-

χους, όπου μεταξύ άλλων περιέλαβε τη μεί-

ωση της ανεργίας, αύξηση της

χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, την

υγεία και την κοινωνική προστασία, την εξα-

σφάλιση επάρκειας της χώρας σε τρόφιμα,

φάρμακα και καύσιμα. Και εξήγησε πειστικά

πως έθεσε επτά βασικές αρχές για την επί-

τευξη των στόχων του προγράμματος και τους

πέντε βασικούς πόλους της παραγωγικής ανά-

πτυξης:

τον αγροτοδιατροφικό, τον τουριστικό, τον
ενεργειακό, το σύμπλεγμα βιομηχανίας περι-
βαλλοντικών τεχνολογιών και έρευνας και το

κατασκευαστικό σύμπλεγμα.

Κ. Βενετσάνος

Πρόγραμμα ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΣΥΡΙΖΑ
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