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γάμος...
του Κώστα Βενετσάνου

“Αμφικτιονία”, λόγω εξαιρετικού κοινωνικού και οικογενειακού γεγονότος, βασικών συντελεστών της εφημερίδας μας. “Time aout” κατά τον νεολογισμό αγγλομαθών
και μη.
Επιτρέψτε μου, αυτή την εβδομάδα, υπερβαίνοντας τη
δημοσιογραφική δεοντολογία, να αποσυρθώ πρόσκαιρα
από τις επάλξεις της μαχόμενης δημοσιογραφίας, λόγω
του ευτυχούς οικογενειακού και κοινωνικού γεγονότος
του γάμου της αρχισυντάκτριας της “7ης” και κόρης μου,
Ηλέκτρας.
Ετσι, αντί των μνημονίων, των χαρατσιών και της οικονομίας, θα διατυπώσω κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις
πάνω στο γάμο, ως κοινωνικού, κυρίως, φαινομένου.
Ο γάμος κατ’ αρχήν είναι β ι ο λ ο γ ι κ ό φαινόμενο. Ως τέτοιο δε, καθορίζει και την κοινωνική του υπόσταση.
Ο άνθρωπος, όπως και κάθε βιολογικός οργανισμός, υφίσταται την επίδραση δύο βασικών ενστίκτων. Του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης και του ενστίκτου της
διαιώνισης του είδους. Θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα ότι το δεύτερο αποτελεί εξέλιξη του πρώτου - συνεχίζω να υπάρχω μέσω των απογόνων μου - το
πρωταρχικό, το πιο αρχέγονο είναι η αυτοσυντήρηση·
είναι ένστικτο εγωιστικό, ατομικό. Στην εξελικτική του
μορφή όμως, στην αναπαραγωγική διαιώνισή του, το
άτομο είναι αναγκαίο να ενωθεί με ένα άλλο άτομο. Να
γίνει κοινωνός, να έρθει σε κοινωνία με ένα άλλο άτομο,
του άλλου φύλου. Ετσι, εκ των πραγμάτων, το ένστικτο
της διαιώνισης του είδους, το αναπαραγωγικό ένστικτο
είναι κοινωνικό και αποτελεί το πρωταρχικό κύτταρο της
Συνέχεια στη σελ. 2
κοινωνίας καθ’ όλον.

Σύσσωμη παραίτηση όλων
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διαλύουν τη Δημοτική Αστυνομία και χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν στο δρόμο καθώς επίσης και τους
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γάμος...
Συνέχεια από τη σελ. 1
Μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο γάμος εκτός από βιολογικό
φαινόμενο γίνεται και κοινωνικό, εξ’ ίσου.
Ο γάμος ιστορικά στην εξελικτική του πορεία, ως κοινωνικού φαινομένου πέρασε από διάφορα στάδια, στα οποία
έχουν αναφερθεί εκτενώς, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι
και ιστορικοί.
Λεπτομερείς αναφορές σ’ αυτό έχω κάνει στον “Τέλειο
Γάμο” του Van de Velde1. Να πούμε μόνο συνοπτικά ότι πέρασε και την αιμομικτική μορφή, στην ομόαιμη, από τον
ομαδικό γάμο (communal marige), στην πουαλουανή2
μορφή οικογένειας, για να καταλήξουμε μέσα από διάφορα
στάδια εξελίξεως στη ζευγαρωτή και τέλος, στο μονό ζευγάρι και στη μονογαμική οικογένεια. Αυτό, βεβαίως, όπως
είναι γνωστό, δεν ισχύει ούτε σήμερα σ’ όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και όπου ισχύει επισήμως, θεσμικά,
θρησκευτικά και ηθικά, καταστρατηγείται για πολλούς και
διάφορους λόγους (φυσικής έλξης, κοινωνικών και ψυχολογικών επιδράσεων, πλουραλιστικών τάσεων κλπ.).
Καθοριστική επίδραση για την απόληξη στη μονογαμική οικογένεια, άσκησε η ιδιοκτησία. Ας αφήσουμε όμως κι αυτό
το κεφάλαιο για να έρθουμε στη δεοντολογική πλευρά του
γάμου κάτω από τις παρούσες συνθήκες.
Ο γάμος, όπως προείπαμε, - η οικογένεια - είναι το πρωταρχικό κύτταρο της κοινωνίας. Το άτομο, η μονάδα, ολοκληρώνεται και κοινωνικοποιείται μέσα στο γάμο. Αν το
πρωταρχικό αυτό κοινωνικό κύτταρο δεν μπορεί να ζήσει
αρμονικά, κατά μείζονα λόγο δεν είναι δυνατόν η κοινωνία
στο σύνολό της, να ζήσει αρμονικά. Είναι λοιπόν ο γάμος
κι ένα πεδίο άσκησης κοινωνικής συμβίωσης.
Η αρμονική συμβίωση όμως προϋποθέσει την ύπαρξη και
την τήρηση κάποιων κανόνων. Κανόνων όμως όχι καταναγκαστικών, αλλά σύμφυτων και κοινά αποδεκτών.
Κατά τη σύναψη των πολιτικών γάμων τίθενται κάποιοι
στοιχειώδεις τέτοιοι κανόνες! «...οφείλετε αμοιβαία ο ένας
στον άλλον, αγάπη, πίστη και σεβασμό...» και παρακάτω:
«...την ταύτιση των τυχών σας και την κοινωνική αντιμετώ-

Το Δ. Σ. των 3Β συνεδριαζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, καλείται στην 26η/2013
Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 15η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:00, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη 16 και
ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο του Υπ. Ανάπτυξης (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), με 18 θέματα
Ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων τα 3 τελευταία αφορούν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδων παραγωγής βιομάζας σε Ωρωπό και Κερατέα.

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Μαρκοπούλου
Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου τη Δευτέρα
15/7 στις 8μ.μ. με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

πιση, σε βάση ισότητας, όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη συμβίωσή σας και γενικότερα, όλων των
δυσκολιών της ζωής...»
Και ο θρησκευτικός γάμος, της ορθόδοξης τουλάχιστον εκκλησίας, στηρίζει το γάμο στην αγάπη, όχι όμως και στην
ισότητα των φύλων «... ο ανήρ ν’ αγαπά την εαυτού γυναίκα... η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα”.
Η θρησκεία παραμένει πιστή στην παράδοση και στις αντιλήψεις μιας παλαιότερης κοινωνίας, αλλά έρχεται σε σύγκρουση και με τις σύγχρονες αντιλήψεις και με το
Σύνταγμα και τους νόμους και βεβαίως τις διακηρύξεις διεθνών οργανισμών και συμβάσεων.
Μάταια προσπαθούν κάποιοι ιερείς να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ερμηνεύοντας αυθαίρετα το “φοβείται” με το “σέβεται”. Ας βρει τρόπο η εκκλησία να το διορθώσει.
Ούτε “κεφαλή” της οικογένειας είναι ο άνδρας. Αυτά είναι
παρωχημένα και ασύμβατα με την πραγματικότητα και το
δίκαιο. Η διαστρωμάτωση στην οικογένεια δικαιολογεί την
ταξική διαστρωμάτωση στην κοινωνία. Κι όταν έτσι μαθαίνεις στο σπίτι, έτσι αποδέχεσαι και πορεύεσαι στην κοινωνία.
Στο θέμα όμως της αγάπης, η θρησκεία είναι αλήθεια ότι
υπερακοντίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο. «... και έσονται οι
δύο εις σάρκαν μίαν».
Στον πολιτικό γάμο δίνεται ακόμα έμφαση στην ανατροφή
των παιδιών, που στο κάτω - κάτω είναι και ο κρυφός ή φανερός, απώτερος σκοπός του γάμου και ως βιολογικού και
ως κοινωνικού φαινομένου. «Κοινό είναι, τέλος, και το καθήκον και δικαίωμα και των δύο σας, να μεριμνάτε για την
ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε
να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες».
Στο κεφαλαιώδες ζήτημα της ισότητας των φύλων, και τη
δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η πολιτεία έχει
δώσει σημαντικό βάρος. Πολλά όμως από τα δικαιώματα
των συζύγων και τις κατευθυντήριες προς την ισότητα
γραμμές, τις καταστρατηγούν οι ίδιοι οι σύζυγοι υπό την
επήρρεια και των συγγενών ή των παροχημένων κοινωνικών αντιλήψεων. Για παράδειγμα, ο νόμος ορίζει ότι “με το
γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων...” (ΑΚ
1388). Κι ακόμα ότι τα παιδιά, μετά από σχετική υποχρεωτική δήλωση των γονέων τους, μπορούν να έχουν το επώνυμο του ενός ή του άλλου, ή και τα δύο επώνυμα μαζί (ΑΚ
1505). Συνήθως τηρείται η παράδοση! Πράγμα που σημαίνει
συντήρηση. Και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ούτε η αισθητική
πλευρά, ούτε η “βαρύτητα” του επωνύμου, ούτε στο κάτω κάτω η μελλοντική επιλογή του τέκνου. Το αυτό ισχύει και
για τα μικρά ονόματα που αποτελούν και συνήθη αιτία προστριβών.
Ξέρω ότι κάποιοι θα διαφωνούν με το αιτιολογικό ότι “ετσι
τα βρήκαμε”. Δικαίωμά τους· όμως και την ελονοσία τη βρήκαμε, αλλά τη γιατρέψαμε.
Τέλος, ας πω δυο κουβέντες βγαλμένες από τη δική μου
πείρα και τη δική μου κρίση:
Συμφωνώ κι εγώ πως θεμέλιος λίθος του γάμου και της οικογένειας είναι η αγάπη. Ο έρωτας, η σφοδρή επιθυμία, με
το χρόνο εξασθενεί. Ομως, η πραγματική αγάπη μεγαλώνει, δυναμώνει. Αλλά ποια αγάπη; Δεν ζηλεύουμε από
“αγάπη”, δεν “σκοτώνουμε” από “αγάπη”. Αυτά δεν είναι
αγάπη, είναι εγωισμός. Δεν αγαπάμε τον άλλον (το σύντροφό μας) για μας· τον αγαπάμε για κείνον. Αισθανόμαστε
ευχαρίστηση όταν ευχαριστείται.
Η αγάπη όμως, έχει ενισχυτικά μέσα, όπως υφίσταται και
πολύμορφες υπονομεύσεις. Κι αυτά πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερως.
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Η αγάπη, οι κοινές ευχαριστήσεις, οι κοινοί αγώνες, οι
πόνοι που παλέψανε μαζί, οι ανοχές, οι αμοιβαίες συγκαταβάσεις, οι μικρές καλές κοινές συνήθειες, είναι μια καλή
συνταγή, όχι για έναν “ανθόσπαρτο” γάμο - αυτός διατυπώνεται μόνο σαν ευχή - αλλά για έναν γάμο στέρεο, καλό,
επιτυχημένο.
―――――
1. Van de Velde: “Ο τέλειος Γάμος”, έκδοση “Σκαραβαίος”, Αθήνα 1971, εισαγωγή σελ. 25-34.
2. Πολουανή οικογένεια. Σ’ αυτήν ΟΛΕΣ οι γυναίκες ενός γένους θεωρούνται παντρεμένες μ’ όλους τους άντρες ενός άλλου γένους και αντιστρόφως.
Ο όρος έχει δοθεί από τον ανθρωπολόγο Λ. Μόργκαν και προέρχεται από τη
Χαβανέζικη λέξη Πολουάνα, που σημαίνει “στενός σύντροφος”.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Καταλήψεις στους Δήμους
για τις απολύσεις εργαζομένων
Σε αναβρασμό βρίσκεται
ολόκληρη η Ελλάδα με τους
Δήμους να έχουν βγει
στους δρόμους, για την κατάργηση των υποδομών
τους και τις απολύσεις των
εργαζομένων.
Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) συναντήθηκε
με τις πολιτικές ηγεσίες
των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικ. Μεταρρύθμισης, όπου εξέφρασε την
πλήρη αντίθεσή της για την
κατάργηση αρμοδιοτήτων
και υπηρεσιών όπως είναι η
Δημοτική Αστυνομία και οι
Σχολικοί Φύλακες.
Αρμοδιότητες που αποκτήθηκαν μετά από πολλές θυσίες, κόπους και δαπάνες
και είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και
των τοπικών κοινωνιών.
Η ΚΕΔΕ, κατέθεσε στη διυπουργική συνάντηση δέσμη
εναλλακτικών προτάσεων

κινητικότητας, ώστε να διατηρήσουν την εργασία τους
οι Σχολικοί Φύλακες και οι
Δημοτικοί Αστυνόμοι. Εξή-

σφέρουν τις απολύτως στοιχειώδεις και αναγκαίες υπηρεσίες στους δημότες τους,
μετά τις περικοπές και τις

Μάθετε
ξένες γλώσσες
με δάσκαλο
στο σπίτι σας!
Η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ προσφέρει μαθήματα αξίας 150 ευρώ για εκμάθηση ξένων γλωσσών στο φροντιστήριο ή με καθηγητή στο σπίτι,
σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eurosuccess.

γησε στην κυβερνητική αντιπροσωπεία με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο ότι
οποιαδήποτε νέα οριζόντια
κινητικότητα στους Δήμους
μετά την πρώτη φάση κινητικότητας, θα σημάνει για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
αδυναμία υλοποίησης βασικών υπηρεσιών.
Οι Δήμαρχοι μιλούν για
εξευτελισμό και καταρράκωση του θεσμού, αφού θα
αδυνατούν πλέον να προ-

καταργήσεις.
Ηδη πολλά Δημαρχεία τελούν υπό κατάληψη και πολλοί δήμαρχοι προτείνουν να
παραιτηθούν πανελλαδικά
δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια.
Την ώρα που γράφουμε
αυτά, η έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ βρίσκεται
σε εξέλιξη. Πιθανότατα να
υπάρξουν δυναμικές κινητοποιήσεις την προσεχή εβδομάδα.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε
στα γραφεία της ΕΒΔΟΜΗΣ
για να κατοχυρώσετε την προσφορά!
Τα δώρα δεν σταματούν εδώ
αφού μπαίνοντας στην οικογένεια της EUROSUCCESS,
ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει στους γονείς των σπουδαστών δωρεάν μαθήματα Αγγλικών.

ΤΗΛ. 210-8959004 - 6937 153054

Wavejet propulsion, η απόλυτη θαλάσσια απόδραση φιλική στο περιβάλλον
Κυριακή 7 Ιουλίου έγινε η πρώτη – στην Ευρώπη – παρουσίαση - επίδειξη του Wavejet propulsion, που είναι το απόλυτο εργαλείο θαλάσσιας μετακίνησης και δράσης!
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης με το ενδιαφέρον να κερδίζει το πρωτοποριακό αλλά

και απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον Wavejet, τόσο για
την εξαιρετική σχεδίαση και αυτονομία του αλλά και για την
απίστευτη απόλαυση που προσφέρει στους λάτρεις των θαλάσσιων δράσεων και σπορ.
Με ενθουσιασμό μικροί και μεγάλοι, πάνω από 170 άτομα,
δοκίμασαν την εμπειρία του Wavejet, παρ’ ότι η ταχύτητα
του ανέμου άγγιξε τα 7 μποφόρ. Έμπρακτα λοιπόν επιβεβαιώθηκε ότι και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες το Wavejet χαρίζει πραγματική απόδραση.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε επίδειξη sup yoga
από την ομάδα της Σ. Κουταλιανού πάνω στις σανίδες
Wavejet.

Το Wavejet propulsion είναι ένα επαναστατικό σύστημα προώθησης νερού που βοηθά και εξελίσσει όλα τα θαλάσσια
σπορ με σανίδα. Οι διπλοί κινητήρες του λειτουργούν με
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και ελέγχονται με το ασύρματο χειριστήριο τεχνολογίας Seatooth, που φοριέται στον

καρπό. Έτσι χαρίζει απόλυτη ελευθερία πάνω στο κύμα για
περίπου 60 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας!
Την εκδήλωση παρουσίασε ο Νίκος Αναδιώτης, που δεν
έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητες του
Wavejet propulsion σε σανίδες SUP (stand up paddle), του
πιο ταχέως αναπτυσσόμενου θαλάσσιου σπορ των τελευταίων χρόνων σε ολόκληρο τον κόσμο.
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«Ραντεβού Για Σινεμά»
Υπαίθριο στην καρδιά της Αθήνας
Πλούσιο το πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας που διοργανώνεται και φέτος
από το περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ και το cinemag.gr, σε δρόμους,
σε πάρκα και σε πλατείες σε όλη την Αθήνα, με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Οι φετινές επιλογές περιλαμβάνουν κλασικά αριστουργήματα του ξένου κινηματογράφου που έχουν κλείσει 30
- και παραπάνω -χρόνια ζωής, ξεκαρδιστικές κωμωδίες,
λαμπερές πρεμιέρες αλλά και καλό ελληνικό κινηματογράφο.
Ανήμερα της εθνικής εορτής των Γάλλων, Κυριακή 14 Ιουλίου, το 3ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου, τιμά και
φέτος την περίσταση, με την προβολή του φιλμ «Η Ζαζί
στο Μετρό», στον ειδυλλιακό κήπο του Νομισματικού
Μουσείου Αθηνών (Πανεπιστημίου 12)· ένα φιλμ που κατάφερε με ευκολία να ξεχωρίσει από την επαναστατική
και άκρως οργασμική γαλλική κινηματογραφία των 60s.
Είσοδος ελεύθερη

«Στη σκιά των βράχων 2013»
Θέατρο Βράχων Βύρωνα
Το Φεστιβάλ «Στη σκιά των βράχων 2013» όπως κάθε καλοκαίρι, περιλαμβάνει 39 ενδιαφέρουσες παραστάσεις και
συναυλίες, θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις,
με στόχο να κάνουν το καλοκαίρι μας μοναδικό.

ΘΕΑΤΡO ΒΡΑΧΩΝ BYΡΩΝΑ
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» – «ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ»
Ώρα Έναρξης Παραστάσεων: 9.00 μ.μ.
Δευτέρα 15 Ιουλίου
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
ADaM PRODUCTIONS – 5η
ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Μουσικοθεατρική Παράσταση
Τιμή εισιτηρίου: 20 €, Φοιτητικό: 15 €, Άνεργοι: 10 €
www.viva.gr, Καταστήματα public, www.abcd.gr

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός,
Φιλαρέτη Κομνηνού, Άρης Λεμπεσόπουλος
Τραγουδούν: Κώστας Μακεδόνας, Γιώτα Νέγκα

Τρίτη 16 Ιουλίου
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ»
ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Ομάδα Projector
Επίδαυρος - Ένα ντοκιμαντέρ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Σκηνοθεσία: Σπ. Ευαγγελάτος
Παίζουν: Γιώργος Αρμένης,
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης,
Αριέττα Μουτούση
Θεατρική Παράσταση
Τιμή εισιτηρίου: 18 €, Φοιτητικό,
Μαθητικό,
Άνεργοι,
ΑΜΕΑ: 14 €
www.viva.gr,
Βιβλιοπωλεία Ιανός

Πέμπτη 18 Ιουλίου
«ΕΛΕΝΗ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σκηνοθεσία: Βασίλης Νικολαΐδης
Παίζουν: Πέμη Ζούνη, Αντώνης
Καφετζόπουλος
Θεατρική Παράσταση
Τιμή εισιτηρίου: 15 €, Φοιτητικό: 12 €, Άνεργοι: 10 €

Τετάρτη 24 Ιουλίου
«ΤΟ ΓΑΛΑ»
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ
Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά

Η δεκάχρονη Ζαζί πηγαίνει στο Παρίσι για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι του εκκεντρικού θείου της, προκειμένου η μητέρα της να βρει χρόνο για τον εραστή της. Μόνο που η ατίθαση
πιτσιρίκα δεν έχει σκοπό να καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Καθώς
ξεφεύγει από την επιτήρηση του θείου Γκαμπριέλ, περιπλανιέται σε
ένα θεότρελο Παρίσι γεμάτο παραδοξότητες, έχοντας ως μοναδική
επιθυμία να μπει στο μετρό. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι το κρατούν κλειστό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια...

Θέατρο Σκιών στο Λιμάνι
Πόρτο Ράφτη
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει καλεσμένο, τον αγαπημένο
και διαχρονικό ήρωα μικρών και μεγάλων, Καραγκιόζη,
σε μία αξέχαστη παράσταση, που επιμελήθηκε και θα παρουσιάσει το «Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών Μιχάλη
Ταυλάτου», το Σάββατο, 13 Ιουλίου και
ώρα 9:00 μ.μ., στο Λιμάνι Πόρτο
Ράφτη.
Συνεπής στο ραντεβού του ο Δήμος
Μαρκοπούλου, φιλοξενεί και φέτος τον
αγαπημένο Καραγκιόζη στο Πόρτο
Ράφτη, καθώς η μαζική προσέλευση
του κόσμου στις αντίστοιχες περσινές
παραστάσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε Μαρκόπουλο
και Πόρτο Ράφτη, το επέβαλαν. Ήδη, ο κόσμος αγκάλιασε
θερμά την παράσταση που έλαβε χώρα στην Κεντρική
Πλατεία, στα πλαίσια της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, για όλους.

27-28 Ιουλίου, 21:30
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Μια παράσταση οδοιπορικό στην ιστορία του θεσμού
των Επιδαυρίων και μέσα από αυτό μια εξερεύνηση του
τόπου της ευρύτερης περιοχής της Επιδαύρου ως ένα
κύτταρο που περικλείει με έναν συνεκτικό τρόπο όλα
τα «συστατικά» της σύγχρονης Ελλάδας: πολύπαθη
ιστορία, αρχαία ευρήματα που αποκαλύφθηκαν ή περιμένουν να αποκαλυφθούν, θάλασσα, βουνά και κάμποι
με αγροτικές καλλιέργειες και λαϊκούς μύθους, οικοδομική, άναρχη ανάπτυξη, ξένοι κάτοικοι και τουρίστες
και τώρα με την κρίση, τα γνωστά μας αδιέξοδα.
Από το 1938 που γίνεται η πρώτη παράσταση μέχρι τις
μέρες μας, ο τόπος της Επιδαύρου μετατρέπεται σε θέατρο 70 χρόνων Ιστορίας της χώρας και το θέατρό της
σε επίκεντρο παραγωγής της εθνικής μας αφήγησης,
έτσι όπως αυτή εξιστορήθηκε από τους καλλιτέχνες
του θεάτρου με όχημα τον λόγο των αρχαίων τραγικών
ποιητών.
Ποια είναι η λειτουργία του θεάτρου στην κοινωνία μας,
ως φορέας συλλογικής μνήμης και ταυτότητας;
Με ποια κριτήρια λέμε ότι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει μια παράσταση στην Επίδαυρο; Στην αναζήτηση αυτή -στο πλαίσιο ενός θεατρικού ντοκιμαντέρ- είναι οι άνθρωποι με τις
ιδιαιτερότητές τους που δίνουν τις απαντήσεις συνιστώντας ένα εργαλείο γνώσης από την Πηγή. Έτσι, καλούμε
να μιλήσουν, στην σκηνή του Μικρού Θεάτρου της Παλιάς
Επιδαύρου, ανθρώπους που έζησαν και ζουν αυτήν την
«διευρυμένη» Επίδαυρο, ως θεατρικό γεγονός αλλά και
ως κοινωνία, ως τρόπο και τόπο ζωής.

Παίζουν: Άννα Βαγενά, Δημήτρης Δημητρόπουλος
Θεατρική Παράσταση
Τιμή εισιτηρίου: 17 €, Φοιτητικό, Μαθητικό, Άνεργοι, Άνω

των 65: 12 €
Κυριακή 28 Ιουλίου
«ΦΑΥΣΤΑ» ΜΠΟΣΤ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σκηνοθεσία: Κ. Τσιάνος
Παίζουν: Νικολέττα Βλαβιανού,
Σταύρος Νικολαΐδης, Πάνος
Σταθακόπουλος
Θεατρική Παράσταση
Τιμή εισιτηρίου: 10 €, Φοιτητικό, Άνεργοι: 8 €

Τρίτη 30 Ιουλίου
«ΕΙΡΗΝΗ» ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σκηνοθεσία: Σωτ. Χατζάκης
Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης Μουρατίδης
Θεατρική Παράσταση

Τιμή εισιτηρίου: 15 €, Φοιτητικό, Εκπτωτικό, Άνεργοι: 12 €

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ
AYΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΜΟΡΓΟΥ
H Εναλλακτική Δράση θα οργανώσει πρόγραμμα εναλλακτικών διακοπών στο νησί Αμοργός για 8 ημέρες (21-29
Ιουλίου)
Μετά από συνεννόηση με το δήμο Αμοργού θα παραχωρηθεί το δημοτικό κάμπινγκ για δωρεάν διαμονή σε όσους
επιθυμούν. Το κάμπινγκ διαθέτει πλήρεις παροχές (τουαλέτες ντουζ, κουζίνα για μαγείρεμα, τραπεζαρία κλπ)
Το κάμπινγκ θα λειτουργεί σαν αυτοδιαχειριζόμενος χώρος
από ανοιχτή συνέλευση εθελοντών, όπως γίνεται και στο
κάμπινγκ της Βούλας.
Εκτός του προγράμματος θα οργανώνονται τα βράδια εκδηλώσεις στο κάμπινγκ (κινηματογραφικές προβολές,
μουσικές βραδιές, μπίτς-πάρτυ και άλλα δρώμενα,) που θα
αποφασίζει η ανοιχτή συνέλευση
Για όσους δεν επιθυμούν να μείνουν στο κάμπινγκ υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχείο
Δηλώσεις συμμετοχής
Κική Ναστάκου 2108964236
Σάββατο 20 Ιουλίου Ταξιδεύουμε για Αμοργό
11.55 (μεσάνυχτα) αναχωρεί από τον Πειραιά το Πλοίο
Blue Star 2 για Κατάπολα. Η συνάντηση θα είναι στις 11
μ.μ. μπροστά στο πλοίο (Πύλη Ε1), όπου θα μοιρασθούν
τα εισιτήρια, τα οποία θα έχουν ήδη αγορασθεί
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Βάζουμε το φως
της πανσέληνου
στη ζωή μας
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 21:00 το ολόγιομο φεγγάρι θα φωτίσει πρόσωπα και ψυχές στην παραλία της
Αγ. Μαρίνας (στο ύψος του ναυαγοσώστη).
Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
διοργανώνει τις καλοκαιρινές της εκδηλώσεις.
Η συνταγή είναι πλέον γνωστή: Καλή παρέα, Καρδιτσιώτικο παγωμένο τσιπουράκι & κρασάκι Μεσογείων
(προσφορά της Κίνησης ), μεζεδάκια και ό,τι φέρει ο
καθένας.
Οπως σημειώνουν στο δελτίο τύπου: «Ο καλλιτέχνης
Ανδρέας Δρακόπουλος καθώς και μέλη/φίλοι της Κίνησής μας θα φροντίσουν για την διασκέδασή μας με
μουσική, τραγούδι και χορό.
Φυσικά, θα έχουμε και την ευκαιρία να γνωριστούμε
καλύτερα και ν' ανταλλάξουμε απόψεις μέσα από
ζεστή, ανθρώπινη κουβέντα.
Το μόνο που χρειάζεται να φέρει κάποιος μαζί του είναι
η καλή διάθεση και -γιατί όχι- το μαγιό του!
Τα λέμε εκεί!»
www.dynami-elpidas.gr

«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
με την

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
To θέατρο BADMINTON σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το
Δήμο Κέας και το Δήμο
Λαυρεωτικής
διοργανώνουν ένα καλλιτεχνικό γεγονός
με
τεράστια
συμβολική σημασία που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στη
Μακρόνησο.
Η μουσική παράσταση
ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
με θέμα τη ζωή και το έργο
του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού θα δοθεί στον
χώρο ιστορικής μνήμης που
καθόρισε τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την ζωή πολλών χιλιάδων αγωνιστών
της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Πρόκειται για μια διαδρομή
στην ιστορία την νεότερης
Ελλάδας μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη, με 25
ηθοποιούς και χορευτές, 4
τραγουδιστές και 11 μουσικούς.
Χρήσιμος οδηγός:
Η παράσταση στη Μακρόνησο είναι δωρεάν με δελτία
προτεραιότητας που θα διατεθούν από την 9η Σεπτεμβρίου στα ταμεία του
Θεάτρου Badminton, πρακτορείο εισιτηρίων Λέπουρα από
την Κέα και από τα γραφεία
του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του
Δήμου Λαυρεωτικής.
• Aριθμός δελτίων που θα
διατεθούν: 2000

Mουσικό
πρόγραμμα
με λαικά,
ρεμπέτικα,
νησιώτικα
τραγούδια!
στο Δήμο
Μαρκοπούλου
Στα πλαίσια της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης της Κεντρικής Πλ. Μαρκοπούλου,
την Κυριακή 14 Ιουλίου στις
9μ.μ. θα παρουσιαστεί μουσικό πρόγραμμα με λαικά,
ρεμπέτικα και νησιώτικα
τραγούδια!

Θερμοκήπιο
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ του ΟΠΠ&Π “Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Χάρολντ Πίντερ

Αφιέρωμα
στον Λευτέρη
Βογιατζή
Nέα ΣΚΗΝΗ

Τζωρτζίνα Καλέργη

Le Cercle de l ’Harmonie
Ζερεμί Ρορέρ
Έργα Μότσαρτ
23 Ιουλίου, 21:00
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης»
Ορχηστρική εισαγωγή της όπερας Nτον Τζοβάννι,
Κοντσέρτο αρ. 5 για βιολί και ορχήστρα σε λα μείζονα,
Allegro aperto ― Adagio
Rondeau: Tempo di minuetto

Συμφωνία σε ντο μείζονα αρ. 41, «του Διός», KV 551
Allegro vivace ― Andante cantabile
Menuetto / Trio: Allegretto
Finale: Molto allegro
Βιολί: Julien Chauvin
Μουσική διεύθυνση: Jérémie Rhorer
Ο Ζερεμί Ρορέρ θεωρείται δίκαια ο διαπρεπέστερος ερμηνευτής
έργων Μότσαρτ της γενιάς του, καθώς με τις ερμηνείες του αναδεικνύει ανάγλυφα το βάθος και τη διαφάνεια που χαρακτηρίζουν
τη μουσική του μεγάλου κλασικού. Μετά τον εκπληκτικό Ιδομενέα (2011), φέτος παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με εμβληματικά
έργα όπως η Εισαγωγή στον Ντον Τζοβάννι, η Συμφωνία αρ. 41
και το Πέμπτο κοντσέρτο για βιολί, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο
Ζυλιέν Σωβέν, συνιδρυτής με τον Ρορέρ του συγκροτήματος «Ο
Κύκλος της Αρμονίας» – σχήμα ιδανικό για το ρεπερτόριο του
18ου αιώνα.

Λάθος κίνηση
Μαριλίτα Λαμπροπούλου
16, 17 Ιουλίου 9μ.μ., Πειραιώς 260 κτίριο Ε
Ερμηνεύει ο Γιάννης Νταλιάνης
Μετάφραση: Μαρία Αγγελίδου
Σκηνοθεσία: Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Σ’ ένα πλοίο προς την Αργεντινή, συμβαίνει μια παράξενη σκακιστική συνάντηση. Ο ένας, παγκόσμιος
πρωταθλητής. Ο άλλος, ένας άγνωστος, έχει μόλις γλιτώσει από
μια ιδιότυπη ναζιστική φυλακή.

«Στη Μάντρα του Αττίκ»
Θεατρική παράσταση στη Βραυρώνα

22-26 Ιουλίου, 21:00

Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γεωργίου Καλούδη

Η νέα ΣΚΗΝΗ, Θέατρο Οδού
Κυκλάδων & Κεφαλληνίας.

Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος μέσω του νομικού του
προσώπου “Ο Ξενοφών”, την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 21.00 το βράδυ στο Γήπεδο Μπάσκετ
Βραυρώνος, θα πραγματοποιηθεί η Θεατρική Παράσταση «Στη Μάντρα του Αττίκ» από το Θέατρο
«Θυμέλη». Ερμηνεύει η Λόρνα.
Πιάνο – Τραγούδι: Νικόλας Μπράβος.
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ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
AYTOKINHTΩΝ
για άνεργους & συνταξιούχους
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και την
συντήρηση του αυτοκινήτου, με πολύ αρνητικές συνέπειες τόσο για την ασφάλεια μας όσο και για τους συνανθρώπους μας γενικότερα.
Για το λόγo αυτό, το www.e-autoparts.gr και το www.eshopcar.gr έχουν αποφασίσει να δραστηριοποιηθούν
προς όφελος των συνανθρώπων μας, αναλαμβάνοντας
μια πρωτοβουλία που αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα στον χώρο του αυτοκινήτου.
Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργήσει μια νέα σελίδα η
οποία προσφέρει σε ανέργους και συνταξιούχους νέες
ευκαιρίες και προοπτικές για την συντήρηση του αυτοκινήτου σε πολλά βασικά σημεία
Στα δυο αυτά ηλεκτρονικά καταστήματα υπάρχουν πολλά
στοκ προϊόντα για παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων και
αποφάσισαν να τα διαθέσουν δωρεάν σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα χρειάζονται πραγματικά, αλλά δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν
Εχουν δημιουργήσει έναν πίνακα στον οποίο ο κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που έχει κάρτα ανεργίας ή κάρτα
συνταξιούχου και τα στοιχεία του είναι ίδια με την άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δικαιούται να του στείλουν
δωρεάν τα ανταλλακτικά αυτά όπως αυτά είναι (αμορτισέρ, φρένα, σιαγόνες, αντλίες νερού ψυγεία, φανάρια,
συνεμπλοκ, ιμάντες, φίλτρα και πολλά άλλα)
Σημειώνουν πως τα στοιχεία που συλλέγουν είναι αυστηρά προσωπικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν πουθενά.
Ακόμη απευθύνονται και στους συναδέλφους τους, αν
έχουν στοκ ανταλλακτικά και θέλουν να βοηθήσουν ας
επικοινωνήσουν με mail στο info@e-autoparts.gr
Όσοι ενδιαφέρεστε κάντε κλίκ
http://www.e-autoparts.gr/index.php?target=forms&
name=allilegih και ο υπεύθυνος του site θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Κρίσιμες εξελίξεις
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
O Δήμαρχος Μαρκοπούλου
ενημέρωνει τους Δημότες
Ενημέρωση σχετικά με τις κρίσιμες εξελίξεις στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, θα
πραγματοποιήσει ο δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης και
καλεί την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 8.30μ.μ.
Η ενημέρωση θα γίνει και σε σχέση με τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα, της Διοίκησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Η παρουσία όλων σας, κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη
και απαραίτητη.
Αμέσως μετά, στα πλαίσια της ήδη προγραμματισμένης και καθιερωμένης Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης, θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με λαικά,
ρεμπέτικα και νησιώτικα τραγούδια!

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΜΕΘΕΝΙΤΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι!
Είναι σαφές, ότι οι τελευταίες αποφάσεις της Κυβέρνησης,
οδηγούν
την
Αυτοδιοίκηση σε σταδιακές
διαδικασίες πλήρους λειτουργικής διάλυσης και ολοκληρωτικής απαξίωσής της,
στα μάτια των συμπολιτών
μας!
Αυτών που δικαιολογημένα
αισθάνονται και βλέπουν
τους Δήμους μας, ως το τελευταίο πλέον αμυντικό ανάχωμα απέναντι στην μεγάλη
οικονομική και κοινωνική
κρίση, όταν το κεντρικό κράτος, σταδιακά αποσύρει ή
υποβαθμίζει την φιλολαϊκή
παρουσία του, από όλους
τους τομείς της δημόσιας
ζωής!
Είναι η ώρα για όλους μας,
να δούμε την πραγματικότητα κατάματα!
Ο «Καλλικράτης», χωρίς
επαρκή χρηματοδότηση και
τη αναγκαία πρόσθετη στελέχωση σε προσωπικό, αποτελεί πλέον, ένα θλιβερά
αποτυχημένο εγχείρημα.
Οι Δήμοι, μετά τις πρόσφατες οριζόντιες περικοπές
προσωπικού και την κατά
60% μείωση της χρηματοδότησής τους, θα υποστούν το
τελικό πλήγμα, αυτόν τον
Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο
της επόμενης χρονιάς, όταν

θα φύγουν από τις θέσεις
τους, ένα νέο κύμα εργαζομένων, αλλά και χιλιάδες
Συμβασιούχων, που πράγματι καλύπτουν εδώ και
οχτώ, δώδεκα ή και δεκαπέντε χρόνια, κρίσιμες θέσεις και πάγιες και διαρκείς
ανάγκες εξυπηρέτησης των
συμπολιτών μας, ιδιαίτερα
στην Καθαριότητα, το Πράσινο, τον Φωτισμό των πόλεών μας κ.ο.κ.
Μετά από όλα αυτά, τότε,
τον Ιανουάριο 2014 η αντίδραση των αιρετών στελεχών της Αυτοδιοίκησης, για
να είναι σοβαρή και ανάλογη
της επίθεσης που δεχόμαστε
και που νομοτελειακά, θα
οδηγήσει στον εξευτελισμό
και στην καταρράκωση, τόσο
του θεσμού, όσο και όλων
μας, που θα αδυνατούμε
πλέον να προσφέρουμε τις
απολύτως στοιχειώδεις και
αναγκαίες υπηρεσίες στους
δημότες μας, δεν μπορεί
παρά να είναι μόνο μία:
Η σύσσωμη παραίτηση όλων
των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων και η
συμβολική (ή αν θέλετε ουσιαστική) παράδοση των
κλειδιών των Δήμων μας,
στον Υπουργό Εσωτερικών!
Αφού αποφάσισαν να διαλύσουν την Αυτοδιοίκηση και
να εξευτελίσουν τους Δημάρχους, στερώντας μας

κάθε ουσιαστική δυνατότητα
προσφοράς στις τοπικές μας
κοινωνίες, ας πάρουν οι ιθύνοντες του Υπουργείου
Εσωτερικών, την ευθύνη να
«λειτουργήσουν» με πραγματικούς
«υπαλλήλους
τους», τους Δήμους όλης
της χώρας!
Επίσης, για να μη συκοφαντηθεί αυτή η πολιτική μας κίνηση από οποιονδήποτε, ως
προεκλογική, λαϊκίστικη και
δημαγωγική, ενόψει των
επερχόμενων σε λίγους
μήνες Δημοτικών Εκλογών,
θα πρέπει να συνοδεύεται,
από μία σαφή πολιτική μας
δέσμευση, ότι εφόσον, η
συγκεκριμένη στάση μας
(παραίτηση), οδηγήσει την
Κυβέρνηση σε αναδίπλωση
και αλλαγή της πολιτικής
της, των συνεχών απολύσεων αυτοδιοικητικού προσωπικού,
εάν
δηλαδή
δικαιωθεί, αυτός ο ύστατος
και απελπισμένος πια αγώνας μας, όσοι έχουμε ήδη
παραιτηθεί, δεν θα είμαστε

εκ νέου υποψήφιοι, στις
επερχόμενες
Δημοτικές
Εκλογές!
Έτσι θα αποδείξουμε έμπρακτα και περίτρανα σε όλη την
ελληνική κοινωνία, ότι υπάρχουν και πολιτικά στελέχη,
που δεν είναι κολλημένα
στις όποιες «καρέκλες τους»
και γνωρίζουν να λειτουργούν ανιδιοτελώς και εάν
χρειάζεται (όπως τώρα) «θυσιάζονται», προκειμένου να
εξυπηρετήσουν το γενικότερο καλό των συμπολιτών
μας και του ελληνικού λαού!
Όλες οι άλλες αντιδράσεις
μας, θα είναι περισσότερο
για το «θεαθήναι» και θα
εξαφανιστούν κάτω από την
διάλυση της Αυτοδιοίκησης,
που συνειδητά προωθούν
πλέον η Τρόικα και όσοι δέχονται να υλοποιήσουν τις
εντολές της.
Είναι στο χέρι μας, είτε να
τολμήσουμε και να κάνουμε
την μεγάλη πολιτική διαφορά, είτε να μπούμε και
εμείς, στην μεγάλη σειρά
των απαξιωμένων πολιτικών
στελεχών, που κοιτούν πριν
απ’ όλα, να προασπίσουν την
θέση τους και το προσωπικό
πολιτικό τους συμφέρον!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Καταργούνται καίριες ειδικότητες τεχνικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης
Στον ορυμαγδό των καταργήσεων, απολύσεων, διαλύσεων του ελληνικού κράτους έρχεται να προστεθεί και η
κατάργηση καίριων ειδικοτήτων της τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ).
Με απόφαση λοιπόν του Υπουργού Παιδείας καταργούνται τμήματα των ΤΕΙ με
ειδικότητες που αφορούν την υγεία πρόνοια, την μηχανολογία, την ηλεκτρολογία, τις Γραφικές Τέχνες και...
Χωρίς να προηγηθεί μία μελέτη, ένα
πρόγραμμα για το ποια επαγγέλματα
χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε.
Χωρίς κανείς να σκεφθεί τί θα γίνουν οι
μαθητές που βρίσκονται ήδη μέσα σε
αυτά τα τμήματα που καταργούνται!

Η κατάργηση 45 ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση σηματοδοτεί την
πλήρη διάλυση και ιδιωτικοποίηση της.
Δεν είναι τυχαίο πως οι ειδικότητες που
καταργούνται είναι οι πιο μαζικές. Ο Υπ.
Παιδείας πετάει στην ανεργία 2500 εκπαιδευτικούς και διώχνει από την τεχνική εκπαίδευση πάνω από 20.000
χιλιάδες μαθητές, ενώ εγκαινιάζει ιδιωτικά ΙΕΚ με τις ειδικότητες που καταργεί... (Χρήστος Μαντάς στην Βούλη)
Η κατάργηση των ειδικοτήτων συνοδεύτηκε από τις δηλώσεις του Υπ. Παιδείας
στον ΕΟΠΠΕΠ για «καθολική εφαρμογή
του θεσμού της μαθητείας, και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας», προσφέ-

ροντας δωρεάν ανασφάλιστη εργασία
των νέων ανθρώπων δώρο στους εργοδότες.
Μαζί με την κατάργηση των τμημάτων,
οδηγούνται στην απόλυση εκατοντάδες
εκπαιδευτικοί.

Βγάζουν την πληροφοροκή από
τα σχολεία, όπως καταγγέλθηκε από
τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Αφαιρούν ώρες
από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών!
Αν όντως συμβαίνουν αυτά, δεν υπάρχει
άλλη εξήγηση. Εξοντώνουν το ελληνικό
στοιχείο μέσα από την εκπαίδευση και
αύριο θα βλέπουμε στο δημόσιο και
αλλού Γάλλους, Γερμανούς κλτ. υπαλλήλους!
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΟΥΤΣΟΥ
Οι πολίτες του Δήμου Παλλήνης
έχουν και γνώση και μνήμη
Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε δημοσιεύσει ανοιχτή επιστολή του
τέως Δημάρχου Παλλήνης και νυν δημοτικού συμβούλου στον καλλικρατικό Δήμο Παλλήνης πλέον, Σπύρου Κωνσταντά με τίτλο “τα
δήθεν χρέη του πρ. δήμου Παλλήνης”.
Να σημειώσουμε ότι την προηγούμενη δημοτική Αρχή του Σπ. Κωνσταντά την είχαμε παρακολουθήσει, δημοσιογραφικά, και σ’ αυτά
Ευχαρίστως θα ήθελα να απαντήσω στα όσα μου
θέσατε υπ' όψιν σχετικά με τους ισχυρισμούς
του δημοτικού συμβούλου και πρώην δημάρχου
Παλλήνης κ. Σπ. Κωνσταντά.
Η εποχή παραπλάνησης της κοινής γνώμης έχει
περάσει ανεπιστρεπτί για τον κ. Κωνσταντά.
Η σημερινή διοίκηση του δήμου Παλλήνης, όχι
μόνο δεν ζήτησε πίστωση χρόνου, αλλά αντιθέτως δεν τη χρειάσθηκε καθόλου, γιατί από την
πρώτη στιγμή οργάνωσε το νέο δήμο και άρχισε
να εργάζεται για την εξασφάλιση πόρων από Ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτέλεσμα σήμερα να
υλοποιούνται σε όλες τις γειτονιές του δήμου
μας έργα υποδομών δεκάδων εκατομμυρίων €
χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.
Το χρέος του πρώην δήμου Παλλήνης, την 1-12011, ανερχόταν σε 2.100.000 € περίπου σύμφωνα με στοιχεία των οικονομικών υπηρεσιών.
Το ποσό αυτό αφορούσε καθαρά στη διαχείριση
των ιδίων πόρων του πρώην δήμου Παλλήνης και
κατά κανένα τρόπο δεν περιλάμβανε υποχρεώσεις από έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
Διευκρινίζω λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν,
ότι η διαχείριση των ιδίων πόρων του δήμου δεν
σχετίζεται με τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, γιατί αυτές πληρώνονται
απευθείας από τα κρατικά ταμεία προς τους εργολάβους και όχι από το ταμείο του δήμου ώστε
να επηρεάζουν την οικονομική του κατάσταση
και την ταμειακή του διαχείριση.
Επομένως, ο ισχυρισμός του κ. Κωνσταντά περί
δήθεν προσπάθειας "φουσκώματος" του χρέους
με έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ δεν έχει
καμία σχέση με την πραγματικότητα και προβάλλεται με σκοπό να δημιουργήσει σύγχυση ως
προς το πραγματικό χρέος που μας κληρονόμησε.

Κληρονομήσαμε χρέος 2.100.000
Το ποσό του χρέους που κληρονομήσαμε την 11-2011 από τον κ. Κωνσταντά ήταν 2.100.000
ευρώ περίπου και όχι 1.700.000 ευρώ όπως τον
εξυπηρετεί να αναφέρει.
Να σημειώσουμε εδώ ότι, στο άνω συνολικό
ποσό των 2.100.000 ευρώ δεν περιλαμβάνονταν
άλλες, απαιτήσεις (δικαστικές αποφάσεις, αποζημιώσεις ρυμοτομίας - επικειμένων κ.λπ.) που
εμφανίσθηκαν προς πληρωμή μεταγενέστερα
όταν οι πιστωτές έμαθαν ότι στο ταμείο του νέου
δήμου υπήρχαν χρήματα.
Τα διαθέσιμα του πρώην δήμου Παλλήνης στην
Τράπεζα την 31-12-2010 ήταν μόλις 152.000
ευρώ και δεν επαρκούσαν, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, ούτε για τη μισθοδοσία του
προσωπικού του δήμου, πολύ δε περισσότερο
δεν επαρκούσαν για την εξόφληση των άνω ληξιπρόθεσμων χρεών αλλά και άλλων υποχρεώ-

που γράφει έχουμε κι εμείς γνώση και άποψη, ιδιαίτερα για το
Κτήμα Καμπά και την Reds. Δεν ξεχνάμε τα “έκτακτα” δημοτικά
συμβούλια κεκλεισμένων των θυρών...
Και κάποια στιγμή θα ανατρέξουμε στο αρχείο μας.
Ωστόσο τώρα δημοσιεύουμε την απάντηση του δημάρχου Αθανάσιου Ζούτσου στα όσα γράφει ο Σπ. Κωνσταντάς.

σεων του Δήμου και ούτε βέβαια για τις χρηματοδοτήσεις των Νομικών Προσώπων που αναγκαστήκαμε να δώσουμε από την πρώτη στιγμή.
Όσο δε, για τα χρήματα που δήθεν υπήρχαν στα
ταμεία άλλων νομικών προσώπων του πρώην
δήμου Παλλήνης να υπενθυμίσουμε στον κ. Κωνσταντά ότι άφησε τόσα χρήματα, που για να καλυφθεί η μισθοδοσία του προσωπικού και οι
λειτουργικές δαπάνες των Βρεφονηπιακών
Σταθμών και του ΚΑΠΗ, αναγκαστήκαμε να τα
επιχορηγήσουμε εκτάκτως και από την πρώτη
στιγμή με ένα συνολικό ποσό 290.662,00 ευρώ
με τις υπ’ αριθμ. 63/11-1-2011 και 99/28-2-2011
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης και στη διαχείριση των Νομικών Προσώπων, να θυμίσουμε
στον κ. Κωνσταντά ότι την 1-1-2011 οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και το ΚΑΠΗ στο Γέρακα είχαν
στα Ταμεία τους 395.773,69 και 248.526,24 ευρώ
αντίστοιχα, τα οποία μετέφεραν στα Ταμεία των
νέων Νομικών προσώπων του νέου δήμου.
Όσον αφορά στα χρηματοδοτούμενα από το
ΕΣΠΑ έργα είναι απορίας άξιον που ερωτά αν
"πλήρωσε ο κ. Ζούτσος γι' αυτό έστω και 1 ευρώ"
ενώ γνωρίζει ότι:
α) όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ
δεν έχουν καμία σχέση με το χρέος που μας παρέδωσε και κατά συνέπεια το ερώτημα "αν πληρώθηκε γι' αυτά κάποιο ποσό από τη νέα
διοίκηση" είναι άκρως παραπλανητικό.
β) Πολλά εκ των χρηματοδοτούμενων έργων του
ΕΣΠΑ που αναφέρει είχαν ολοκληρωθεί και πληρωθεί επί της θητείας του, όπως αποχέτευση ομβρίων και η ύδρευση Βακαλόπουλου και ως εκ
τούτου δεν κατανοούμε προς τι το ερώτημά του.
Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε στον κ. Κωνσταντά και αυτά που ηθελημένα αποσιωπά όπως:
1) Την μη εξασφάλιση κονδυλίων από τον ίδιον
για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του
έργου της Λ. Κύπρου και τη μη πληρωμή των εργασιών που είχαν εκτελεσθεί προεκλογικά, έργο
για το οποίο η εργολήπτρια εταιρεία υπέβαλε
δήλωση διακοπής του έργου λόγω μη πληρωμής
της.
2) Για την κατασκευή του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης στο Κάτω Βακαλόπουλο, όπου ο ΟΣΚ δεν
είχε τους αναγκαίους πόρους και φροντίσαμε
εμείς να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και να ξεκινήσει η κατασκευή του
στο τέλος του 2012.
3) Την αδυναμία κατασκευής του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων εκ του λόγου
ότι το οικόπεδο στο οποίο θα χτιζόταν προήρχετο από την Τράπεζα γης και δεν ανήκε κατά
κυριότητα στο δήμο και
4) Ότι για το έργο ανάπλασης του αύλειου
χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης
που ξεκίνησε επίσης προεκλογικά, δεν είχε εξα-

σφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις με αποτέλεσμα για περισσότερο από 1 χρόνο το έργο να
μη μπορεί να ολοκληρωθεί και το Σχολείο να λειτουργεί με ένα κλειστό εργοτάξιο που καταλάμβανε τον μισό αύλειο χώρο του δημιουργώντας
κινδύνους για τους μαθητές. Για να αρθεί η επικινδυνότητα και να ολοκληρωθεί το έργο, ο
δήμος κατέβαλε από το ταμείο του τα οφειλόμενα.

Πού πήγαν τα χρήματα του
Βακαλόπουλου;
Να θυμίσουμε ακόμη στον κ. Κωνσταντά ότι ενώ
εισέπραξε από την Πολεοδομική Ενότητα "Κάτω
Βακαλόπουλο" 2.750.000 ευρώ περίπου, επένδυσε σε έργα οδοποιίας μόνο 600.000 ευρώ και
πλήρωσε για υποχρεώσεις σχεδίου πόλης
άλλων Πολεοδομικών Ενοτήτων άλλες 500.000
ευρώ περίπου.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να μας εξηγήσει πού
δαπανήθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα που προορίζονταν για έργα υποδομής στην ίδια αυτή Πολεοδομική Ενότητα του Κάτω Βακαλόπουλου.
Αντί λοιπόν να μας λέει ο κ. Κωνσταντάς πώς θα
αξιοποιήσουμε τα 4 στρέμματα τράπεζας γης
στο Βακαλόπουλο, καλό θα ήταν να μας εξηγήσει με τι χρήματα θα πληρώσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που οφείλονται για
αποζημιώσεις ιδιοκτητών και επικειμένων και με
τι χρήματα θα εκτελέσουμε όλα τα έργα υποδομής που απαιτείται να γίνουν ακόμη στο Κάτω
Βακαλόπουλο.
Και εν πάσει περιπτώσει, για να μην χάνουμε το
στόχο, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το χρέος που
μας παρέδωσε;
Μήπως μας προτείνει με τα χρήματα που θα εισπραχθούν μελλοντικά από το σχέδιο της Άνω
Μπαλάνας και προορίζονται αποκλειστικά για
έργα υποδομής της ίδιας περιοχής να εξοφλήσουμε άλλες υποχρεώσεις, όπως ίσως θα έκανε
ο ίδιος, αν κρίνουμε από τη χρησιμοποίηση των
χρημάτων, του Βακαλόπουλου;

Προτείναμε μείωση εισφορών στην
Ανω Μπαλάνα σε συμφωνία
με κατοίκους και ιδιοκτήτες
Ο κ. Κωνσταντάς φαίνεται ακόμη να έχει αδύνατη μνήμη όταν ισχυρίζεται ότι θα εισπράξουμε
από την Άνω Μπαλάνα "χωρίς καμία κοινωνική
ευαισθησία με 350 και 300 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο" και αποκρύπτει την πρότασή μου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (υπ' αριθ.154/11-62013 Απόφαση Δ.Σ.) να μειωθούν περίπου στο
μισό οι τιμές εισφοράς σε χρήμα των ακινήτων
στην Άνω Μπαλάνα από την αρμόδια Επιτροπή

με την οποία (πρόταση) συμφώνησαν και οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες της περιοχής.
Ο κ. Κωνσταντάς προκειμένου να δημιουργήσει
σύγχυση και παραπλανητικές εντυπώσεις αποκρύπτει σκοπίμως την άνω πρότασή μου και
ξεχνά να αφαιρέσει, από τα σκοπίμως διογκωμένα έσοδα που αναφέρει, τις υποχρεώσεις του
δήμου στην ίδια Πολεοδομική Ενότητα για αποζημίωση ιδιοκτητών που ρυμοτομούνται πλέον
της υποχρεωτικής εισφοράς και για αποζημίωση
επικειμένων.

Οι “αμαρτίες” της REDS
Για το Τρίγωνο ΚΑΜΠΑ και την απαίτηση της
REDS ο κ. Κωνσταντάς θα πρέπει, πριν θέσει
ερωτήματα για το θέμα, να μας απαντήσει:
1) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης το 2001 που
εκδόθηκε η Πράξη Εφαρμογής του Τριγώνου
της Κάντζας δημιουργώντας την υποχρέωση
αποζημίωσης της REDS για 8.841 τετραγωνικά
μέτρα τόσο από επιπλέον ρυμοτόμηση όσο και
παράνομη τακτοποίηση άλλων ιδιοκτητών στην
ιδιοκτησία της;
2) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης τον Απρίλιο
του 2008 που άσκησε η REDS στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση προσδιορισμού
τιμής μονάδος ξεκινώντας έτσι τη διεκδίκηση
της αποζημίωσής της για την οποία προσποιείται ότι τάχα πληροφορήθηκε το 2012;
3) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 που δικάστηκε η υπόθεση στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χωρίς ο δήμος
να εξετάσει μάρτυρα υπεράσπισης και ποιός
ήταν δήμαρχος Παλλήνης τον Ιανουάριο 2010
που δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 48/29 Ιανουαρίου
2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών με την οποία ορίσθηκε η τιμή αποζημίωσης της REDS σε 450 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο;
4) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης στις 28 Απριλίου 2010 που ασκήθηκε η έφεση από τη REDS
κατά της άνω δικαστικής απόφασης όπως επίσης
να μας εξηγήσει σε τι δεν χειρίσθηκε καλά το
σχετικό θέμα στο Εφετείο Αθηνών ο επόμενος
δήμαρχος που φρόντισε και μάρτυρας να εξετασθεί στο ακροατήριο και να ασκήσει ανταίτηση
για περαιτέρω μείωση της τιμής και αντέκρουσε
τους ισχυρισμούς της REDS η οποία με την
έφεσή της ζητούσε να ορισθεί η τιμή σε 1000
ευρώ/τ.μ και πέτυχε να μείνει η ίδια τιμή που είχε
αρχικά ορισθεί (δηλ. 450 € το τετρ. μέτρο);.
Μετά από όλα όσα προανέφερα θα συνεχίσει ο
κ. Κωνσταντάς να παριστάνει τον "ανήξερο" που
τάχα αιφνιδιάστηκε όταν "για πρώτη φορά το
2012" έμαθε δήθεν από την απόφαση του ΕφεΣυνέχεια στη σελ. 9
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Η γάγγραινα της νοοτροπίας!
Την περασμένη εβδομάδα νεόνυμφη επισκέφθηκε το Δήμο
προκειμένου να καταθέσει τη δήλωση γάμου.
Ετυχε να είναι Δευτέρα και οι Δήμοι ήταν κλειστοί διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας· κατανοητό.
Την επομένη ξαναπήγε, αλλά και πάλι βρήκε το Δήμο κλειστό· και πάλι κατανοητό.
Την τρίτη ημέρα πήγε η μητέρα της, αφού το ζευγάρι
έφυγε για το γαμήλιο ταξίδι.
Ηταν 1.45. Οταν έφθασε στο γκισέ, η αρμόδια υπάλληλος
της είπε ότι δέχονται μέχρι τις 1.30!

Ενοχλημένη η μητέρα, έκανε παρατήρηση: “δεν καταλαβαίνω γιατί να κλείνει ενωρίτερα;”
Συγκαταβατικά, δέχθηκε να την εξυπηρετήσει η αρμόδια υπάλληλος, αλλά της εξήγησε ότι δεν μπορεί η μητέρα να καταθέσει
τη δήλωση. Επρεπε να είναι ένας εκ των δύο συζύγων.
― Μα το ζευγάρι έφυγε, είμαι η μητέρα, δεν μπορώ να καταθέσω τη δήλωση γάμου;
― Οχι, μόνο με ειδικό πληρεξούσιο, ήταν η απάντηση της
υπαλλήλου.
Και αναρωτιέμαι: γιατί χρειάζεται ειδικό πληρεξούσιο για
να καταθέσεις ένα επίσημο έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης, με σφραγίδες και υπογραφές;
Αυτή είναι η γάγγραινα του Δημοσίου, που δυστυχώς δεν
φαίνεται να αλλάζει.
Ασε, που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται από το σπίτι, η κατάθεση, ηλεκτρονικά.

Λιμένας Λαυρίου και ...τέλος
Τουρίστας χρειάστηκε να φύγει αιφνίδια από την Κύθνo
προς τον Πειραιά, αλλά δυστυχώς την ημέρα και την ώρα
που προέκυψε το πρόβλημα δεν υπήρχε δρομολόγιο για

Συρακούσες: Η εκστρατεία
των Αθηναίων στη Σικελία. Η ήττα
«Ένας στρατός δεν είναι τίποτα χωρίς κεφαλή»
Ναπολέων
Στην τελευταία περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, η Αθήνα εκστρατεύει
εναντίον της Σικελίας. Στη στρατηγική της
από μακρού είχε εντάξει την απογύμνωση
της Σπάρτης από τους υπερπόντιους συμμάχους της, καταπνίγοντας έτσι κάθε δυνατότητα για στρατιωτική τους ενίσχυση.
Στη Σικελία οι ισχυροί Συρακούσιοι ήταν
πάντοτε ο ένας από τους κύριους απώτερους στόχους της. Όταν λοιπόν η Έγεστα
δέχθηκε την επίθεση των Συρακουσών,
αυτή το πρώτο πράγμα που έκανε, ήταν να
ζητήσει βοήθεια από την Αθήνα με την
οποία διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Η Αθήνα
γρήγορα εκμεταλλεύτηκε αυτή την αφορμή.
Οι σχετικές λεπτομέρειες έχουν ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο άρθρο. Σε αυτό
είχε γίνει μνεία για τους λόγους και την
ανάκληση του Αλκιβιάδη, την μοιραία πολιτική πράξη, απότοκο κομματικού διχασμού, η οποία και απογύμνωσε ηγετικά το
αθηναϊκό στρατόπεδο. Οι δύο στρατηγοί
που έμειναν, ο Νικίας και ο Λάμαχος, μάταια προσπάθησαν, και τελικά, όπως θα
δούμε παρακάτω, έπεσαν ηρωϊκά μαχόμενοι, έστω και χωρίς να καταφέρουν να δώσουν τη νίκη.
Τους Αθηναίους τώρα τους βρίσκομε να
έχουν εδώ και ένα χρόνο αποβιβασθεί στη
Σικελία, και να έχουν στρατοπεδεύσει στην
Κατάνη.
Ο Ναπολέων έχει πεί, πως «προτού επιτε-

θείτε πρέπει να ξεκινάτε από μια αμυντική
διάταξη φοβερή, ώστε ο εχθρός να μην
τολμά να σας επιτεθεί.» Κάτι τέτοιο φαίνεται να είχαν σκεφτεί οι Αθηναίοι, όταν
για ένα χρόνο δεν έκαναν τίποτα άλλο από
το να οχυρώνουν την Κατάνη.
Η αδράνεια αυτή όμως της προσωρινής
αποχής από κάθε επιθετικότητα, είχε επιφέρει τη χαλάρωση και την απειθαρχία
στους άνδρες της Αθήνας. Ακόμα και τα
αθηναϊκά πλοία, εκεί κοντά αγκυροβολημένα, παρέμεναν έρημα και χωρίς άνδρες
να τα προσέχουν, αφήνονταν δε να παρασύρονται τήδε κακείσε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα του κόλπου του Μικρού
Ακρωτηρίου.
«Η τέχνη του πολέμου», είχε πεί πάλι πολύ
αργότερα ο Ναπολέων, «είναι να κερδίζεις
χρόνο, όταν έχεις κατώτερες δυνάμεις.»
Οι Συρακούσιοι, όντες κατώτεροι σε δυνάμεις
αρχικά είχαν αποφασίσει να συνθηκολογήσουν και να παραδοθούν, βλέποντας όμως
να καθυστερεί η επίθεση, εκμεταλλεύονται
τον χρόνο που επιπόλαια τους παρέχεται.
Αναδιοργανώνονται, οχυρώνονται, ακόμα ζητούν και παίρνουν ενίσχυση από τη Σπάρτη
και αμέσως, χωρίς καμιά καθυστέρηση αντεπιτίθενται.
«Η επίθεση πρέπει να είναι τολμηρή και
γρήγορη» τόνιζε ο Ναπολέων. Το σκηνικό
του θεάτρου του πολέμου τώρα έχει αλλάξει . Στη μια μεριά οι Αθηναίοι, μειονεκτικά
στρατοπεδευμένοι σε χαμηλότερα επίπεδα,
βρίσκονται κάτω από τη βροχή των εχθρικών βελών. Συνάμα δε, καθώς είναι εξαντ-

Πειραιά. Ετσι τον κατηύθυναν να πάει στο λιμάνι του Λαυρίου. Εβγαλε εισιτήριο και ταξίδεψε προς Λαύριο φτάνοντας στο λιμάνι γύρω στις 10 το βράδυ, όπου είχε την
οδυνηρή διαπίστωση ότι δεν υπήρχε τρόπος να φύγει από
το Λαύριο προς το κέντρο της Αθήνας γιατί το τελευταίο
ΚΤΕΛ έφευγε στις 7.30 από το Λαύριο! Ετσι άρχισε να ψάχνει συγγενείς και φίλους, να βρει κάποιον να πάει να τον
παραλάβει από το Λαύριο! Τέτοια τουριστική ανάπτυξη!
Λιμάνι χωρίς συγκοινωνίες! Το έχετε ξανακούσει;

Ετσι κάνουν οι ηγέτες
Στις 4 Ιουλίου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν
πραγματοποίησε συνάντηση με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων ρωσικών Τραπεζών στην εξοχική προεδρική κατοικία του, προκειμένου να κατανοήσει γιατί τα επιτόκια
των δανείων για επιχειρηματικότητα στη Ρωσία είναι τόσο
υψηλά. Αφού τους άφησε να τον περιμένουν τρεις ώρες
στον προθάλαμο, στη συνέχεια τους κατέκρινε για μονοπωλιακή πολιτική, απληστία, και όρθωση εμποδίων στην
οικονομική ανάπτυξη.

λημένοι από τις κακουχίες της εκστρατείας,
αλλά και από τους πυρετούς με τις αρρώστιες από τις οποίες μαστίζονται, ίσως αρχικά
να δείχνουν μια μειωμένη
μαχητικότητα. Τελικά όμως, ανακάμπτουν,
μάχονται σθεναρά και αγωνίζονται ηρωϊκά,
αλλά παρόλα ταύτα η ζυγαριά έχει πλέον
γύρει μοιραία σε βάρος τους. Το μόνο που
τους απομένει αυτή τη δύσκολη στιγμή,
είναι η οπισθοχώρηση προς την οχυρωμένη Κατάνη. Για να φτάσουν όμως στην
Κατάνη, είναι αναγκασμένοι να περάσουν
από μιά στενωπή διάβαση του ποταμού Ασσινάρου. Εκεί όμως τους περιμένουν οι Συρακούσιοι. Και ξαφνικά οι Αθηναίοι
βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στα εχθρικά πυρά.
«Ο αιφνιδιασμός, το εδαφικό πλεονέκτημα
και η επίθεση από όλες τις πλευρές, είναι οι
ισχυρότεροι συντελεστές της τέχνης του
πολέμου», γράφει ο καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βερολίνου, Karl von
Klausewitz στο δίτομο βιβλίο του «Περί του
Πολέμου.»
Οι Αθηναίοι δεν σταματούν να μάχονται.
Υποφέρουν τα πάνδεινα. Πίνουν ακόμα και
από μολυσμένα νερά του ποταμού, που
είναι τώρα κόκκινα από το αίμα. Οπισθοχωρούν άτακτα, πατώντας και βαδίζοντας
σε βαλτώδη έλη. Μπροστά τους σαν μόνη
ελπίδα διάσωσης προβάλουν οι τρύπες
των ορυχείων, του κοντινού λόφου, που
χαίνουν, στόματα ανοιχτά σαν πηγάδια της
κόλασης που τους περιμένει. Κατά μία εκδοχή χώνονται μέσα στις στοές του λατομείου, χωρίς να παύσουν να μάχονται
ανάμεσα στα ξύλινα ικριώματα των υποστυλώσεων, τα οποία σε κάθε στιγμή από
τη βία των κονταροχτυπημάτων, καταρρέουν μαζί με βράχους, και τους καταπλακώνουν. Πατούν επάνω στους μαλακούς
σωρούς των περιττωμάτων των χιλιάδων
εργατών, γλιστρούν πέφτουν κάτω, και ζαλίζονται από τις αναθυμιάσεις των ούρων
που έχουν ποτίσει τα πάντα. Οι δούλοι
είναι αιχμάλωτοι πολέμων, που εργάζονται βιασμένοι κάτω από το ματωμένο μαστίγιο. Είναι ισόβια καταδικασμένοι, είναι
τα φαντάσματα ανθρώπων που σπάζουν
τα βραχώδη πετρώματα, το υλικό για την

οχύρωση των τειχών και το χτίσιμο των
ανακτόρων.
«Ένας ηγέτης καλός, είναι ένας ηγέτης
χαμένος» δίδασκε ο Ναπολέων. Στη μάχη,
όπως αναφέρθηκε σκοτώνεται ο στρατηγός
Νικίας· ο Λάμαχος είχε σκοτωθεί προηγουμένως. Και οι δύο παγκοίνως ήταν “καλοί”.
Οσοι Αθηναίοι επέζησαν αιχμαλωτίστηκαν
και σφαγιάστηκαν· όχι όμως όλοι. Σε μερικούς, στους πολύ λίγους, τους μορφωμένους και μάλιστα σε αυτούς που ήξεραν να
απαγγέλουν στίχους του Ευριπίδη, χαρίζεται η ζωή.
Η Αθήνα, η μεγάλη ναυτική και υπεροπτικά
ηγεμονική δύναμη της εποχής εκείνης, με
την εκστρατεία αυτή δέχτηκε τη μεγάλη ταπείνωσή της. Θρηνεί τριάντα χιλιάδες άνδρες νεκρούς και τριακόσια πολεμικά πλοία.
Στη Σικελία τώρα οι Συρακούσες αναδεικνύονται μια μεγάλη δύναμη, μια αυτοκρατορία η οποία
με λυμένα τα χέρια,
ελεύθερη δείχνει και τρομάζει τους πάντες, καθώς συνεχίζει την κατακτητική της
πορεία. Η ηγεμονική της δύναμη μεγαλώνει
και συνενώνει τον ελληνισμό της Δύσης. Ο
ναυτικός στόλος των Συρακουσίων ανοίγεται στο μεγάλο εμπόριο και ο πλούτος συρρέει αφειδώς στην πόλη τους.
Όλα όμως έχουν ένα τέλος. Η απληστία
φέρνει την αφορμή.
Οι Σελινούντιοι σύμμαχοι των Συρακουσών,
διεκδικούν πολεμικά συνοριακούς χώρους
με την σικελική Έγεστα. Οι Εγεσταίοι κάτω
από την πίεση που δέχονται, καλούν σε
βοήθεια τους Καρχηδονίους. Οι Καρχηδόνιοι θυμούνται τους ανεξόφλητους λογαριασμούς του παρελθόντος που έχουν με
τις Συρακούσες, αυτούς που έχουν γραφεί
με την ταπεινωτική ήττα του Αμίλκα. Τώρα
μάλιστα που αρχηγός των Καρχηδονίων
είναι ο εγγονός του ο Αννίβας, η απάντηση
σε βοήθεια είναι γρήγορη.
Όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο, ο Αννίβας έρχεται να πάρει πίσω την ταπείνωση
που είχε γίνει στον παππού του τον Αμίλκα,
το γιό του Μάγωνα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Υστερόγραφο: τα βιβλιογραφικά βοηθήματα στο
τέλος του κεφαλαίου της ιστορίας των Συρα-
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Συνέχεια από τη σελ. 7

τείου ότι η REDS διεκδικεί την αποζημίωσή της;
Τόσο γρήγορα ξέχασε ότι η απαίτηση της REDS
προερχόταν από την πράξη εφαρμογής του Τριγώνου Καμπά το 2001 (επί θητείας του) και ότι η
REDS άρχισε να την διεκδικεί δικαστικά από το
2008 (επί θητείας του επίσης) που κατέθεσε την
αίτησή της κατά του τότε δήμου Παλλήνης στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το 2009 που
συζητήθηκε αυτή στο Δικαστήριο χωρίς ο δήμος
Παλλήνης να εξετάσει μάρτυρα υπεράσπισης και
το 2010 που εκδόθηκε η δικαστική απόφαση και
ασκήθηκε η έφεση;
Ο κ. Κωνσταντάς όμως θα πρέπει επί πλέον να
μας εξηγήσει με ποιό δικαίωμα και ποιο σκεπτικό
ζητούσε ως δήμαρχος Παλλήνης, και χωρίς
καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, να
αποκατασταθούν στην ιδιοκτησία της REDS
δύο ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων υποσχόμενος και δεσμευόμενος ότι αντίστοιχη έκταση θα

έπαιρνε η REDS από την πολεοδόμηση του μεγάλου ακινήτου της στην Κάντζα (Κτήμα Καμπά);
(υπ' αριθμ. πρωτ: 706/8-11-2001 απάντηση της
ΚΑΜΠΑΣ- REDS στο υπ' αριθμ. πρωτ: 4793/4-102001 έγγραφο δημάρχου Παλλήνης).
Ακόμη οφείλει να μας εξηγήσει ο κ. Κωνσταντάς
γιατί δεν προέβη, όπως υπoχρεούτο, κατά τη
διάρκεια της θητείας του (2007-2010) σε σύνταξη διορθωτικής πράξης για την αποκατάσταση της άνω παρανομίας που συντελέσθηκε
σε εκτέλεση αυτών των συμφωνιών του, αφού
το ΥΠΕΧΩΔΕ με έγγραφό του το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο δήμο Παλλήνης στις 24-11-2006
(Γραφείο Δημάρχου) ανέφερε ρητά ότι απαιτείται διορθωτική πράξη διότι η έκταση επιφανείας
3.423,3 τ.μ. (μέρος από το σύνολο των 8.841
τ.μ.) για την οποία αποζημιώνεται η REDS από
το δήμο «ρυμοτομήθηκε κατά παράβαση των
κειμένων διατάξεων καθ' ότι δεν αποτελεί ούτε
απαλλοτρίωση, ούτε εισφορά γης και δεν ενδια-

φέρει αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός
ότι “…δεν προκύπτει ανάγκη σύνταξης διορθωτικής πράξης για άλλο λόγο” δεν ευσταθεί»;
Αντίθετα, για όσα προσπαθεί να αποδώσει στη
σημερινή Δημοτική Αρχή ο κ. Κωνσταντάς, του
απαντάμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έπραξε σε
ελάχιστο χρόνο όλα όσα δεν έπραξε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο ίδιος κατά τη
διάρκεια της θητείας του ήτοι:
α) άσκησε όλα τα ένδικα μέσα κατά της διαταγής πληρωμής με την οποία κατασχέθηκαν
4.020.000 ευρώ από τα Τραπεζικά διαθέσιμα του
δήμου και πέτυχε την ακύρωσή της με την υπ΄
αριθμ. 1474/26-3-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
β) προέβη σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τον επανέλεγχο της ρυμοτόμησης των ακινήτων ιδιοκτησίας της REDS
πέραν της υποχρεωτικής εισφοράς καθώς και σε

όλες τις ενέργειες τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης και διόρθωσης της πράξης εφαρμογής.

H κατάσχεση των μετρητών του
Δήμου από τη Reds
Τέλος θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κ. Κωνσταντά
α) αν θεωρεί ότι για το χρέος της REDS που δημιουργήθηκε επί θητείας του το 2001 και διεκδικήθηκε απ΄αυτήν το 2008 ευθύνεται η σημερινή
Δημοτική Αρχή και
β) μήπως νομίζει ότι τα 4.020.000 ευρώ στα Τραπεζικά διαθέσιμα του νέου δήμου που κατάσχεσε η REDS προέρχονταν από τη διαχείριση
που έκανε ο ίδιος σαν πρώην Δήμαρχος Παλλήνης;
Ας κατανοήσει επί τέλους ο κ. Κωνσταντάς ότι οι
πολίτες αυτού του δήμου έχουν και γνώση και
μνήμη.
Δεν παραπλανώνται αλλά και δεν εντυπωσιάζονται από ωραία λόγια.
Σήμερα πλέον έχουν απτά παραδείγματα από
έργα για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Οι ελλείποντες κρίκοι της θεωρίας του Δαρβίνου
Έχουμε την τύχη που μας αξίζει. Εξαιρώ μόνο τους νέους,
μέχρι 35 χρόνων. Όλοι οι άλλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, συνευθύνονται γιά την σημερινή μας κατάντια.
Στο βάθρο το πιό ντροπιαστικό, του πρωταθλητή εθνικού
ολετήρα, η πλέον καταστροφική γενιά από υπάρξεως ελληνικού Γένους: η περιλάλητη σύγχρονη Κερκόπορτα του
Ελληνισμού, η άλλοτε συνειδητή κι άλλοτε ασυνείδητη
στρατιά γενιτσάρων, υπήκοη του κάθε υπανθρώπου, η
σάπια κι εκφυλισμένη «γενιά του Πολυτεχνείου», η δική
μου ρημάδα γενιά, που βάφτιζε το κάθε άγος «πρόοδο» και
την όποια ατίμωση «εκσυγχρονισμό».
Έχουμε τους κυβερνήτες που μας αξίζουν. Κι αν δεν αξίζουν σε όλους μας, αξίζουν αναμφίβολα στους μισούς εξ’
ημών. Οι μισοί ψηφίσαντες στις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές επέλεξαν αυτή την καταδίκη, την διαπόμπευση και
τον εξευτελισμό, όντες ταυτόχρονα οι πιό εκκωφαντικοί
κλαψούρηδες γιά τις συνέπειες της επιλογής τους. Επέλεξαν να είναι δούλοι και σφάγια. Επέβαλαν τον άθλιο και
συμπλεγματικό ψυχισμό τους στους άλλους μισούς Έλληνες. Καταδίκασαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους στην ανεργία και στην ξενιτιά. Κατά βάθος το γνωρίζουν ότι είναι
άθλιοι. Νοιώθουν όμως και αυτοί την ανάγκη να υποδείξουν
ενόχους της Δαντικής Κολάσεως που ζούμε. Κι επειδή ο
εγκέφαλός τους έχει υποστεί μακρόχρονη λοβοτομή από
τους Πρετεντέρηδες και τους Πορτοσάλτε, αναμασούν
ηδονικά το κουτόχορτο των σύγχρονων Γκέμπελς, υψώνουν το δάχτυλο κι αντί να το χώσουν στο μάτι τους το
γκαβό, υποδεικνύουν «ενόχους». Τους ίδιους «ενόχους»
που κατ’ εντολή των κατακτητών μας στοχοποιούνται από
τα ξεπουλημένα ανφάν γκατέ που παριστάνουν τους κυβερνήτες της χώρας κι έχουν αναλάβει εργολαβικά το συμβόλαιο θανάτου της Ελλάδας.
Κατά την κρίση του κάθε αναγνώστη, είναι ή όχι; αντιπροσωπευτικό δείγμα αθλιότητας και βλακείας όποιος εν δυνάμει μελλοντικός άνεργος, υποδέχθηκε την αναγγελία
εξοντώσεως 3.600 δημοτικών αστυνομικών και των οικογενειών τους, με κατάπτυστα σχόλια, «σιγά ρε, και τι προσφέρανε; κλήσεις κόβανε». Σε ότι δε αφορά στους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

δημάρχους-χειροκροτητές της όποιας φασιστοειδούς κυβερνητικής κατευθυντήριας, όταν πλέον η σαλαμοποίηση
των δήμων τούς καταστήσει δημάρχους του απόλυτου τίποτε και διακοσμητικούς νομιμοποιητές των εργολάβων,
ίσως τότε θυμηθούν ν’ αντιδράσουν. Προς το παρόν δείχνουν οι περισσότεροι να ζουν στην κοσμάρα τους, σύγχρονα «παιδιά των λουλουδιών».
Ήταν νομοτελειακά αναπόφευκτο να κυβερνηθούμε και να
εκπορνευθούμε από χυδαία ανθρωπάρια, όταν επί δεκαε-

τίες κάποιοι ανεχόμαστε και κάποιοι επευφημούσαμε τον
εκχυδαϊσμό και την καταβαράθρωση κάθε αξίας. Ενοχλεί
όταν υπενθυμίζω ότι στην πραγματικότητα ο Τζορτζ-Τζέφρυ Παπανδρέου δεν εξαπάτησε κανέναν από τους μετέχοντες στο εκλογικό ποσοστό του 44% που του έδωσε την
διακυβέρνηση της χώρας.
Επί σειρά ετών σε συνεντεύξεις και ομιλίες του δεν έκρυψε
ποτέ την λατρεία του στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση των
τραπεζιτών, δεν έκρυβε την ακράδαντη πεποίθησή του ότι
όλοι οι επίβουλοι γείτονές μας έχουν δίκιο σε όλες τις εις
βάρος μας διεκδικήσεις, ούτε έκρυψε ποτέ τη συμπάθειά
του στους απονευρωτές και κατεδαφιστές της ελληνικής
Ιστορίας και στους πολέμιους της Ορθοδοξίας.

Κύρίες και κύριοι Δήμαρχοι,
κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι σ’ όλη τη χώρα,
οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία περιμένουν την δική σας αντίδραση
στη νέα προσβολή που δέχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μεσημεριάτικο σχόλασμα στο Δημοτικό της Βουλιαγμένης. Δήμαρχος
τότε ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, δεν
σήκωνε ούτε υπαινιγμό να φύγουν οι
αλυσσίδες που προστάτευαν τα παιδιά κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους. Κάποια εκνευρισμένη
κυρία οδηγός αφαιρεί την αλυσίδα Ιάσονος και Ήρας και εισέρχεται με το
αυτοκίνητό της στην φυλασσόμενη
περιοχή, την ώρα που τα παιδιά επιβιβάζονται στο σχολικό λεωφορείο του
Δήμου. Πίσω από το αυτοκίνητο της
ανεύθυνης κυρίας ένας ταξιτζής, που
δημιουργούσε σχεδόν κάθε μέρα
επεισόδιο γιατί τον ενοχλούσαν κι
αυτόν οι αλυσσίδες, γκαζώνει γιά να
προλάβει να χωθεί κι αυτός. Δεν

υπήρχε περίπτωση να δει το οκτάχρονο αγοράκι που έκανε την κίνηση
να πεταχτεί μεσ’ στο δρόμο, κρυμμένο πίσω από το σχολικό λεωφορείο.
Ένα χέρι απλώθηκε και σταμάτησε το
παιδάκι, τη στιγμή ακριβώς που ο ταξιτζής- σίφουνας έδινε το γκαζωμένο
ρεσιτάλ της ψευτομαγκιάς του. Μιά
κοπελίτσα της Δημοτικής Αστυνομίας
που ήταν εκεί γιά να επιβλέπει την
ασφαλή αποχώρηση των παιδιών, ακινητοποίησε τον μικρούλη μου Μάριο,
τού έσωσε τη ζωή, έσωσε και τη ζωή
της γυναίκας μου και την δική μου,
γιατί δεν θα ήταν ζωή αυτό που θα
ζούσαμε αν η Κατερίνα δεν ήταν εκεί
σε άγρυπνη επιφυλακή. Το «ευχαριστώ» το δικό μου και της γυναίκας

Συνέχεια στη σελ. 16

μου συνάντησε την αφοπλιστική σεμνότητά της «εντάξει καλέ, γι’ αυτό
ήμουνα εκεί, γιά να προσέχω».
Δεν περιμένω αυτό το περιστατικό να
πει κάτι στα κατάπτυστα ανθρωπάρια
που υπέγραψαν την καταδίκη 3.600
εντίμων εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αν μπορούσαν να καταλάβουν ότι από το βάθρο του
απόλυτου τίποτα και της μηδενικής
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο,
υβρίζουν, χλευάζουν και ποδοπατούν
τις ζωές των συνανθρώπων τους,
τότε δεν θα ήταν ανθρωπάρια. Ίσως
και ο χαρακτηρισμός ανθρωπάρια να
είναι επιεικής. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσω γιά υπανθρώπους και μισανθρώπους, που έχουν επιπλέον το
ελεεινό, αποκρουστικό στίγμα να
είναι υπουργοί μιάς τέτοιας πανάθλιας κυβέρνησης κατοχικών δωσιλόγων, με αποστολή τους τη θανάτωση
των Ελλήνων και την εκχώρηση της
πατρίδας μας στα αφεντικά τους.
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“σήμερα γάμος γίνεται...”
H ΗΛΕΚΤΡΑ θα μας λείψει αυτή την εβδομάδα (και την
άλλη) λόγω του ευτυχούς γεγονότος του γάμου της, με
τον σύντροφό της MIXAΛΗ Στεφανίδη, που επέλεξε για να
πορευτούν μαζί στη ζωή τους.
Ο γάμος τελέστηκε στον Ι. Ναό Αγ. Νεκταρίου, στο Πανόραμα Βούλας, το περασμένο Σάββατο 6 Ιουλίου, ενώπιον
συγγενών και φίλων.
Το μυστήριο τέλεσε ο πατήρ Γεώργιος Κονσολάκης και ο
πατήρ Χρ. Αντωνίου με υποδειγματικό τρόπο (εντυπωσίασαν). Κουμπάροι η Αικατερίνη Λουλάκη και ο Ιμάντ Ζέιν.
Τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης Σπυράγγελος Πανάς, ο Δήμαρχος Κρωπίας
Δημήτρης Κιούσης, ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης

Μεθενίτης, δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και ο βουλευτής
Γιώργιος Πάντζας και ο πρ. Υφυπουργός Οικονομικών &
Εξωτερικών Πέτρος Δούκας.
Τη νύφη συνόδευσαν ο πατέρας της Κώστας Βενετσάνος
και ο αδελφός της Κωστής. Ο πατέρας της νύφης, αφού φίλησε το γαμπρό του είπε - και τα αναφέρουμε για το συμβολισμό τους. «Δεν στην παραδίδω, γιατί δεν μου ανήκει.
Η Ηλέκτρα είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όπως
κι εσύ. Αυτό προδιαγράφει μια καλή προοπτική για να πορευθείτε μαζί μια ευτυχισμένη ζωή. Τη συνοδεύω λοιπόν
μέχρις εδώ και σας δίνω την ευχή μου, να ζήσετε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι».

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια...
ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ

“Εύχομαι το αίμα μου να
γίνει ποτάμι να σας πνίξει”

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Συγκλονιστικό σημείωμα αυτόχειρα
Ένα συγκλονιστικό σημείωμα άφησε πίσω του ένας
άνδρας, που έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας
από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε στη Λάρισα.
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Ώρα 8 το πρωί. Ένας
41χρονος άντρας δίνει τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας που
έμενε με την γυναίκα του.
Η συνοικία της Νεάπολης στη Λάρισα συγκλονίζεται, η είδηση διαδίδεται σε ολόκληρη την πόλη…
Η larissanet.gr φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το συγκλονιστικό σημείωμα που έγραψε ο
Ν.Τ. λίγες ώρες πριν πηδήξει στο κενό.
Γράφει:
«Σε όλους αυτούς που μας έφεραν ως εδώ.
Εύχομαι να είμαι ο τελευταίος που θα πληρώσει τις
αποφάσεις σας με αίμα, γιατί απλά δεν μπορώ
πλέον να κοπιτάξω τους ανθρώπους στα μάτια από
ντροπή. Ξέρω ότι δεν είναι δική μου η ευθύνη αποκλειστικά. Ξέρω ότι έχετε αποφασίσει να πτωχεύσετε τους Ελληνες και ανάμεσά τους είμαι και εγώ.
Ξέρω ότι οι Ελληνες πρέπει να πάψουν να αυτοκτονούν και να βγούνε στους δρόμους για να σας διώξουν. Ξέρω ότι αυτοκτονώντας δεν βοηθάω
κανέναν, αλλά δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω τη
ντροπή.
Σας εύχομαι το αίμα μου να γίνει ποτάμι να σας πνίξει.
Σας εύχομαι να ξυπνήσουν οι Ελληνες και να πάρουν τη χώρα στα χέρια τους. Με δανεικά στα δανεικά δεν σώθηκε ποτέ κανένας.
Γεια σας»

O Στέλιος Κυμπουρόπουλος είναι ο πρώτος
Ελληνας σημαιοφόρος με καροτσάκι που
συμμετείχε στην μαθητική παρέλαση ως
αριστούχος. Σήμερα είναι επιστήμονας με
ειδίκευση στην ψυχιατρική.
Εχει μεγάλη δύναμη ψυχής και καλεί τον
Ελληνα να “ξυπνήσει”.
«Ονομάζομαι Στέλιος Κυμπουρόπουλος
και έχω την ηλικία των 28 χρονών. Είμαι
ένας νέος ειδικευόμενος ψυχίατρος, είμαι
ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, είμαι ερευνητής, είμαι υποστηρικτής, και με κάθε
τρόπο, προαγωγός των ανθρώπινων δικαιωμάτων… και τέλος είμαι ένας άνθρωπος με σοβαρή κινητική αναπηρία.
Παραπάνω περιγράφω εν συντομία τα όσα
είμαι. Κανείς δε ξέρει όμως τα πόσα θέλω
να γίνω, τα πόσα μπορώ να φτάσω, τα
πόσα αξίζει να κάνω. Ούτε εγώ έχω κάποια
απάντηση! Το μόνο που γνωρίζω είναι πως
σε σύντομο χρονικό διάστημα δε θα
μπορώ να είμαι τίποτα. Ένας άνθρωπος
χωρίς όνειρα δεν είναι άνθρωπος. Ένας
άνθρωπος χωρίς στόχους δεν είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος χωρίς ελπίδα δεν
είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος χωρίς
αύριο δε ζει!
Θέλω να ζω όμως σε μια Ελλάδα που έχει
αξίες που μπορεί να βασίζεται στις δικές
της δυνάμεις. Δεν έχει σημασία αν φάμε
ακόμα μια ημέρα καλό φαγητό, όταν πολλοί συνάνθρωποί μας τρώνε ψίχουλα ή ό,τι
βρουν σε συσσίτια και ανοιχτόκαρδους ανθρώπους… σύντομα εκεί θα καταλήξουμε
οι περισσότεροι! Δεν έχει αξία αν δουλέψουμε μια μέρα περισσότερο, αφού είτε το
27% των συμπολιτών μας δεν δουλεύει
είτε και να δουλεύει κάποιος σήμερα, αύριο

Ο ενεργός συνειδητός πολίτης, απαξιώνεται...
H ανυποληψία της καλοσύνης και ο διασυρμός της τιμιότητας στα σκληρά ετούτα
χρόνια, μας κάνουν με ολοένα μεγαλύτερη
δίψα παρηγοριάς να γυρίζουμε κατά τις
μορφές εκείνες του Γένους που, είτε με το
λόγο είτε με το σπαθί κατάφεραν να κρατήσουν ψηλά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η ανυποληψία της καλοσύνης μου να συνδράμω κατόπιν παρακινήσεως εκ μέρους
της απελθούσας Δημοτικής Αρχής στην κυκλοφορία μεταξύ των οδών Χρήστου Κοτζιά και Ιωάννη Καβασαλιώτη μέρους της
οδού Ηρας ενώ δεν είχα καμία υποχρέωση,
αλλά και της παρούσης, και ο διασυρμός
της τιμιότητάς μου από τον αποζημιωθέντα
υπεύθυνο δημότη, ενώ επίσης, δεν υποχρεούμην συνθέτουν ένα ταιριαστό παζλ.
Στους συνειδητά υπεύθυνους και ενεργούς
δημότες αφιερώνω τρεις στίχους από το

ποίημα του Κώστα Βάρναλη “Αρχή Σοφίας”

Ο ΑΛΛΟΣ
Αν θέλεις να χαρείς
τη λευτεριά νωρίς
γίνε προδότης, γίνε τιμή
ντροπή δεν είναι
Θά ‘ναι μαζί σου οι νόμοι
κι η πλερωμένη γνώμη!
Πέτα την ανθρωπιά σου
κι απ’ τον αφέντη πιάσου:
Κι άμα σε φτύνει αυτός, / να κάθεσαι σκυφτός
και θα ‘χεις τα πρωτεία / στην σάπια πολιτεία.
Οχι, συνειδητοί, υπεύθυνοι και ενεργοί δημότες για αστείο το έκανα.
Εθεώρησα ότι στην κάψα του καλοκαιριού
και την βρώμα που μας πνίγει, έχουμε
ανάγκη από λίγη δροσιά.
Δημ. Χατζησιδέρης

ο μισθός του δεν θα είναι αρκετός για τα
καθημερινά απαραίτητα αγαθά. Και το ερώτημα γεννιέται: γιατί συμβαίνει αυτό;
Συμβαίνει γιατί αφήσαμε τη ζωή μας, χωρίς
οδηγό, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς όραμα.
Σταματήσαμε να πιστεύουμε στην προσπάθεια και στη σωστή ανταμοιβή και πιστέψαμε στη λαχειοφόρο αγορά των ψήφων.
Δεν υπολογίσαμε ώστε να φτιάξουμε μια
κοινωνία για όλους, μια κοινωνία με βάση
την Παιδεία, τις Επιστήμες, την Έρευνα, τη
Φυσική Ελληνική Ομορφιά του εδάφους και
του υπεδάφους.
Ακόμα υπάρχουν ψήγματα ελπίδας και εγώ
θέλω να τα εκμεταλλευτώ και να βρεθώ
όσο ζω σε μια Ελλάδα πραγματικής Δημοκρατίας, πραγματικής Ελευθερίας, πραγματικής Παιδείας, πραγματικής Υγείας,
πραγματικής Διαφορετικότητας.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε ΤΩΡΑ!
Δε ξέρω αν η ώρα μηδέν έφτασε, εγώ
όμως ορίζω το δικό μου σημείο μηδέν. Την
Τρίτη 16 Ιουλίου θα είναι σαν να έχω γενέθλια, θα είναι τα δικά μου διαφορετικά
γενέθλια που αντί να τα γιορτάσω απολαμβάνοντας κάποιο γεύμα δίπλα στη θάλασσα με καλό κρασί και φαγητό, θέλω να
γιορτάσω την αρχή μιας καινούργιας ημέρας, μιας αλλαγής.
Εγώ θα είμαι εκεί (Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013)
στις 20:00, μπροστά από το άγαλμα του
άγνωστου Στρατιώτη μπροστά από τη
Βουλή και θα σας περιμένω ΟΛΟΥΣ, να γεμίσει ο χώρος Ελπίδα έξω από το σπίτι
μέσα στους δρόμους.
Ελάτε και φέρτε μαζί σας από ένα κερί να
το ανάψουμε σαν σύμβολο ελπίδας για το
αύριο. Φέρτε μαζί σας, με οποιοδήποτε
τρόπο ιδέες – απόψεις κι όχι φράσεις του
παρελθόντος (όπως ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ), ώστε να είναι στοιχειοθετημένες
και τεκμηριωμένες. Θα είμαστε εκεί για να
τα μοιραστούμε αυτά, για να τα κάνουμε
μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ ελεύθερων

ανθρώπων, ένα ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ.
Δεν θα βρεθούμε εκεί για διασκέδαση και
γλέντι, με σουβλάκια και μπύρες. Οι εξελίξεις δεν έρχονται με την λειτουργία της
πέψης, αλλά με τη λειτουργία του πνεύματος. Καμιά αλλαγή δεν έγινε με το ξυλάκι
από το καλαμάκι, αλλά όλες έγιναν με το
ξίφος του πνεύματος και τη θέληση του
σώματος. Θα είμαστε εκεί για την αλλαγή,
για μια βιώσιμη ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ!!!
Είμαι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος
• Δεν υποκινούμαι από κανένα κόμμα ή πολιτική παράταξη γι’ αυτήν την προσπάθεια
για αναστολή της καταδίκης μας. ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΑΙ όμως από τη θέλησή μου να ζω
ελεύθερος και καλά!
• Χρησιμοποιώ το Facebook και άλλα social
media όχι σαν τελικό αποδέκτη, αλλά ως
μέσο για τη διάδοση ενός τελικού σκοπού.
Σας αφήνω με στοίχους από το ποίημα “Αν
θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος” του Τάσου
Λειβαδίτη με την ελπίδα να είμαστε μια δύναμη εκείνο το βράδυ!
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για
την ειρήνη και για το δίκαιο.
Θα βγείς στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα
χείλια σου θα ματώσουν απ΄τις φωνές […]
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
μπορεί να χρειαστεί ν΄αφήσεις τη μάνα σου,
την αγαπημένη ή το παιδί σου.
Δε θα διστάσεις.
Θ΄ απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου
Θ΄ απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο
σπιτικό κατώφλι
για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο.
Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε
θα φοβηθείς.
Το ξέρω, είναι όμορφο
ν΄ ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ,
να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι
είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ΄ το κόκκινο
στόμα της αγάπης σου […] ».
Protagon.gr

“Γιατί τέτοια τιμωρία πατρίδα μου, Ελλάδα!”
Κυρίες και κύριοι
είμαι κάτοικος Γλυφάδας
Μετακινήθηκα σε άλλη διεύθυνση σπιτιού και σε
συνδυασμό με την απόκτηση κλειδάριθμου που
δεν μου έστειλαν, θέλησα
να κάνω τα προβλεπόμενα και πήγα στη Δ.Ο.Υ.
Γλυφάδας για τη διαδικασία. Εικόνα φρίκης. Πολιτών Αφρικής. Μια ουρά
πάνω από 70 μετρημένα
άτομα.
Ρώτησα υπάλληλο για
τυχόν προτεραιότητες
(είμαι 88 ετών ασθενής).
Απάντηση
αρμοδίου

υπαλλήλου:
“Πρέπει κάποιο πρωί να
ξυπνήσετε γύρω στις
04.00 - 04.30 να έλθετε
εδώ, έξω από την πόρτα
(θα είναι κι άλλος κόσμος), να γραφτείτε σε
μια κατάσταση που υπάρχει, να φύγετε και να επιστρέψετε στις 00.80 που
ανοίγουμε για να σας
φωνάξει το αρμόδιο
τμήμα, σύμφωνα με την
πρωινή σας προσέλευση
στην κατάσταση”.
Εμεινα εμβρόντητος μεν,
αλλά και υποχρεωμένος

να προσαρμόσω το ξυπνητήρι και να ετοιμάσω
το μπαστουνάκι μου.
Γιατί τέτοια τιμωρία πατρίδα μου Ελλάδα!
Γ. Αναγνωστόπουλος
Συνταξιούχος
σ.σ. Είναι αυτό που γράφουμε και ξαναγράφουμε
για τη “γάγγραινα” του δημοσίου, που όλο το αλλάζουνε και όλα ίδια μένουν...
Υπάρχει ένας σαδισμός
στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Οσο πιο πολύ τον ταλαιπωρούμε τόσο το
απολαμβάνουμε...
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Κατηγορητικά αντίθετος δηλώνει
o Δήμαρχος 3Β Σπύρος Πανάς,
για την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, Σπύρος Πανάς,
έκανε την παρακάτω δήλωση,
σχετικά με το μέτρο της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας:
«Δηλώνω κατηγορηματικά αντίθετος, με την απόφαση κατάργησης της Δημοτικής
Αστυνομίας, στο πλαίσιο της
κινητικότητας των δημοσίων
υπαλλήλων και τη μεταφορά
του προσωπικού της, στην Ελληνική Αστυνομία.
Πρόκειται για μια απόφαση που
δεν λαμβάνει υπόψη της τον
τρόπο λειτουργίας των πόλεων, γι’ αυτό και η εφαρμογή

της θα δημιουργήσει τεράστια
προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες.
Σε όλες τις προηγμένες χώρες
του κόσμου, η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους πυλώνες για
την εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων. Αντί, λοιπόν, να ληφθούν μέτρα και πολιτικές, με
στόχο την ενίσχυση του
ρόλου, των μέσων, του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων
της Δημοτικής Αστυνομίας,
που απαιτεί η σημερινή πραγματικότητα, η Πολιτεία προχωρά στην κατάργησή της.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΞΑΝ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Μουσική εκδήλωση διοργάνωσε το 1o Γυμνάσιο Βούλας
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, (19 Ιουνίου) στο θέατρο ΒΕΜΠΟ στη Βούλα, με τη
λήξη του σχολικού έτους.
Τα παιδιά “ξετύλιξαν” το ταλέντο τους και οι παρευρισκόμενοι έζησαν μοναδικές μουσικές στιγμές που εκτέλεσαν
τα παιδιά της χορωδίας του σχολείου, υπό την καθοδήγηση της Δάφνης Μηλά, καθηγήτριας μουσικής του σχολείου συνοδευόμενα από επαγγελματίες μουσικούς υπό
την Δ/νση του Στέλιου Καρύδα.
Καθ’ ομολογία, ήταν εξαιρετικές οι ερμηνείες των παιδιών
Γ. Καψάλη, Ν. Μόρσι, Δ. Κονδύλη, Α. Χρηστίδη, Β. Ζιέβα,
του καθηγητή Κώστα Σύρου και της μοναδικής Στέλλας
Καρύδα.
Την εκδήλωση προλόγισαν η Δ/ντρια του Α' Γυμνασίου
Μαρία Κασκαντάμη, η υπεύθυνη των Πολιτιστικών του
ΟΑΠΠΑ Λυδία Αργυροπούλου και ο Πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος που χαρακτήρισε την
Δ/ντρια κόσμημα για την εκπαίδευση.

Όσοι προωθούν την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μας απαντούν πώς θα
λειτουργήσει χωρίς αυτήν
ένας Δήμος σαν το δικό μας.
Πώς θα προστατευθούν από
την ανάπτυξη παράνομων χρήσεων τα 60 σχεδόν χιλιόμετρα
της παραλίας μας. Πώς θα
υπάρξει
αποτελεσματικός
έλεγχος στη στάθμευση και
κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου επισκέπτονται την περιοχή μας
χιλιάδες τουρίστες. Πώς θα
διαφυλάξουμε τον οικιστικό
χαρακτήρα και την απαράμιλλη

ομορφιά της πόλης μας, χωρίς
τον απαραίτητο μηχανισμό
ελέγχου; Ποιοι θα ασκήσουν
τις δεκάδες αρμοδιότητες που
σήμερα ασκεί η Δημοτική
Αστυνομία.
Όσο δεν μας απαντούν στα
ερωτήματα αυτά, τόσο δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι πήραν
«μια απόφαση του ποδαριού».
Και με την απόφαση αυτή, οδηγούν τις πόλεις μας σε παράλυση και την καθημερινότητα
των πολιτών σε διάλυση.
Κανείς όμως δεν μπορεί να
αποδεχθεί ότι θα είναι και πάλι
η Αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοί της αυτοί που «θα πληρώσουν το λογαριασμό» για
τις λανθασμένες αποφάσεις
του παρελθόντος.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να
καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία, επειδή κάποιοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τους
στόχους που υποσχέθηκαν,
μέσα από την υπογραφή ανεφάρμοστων μνημονίων.»

Μουσική βραδιά στο “Βέμπο”
Μουσική βραδιά διοργάνωσε ο Ο.Α.Π.Π.Α του Δήμου 3B,
28-6 στο ανοικτό θέατρο Βέμπο.
Tο κοινό απόλαυσε τους καταξιωμένους καλλιτέχνες,
Ράνια Ζέττα (βιολί), Γιάννη Πρεβενιό (κιθάρα & πιάνο),
Κώστα Μαρούλη (μπουζούκι) και χειροκρότησε θερμά τις
εξαίρετες ερμηνείες των: Βάσω Κορδώση και Γιάννη Πρεβενιού οι οποίοι θύμισαν στο κοινό, αγαπημένα τραγούδια.
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Ο.Α.Π.Π.Α Γιάννης Νιτερόπουλος.

Έκθεση Ζωγραφικής
Οι μαθητές των τμημάτων Ζωγραφικής του Ο.Α.Π.Π.Α του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς 2012-13 παρουσίασαν την δουλειά
τους σε δύο διαδοχικές εκθέσεις στο Κέντρο Εικαστικών
Τεχνών Βάρκιζας και στην Πνευματική Εστία Βούλας.
Οι επισκέπτες θαύμασαν τα έργα των μαθητών οι οποίοι
υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους Μάριου Ντε Παντουάνη παρουσίασαν τα αποτελέσματα της προσπάθειας
και του ταλέντου τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους
για το ερχόμενο φθινόπωρο.

Μαθητική Συναυλία του τμήματος Μουσικής του ΟΑΠΠΑ
Τετάρτη 19 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Βάρης με την ευκαιρία της λήξεως των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια συναυλία
των μαθητών του τμήματος μουσικής του ΟΑΠΠΑ.
Την εκδήλωση προλόγισαν: η υπεύθυνη των Πολιτιστικών
του ΟΑΠΠΑ Λυδία Αργυροπούλου και ο δάσκαλος του τμήματος Γιάννης Πρεβενιός.
Το κοινό απόλαυσε τους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές σε κλασικά, παραδοσιακά, αλλά και σε ποιο σύγχρονα
μουσικά κομμάτια. Στο τέλος αυτής της όμορφης βραδιάς
όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον ερχόμενο Οκτώβριο για την συνέχεια της προσπάθειας τους.

Τα παιδιά μας είναι η λύση για το περιβάλλον
Μια ιδιαίτερη εκδήλωση για
παιδιά 5 έως 12 ετών έγινε την
προηγούμενη Κυριακή 30 Ιουνίου στην κεντρική παραλία
της Ραφήνας. Σκοπός ήταν η
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή των μικρών μας φίλων στο
βασικό πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος και
της αξίας της ανακύκλωσης,
μέσα από διαδραστικά παιχνίδια στην άμμο.
Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα
παιχνίδια και δράσεις, περισ-

σότερα από 100 παιδιά μυήθηκαν στην έννοια της ανακύκλωσης,
έμαθαν
πόσο
πολύτιμο είναι να διαχωρίζουμε το χαρτί, το γυαλί, το

αλουμίνιο και το πλαστικό από
τα υπόλοιπα απορρίμματα. Την
εκπαιδευτική διαδικασία ανέλαβε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
μαζί με εξειδικευμένους παιδαγωγούς και ανιματέρ.
Την πρωτοβουλία για την επιλογή της Ραφήνας ως χώρο
εκπαίδευσης και για την οργάνωση είχε ο Καθηγητής Ανδρέας
Βασιλόπουλος,
Πρόεδρος του επιχειρηματικού
Ομίλου AVMap, ο οποίος προ-

σπαθεί να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις διασυνδέσεις του
για να φέρει τόσο στο Πικέρμι
όπου κατοικεί, όσο και στη Ραφήνα δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από Ευρωπαϊκά
κονδύλια.
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Σημαντική διάκριση για το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου
H μαθήτρια της Β΄τάξης του 1ου Λυκείου Κορωπίου, Έφη Παλληγιάννη
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι μία
από τις πιο διαδεδομένες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για πολιτική συζήτηση, διαπολιτισμικό διάλογο, πολιτική αγωγή αλλά και
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Αποτελεί ένα δίκτυο 35 Ευρωπαϊκών σωματείων και οργανισμών, στους
οποίους δραστηριοποιούνται χιλιάδες νέοι
άνθρωποι σε εθελοντική βάση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος
με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το
1992 και από το 1994 διοργανώνει δύο
Εθνικές Συνδιασκέψεις κάθε χρόνο στη
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
Η Συνδιάσκεψη αποτελεί μια προσομοίωση
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη Συνδιάσκεψη θα
πάρουν μέρος 110 μαθητές Λυκείου οι
οποίοι έχουν επιλεγεί από τα σχολεία τους
για τις επικοινωνιακές ικανότητες αλλά και
τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες.
Από τους συμμετέχοντες μαθητές θα διακριθούν 30 οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε
παρόμοιες δράσεις στο εξωτερικό.

Εφέτος πραγματοποιήθηκε η 27η Εθνική
Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος για τους μαθητές της Αττικής, σε εγκαταστάσεις της
Νές Ερυθραίας (19 έως 22/4).
Ανάμεσα στα παιδιά που διακρίθηκαν στην
Αττική είναι και η μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ
Κορωπίου Εφη Παλληγιάννη, που ανταποκρίθηκε επιτυχημένα στην υποστήριξη προτάσεων που επεξεργάστηκε μαζί με την
ομάδα της απέναντι σε άλλες ομάδες νέων
με αντικείμενο τον «περιορισμό του πλαστικού στο περιβάλλον».
Σε δηλώσεις της εξέφρασε την υπερηφάνεια που ένιωσε όταν της ανακοινώθηκε η
διάκριση κυρίως γιατί εκπροσώπησε το 1ο
ΓΕΛ Κορωπίου.
Συνολικά επιλέχθηκαν 30 νέοι και νέες. Οι
πρώτοι 7 μαθητές επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στην 74η Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ευρωκοινοβουλίου
Νέων,
που
θα
πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο
στην Τιφλίδα της Γεωργίας, και οι άλλοι,
μεταξύ των οποίων και η μαθήτρια του 1ου
ΓΕΛ Κορωπίου, στα περιφερειακά συνέδρια

της Ευρώπης.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας δήλωσε σχετικά: Δημήτριος Ν.Κιούσης, Η Έφη μας έκανε υπερήφανους. Το δημόσιο σχολείο του Κορωπίου
μπορεί να δίνει διακρίσεις. Γνωρίζω ότι είναι
δύσκολο πλέον το περιβάλλον παραγωγής και
μετάδοσης της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί και
οι γονείς υπερβαίνουν πολλά εμπόδια για να
δώσουν ότι μπορούν στους μαθητές. Η ίδια η
μαθήτρια κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και ξεπέρασε πολλές δυσκολίες. Τη διάκριση αυτή
θα προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε για
να προβάλλουμε τα νεανικά αιτήματα και τον
πλούτο των ιδεών και προτάσεων των νέων
του Κορωπίου και της Ελλάδας. Τα συγχαρητήριά μου. Είμαστε στη διάθεση της Έφης για
ότι χρειαστεί στα περιφερειακά συνέδρια που
θα πάρει μέρος.
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Ντούνης σημείωσε ότι: Είναι μια θαυμάσια είδηση
για την πόλη μας και το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου. Η
Ελλάδα έχει πολλά νέα παιδιά με ικανότητες
και οφείλουμε να υποστηρίζουμε συνεχώς τις
προσπάθειές τους. Αυτή είναι η Ελλάδα που
θέλουμε. Στο πρόσωπο της Έφης, το Κορωπί
και η Ελλάδα, μπορεί να βρει την ελπίδα για
να ανακάμψει.

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
MI NI MARKET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

l

l

l

l

Η
ΟΜΗ
AΝΟΜ
ΔΙAΝ
ΔΙ
Ν
ΚΟ
ΟΙ
Τ’
Ν
ΚΑ
ΚΟ
ΟΙ
ΚΑΤ’

X
/FA
Λ./F
ΤΗΛ.
AX
ΤΗ
2
.39
60
89
92
0
.3
21
60
210 89

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη
Τηλ. 210 8965.944

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30
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Πριν από την ΕΡΤ, η Κυβέρνηση
έκλεισε πολλά “μαγαζιά”
Με την ύφεση, τις απολύσεις, τα χαράτσια...
Ιδιαίτερα στο χώρο του Τύπου, μ’ ένα μόνο γελοίο μέτρο,
κατ’ επιθυμίαν ενός κυρίως “συγκροτήματος” απήλλαξε
τις Ανώνυμες Εταιρείες από την υποχρέωση δημοσίευσης
των ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ τους στον ημερήσιο και τοπικό Τύπο!

Αποτέλεσμα;
― Να “σωθούν” οι Α.Ε. από την κρίση, αφού γλιτώνουν ετησίως 1000 έως 2000(!) ευρώ
ανάλογα με το μέγεθος του ισολογισμού τους, σε όλο τον Τύπο.
― Να κλείσουν ή να συρρικνωθούν δεκάδες ημερήσιες και τοπικές κυρίως εφημερίδες,
που οι ισολογισμοί ήταν η βασική πηγή “αιμοδοσίας” τους
― Να κλείσουν ή να συρρικνωθούν δεκάδες επιχειρήσεις δημοσιεύσεων
και να “φεσώνουν” δευτερογενώς την αγορά
― Να πληγούν, να κλείνουν και να κινδυνεύουν να κλείσουν τυπογραφεία
και όλα τα συναφή επαγγέλματα (παραγωγής και εμπορίας χάρτου, μελανιών κλπ.)
Με το τραγικότερο αποτέλεσμα “να πεταχτούν από τους κλάδους αυτούς στο δρόμο
και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενοι!
― Και να ζημιώσει το Δημόσιο πολλά ανυπολόγιστα εκατομμύρια,
από απώλεια ΦΠΑ τιμολογίων, Φόρο εισοδήματος, φόρο μισθωτών υπηρεσιών κλπ.
― Και το ταμείο των δημοσιογράφων, τυπογράφων, τεχνικών Τύπου κλπ. (ΤΣΠΕΑΘ)
επίσης ανυπολόγιστα εκατομμύρια από το αγγελιόσημο των ισολογισμών!

Παράδειγμα: Για κάθε 1000 ευρώ δημοσίευσης ισολογισμών, το ΤΣΠΕΑΘ εισέπραττε 200 ευρώ και

το δημόσιο άμεσα από το ΦΠΑ 276 ευρώ, συν φόρο εισοδήματος κλπ., μην το ξεχνάμε, συν έμμεσα από την
κατανάλωση των κερδών και των μισθών.

Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια διαφυγόντα έσοδα.
Τόσο σπουδαίοι είναι οι οικονομολόγοι της καταστροφής!!

Ως οικονομολόγοι α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι
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...και η

;

Η ΕΒΔΟΜΗ δεν αποτελεί εξαίρεση!...
Για να συνεχίσουμε ν’ ανταποκρινόμαστε στη συγκινητική εκτίμηση
των αναγνωστών μας, για να δίνουμε την ενημέρωση, τη γνώμη,
το ρεπορτάζ και το σχόλιο, “τρώμε τις σάρκες μας”. Εως πότε;

Τα “πυρομαχικά” τελειώνουν κάποτε.
Αυτό επιδιώκουν άλλωστε εκείνοι, που αρέσκονται στη μέθη του λιβανίσματος
και απεχθάνονται ακόμη και την πλέον καλόπιστη κριτική.
Εμείς δεν είμαστε διαπλεκόμενοι, ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Θέλουμε να είμαστε ακτιβιστές της Δημοσιογραφίας !
Είμαστε ΜΕΣΑ στους λαϊκούς αγώνες, που υποστηρίζουμε. Δεν ενημερώνουμε απλά.
Στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις, δίνουμε τεκμηρίωση και ιδεολογικό υπόβαθρο.
Αυτό όμως πρακτικά ΔΕΝ μπορεί να συνεχίσει να γίνεται δίχως και τη δική σου στήριξη.
Δημοσιεύουμε δωρεάν τις δραστηριότητες των Συλλόγων και συλλογικοτήτων,
αλλά και ατόμων και φυσικά ανθρώπων που ζητούν εργασία.
Ουσιαστικά δεν είμαστε κερδοσκοπική επιχείρηση. Είμαστε περισσότερο φορέας πολιτικής παρέμβασης
(όχι βέβαια κομματικής, γιατί είμαστε ανεξάρτητοι και αδέσμευτοι).
Πιστεύουμε ότι εκπληρώνουμε με ευπρέπεια, σοβαρότητα και κυρίως ευθύνη αυτή την αποστολή μας.
Επί 17 σχεδόν χρόνια που κυκλοφορούμε ανελλιπώς, κάθε εβδομάδα, δεν προστρέξαμε στη συνδρομή των
αναγνωστών μας. Κάποιοι, ελάχιστοι το έκαναν από μόνοι τους με συγκινητική ευχαρίστηση.
Τώρα, που μας κάνουν πόλεμο, θέλουμε συμμάχους αυτούς που μας στηρίζουν μέχρι τώρα ηθικά.
Ο ρόλος του χορηγού στην αρχαία Αθήνα ήταν πολύ τιμητικός.
Αυτές τις δύσκολες για όλους στιγμές, είναι σπουδαία χειρονομία να γίνεις χορηγός και να συνδράμεις
στο μέτρο των δυνατοτήτων σου και των διαθέσεών σου μια άοκνη και ανιδιοτελή αγωνιστική προσπάθεια.

Η εφημερίδα είναι δική σου! Την επόμενη στιγμή θυμήσου,
πως είναι σημαντική η όποια συνδρομή σου!
ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
― ΕΘΝΙΚΗ 656 440077-11 & ibank: GR 61011065600000 65644007711
― Eurobank 0026 0004/51/0100848830 & ibank: GR 9102600040000510100848830
ή τηλεφωνήστε μας στο 210 6030.655 - 210 8959.004, 6937 153052
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Οι ελλείποντες κρίκοι της
θεωρίας του Δαρβίνου
Συνέχεια από τη σελ. 9

Δεν κρυβόταν, δεν μασούσε τα λόγια του κι έπρεπε κάποιος
να είναι πολύ μακάκας γιά να ισχυριστεί –και να το πιστεύειότι εξαπατήθηκε από το ...«παιντί».
Σε ότι αφορά στο άλλο ομόσταυλο του Χάρβαρντ «παιντί»,
τον Αντωνάκη, επιτέλους βρήκε τον τρόπο να πάρει εκδίκηση από το Μητσοτακέϊκο. Έκανε τους Μητσοτάκηδες να
δείχνουν πατριώτες μπροστά του. Σ’ εκείνη την «ελπίδα»
που διατυμπάνιζε γιά να υπερισχύσει της Ντόρας στις εσωκομματικές εκλογές της Νουδούλας, δεν είχε διευκρινήσει
ότι το –πι- το γράφει με ήτα. «Αντώνη ελπήδα μας ...πήδα
μας ...πήδα μας», θα μπορούσε κάλλιστα να μελοποιηθεί και
να γίνει ο θριαμβικός ύμνος κάθε νεοδημοκράτη.
Πώς μαζεύτηκαν τόσοι άθλιοι, τόσοι χυδαίοι στην δύσμοιρη
Ελλάδα; Ποιά μαύρη κόλαση τούς ξέρασε όλους μαζί στις
αποχαυνωμένες από ευδαιμονία μάπες μας; Κι εκεί που ο
πάτερ φαμίλιας ονειρευόταν την ξανθιά τού Big Brother και
η συμβία του το μαυρισμένο τεκνό στη «Φάρμα», ξαφνικά
...«Τι έγινε ρε παιδιά; Ποιός άλλαξε κανάλι; Γαμώ το, όλα τα
κανάλια δείχνουν τον Γιωργάκη να πατάει το κουμπί της σωτηρίας μας στο Καστελλόριζο».
Σήμερα επιχαίρεις που 3.600 δημοτικοί αστυνομικοί και οι
οικογένειές τους πετάχτηκαν στην απόγνωση. Αύριο-μεθαύριο που μιά απλή, φασιστική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα πετάξει κι εσένα στον κάδο της διαθεσιμότητας,
θα σκούζεις και κάποιος εξίσου άθλιος με σένα θα επιχαίρει
από τον καναπέ μπροστά στο χαζοκούτι του «καλά τού κάνανε, τού κοπρόσκυλου».
Είναι πάντως κρίμα γιά τον Δαρβίνο. Αν είχε σήμερα διατυπώσει την θεωρία του γιά τον «ελλείποντα κρίκο», η Ελλάδα
θα του πρόσφερε εκατομμύρια ελλείποντες κρίκους. «Χόμο
Γκρέκο πανίβλακους».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφ. τηλ. 22993 20300-20345
φαξ: 22990/48289 - 48653
Καλύβια 2/7/13
Αρ. Πρωτ. 14933/13
Πρόσκληση
Εχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β)
Την
υπ’
αριθ.
πρωτ.
1555/31.10.2003 σύμβαση για “Μελέτη Πολεοδόμησης περιοχών Α’ και
Β’ κατοικίας Κοινοτητας Κουβαρά”.
γ) Τις υπ’ αριθ. 49/29.6.2012 και
53/30.7.2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
δ) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 10181/
27.2.2013 και 18533/21.3.2013 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
ε) Την υπ’ αρ. 174/5.6.2013 απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 12/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 137959
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
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Δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της
3ης ανάρτησης της πολεοδομικής
μελέτης.
Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
των πέριοχών Α’ και Β’ κατοικίας της
Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά του
Δήμου μας, όπως αυτά προσδιορίζονται στα σχετικά σχεδιαγράμματα
κλίμακας 1/1000, να λάβουν γνώση
των προτεινόμενων αλλαγών της πολεοδομικής μελέτης (σε σχέση με
την προηγούμενη ανάρτηση) και να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις
ή ενστάσεις τους.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί
στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε
δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό
κατάστημα Κουβαρά. Η προθεσμία
υποβολής παρατηρήσεων - ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελυεταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου
Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Σαρωνικού

αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02,
την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ.
Φ6300/5850/12//2-7-13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
έργο: ‘’Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα vegetable-oil, ισχύος ≤1MW, της
εταιρείας ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ

Να σταματήσει αμέσως
το γενικό “ξεπούλημα” της
Ελλάδας από το ΤΑΙΠΕΔ
“Η κρατική ιδιοκτησία είναι απαραίτητη για την ύπαρξη
ενός ανεξάρτητου κράτους”
Δημόσια συζήτηση με θέμα: «Να σταματήσει αμέσως το γενικό “ξεπούλημα” της
Ελλάδας από το ΤΑΙΠΕΔ», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με επιφανείς
προσωπικότητες ειδικών, όπως του καθηγητή Συνταγματολόγου Γ. Κασιμάτη, του
καθηγητή Θ. Σακελλαρόπουλου, της ομότιμης καθηγήτριας Αλ. Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, του καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών,
Αντ. Μπρεδήμα, της συμβούλου Επικρατείας Μαρ. Καραμανώφ και άλλων ειδικών επιστημόνων.
Περιττό να σημειώσουμε ότι επρόκειτο
για το είδος εκείνο τω ν σημαντικότατων
και κρισίμων εκδηλώσεων που δεν βλέπουν το φως της τηλεοπτικής ιδίως δημοσιότητας, ενώ είναι εκείνες ακριβώς οι
πηγές σκέψης και γνώσης που προσδίδουν με το κύρος των συνέδρων την εγκγυρότητα θέσεων και προϋποθέσεων για
την αντιμετώπιση των προβήμάτων και τη
χάραξη εθνικής στρατηγικής και πολιτικής τακτικής, για ορθολογική χάραξη κυβερνητικής πορείας.
Τη συζήτηση παρακολούθησε έκτακτος
ειδικός συνεργάτης - εθελοντής της
ΕΒΔΟΜΗΣ, ο συμπολίτης μας δικηγόρος
Ορφέας Παπαϊωάννου.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουμε αυτούσιους τους προβληματισμούς, τις τοποθετήσεις και τα
συμπεράσματα, θα προσπαθήσουμε να
μεταλαμπαδεύσουμε αποσπασματικά και
σε συνέιες το απόσταγμα αυτών, αρχής
γενομένης από την τοποθέτηση της Αλίκης Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου, η
οποία τόνισε:
Η ίδια η ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ συνιστά κάτι
ανώμαλο. Η κρατική ιδιοκτησία είναι
απαραίτητη για την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου κράτους,

- για άσκηση εθνικής κυριαρχίας,
- για άμυνα έναντι επιβουλών.
Στα υπό εκποίηση ακίνητα εντάσσονται
ζωτικότατα ακίνητα για την επιβίωση του
Κράτους (λιμένες, αεροδρόμια), καθώς
και κάθε περιουσιακό στοιχείο που έχει
ιδιάζουσα σημασία.

Ποια χώρα άραγε έχει υποχρεωθεί να ξεπουληθεί ολοκληρωτικά; Οι Η.Π.Α. - που
έχουν το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος
παγκοσμίως - τι έχουν υποχρεωθεί να ξεπουλήσουν;
(Σ.Σ. Τ ί π ο τ α , γιατί έχουν “ξεπουληθεί”
οι ίδιες στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, που “νομοθετούν” πλαγίως και καθορίζουν την πολιτική των ΗΠΑ, σύμφωνα
με τα συμφέροντα τους. Κοίτα N. Chomsky1 κ.ά.).
Τα δημόσια κτήματα (είτε δημόσια κτήση
είτε περιουσιακά στοιχεία) τίθενται υπό
δημόσιο σκοπό. Τα κρατικά όργανα συνιστούν οιονεί καταπιστευματικούς διαχειριστές της περιουσίας της Ελλάδας και
καθενός Ελληνα:
Στο νόμο 3986/2011 για το ΤΑΙΠΕΔ δεν
τηρήθηκε κανένα κριτήριο υπέρ δημοσίου σκοπού. Δυστυχώς υπόκεινται σε
εκποίηση και τα λεγόμενα πράγματα
εκτός συναλλαγής, δηλαδή εκ φύσεως

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ’’, στον
Δήμο Μαρκοπούλου, Περιφέρειας
Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη
Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας
Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα),
όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει
τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 12/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 137965

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

αναπαλλοτρίωτα δημόσια πράγματα,
όπως η θάλασσα και η ατμόσφαιρα.
Το Ελληνικό δημόσιο απεκδύεται πλέον
της δυνατότητάς του να ασκεί δημόσια
εξουσία. Ολα πλέον τίθενται για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνον...
Οσον αφορά τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, ας δούμε τις αναφορές του προέδρου
του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος της Κέρκυρας, Αριστοτέλη Κοσκινά,
που θεωρεί χαρακτηριστική περίπτωση
σκανδαλώδους γενικού ξεπουλήματος
της περιουσίας του Δημοσίου την Κέρκυρα. Τηλεγραφικά:
Υπό εκποίηση ο Οργανισμός Λιμένος της
Κέρκυρας και ο Διεθνής Αερολιμένας της
Κέρκυρας.
Προσοχή: παύει η πόλη της Κέρκυρας να
έχει πρόσβαση στη θάλασσα, λέει και
υποσημειώνει: εάν εκποιηθεί ο διεθνής
αερολιμένας, ο οποίος εξυπηρετεί ετησίως περί τα 2 εκατομμύρια άτομα, παύει
να υπάρχει άλλο μέσο διεθνούς εξυπηρέτησης σε ακτίνα πολλών μιλίων - δεδομένου ότι ο κρατικός αερολιμένας των
Τιράνων, που ελέγχεται από τη Hochtieff,
είναι ο μόνος εγγύτερος· και η Hochtieff
δεν επιτρέπει στους Αλβανούς να κατασκευάσουν άλλο διεθνή αερολιμένα.
Η λιμνοθάλασσα Κορυσσίων 23.000
στρεμμάτων ανήκει στο δίκτυο Natura
2000. Εξ’ αυτών 1.786 στρ. τίθενται υπό
άμεση εκποίηση!
Το Kastello, Kastellino και Kastelleto (Πινακοθήκη Κερκύρας) με τους ενετικούς
πύργους και τα αρχοντικά εκποιούνται
ωςσ αγροτεμάχια!!! εκτάσεως 891 στρεμμάτων.
Αυτά και θα επανέλθουμε. Διαβάστε
ωστόσο και ξαναδιαβάστε τα, να δείτε
πού οδηγούμαστε και που οδηγούμε τα
παιδιά μας
Κ. Βενετσάνος

αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02,
την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ.
Φ6303/5698/12//5-7-13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
έργο: ‘’Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα vegetable-oil, ισχύος ≤1MW, της
εταιρείας ‘’ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΓΕΡΑΚΑΣ’’, στον Δήμο Παλλήνης,

Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος
Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει
προκειμένου να ενημερωθεί και να
υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Πωλούνται οι μαρίνες σε Τούρκους
Φλοίσβος, Λευκάδας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σάμου και...
“να σπάσει ο φερετζές της σιωπής” τονίζει σε ερώτησή του o βουλευτής Τέρενς Κουίκ
Το φερετζέ της σιωπής για την εκποίηση της μαρίνας
Πυθαγορείου Σάμου στους Τούρκους, επιχειρεί να
σπάσει με νέα ερώτησή του προς τους Υπουργούς
Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Αιγαίου Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια, Υποδομών Κωστή Χατζηδάκη, Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, Εθνικής Άμυνας
Δημήτρη Αβραμόπουλο και Εξωτερικών Ευάγγελο
Βενιζέλο, ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ υπό τη βουλευτική
εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
«Δυστυχώς, επαληθεύτηκα. Η μαρίνα Πυθαγορείου
Σάμου, όπως αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πέρασε από τα
χέρια του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Στέγγου στα
χέρια τουρκικής εταιρείας», υπογραμμίζει ο Τέρενς
Κουίκ και παραπέμπει τους ερωτώμενους Υπουργούς
στην απάντηση που έλαβε από το Γραφείο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2013 και με την
υπογραφή του τότε Υφυπουργού Δημητρίου Ελευσινιώτη, σύμφωνα με την οποία: «Μέχρι σήμερα δεν
έχει υποβληθεί προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.1892/1990 περί δι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφείο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020772
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr
Site: www.vvv.gov.gr
Πληροφορίες: Μαρία Χιώτη
Βουλιαγμένη 11/7/2013
Αρ. πρωτοκόλλου : 2324
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του οργανισμού έχοντας υπόψη :
1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α/77/30-31981)
2. Το άρθρο 192 του Ν. 3463/06
(ΦΕΚ Α/114/30-6-2006)
3. Το Ν.3548/07 που αφορά δημοσιεύσεις διακηρύξεων.
4. Το από 21/5/13 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος.
5. Την με αρ. 50/2013 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά
την λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου
και επτά (7) γηπέδων τένις στην πε-

ριοχή Μεγ. Καβουρίου Βουλιαγμένης.
6. Το με αρ. Πρωτ. 2322/11-7-13
Πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας
7. Την με αρ. 81/2013 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά
την λήψη απόφασης για την έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου
και επτά (7) γηπέδων τένις στην περιοχή Μεγ. Καβουρίου Βουλιαγμένης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Αντικείμενο δημοπρασίας: εκμίσθωση κυλικείου και επτά (7) γηπέδων τένις στην περιοχή Μεγ.
Καβουρίου Βουλιαγμένης.
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη,
τηλ.: 213 2020775 και 213 2020777,
φαξ : 213 2020779, email:
oappa@vvv.gov.gr
Είδος δημοπρασίας: φανερή προφορική με κριτήριο την υψηλότερη
τιμή.
Κατώτερη τιμή έναρξης : 90.000,00
€ ετησίως.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική
Εγγυήσεις: Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας
της δημοπρασίας, εγγυητική επι-

καιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, αίτημα εκποίησης του Πυθαγορείου Σάμου σε τουρκική εταιρεία».
Επιπλέον, τόσο από αναρτήσεις στην ιστοσελίδα aegaio.blogspot.gr, όσο και από δημοσιεύματα του δημοσιογράφου Γιώργου Γαρυφάλλου, ο οποίος είναι
και Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην
Εκλογική Περιφέρεια Σάμου, αναφέρεται η εμπλοκή
στην όλη διαδικασία και αυτοδιοικητικών, όπως και
εφοπλιστικών/ επιχειρηματικών παραγόντων του νησιού και μάλιστα με συζητήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ορισμένες από τις
οποίες έγιναν στην τουρκική θαλαμηγό «Κεμάλ».
Υπενθυμίζεται ότι στη μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου ο
Δήμος του νησιού έχει ιδιοκτησιακό ποσοστό 3%.
«Είσαστε ενήμεροι για την πώληση της μαρίνας Πυθαγορείου Σάμου σε τουρκικά συμφέροντα; Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με βάση τους
ισχύοντες νόμους της πατρίδας μας; Εάν δεν είχατε
επίσημη ενημέρωση, που σημαίνει ότι η διαδικασία
της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μαρίνας Πυθαγορείου Σάμου έγινε με εν κρυπτώ μεθοδεύσεις, είχατε τουλάχιστον την ενημέρωση που
όφειλαν να σας δώσουν οι Υπηρεσίες Πληροφοριών

στολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων
στο όνομα του ιδίου, ποσού ίσου
προς τα δύο δέκατα (2/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου
ορίου πρώτης προσφοράς των
90.000 ευρώ, ήτοι 18.000,00 € που
θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη
ποσού ίσου με ένα ετήσιο μίσθωμα.
Ημερομηνία δημοπρασίας: την
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 και ώρα
11.00, στο δημοτικό κατάστημα
Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, αίθουσα συνεδριάσεων, ισόγειο
Παροχή Πληροφοριών : Αναλυτικό
τεύχος των όρων δημοπράτησης :
υπάρχει στην έδρα του οργανισμού
αναρτημένο , καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr στην
καρτέλα του Ο.Α.Π.Π.Α.
Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και
ώρες, γραφείο οικονομικών τηλ.
213 2020775 ή στο τηλεφωνικό
κέντρο 213 2020777.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον
εκμισθωτή που ανακηρύχθηκε πλειοδότης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Για ότι δεν ορίζεται ειδικότερα στην
παρούσα, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Νιτερόπουλος

του ελληνικού κράτους;», ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ο
Τέρενς Κουίκ και υπενθυμίζει ότι από την
ημέρα εφαρμογής των
μνημονίων οι Τούρκοι
έχουν πάρει στα χέρια
τους και τις μαρίνες
Φλοίσβου (Αττική), Λευκάδας και Κέρκυρας.
Και προσθέτει: «Είναι αντιληπτό ότι μετά την πώληση
της μαρίνας Μυτιλήνης στα τουρκικά συμφέροντα
και τώρα της μαρίνας Πυθαγορείου Σάμου, με επόμενο στόχο τη μαρίνα Χίου, οι Τούρκοι έχουν μπει στη
διαδικασία, σε συνδυασμό και με τις μαρίνες που
έχουν στα δικά τους παράλια, να φτιάξουν ένα «κόκκινο Αιγαίο» στη συνείδηση των εκατομμυρίων τουριστών που θα διακινούν με τα σκάφη τους μέσα στα
επόμενα πολλά χρόνια;
Μην ξεχνάτε, ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική
σχεδιάζεται με βάθος χρόνου πολλών δεκαετιών,
όπως απέδειξε η απόβαση και κατοχή της Κύπρου,
οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και τα επιχειρούμενα
στη Θράκη».

Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
Κλήση 15515
Νέο τηλεφωνικό αριθμό κλήσης των υπηρεσιών
εξυπηρέτησης συναλλασσομένων της Γενικής
Γραμματείας

Πληροφοριακών

Συστημάτων

(ΓΓΠΣ), ανακοίνωσε το Υπουργείο ΟΙκονομικών,
και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουλίου και είναι
ο 15515.
Ο αριθμός θα λειτουργεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες σε πληροφορίες σχετικά με
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που όπως δείχνουν τα πράγματα καμμία συναλλαγή πλέον δεν θα γίνεται δια χειρός...
Ολα μέσω τραπεζών και ιντερνετ.
Η χρέωση είναι πανελλαδικά αστική.

Προοδευτικός Εξωραϊστικός
Σύλλογος Αγ. Μαρίνας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Μαρίνας
Κορωπίου, βάσει του άρθρου
19 του Καταστατικού του καλεί
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
την Κυριακή 21 Ιουλίου και
ώρα 11π.μ. στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγ.
Μαρίνας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή στο ίδιο μέρος και την
ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.
1. Απολογισμός πεπραγμένων
2012-2013 και έγκριση από τη
Γ.Σ.
2. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για
θέματα - προβλήματα της περιοχής και συζήτηση επ’ αυτών.

18 ΣΕΛΙΔΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136063
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 88096/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136060
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
169365/12/26-6-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7Δ6Ο ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών
‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136054
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 93578/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136029
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 Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 56005/13
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒΕΖ37Λ7-90Ρ τροποποίησης της με ΑΠ: 22884/24-10-11
ΑΕΠΟ της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Περιφέρειας Αττικής (όπως έχει

ΕΒΔΟΜΗ

2013
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-ΟΟΞ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
του ΠΡΟΦΚΑ ΠΕΤΡΟΥ, Λ. Τραπεζούντος 27, ‘Αγ. Στέφανος, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
πρωτ. 13410/2032/05 ΑΕΠΟ) με αλλαγή επωνυμίας, του υφιστάμενου
συνεργείου επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων & βαφής επιβατικών αυτοκινήτων, που βρίσκεται στην
οδό Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 34,
στα Σπάτα και μεταβίβασή της στο
νέο φορέα λειτουργίας με την επωνυμία ‘’Μ. ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ-Ι. ΘΩΜΑΣ
Ο.Ε.’’, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-8ΡΝ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του υπό ίδρυση
συνεργείου επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων αυτοκινήτων (φανοποιείο) ‘’ΖΩΓΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ’’,
που θα εγκατασταθεί στην οδό Φιλαδελφείας 250 στο Δήμο Αχαρνών, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
τροποποιηθεί με τη με ΑΠ:
38707/9-5-12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής) του υφιστάμενου
πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίμων με πλυντήριο και λιπαντήριο
της ‘’ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’’ στο 31ο χλμ Ν.Ε.Ο.
Αθηνών-Λαμίας στο Πολυδένδρι
Αττικής του Δήμου Ωρωπού, λόγω
μεταβίβασης σε νέο φορέα, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136074
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
97027/13 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-ΡΗΤ ‘Εγ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136059
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
95726/13 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-ΨΑ1 ‘Εγ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136048
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 83612/13 Από-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136036
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 106362/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Μ7Ψ τροποποίησης

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε
ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 67/17-510 ΑΕΠΟ) του υπόγειου μηχανικού
σταθμού αυτοκινήτων (207 θέσεων
στάθμευσης) της ‘’VOULIAGMENI
MULTIPARKER ΕΠΕ’’, Ηλίου, Ιφιγενείας & Πολυμνίας, Βουλιαγμένη, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136086

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε
ανανέωση της υπ αρ. πρωτ.
4072/09/19-1-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της
‘’ΑΦΟΙ Α. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ’’,
Λεωφ. Μαραθώνος (16ο χλμ), Παλλήνη, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136057

φαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-3Μ0 ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Αν. Ντούνη
59, Κορωπί, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

της υπ. αρ. 154094/4-3-13 (ΑΔΑ:
ΒΕΔΓ7Λ7-Υ5Μ) Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων της δραστηριότητας ‘’Πρατήριο υγρών
καυσίμων με πλυντήριο και λιπαντήριο’’ με την επωνυμία ‘’ΑΡΓΟΣ Α.Ε.’’,
που βρίσκεται σε περιοχή με στοιχείο
ΕΜ, στη θέση ‘’Καρελλά’’, στο Δήμο
Κρωπίας, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
101857/13 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-ΠΟΓ

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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
88181/13 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-12Ε ‘Εγ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136051
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 88104/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136043
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
108531/13 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-Ο8Β ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε
ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 2561/09

τροποποίησης της υπ αρ. πρωτ.
140806/14-11-12 Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (ΑΔΑ:
Β4ΣΡ7Λ7-Λ43) του πλυντηρίου αυτοκινήτων, Λ. Μαραθώνος 63, ‘Ανοιξη,
λόγω μεταβίβασής της σε νέο φορέα
λειτουργίας με την επωνυμία ΛΙΜΟΝΕΡ ‘ΑΝΝΑ, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε
ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 527/10
ΑΕΠΟ) με τροποποίηση, του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με
πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων
‘’ΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’, που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 103 στο
Δήμο Αχαρνών, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-0ΟΘ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης
μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συστημάτων, αμαξωμάτων, βαφής &
τροχών αυτοκινήτων της ‘’ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ’’, Λ. Μαραθώνος &
Ημαθίας, Γέρακας, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου συνεργείου
τοποθέτησης, επισκευής και ρύθμισης ταχογράφων, ταξιμέτρων και
διαφόρων άλλων συναφών οργάνων
αυτοκινήτων οχημάτων της εταιρείας
με την επωνυμία ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΣΚΟΣ Ο.Ε.’’, που βρίσκεται στο 26ο χλμ Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λαυρίου στο Κορωπί, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρμόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Λεωφόρο Αναβύσσου πλησίον της θάλασσας, 1 στρέμμα.
Τηλ. 6937194268

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία ζητάει εργασία ως
γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική
για όλη την εβδομάδα, ή εξωτερική σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6977 161209

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Eλληνίδα (εθελόντρια του
Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα
στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος

ΖΗΤAΕΙ: εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ. 6982 173851

παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοσηλεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και
περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

ή ηλικωμένων. Τηλ. 6983 954766

γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών. Τηλ. 210
9902.062 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136125
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 Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 97917/13
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-5ΕΔ ‘Εγκρισης
Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ. πρωτ. 2350/27-7-09
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136107
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 Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 97871/13
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-3ΗΕ ‘Εγκρισης
Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέ-

ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής
και συντήρησης μηχανικών μερών,
ηλεκτρικών συστημάτων, αμαξωμάτων και τροχών αυτοκινήτων, Λ.
Δημοκρατίας 217 & Μήλου, Αχαρνές και μεταβίβασή της σε νέο
φορέα λειτουργίας με την επωνυμία ‘’Χ. & Π. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΟΕ’’, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ωση της υπ αρ. πρωτ. 2227/7-7-09
ΑΕΠΟ) του συνεργείου επισκευής
και συντήρησης μηχανικών μερών,
ηλεκτρικών συστημάτων, αμαξωμάτων, βαφής και τροχών αυτοκινήτων, της ‘’PANMARIN INVESTING
ΑΕ’’, Παράπλευρη Εθνική Οδός,
23ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136115
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 Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 99324/13
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-ΤΓΠ ‘Εγκρισης
Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136091
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
100828/13 Απόφαση Περιφερειάρχη

ωση της υπ αρ. πρωτ. 3826/7-12-09
ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου αυτ/των,
Λαθέας 10, Αχαρνές, μεταβίβασής
της σε νέο φορέα λειτουργίας με
την επωνυμία ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
και τροποποίησή της λόγω διάφορων μικρών αλλαγών, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-Α5Φ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του
πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων
της ‘’ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ’’, 22ο
χλμ Διονύσου-Ν. Μάκρη, Διόνυσος,
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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφείο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020772
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr
Site: www.vvv.gov.gr
Πληροφορίες: Μαρία Χιώτη
Βουλιαγμένη 11/7/2013
Αρ. πρωτοκόλλου: 2329
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
3852/2010 ( ΦΕΚ Α 87/07-06- 2010) «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ο νέος νόμος για
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
2. Τις διαταξεις του αρθρου86 του Ν.
3463 (ΦΕΚΑ 114/2006)
3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του
άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/8-3-93
(ΦΕΚ Β 185/1993)
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ
Α’ 19/1.2.95), εδάφ. γ, παρ. 12, αρθ. 2
5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α
/107/30.05.1997 )
6. Την Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789 Β /1211-2010 ) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 & 16) του Ν.
2286/95 καθορισμός των ορίων των
ετήσιων συνολικών δαπανών προμηθειών κτλ).
7. Την από 1787/ 111.6.2013 τεχνική
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου
8. Τις υπ’ αρ. Α-72 και Α-73/12.6.2013
Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
9. Την υπ αρ. 75/2013 Απόφαση του Διοικητ. Συμβουλίου του Οργανισμού
10. Την υπ’αρ. 82/2013 Απόφαση του
Διοικ. Συμβουλίου του Οργανισμού.
Ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου
«Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού
& Παιδικής Αγωγής δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης» προκηρύσσει
επαναληπτικό δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η
προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.
Ως ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζουμε μέχρι την
23/7/2013, ημέρα Τρίτη και ωρα
11:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται,
ενω σε περιπτώσεις ταχυδρομικής
αποστολής τους επιστρέφονται.
Τόπος παράδοσης προσφορών:
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση
Ο.Α.Π.Π.Α.
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 Βουλιαγμένη
Τ.Κ. 166-71
Η προθεσμία για την παραλαβή από
την υπηρεσία των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει

την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή
την 22/7/2013 και 14.00 μ.μ. ώρα.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή
Διενέργειας
του
διαγωνισμού την ημέρα και ώρα
που θα γίνει ο διαγωνισμός.
Στις προσφορές που θα επιδοθούν
στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως
να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο
πρωτοκόλλου του ΟΑΠΠΑ
Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή
αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των
προηγουμένων άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζουμε την 23/7/2013,
ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00, στην
κεντρική αίθουσα του δημοτικού
καταστήματος Βουλ/νης Αφροδίτης 2 Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
· Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
· Συνεταιρισμοί & ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να
αποδεικνύουν στο νομικό πρόσωπο
τη φερεγγυότητά τους , την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική
κατάστασή τους, τις τεχνικές τους
δυνατότητες . Όλα τα έγγραφα
που απαιτούνται για τη διενέργεια
του διαγωνισμού και τη συμμετοχή
σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 παρ. 1
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ικανότητες και εμπειρία στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
Η αίτηση οι λοιποί όροι συμμετοχής
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από τον
Ο.Α.Π.Π.Α., οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ,
Τ.Κ.
16671,
Τηλ. 2132020772, Fax 2132020779
(κα Μ. ΧΙΩΤΗ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα
συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφο του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται πριν από την ημερομηνία
που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με
τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης μέχρι και την
22/7/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00 απο το γραφείο προμηθειών
του Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2, Τ.Κ
166 71 Βουλιαγμένη, 1ος όροφος,
τηλ. +302132020772 κ.Χιώτη) η
στο website του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην ενότητα
ΟΑΠΠΑ. (http://www.vvv.gov.gr).
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Νιτερόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

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

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
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

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

•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος*»
δίνει κάποιες πληροφορίες για τις καλοκαιρινές διακοπές σε σχέση με τα παιδιά. Είναι αποδεδειγμένο
ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν
το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν τα σχολεία
και αυτό σημαίνει περισσότερος ελεύθερος χρόνος
για τα παιδιά, συχνά χωρίς επιτήρηση. Είναι επίσης
εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας,
όσο το δυνατόν νωρίτερα, να αναγνωρίζουν τους
κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς.
Ασφάλεια όμως, δε σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερπροστασία συχνά προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να ενημερώσουν για το
κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα
παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του, για να
ταξιδεύει με ασφάλεια.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή ηλικία.
― Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο νερό
χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν.
Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, π.χ. μπρατσάκια, κουλούρες κλπ. για την ασφάλεια των παιδιών
μας.
― Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά μας με γεμάτο στομάχι.
― Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο
ρεύμα.
― Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και
όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φοράνε
πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν τους καΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534-551
FAX: 213 2063 533
Αθήνα, 10/7/2013
Aρ. Πρωτ.: 136101
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. 37111/2021/26-92003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται
ότι:
Στο
Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
100803/13 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7Λ7-ΔΔΤ Έγ-

κρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σε
ανανέωση της υπ αρ. πρωτ.
1188/168/2-2-05 ΑΕΠΟ) του πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων και
πλυντηρίου φορτηγών αυτοκινήτων
του ΜΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 34η επαρχ.
οδός Σκάλας Ωρωπού-Χαλκουτσίου,
Ν. Παλάτια Ωρωπού, 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 ΠΕΡΙΦ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

νόνες ασφαλείας.
― Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές, αν δεν
σιγουρευτούν πρώτα, ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν
υπάρχουν εμπόδια.
― Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο, άσπρη

μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παιδιά μας. Να
αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο μεσημεριανές
ώρες.
― Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή
χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, καθετή
κλπ.) και να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα
μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να
είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για
να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι
πάντα συνοδευόμενα.
Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, τότε η
πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη.

κίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την
κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα
ζώα.
― Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδούρια κ.α.
που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην περίπτωση
αυτή, θέλει προσοχή εκ μέρους των παιδιών για να μην
προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
― Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης
νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν, να εξηγήσουμε
την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους.
― Τα παιδιά μακριά από σπίρτα, φωτιά και γκαζάκια. Όταν
κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα, να τους
μάθουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.
― Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά
στην περιοχή πχ. μανιτάρια, και ας μάθουμε στα παιδιά
μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν.
― Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να μη στέκονται κάτω από δέντρα και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν, όταν
πέφτουν κεραυνοί.
― Όπου και να είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα παιδιά μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Με τις υψηλές

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Κατάλληλο ντύσιμο :
α) στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και καπέλλο
β) στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά παπούτσια
γ) στο rafting εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.
Γενικά όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρίχηση, ανάβαση, ελεύθερη πτώση κλπ. καλόν είναι να
γίνονται σε οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση
ειδικών, να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες
ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.
― Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν ατυχήματα που προέρχονται από αυτά.
―Να αποφεύγουν να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, αλλιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύνουν τα φίδια
που μπορεί να κρύβονται σε αυτά.
― Να μη χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από
πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητηριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί.
― Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται επι-

καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάψυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί.
Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας. Δυστυχώς όμως,
είναι τόσο απλά που παραβλέπονται. Όλοι πιστεύουμε ότι
δεν θα συμβούν σε εμάς και επαναπαυόμαστε, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά ατυχήματα κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού.
Ας μην ξεχνάμε ότι για τα μικρά παιδιά πρέπει να υπάρχει
πάντα σωστή επίβλεψη.
* Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Γυθείου 1Α, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210.6741.933, Fax: 210.6743.950
www.pedtrauma.gr, e-mail: info@pedtrauma.gr
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Χρυσά και ασημένια έφερε ο ΓΑΣ Παιανίας
από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΠΠΑ-ΠΚΑ
Με τις αποσκευές τους γεμάτες χρυσάφι επιστρέφουν από τo Σχηματάρι οι
αθλητές και οι αθλήτριες του Γ.Α.Σ.
Παιανίας, που έλαβαν μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου παμπαίδων- παγκορασίδων Α’. Στο στάδιο
Ε.Δεπάστα όπου έγιναν οι αγώνες για
τους συλλόγους της νοτιάς Ελλάδας
το «νέο αίμα» ενθουσίασε με τη συνολική παρουσία του κι έστειλε το μήνυμα
ότι οι καλύτερες μέρες του παιανιώτικου κλασικού αθλητισμού είναι μπροστά. Και κοντά.
Μετά την 3η θέση στο άλμα εις μήκος
που κέρδισε την πρώτη μέρα των αγώνων o ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΞΑΡΛΗΣ τερμάτισε
1ος στα 100μ εμπόδια, επιτυχαίνοντας
την 3η καλύτερη επίδοση όλων των
εποχών στην Ελλάδα σε μία κούρσα
που τoν οδήγησε από το βατήρα, μη
αφήνοντας καμία ελπίδα στους αντιπάλους!

Μετά από μιάμιση μέρα επίπονης προσπαθειας (6 αγωνίσματα), ήρθε και η
σειρά του ΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, ο όποιος
κέρδισε με διάφορα το έξαθλο, ο αγώνας των υπεραθλητων! Στο ιδιο άθλημα
διακρίθηκε και ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(4η θέση) και ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΑΒΟΥΛΟΣ (6-η θέση ) επιτυχαίνοντας
επίσης αξιόλογες επιδόσεις.
Η ΜΥΡΤΩ ΠΑΤΣΗ, με άλμα στο 5,43μ
έμεινε για μόλις 1 πόντο εκτός βάθρου,
κερδίζοντας την 4η θεση στο άλμα εις
μήκος παγκορασίδων.

θέση στο άλμα εις ύψους με 1,40μ της
ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗ και τα 36.18μ
και 13η θέση στη δισκοβολία που πετυχε ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Στη βαθμολογία ο ΓΑΣ Παιανία εξέπληξε με την 4η θέση στους παμπαίδες
και 6η συνολικά ανάμεσα σε 120 σωματεία.

Την 7η θέση στο ακοντισμό, πέτυχε ο
ΘOΔΩΡΗΣ ΞΥΔΗΣ με βολή στα 46.00μ,
η σκυταλοδρομία 4.300, κάνοντας 13’
ρεκόρ ήρθαν στην 11η θέση με 2:52’16,
με τους ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΛΕΞΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, ΧΡΗΣΤΟ
ΚΩΡΟΝΙΑ και ΘΑΝΑΣΗ ΚΕΡΑΜΑ.
Αξιόλογη προσπάθεια ηταν και η11η

Ο Κωνσταντίνος
Γούβης
στο ΝΟΒ

O Μάνθος
Βουλγαράκης
αποχωρεί

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης
ανακοινώνει τη συμφωνία του με
τον Κωνσταντίνο Γούβη. Ο διεθνής αθλητής, που τα προηγούμενα 2 χρόνια αγωνιζόταν με τη
γερμανική Ντούισμπουργκ, υπέγραψε συμβόλαιο 3ετούς διάρκειας με την ομάδα μας.

Ο διεθνής φουνταριστός μπήκε
στην ομάδα του ΝΟΒ το καλοκαίρι
του 2010, αποτελώντας μια από
τις πρώτες μεταγραφές του Τεό
Λοράντο. Έχοντας όλη αυτή την

Ο Ομιλος καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο στην οικογένεια του
Ομίλου και του εύχεται πολλές
επιτυχίες με το σκουφάκι του
ΝΟΒ!

και την προσωπικότητά του.
Ο Ομιλος του εύχεται καλή επιτυχία στην προσωπική του ζωή και
τη συνέχεια της καριέρας του.

Επιστρέφει
ο Νίκος
Κουλιεράκης
Ο ΝΟΒ ανακοινώνει την επιστροφή του Νίκου Κουλιεράκη
στην ανδρική ομάδα.

περίοδο το ρόλο του βασικού
φουνταριστού συνεισέφερε σημαντικά στη σταδιακή άνοδο της
ομάδας την πρώτη σαιζόν, πολύ
περισσότερο στο περσινό νταμπλ
αλλά και στη φετινή πορεία.
Παράλληλα με το αγωνιστικό σκέλος, ο Μάνθος ήταν ένα από τα
σημαντικότερα μέλη της ομάδας
και εκτός νερού, τιμώντας τα
χρώματα του Ομίλου με το ήθος

Ο Ν. Κουλιεράκης, μετά από 3 επιτυχημένα χρόνια στον ΝΟΒ
(2009-12), αποχώρησε πέρυσι δίνοντας προτεραιότητα στις σπουδές του. Έπειτα από ένα χρόνο
απουσίας επιστρέφει για να καλύψει και πάλι τη θέση του φουνταριστού.
Ο Ομιλος τον καλωσορίζει και του
εύχεται πολλές επιτυχίες!
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Μεγάλες επιτυχίες στο βαλκανικό
πρωτάθλημα εφερε η ελληνική αποστολή

Hλίας
Παπαθεοδώρου
έπεσε στο καθήκον

Με επιτυχίες για την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε το βαλκανικό πρωτάθλημα
εφήβαν/νεανίδων που διεξήχθη στο
Ντενισλί της Τουρκίας 6-7 Ιουλίου, και
με τους Ελληνες αθλητές να κατακτούν 15 μετάλλια, εκ των οποίων
εννιά χρυσά.
Η Τατιάνα Γκούσιν νικήτρια στο ύψος
με 1,78, στο επί κοντώ, ο Αποστόλης
Kουσινάς κατέλαβε την πρώτη θέση

ξεπερνώντας τα 4,85μ., στα 200μ. ο
Γιάννης Δουλγέρης τερμάτισε πρώτος σε 21.75, στα 100μ. εμπόδια η Αλκηστης Γεωργίου νίκησε με 14.40,
ενώ η ομάδα της σκυταλοδρομίας
4Χ400 με τους Σωτήρη Διαμαντή,
Νίκο Γκότση, Βασίλη Δοδοντσάκη και
Τάσο Φράγγο πήρε την πρώτη θέση
με χρόνο 3.17.06.

Το χρυσό μετάλλιο επίσης κατέκτησαν ο Τάσος Φράγκος στα 400μ. με
χρόνο 48.67, η Γεωργία Στεφανίδη
στο επί κοντώ με 4,00μ., ο Νίκος Γκότσης στα 1.500μ. με 4.13.58 και ο Δημήτρης Πατραμάνης στο ύψος με
2,07 μέτρα.

Τραγικό θάνατο βρήκε την Τρίτη 9/7
ο 28χρονος πυροσβέστης και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής Ηλίας Παπαθεοδώρου!

Ο καλύτερος αθλητής του συλλόγου
ΓΑΣ Παιανίας, Αλέξανδρος Περιστέ-

ρης κατέλαβε την 4η θέση στο άλμα
εις μήκος με επίδοση 7,12μ, μετά από
ένα δυνατό αγώνα που κρίθηκε στην
τελευταία προσπάθεια.
Σημειωτέον ότι ο αθλητής ανήκει
ακόμα στην κατηγορία παίδων και θα
εκπροσωπήσει την Ελλάδα και στους
βαλκανικούς αγώνες της κατηγορίας
του στις 3/08/2013.

Όλη η κοινωνία του Κορωπίου (τόπος
καταγωγής και διαμονής του παίκτη
του ΑΟΚ και της Δόξας) έχει συγκλονισθεί από τον άδικο χαμό του…
Το δυστύχημα συνέβη στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος
της Γαλάζιας Ακτής, όπου ο άτυχος
Παπαθεοδώρου περιπολούσε, ως πυροσβέστης, με την υπηρεσιακή του
μηχανή, μαζί με συναδέλφους του.
Ξαφνικά τον εμβόλισε αντίθετα ερχόμενο αυτοκίνητο, που έτρεχε με
απίστευτη ταχύτητα, και τον διαμέλισε! Μεταφέρθηκε όσο πιο γρήγορα
γινόταν στο Ασκληπιείο Βούλας,
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πρώτο CAMP στον Αρη Βούλας
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή παιδιών
το πρώτο CAMP, που
διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρης Βούλας.
Το CAMP έχει διάρκεια
από 17/6 έως 14/7 και περιελάμβανε ποδόσφαιρο,
πινγκ-πονγκ, τένις, χαντμποπ, παραδοσιακούς
χορούς και παιδαγωγικά
παιχνίδια για ηλικίες 5
έως 13 ετών.

O ΑΡΗΣ ευχαριστεί
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Αρη Βούλας, θεωρεί
υποχρέωσή του να ευχαριστήσει όλους τους έμπειρους
πτυχιούχους
γυμναστές που συνέβαλαν
στην επιτυχία της πρώτης
αυτής εκδήλωσης και το
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για την παραχώρηση της κλειστής αίθουσας
του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας.

Στην Εθνική Ελλάδος
η Στέλλα Πατεράκη
του Αρη Βούλας
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας
κορασίδων που θα εκπροσωπήσει την επιτραπέζια αντισφαίριση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Την περασμένη Πέμπτη αναχώρησαν για την Οστράβα της
Τσεχίας, όπου για το 56ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα
αντιμετωπίσουν τη
Ρουμανία, τη Λευκορωσία και τη
Σλοβενία. Τα ομαδικά αγωνίσματα
θα γίνουν μέχρι τις
16 του μήνα και
από τις 17 έως τις
21 θα γίνουν οι
ατομικές συναντήσεις.
Στο πρωτάθλημα
αυτό συμμετέχουν
συνολικά 571 αθλητές και αθλήτριες
από 42 χώρες της
Ευρώπης. Μεταξύ
των προπονητών
που θα συνοδεύσουν τις εθνικές μας ομάδες θα είναι και ο Κων/νος Κωστόπουλος προπονητής στον Γ.Σ. Αρη Βούλας.

Γκάρι Κασπάροφ:
Ματ στο ρατσισμό
Τι μπορεί να σημαίνει για έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή η
απόσυρση από την αγωνιστική δράση; Για τον διάσημο
σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ, που αποσύρθηκε το 2005, η
απάντηση μοιάζει να ήρθε ομαλά: μεταπήδηση σε ένα νέο
είδος αγώνων, που στόχο έχουν να εντάξουν τη μελέτη
του σκακιού στα σχολικά προγράμματα, αντιμετωπίζοντάς το όχι μόνον ως εργαλείο μάθησης αλλά και ως μέσο
κοινωνικής ανάπτυξης.
Με το ίδρυμα Kasparov Chess Foundation,
που
δημιουργήθηκε για
αυτόν ακριβώς το
σκοπό, ο κορυφαίος
σκακιστής έχει γυρίσει την Ευρώπη,
την Αμερική και την
Αφρική διοργανώνοντας πρωταθλήματα για παιδιά και
συζητώντας με τους δασκάλους τους. Αντλώντας από την
πλούσια εμπειρία του στη χρήση του σκακιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου, εξηγεί στο 1againstracism.gr τι μπορεί να μας διδάξει αυτό για τη μισαλλοδοξία. Περιγράφει
τις διάφορες πτυχές του ρατσισμού που συνάντησε στα
ταξίδια του και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή
του. Τέλος, τοποθετείται ως προς το θέμα της ατομικής
ευθύνης για την καταπολέμηση του φαινομένου.
1againstracism.gr, πλατφόρμα της εκστρατείας κατά της ρατσιστικής βίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
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Σφήττεια 2013: Μια κοινωνία αλληλέγγυα στο Κορωπί
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις «Σφήττεια
2013» του Δήμου Κρωπίας εξελίσσονται με
απόλυτη επιτυχία και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή! Η μεγάλη μουσική συναυλία (28
Ιουνίου), πέτυχε το στόχο της και ξεπέρασε
τις προσδοκίες των διοργανωτών. Περισσότεροι από 1200 δημότες κατέκλυσαν το
ανοιχτό θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής,
ενώ περίπου 3.000 φάρμακα, υγειονομικό
υλικό και είδη σωματικής υγιεινής συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Φαρμακείου, αλλά και του Δημοτικού Παντοπωλείου. Από τις 8μ.μ. είχε στηθεί ειδικός χώρος στην είσοδο του θεάτρου της
Πλ. Δεξαμενής και οι υπάλληλοι του Δήμου
συγκέντρωναν τις προσφορές του κόσμου,
ενώ το ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει
τις κοινωνικές δομές και το ΝΠΔΔ «Σφηττός» καθώς και εθελοντές, βρίσκονταν στο
σημείο και παρείχαν πληροφορίες τόσο για
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν
χώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο, όσο και για τις
δημοτικές κοινωνικές δομές και τα προγράμματα.
Ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Βασίλης Λέκκας, η Ζωή Παπαδοπούλου και η Ελένη Καπηλίδου, που ανταποκρίθηκαν αφιλοκερδώς
στο κάλεσμα των διοργανωτών, συνέδραμαν με τη δική τους μουσική προσφορά
στην ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Πλαισιωμένοι από τους μουσικούς: Βαγγέλη Λιόλιο, Τάκη Καπηλίδη, Νίκο Καπηλίδη,
Δημήτρη
Λιόλιο,
Έλενα
Δεληχρήστου, Κώστα Τζιακούλα, Αντώνη
Τζίκα, Σωτήρη Μαργώνη και τον νεαρό
Μάριο Καπηλίδη που έκλεψε την παράσταση με το φαγκότο του, χάρισαν στον
κόσμο μια αξέχαστη μουσική βραδιά, με ρε-

λιας, αφιέρωσε αυτή τη συναυλία στον μεγάλο τραγουδοποιό Νίκο Παπάζογλου, δεδομένου ότι πολλοί από τους μουσικούς
που συμμετείχαν υπήρξαν συνεργάτες του
αξέχαστου τραγουδοποιού. Στη συνέχεια
εξήρε τη στάση των χιλιάδων συμπολιτών
του για τη μεγάλη συμμετοχή και την έμπρακτη ανταπόκρισή τους με την προσφορά
τόσων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.
Όπως είπε, η μεγάλη συναυλία κοινωνικής
αλληλεγγύης της 25ης Φεβρουαρίου με τη
συλλογή 6 τόνων τροφίμων, άνοιξε το
δρόμο για μια άλλη στάση ζωής και πολιτικής αντίληψης.

περτόριο αγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είχε ο Βαγγέλης Λιόλιος και
υπεύθυνη ήχου ήταν η Αγγελίνα Υφαντή.
Η Γλυκερία και ο Μανώλης Λιδάκης, που
τελικά για προσωπικούς λόγους δεν κατάφεραν να συμμετέχουν, έστειλαν τους θερμούς χαιρετισμούς τους με την υπόσχεση
ότι την επόμενη φορά θα είναι παρόντες.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης στο χαιρετισμό που απηύθυνε επικέν-

τρωσε για ακόμα μία φορά στην αξία της
αλληλεγγύης και το στόχο της συναυλίας,
χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στις δυσκολίες ανάπτυξης της δημοτικής πολιτικής
και των έργων, μετά τις μεγάλες περικοπές
στους πόρους του δήμου από την κεντρική
διοίκηση. Ο Δ. Κιούσης, είπε ότι οι περικοπές αυτές άγγιξαν το 60%(!), περιορίζοντας
έτσι το εύρος της χρηματοδότησης των
έργων αποκλειστικά σε περιοχές εντός
σχεδίου πόλεως. Συμπλήρωσε ακόμα, ότι
εντός του 2013 δημοπρατήθηκαν και δημοπρατούνται επιτέλους, σημαντικά έργα υποδομής, παρά την έλλειψη μελετών για την
άμεση χρηματοδότηση έργων από το
ΕΣΠΑ, που αντιμετώπισε στην αρχή της θητείας του. Τέλος, ευχαρίστησε το κοινό και
τους καλλιτέχνες για τη μεγάλη ανταπόκριση.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Υγείας, δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Κόλ-

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σφηττός Νίκος
Γιαννάκος, στον χαιρετισμό του εξέφρασε
την υπερηφάνεια του που είχε την τύχη και
την ευκαιρία να εγκαινιάσει τα φετινά
«Σφήττεια» του Πολιτσμού και της Αλληλεγγύης! «Για μένα τα Σφήττεια είναι μια
βεντάλια που μας δροσίζει μέσα στον κοινωνικό καύσωνα. Τα Σφήττεια κάνουν
όλους μας να σιγοτραγουδάμε και να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη τη βοήθειά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Εκυκλοφόρησε
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ενα ευχάριστο ανάγνωσμα,
ανάλαφρο, με βαθύ συναίσθημα,
έρωτα και ...πόνο.
Ενα βιβλίο που θα σας ξεκουράσει
Πωλείται στα βιβλιοπωλεία
Ελευθερουδάκης
και στο “Ιδρία” στη Βούλα
(Παπάγου & Σωκράτους)

