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Απολύτως παράνομη
μη κυβέρνηση

Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σε βάρος της

ελληνικής κοινωνίας, σε βάρος της οικονομίας, σε

βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, αλλά

και των ανέργων, αφού μειώνει το αφορολόγητο,

για δεύτερη φορά, στις 5000 το χρόνο, τα μέτρα

που παίρνει η κυβέρνηση για το σύ-

νολο σχεδόν του ελληνικού λαού,

κατ’ εντολήν της τρόικας τα ...διαν-

θίζει με επικοινωνιακές ρητορείες,

με τρομοκράτηση του λαού και με

κροκοδείλια δάκρυα: «κατανοούμε
ότι είναι σκληρά, λένε, αλλά ανα-
γκαία». 
Δεν θ’ ασχοληθώ όμως στο παρόν,

ούτε με τα “αναγκαία” μέτρα, ούτε

με τα ψεύτικα δάκρυα.

Θ’ ασχοληθώ με την κυβέρνηση, το σύνολο των

βουλευτών του ΠΑ-ΣΟΚ (Πανελλήνιο ΣΟΚ) και την

(μη) νομιμοποίησή της: 

― Να διαλύει την Ελλάδα.

― Να την υποδουλώνει στους τοκογλύφους δανει-

στές της,

― Να αποσυνθέτει την ελληνική κοινωνία

― Να εξαθλιώνει τους Ελληνες

― Να προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπειά τους

― Να εκθέτει, να διασύρει και να παραδίδει τη

χώρα αμαχητί.

― Να μειώνει, καθ’ ομολογίαν της, κατά συμφωνία

(Μνημόνια κλπ.) και κατά πρακτική την εθνική

κυριαρχία.                    Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

Ο Σαμαράς,

τα μέτρα 

και ο ΗΝΙΟΧΟΣ 

Να χάσει το
σπίτι του!
Σελίδα 12

Πυρκαγιά
στο Κορωπί

Σελίδα 3

ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΕΙΠΕ ΟΧΙ στην 
εγκατάσταση πληθυσμών στην πόλη του

Θεσμικό κενό
Εκτός νομιμότητας ο Δήμος  3Β

«Αυτή η συνταγή ΔΕΝ θα επι-
τρέψει στον ασθενή (Ελλάδα)
να ορθοποδήσει.  Θα τον οδη-
γήσει στο φορείο»...

Πεέρ Στάινμπρουκ
Πρώην Υπουργός 

Οικονομικών της Γερμανίας

Σελίδα 24

Η ΕΛΛΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
χωρίς τους Ελληνες!

Το σχέδιο περιλαμβάνει 6 βήματα, αρχής γενομένης  από

την καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, τη συγκέντρωσή

της σε έναν φορέα διαχείρισης και την προσπάθεια εκποί-

ησής τους.  Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ελ-

ληνικού κράτους (τράπεζες, ακίνητα,  λιμάνια, εταιρείες

κοινής ωφέλειας) το υπολογίζουν σε τουλάχιστον 125 δισ.

ευρώ!!! Που σημαίνει ότι όταν τα ξεπουλήσουμε όλα θα απο-

πληρώσουμε μέρος του χρέους!

Αν θυμάστε, όταν είχαμε δημοσιεύσει το “Μεσοπρόθεσμο”,

μάθαμε για τη δημιουργία ενός ειδικού Ταμείου Δημόσιας

Περουσίας,  που στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από έναν ευ-

ρωπαϊκό θεσμό. Το Ταμείο το φτιάξανε και προχωρούν στην

εκποίηση με διυπουργικές αποφάσεις.

Αγοραστές; η «Eureca»  με χρηματοδότηση των κρατών

μελών της Ευρωζώνης!!! που στη συνέχεια θα περάσουν

στα δικά τους χέρια! Είδατε οι φίλοι οι Ευρωπαίοι;;;;

Φωτογραφία όπως δημοσιεύθηκε στους Κυριακάτικους Τάιμς του Λον-
δίνου τον Ιούνιο/2011, παραπέμποντας για το πωλητήριο στον ...Πρω-
θυπουργό.

Σελίδα 3
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

― Να καταθλίβει τους Ελληνες,

― Να υποθηκεύει το μέλλον των

παιδιών μας,

― Να βάζει το “χέρι” της βαθειά

στην τσέπη μας κι αν δεν βρίσκει τί-

ποτα, να μας τρομοκρατεί, να μας

(συ)σκοτίζει στην κυριολεξία, πέραν

του πνευματικού και πολιτικού σκο-

ταδισμού και να επιτρέπει στους

“εταίρους” μας να μιλάνε απαξιω-

τικά και προσβλητικά για τη Ελλάδα

και τους Ελληνες και να μας κά-

νουνε σκοτζέζικο ντους - καταιωνι-

σμό δηλώσεων και άρθρων, πότε

υπέρ και πότε κατά, άλλοι υπέρ της

Ελλάδας και άλλοι με μοχθηρότητα,

κατά.

Ποιος της έδωσε αυτό

το δικαίωμα

Για τα “ωραία τους” τα μάτια ψηφί-

σαμε τον Παπανδρέου, τον Πάγ-

καλο, τη Χριστοφιλοπούλου - που

συμμετείχε και στην επιτροπή σύν-

ταξης του προεκλογικού προγράμ-

ματος του ΠΑΣΟΚ - τον Βρεττό, τον

Ασπραδάκη και τους άλλους;

Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες,

εξυπακούεται ότι ο “κυρίαρχος”

λαός, αφού ακούσει, δει, διαβάσει

τις βασικές ιδεολογικές αρχές και τα

προγράμματα των κομμάτων, ακού-

σει τις εξαγγελίες και τις δηλώσεις

των αρχηγών και των άλλων υποψη-

φίων, επιλέγει υποτίθεται, νηφάλια

και κατ’ εκτίμηση, με βάση τις προ-

γραμματικές εξαγγελίες και την

πειθώ των υποψηφίων, το κόμμα

που θα διαχειριστεί καλύτερα τις

τύχες, την ασφάλεια και την πρόοδο

της χώρας, καθώς  και την ευημερία

των κατοίκων και ειδικότερα τα

ικανά και έντιμα πρόσωπα που θα

τον εκπροσωπήσουν επάξια.

Λέει πουθενά το πρόγραμμα του

ΠΑΣΟΚ για τα εξαντλητικά και βά-

ναυσα μέτρα που λαμβάνει η κυ-

βέρνηση;

Τα είπε μήπως ο Παπανδρέου, ο Βε-

νιζελος, η Χριστοφιλοπούλου ή ο...

Ασπραδάκης. Ψάχνω και δεν τα βρί-

σκω. Αντίθετα βρίσκω ωραίες υπο-

σχέσεις.

Είπε πουθενά ο Παπανδρέου προ-

εκλογικά ότι είμαστε καταχρεωμέ-

νοι, ότι θ’ αναγορεύσει την

“αξιοπιστία” της χώρας προς τους

τοκογλύφους - δανειστές της “νέο

πατριωτισμό”; Κι ότι θα ξεπουλήσει

τη χώρα για να εξασφαλίσει... την

“αξιοπιστία” της;

Πόσοι απ’ αυτούς που  απολύονται

και θ’ απολυθούν, πόσοι “έφεδροι” εκ

μονίμων, τον ψήφισαν γιατί “λεφτά

υπήρχαν” όπως τους έλεγε και θα

‘ρχόντουσαν καλύτερες ημέρες.

Ιδού οι “καλύτερες” - οι κακές μας

και οι ψυχρές μας ημέρες, τις βιώ-

νουμε ήδη!

Και, προσέξτε. Αυτά δεν έγιναν

ξαφνικά, γιατί παρουσιάστηκαν

απρόβλεπτα γεγονότα, ανωτέρας

βίας. Το χρέος υπήρχε· το γνώριζε

και είχε ενημερωθεί από τον Διοι-

κητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

προεκλογικά. Το ίδιο το γνώριζαν

όλοι οι προϋπάρξαντες βουλευτές -

όφειλαν τουλάχιστον να το γνωρί-

ζουν, αφού ψήφιζαν τους προϋπο-

λογισμούς και ασχολούνται με τα

κοινά, και αμοίβονται γι’ αυτό πλου-

σιοπάροχα.

Δεν έχουμε λοιπόν “ανωτέρα βία”,

δεν έχουμε αιφνίδια και καθοριστική

αλλαγή των δεδομένων. Επομένως;

Επομένως εν γνώσει τους ψευδώς

και δολίως εξαπάτησαν τον λαό για

να του αποσπάσουν την ψήφο του

και να σφετεριστούν τοιουτοτρόπως

την εξουσία, προς ίδιον όφελος και

προς όφελος και εξασφάλιση των

έξωθεν και ντόπιων υποστηρικτών

του.

Κι αφού οικειοποιήθηκαν την εξου-

σία αθέμιτα, μένουν γαντζωμένοι

αδιαφορώντας για την καταφανή

δυσαρμονία βουλής - εκλογικού σώ-

ματος και για την κατακραυγή του

80% του συνόλου των πολιτών και

πλέον, που δεν εγκρίνουν και κατα-

δικάζουν την πολιτική τους.

Η κατάσταση αυτή δεν θέλει παρα-

πέρα ανάλυση

Οι πρωτοετείς φοιτητές της νομικής

διδάσκονται στις βασικές αρχές του

Αστικού Δικαίου, ότι δημόσια δή-

λωση, ακόμη και προφορική θεμε-

λιώνει ενοχική υποχρέωση αυτού

που κάνει τη δήλωση και αντίστοιχο

δικαίωμα αυτού προς τον οποίο

απευθύνεται. Δηλαδή, στην προκεί-

μενη περίπτωση των Παπανδρέου

και Σια προς τον ελληνικό λαό.

Ακόμη ένα “δηλαδή”, δηλαδή δεν

είναι ότι δεν έκανε αυτά που υπο-

σχέθηκε, αλλά έκανε ακριβώς τ’ αν-

τίθετα, εν γνώσει τους κι ενώ τίποτα

δεν άλλαξε.

Ψηφίζουν διατεταγμένα ως λόχος,

νόμους για να νομιμοποιούν τις πα-

ράνομες και βάναυσες ενέργειές

τους, με ιδιαίτερη ταχύτητα και συ-

νέπεια. Εχουν ψηφίσει πάνω από

200 νόμους σε λιγότερο  από 2 χρό-

νια. Δηλαδή ένα “νόμο” κάθε 3 ημέ-

ρες. Πότε τους διαβάζουν, πότε

τους συζητάνε. ποιός διάλογος και

ποια επιχειρηματολογία αναπτύσσε-

ται;

Κι επιπλέον ο ελληνικός λαός ψή-

φιζε πριν δύο χρόνια μια κυβέρνηση

που θα κυβερνούσε αυτοβούλως -

σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή και

όχι ετεροκαθοριζόμενη, σύμφωνα

με τις εντολές της τρόικα!

Επομένως, βάσιμα συμπεραίνω ότι

διοικούμεθα καταναγκαστικά από

μια παράνομη, στην ουσία - όχι στα

μαγειρεία και στα ΦΕΚ και την ξενο-

κίνητη κυβέρνηση και δυστυχώς ένα

κατευθυνόμενο κοινοβούλιο το

οποίο έχει, στήσει “βιομηχανία” πα-

ραγωγής εντελομένων έξωθεν

νόμων καταδυνάστευσης του ελλη-

νικού λαού, ο οποίος δικαιούται και

υποχρεούται ν’ αντισταθεί με βάση

το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγ-

ματος.

Ο Δήμος  Μαρκοπούλου συνεδριάζει σε δύο συνεχόμε-

νες συνεδριάσεις: την  Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 18:00 στο

Δημαρχείου Μαρκοπούλου για συζήτηση και λήψη από-

φασης έγκρισης Απολογισμού χρήσης 2010 του Δήμου.

Τη  Δευτέρα 3 Οκτωβρίου ώρα 20:00 για συζήτηση και

λήψη απόφασης  για έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2010.

Και την Τετάρτη 5/10 8 μ.μ. συνεδριάζει με 18 θέματα.

Το Δημ. Σ. Μαρκοπούλου συνεδριάζει

Η Κοινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη Τετάρτη ώρα

8.30μ.μ. με 7 θέματα.

Η Κοινότητα Βάρης συνεδριάζει επίσης την Τετάρτη 5/10,

ώρα 7μ.μ. με 7 θέματα. 

7. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ελαστικών εμ-

ποδίων (κολωνάκια) επί της οδού Αιόλου στη Βάρκιζα

Οι Δημοτικές Κοινότητες στα 3Β συνεδριάζουν

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δ.Σ. του Δήμου Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης

«Ανάπλαση - Πράσινο -
Ποιότητα Ζωής» 

Δ.Ε. Βάρης  

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΙΑΤΙ

ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ
Σελίδα 16
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Απολύτως παράνομη μη κυβέρνηση
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Ο ΣΑΜΑΡΑΣ, 

το χρέος 

και ο ΗΝΙΟΧΟΣ

Οσα είπε ο Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη είναι προς

τη σωστή κατεύθυνση για την ανάκαμψη της οικο-

νομιας. Υπάρχει όμως ένας κόμπος:

Το δημόσιο χρέος. Κι ακόμα χειρότερα, ένα δημό-

σιο χρέος προς ιδιώτες (τράπεζες κλπ.), που μετα-

τράπηκε από την κυβέρνηση Παπανδρέου,

προγραμματισμένα και προμελετημένα, μέσω της

«βοήθειας» της Τρόικα, σε δημόσιο χρέος προς

κράτη και κρατικούς φορείς (ΔΝΤ, ΕΚΤ, Ε.Ε.).

Ο «κόμπος» πλέον δεν χτενίζεται. Το «χτένι»

έφτασε εκεί και φράκαρε. Το Δημόσιο χρέος ΔΕΝ

εξυπηρετείται. Καταργείται!

Ο «κόμπος» έγινε «Γόρδιος δεσμός» κι ένας τρό-

πος υπάρχει να λυθεί· αυτός που χρησιμοποίησε ο

Αλέξανδρος κι έμεινε στην ιστορία «Οι Ελληνες
μπορούμε». Αλλά για να μπορέσουμε χρειάζεται

Αυτός που θα τολμήσει να κόψει τον «γόρδιο

δεσμό», Αυτός κερδίζει και τις εκλογές και την

τρόικα.

Αυτός ζητάει θυσίες από τον ελληνικό Λαό λέγον-

τας αλήθειες, και ο Λαός τις προσφέρει, όπως

πάντα, όταν εμπνέεται, αγόγγυστα· μ’ ενθουσια-

σμό!

Αυτός ζητάει εξορθολογισμό και πειθαρχία και του

προσφέρεται απ’ το Λαό πρόθυμα, στρατευμένα,

ολόψυχα.

Αυτός γίνεαι αξιόπιστος, πιστευτός, σεβαστός.

Αυτός πετυχαίνει και μένει στην ιστορία.

Αυτός είναι Ελληνας Ηνίοχος*

* "Οι Ελληνες μάς προκαλούν ντροπή και δέος,
εξόν αν αγαπάμε πάνω απ’ όλα την αλήθεια, οπό-
ταν μας επιβάλλεται να ομολογήσουμε, ότι οι Ελ-
ληνες κρατάν τα ηνία του πολιτισμού μας και κάθε
πολιτισμού· μα σύγχρονα ότι σχεδόν πάντα, άρμα
και άλογα είναι κατώτερης ποιότητας και ανάξια σε
σχέση με τη δόξα των οδηγών τους, κι οι τελευ-
ταίοι, παίζοντας, γκρεμίζουν αυτά τα άρματα στην
άβυσσο. Αβυσσο που οι ίδιοι τη δρασκελίζουν μ’ε
ένα άλμα σαν του Αχιλλέα".
―――――――――
Φρ. Νίτσε: Η Γέννηση της τραγωδίας, (Γκοβόστης), κεφ. 15, σελ. 77 

Μεγάλη επιχείρηση των πυ-

ροσβεστικών δυνάμεων

απέτρεψε την καταστρο-

φική πορεία της πυρκαγιάς

που ξεκίνησε το πρωί (8.30)

του Σαββάτου 24 Σεπτεμ-

βρίου από οικόπεδο της πε-

ριοχής «Βίλιζα» Κορωπίου

κοντά στον οικισμό. Η

φωτιά κινήθηκε γρήγορα,

παρ’ όλες τις προσπάθειες

ανακοπής της,  σε δυσπρό-

σιτη ρεματιά του Προφήτη

Ηλία Υμηττού και  διασπά-

στηκε σε δύο μέτωπα κυ-

κλώνοντας  το μικρό

οροπέδιο. 

Κινδύνευσαν η εκκλησία,  ο

αρχαιολογικός χώρος του

Ομβρίου Διός και του Προ-

όψιου Απόλλωνα καθώς και

η αιωνόβια βελανιδιά (μνη-

μείο της φύσης). Στα σημεία

αυτά έδρασαν αποτελεσμα-

τικά 4 αεροπλάνα,  δύο ελι-

κόπτερα και ειδικά

πεζοπόρα τμήματα της

ΕΜΑΚ που αναχαίτισαν την

πύρινη λαίλαπα.

Μετά από μία ώρα και ενώ

επιχειρούσαν δυνάμεις στο

χώρο της πυρκαγιάς ξέ-

σπασε νέα εστία στην πε-

ριοχή Ντούκα στο μονοπάτι

που οδηγεί στο διάσελο.

Άμεσα επενέβη το πυρο-

σβεστικό όχημα του Κυνη-

γετικού Συλλόγου

Κορωπίου που επιτηρούσε

το νότιο τμήμα του Προ-

φήτη Ηλία μαζί με τον δη-

μοτικό σύμβουλο Κορωπίου

και μέλους του Συντονιστι-

κού Τοπικού Οργάνου

Δήμου Κρωπίας  Βασίλη

Γούλα και αποτράπηκε μια

νέα καταστροφή. 

Παρων και ο  Αρχηγός του

Πυροσβεστικού Σώματος

αντιστράτηγος Στ. Στεφανί-

δης. 

Από την πρώτη στιγμή κινη-

τοποιήθηκαν ο Δήμαρχος

Δημ. Κιούσης, οι αντιδή-

μαρχοι και πολλοι εθελον-

τές όχι μόνο του Δήμου

αλλά και των γύρω περιο-

χών.

Ο απολογισμός της κατα-

στροφής ήταν 300 περίπου

στρέμματα μεικτής δασικής

βλάστησης.

O Σύνδεσμος Προστασίας

και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) συνέβαλε στη μέγι-

στη δυνατή κινητοποίηση

σύμφωνα με τα σχέδια δα-

σοπυρόσβεσης. 

Σύντομα μικτό κλιμάκιο μαζί

με το Δήμο Κρωπίας θα με-

ταβούν στην περιοχή για

την εξέταση της ζημιάς,  τις

δυνατότητες της φυσικής

αναγέννησης ή αναδάσω-

σης και της λήψης μέτρων

για όσα σπάνια δέντρα

έχουν διασωθεί. 

Είναι απορίας άξιο, πώς μια

τέτοια ημέρα (με άπνοια)

και την πρωινή δροσιά, ξεκί-

νησε πυρκαγιά. Τα  αίτια

πάντως  θα αναζητήσει έμ-

πειρη ομάδα αξιωματικών

της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας του ειδικού τμήματος

της Δίωξη Εγκλημάτων Εμ-

πρησμού και του Ανακριτι-

κού  της πυροσβεστικής.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δη-

μήτριος Κιούσης εκ μέρους

του Δημοτικού Συμβουλίου

εκφράζει τις θερμές ευχαρι-
στίες προς όλους τους συν-
τελεστές της πυρόσβεσης
και ειδικά προς το Πυροσβε-
στικό Σώμα. Υποστηρίζει,

επίσης για άλλη μια  φορά,

την αναγκαιότητα της ύπαρ-
ξης του Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας του Κορωπίου
διότι έχει αποσοβήσει αμέ-
τρητα περιστατικά!

Πυρκαγιά στους πρόποδες του Υμηττού στο Κορωπί
Κινδύνευσε η η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, η αιωνόβια βελανιδιά 

και ο αρχαιολογικός χώρος του Ομβρίου Διός και του Προόψιου Απόλλωνα

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
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Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» στηρίζει την παιδεία, τη

δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση και προσκαλεί τα μέλη,

τους φίλους και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια, που διοργανώνει για πέμπτη συ-

νεχή χρονιά και μια σειρά από  θεματικές ενότητες. 

Παράλληλα, ξεκινάει το Μεγάλο Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟ-

ΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΜΑΔΩΝ».

Το Επιμορφωτικά Σεμινάρια θα διεξαχθούν από αξιόλο-

γους εισηγητές – επιμορφωτές με σημαντική εμπειρία και

τεχνογνωσία στα αντικείμενα τους.

Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθούν βεβαιώσεις.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως  14 Οκτωβρίου.

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΣΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Σαρωνικού φιλοξενεί την ΙΔ΄ Επιστημονική Συ-

νάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία θα πραγματο-

ποιηθεί από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή

9 Οκτωβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σαρωνικού (Αθη-

νών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια). 

Διοργανωτής της ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, η οποία

τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-

λικής Αττικής, του Δήμου Σαρωνικού και της ΤΕΔΚΝΑ,

είναι η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής δημιουργή-

θηκε τον Ιούλιο του 1999. Έχει έδρα τα Καλύβια και γεω-

γραφικό αντικείμενο ενδιαφέροντος και μελέτης την

περιοχή που εκτείνεται μεταξύ Υμηττού, Πεντέλης και Σου-

νίου. Σκοπός της Εταιρείας  είναι η έρευνα και η μελέτη

κάθε επιστημονικού ή πολιτισμικού θέματος που σχετίζεται

με την περιοχή και τους κάτοικους της, όπως η συγκέν-

τρωση, καταγραφή, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση του

γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού αρχειακού ή άλλου

υλικού, καθώς και στοιχείων λαϊκής έκφρασης και τέχνης. 

Η διοργάνωση των Επιστημονικών Συναντήσεων, που ξε-

κίνησαν το 1984 από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλό-

γους της περιοχής, αποτελεί πλέον θεσμό και κορυφαία

εκδήλωση της Εταιρείας Μελετών ανά διετία. 

Η ΙΔ΄ Επιστημονική Συνάντηση είναι αφιερωμένη στον

Ευάγγελο Κακαβογιάννη, μια σημαντική προσωπικότητα

της  αρχαιολογικής επιστήμης, αλλά και του ευρύτερου

χώρου των ανθρωπιστικών επιστημών που τίμησε και τιμά

με την παρουσία του όχι μόνο την ευρύτερη περιοχή της

Ανατολικής Αττικής και ιδίως της Λαυρεωτικής, αλλά και

τον αρχαιολογικό κόσμο της χώρας. 

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Επιστημονικής

Συνάντησης, θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις αφιερωμένες

στο περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση:              

α). στην περιβαλλοντική αρχαιολογία «Προσεγγίζοντας
και Ανασυνθέτοντας το περιβάλλον του παρελθόντος: Πα-
ραδείγματα από τη Νοτιοανατολική Αττική», 

β). στη βιοποικιλότητα, η Νοτιοανατολική Αττική αποκτά το

Πρώτο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων στην Αττική και

γ) στις νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και τη βελ-

τίωση του (βιοδυναμική καλλιέργεια, φυσική δόμηση, κομ-
ποστοποίηση, Παρασκευή φυσικών καλλυντικών,
δημιουργία προϊόντων υγιεινής με πηγή έμπνευσης τα βό-
τανα κ.α.). Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσκεψη

στο Οινοποιείο «Στροφιλιά», ομιλίες και βιωματικά εργα-

στήρια. 

ΙΔ΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιανατολικής Αττικής
Πέμπτη 6  έως  Κυριακή 9 Οκτωβρίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σαρωνικού (Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια)

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, σε

συνεργασία με το Δήμο Μαρκόπουλου,

το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, και την

ΑΝΙΜΑ, οργανώνουν τη μεγαλύτερη εκ-

δήλωση παρατήρησης πουλιών της Ευ-

ρώπης, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, από

τις 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., στον Υγρότοπο

Βραυρώνας. Η εκδήλωση πραγματοποι-

είται στα πλαίσια της φετινής διοργά-

νωσης «Σώστε τα Μεταναστευτικά
Πουλιά!» (Save Migratory Birds) και στο-

χεύει στην ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση του κοινού για το μοναδικό και

απειλούμενο αυτό είδος.

Όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά

το μαγικό κόσμο των άγριων πουλιών,

έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν, μαζί

με την Ελληνική Ορνιθολογική Εται-

ρεία, την «Πανευρωπαϊκή Γιορτή των

Πουλιών» στον Υγρότοπο Βραυρώνας,

με εξορμήσεις για παρατήρηση που-

λιών, οικοπεριήγηση, προβολές και πα-

ρουσιάσεις, περιβαλλοντικά

εκπαιδευτικά εργαστήρια και παιχνί-

δια, απελευθέρωση πουλιών σε συνερ-

γασία με την ΑΝΙΜΑ, που θα προσφέ-

ρουν σε μικρούς και μεγάλους την ευ-

καιρία να περάσουν μια ξεχωριστή

ημέρα στη φύση και να γνωρίσουν τα

πουλιά του τόπου μας.

Για το σεβασμό του εύθραυστου οικο-

συστήματος της περιοχής, παρακα-

λούνται οι επισκέπτες της εκδήλωσης,

να αφήσουν τα οχήματά τους στο χώρο

στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μου-

σείου Βραυρώνας και να ακολουθήσουν

πεζοί, το δρόμο προς την παραλία.

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών

είναι ετήσιο γεγονός που λαμβάνει

χώρα το ίδιο Σαββατοκύριακο, σε πε-

ρισσότερες από 30 χώρες και συντονί-

ζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία

BirdLife International. Τις εκδηλώσεις

που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα

μας, τις διοργανώνει και συντονίζει η

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη

συνεργασία Δήμων, Φορέων Διαχείρι-

σης Προστατευόμενων Περιοχών, τοπι-

κών φορέων και οργανώσεων. 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

«Σώστε τα Μεταναστευτικά Πουλιά!»
Κυριακή 2 Οκτωβρίου

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ, 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΣΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 OKTΩBΡIOY  

Στην πευκόφυτη περιοχή του

Εθνικού Δρυμού  Σουνίου

και του Γεωπάρκου Λαυρίου

θα πραγματοποιηθούν εναλ-

λακτικές δράσεις.

Για  συμμετοχή: Χρύσα

Αφεντάκη 2109359264

6932795747
Email    ena.drasi@gmail.com
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

“Κάποιο βιβλίο μιλάει για σένα; 
To έχεις διαβάσει;”

1ο Book Night στην Αθήνα

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 20:00, τα καταστήματα Public

(www.public.gr) και το Public Book Friends, στo πλαίσιο της εκ-

στρατείας για τη διάδοση της ανάγνωσης, διοργανώνουν το 1ο

Book Night , που θα πραγματοποιηθεί στη στοά του Βιβλίου (Πε-

σμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο). 

Τα καταστήματα Public σας προσκαλούν σε μια όμορφη βραδιά,

με εισιτήριο ένα ή περισσότερα βιβλία από τα βιβλιοθήκη σας τα

οποία θα δοθούν για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών φορέων

όπως οι Φυλακές Γυναικών Ελαιώνα, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Παιδικής Προστασίας, οι Παιδικές Καταστηνώσεις Χαρούμενα

Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα, το Σισμανόγλειο νοσοκομείο, το Νο-

σοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» και το Γηροκομείο Αθηνών. 

Με εισιτήριο ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη σας μπορείτε να πα-

ρακολουθήσετε τα παρακάτω: 

• Μουσική από γνωστούς DJ & ραδιοφωνικούς παραγωγούς 

• Συμμετέχουν μουσικά η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ελένη Τσαλι-

γοπούλου και ο Χρήστος Θηβαίος

• Comic art από καλλιτέχνες της COMICDOM Μιχάλη Δαλυνά ,

Σπύρο Δερβενιώτη, Γιώργο Μπότσο & Αλεξία Οθωναίου που θα

σχεδιάζουν live μπροστά στο κοινό

• Συνάντηση με συγγραφείς στο «καφενείο» των συγγραφέων

• Διάλογο με γνωστούς προσκεκλημένους  (Γιώργος Αμυράς, o

Νίκος Ορφανός, o Φώτης  Σεργουλόπουλος, κ.α.)

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί το «Βιβλίο του Κόσμου», στο οποίο

οι προσκεκλημένοι και οι συγγραφείς θα γράψουν όλοι μαζί μια

ιστορία.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στα πλαίσια της έναρξης των προγραμμάτων Πολιτισμού

του Δήμου Παλλήνης για την περίοδο 2011-2012, η Φι-

λαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα πραγματοποιήσει συ-

ναυλία το Σάββατο 1 Οκτωβρίου και ώρα 20:30 στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα από συν-

θέτες όλων των εποχών, από Richard Strauss μέχρι και

Michael Jackson και θα ακουστούν μελωδίες από όλο τον

κόσμο.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Παλλήνης θα συμ-

πράξει με την Παιδική Χορωδία της Δημοτικής Ενότητας

Γέρακα την οποία θα διευθύνει η κα Φένια Μιχαηλίδη. 

Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση

στο Μαρκόπουλο
με τον Χάρη Παπασιδέρη

Με ένα πρόγραμμα σύγχρονης ελληνικής και ξένης μου-

σικής, αλλά και τραγούδια από την προσωπική δουλειά

του, ο Μαρκοπουλιώτης μουσικός Χάρης Παπασιδέρης

και το συγκρότημά του, θα εμφανιστούν στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, στις

8.30 το βράδυ.

«Η μουσική εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Κυριακάτι-
κης Πεζοδρόμησης και θα είναι η τελευταία για φέτος.  Η
επιλογή ενός νέου καλλιτέχνη από τον τόπο μας, για τη
λήξη αυτού του επιτυχημένου θεσμού, έχει ιδιαίτερη ση-
μασία.
Ο στόχος του θεσμού των “Κυριακάτικων Πεζοδρομή-
σεων” ήταν και παραμένει, η ανάδειξη των δημόσιων
χώρων και η «επιστροφή» των πολιτών σ’ αυτούς! Πι-
στεύουμε, ότι αυτή η προσπάθεια του Δήμου Μαρκοπού-
λου έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών και
υποσχόμαστε ότι θα εργαστούμε για την εξέλιξή της»,
δηλώνει ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης.

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο  Κ ΟΥ Κ Λ Α Σ

ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις  11.30 μεσημέρι

παιδική παράσταση κούκλας 

«Ο Ψαράς και η Χελώνα»
Ένας νεαρός ψαράς πιάνει μια πληγωμένη

χελώνα στα δίχτυα του και την παίρνει σπίτι

για να τη γιατρέψει. Κι όταν εκείνη μετα-

μορφώνεται σε μια πανέμορφη κοπέλα, αλ-

λάζει τελείως τη ζωή του...  
Διασκευή-Σκηνοθεσία-Κατασκευές: Μπέσυ Χαικάλη

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ παιδικό, 5 ευρώ ενήλικες

Διάρκεια 120’ με δημιουργική απασχόληση παιδιών

art gallery café

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ Τηλ.

2108958866 

Ηπειρωτικό Πανηγύρι στο Κορωπί
Σάββατο 1η Οκτωβρίου 

(1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου)

Στο κλαρίνο  Πετρολούκας Χαλκιάς!
Στα φωνητικά ο Αντώνης Κυρίτσης!

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Μεσογείων στο πλαίσιο

των καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεών του και σε

συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας διοργανώνει Ηπειρώ-

τικο παραδοσιακό πανηγύρι, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου ( Πλ. Ιατρού Μερ-

κούρη-οδός Πτεράρχου Ιωάννη Γκιόκα)

Οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες Πετρολούκας Χαλκιάς στο

κλαρίνο και ο Αντώνης Κυρίτσης στο τραγούδι υπό-

σχονται ένα αυθεντικό  παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι!

Ώρα έναρξης : 21.00μμ

«Αναπτύσσοντας 
το ανθρώπινο δυναμικό

μέσω της Γιόγκα»

Ο Δήμος Παιανίας, σε συνεργασία με το ΣΑΤΥΑΝΑΝ-

ΤΑΣΡΑΜ ΕΛΛΑΔΑΣ, οργανώνουν την Τετάρτη  5 Οκτω-

βρίου και ώρα 19:30, στην Αίθουσα της Συνιδιοκτησίας

διάλεξη με θέμα: «Αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυνα-
μικό μέσω της Γιόγκα»
- για βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής,

προσωπική ανάπτυξη, υγεία, γνώση, λιγότερο φόβο,

άγχος και στρες.

Ομιλήτρια θα είναι η ΣΟΥΑΜΙ ΣΙΒΑΜΟΥΡΤΙ ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ

Τα πρωτοβρόχια είναι εδώ...

Ο Σεπτέμβρης τελείωσε και ο Οκτώβρης  με τα πρωτο-

βρόχια του είναι εδώ….  

Πάντα υπάρχει όμως, διάθεση και χρόνος για να περά-

σετε μαζί με τα παιδιά σας, ξεχωριστά & δημιουργικά

Σαββατοκύριακα. 

Το Σάββατο 1  και την Κυριακή 2 Οκτώβρη στο ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ “Χρυσαλίδα”, για να ζήσουν απίθανες και

μοναδικές στιγμές!

16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Επικοινωνία:  22990-47999 /22990- 67999 /22990- 67770

- fax: 22990 - 47031

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου διοργανώνει το Σάβ-

βατο  1 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ., σε συνεργασία με

το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, δράσεις εθελοντικού

καθαρισμού στην κεντρική παραλία Αναβύσσου και στο

Λόφο Αγίου Νικολάου. Σημείο συνάντησης: «Πέτρινο»

Αναβύσσου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
3 Οκτωβρίου, Δευτέρα και ώρα 5μ.μ. αγιασμός με αρτο-

κλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας για την

έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου.

― Οκτώβριος. Καθιερωμένη εκδρομή μελών και φίλων

στην Τήνο μέσω Ραφήνας.

― 9 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής. Παρακολούθηση της

παράστασης “Ορφέας και Ευριδίκη” Διδώ και Αινείας -
Ανθρώπινα βήματα.
― Νοέμβριος: Ομιλία με θέμα “Συνέπειες της οικονομι-
κής κρίσης στην ελληνική οικογένεια”, στο ξενοδοχείο

“Οασις”, ώα 6μ.μ. Ομιλήτρια η Ελένη Κομνηνού, καθηγή-

τρια και μέλος του Δ.Σ. της Παναθηναϊκής.

― Δεκέμβριος, Χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης μελών

και φίλων με μπαζάρ στο ξενοδοχείο Congo Palace για

φιλανθρωπικό σκοπό.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ 
από εθελοντική ομάδα Δασοπροστασία Βούλας

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης

Βούλας, στο πλαίσιο των πολυάριθμων δράσεων προστα-

σίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτε-

ρης περιοχής του Υμηττού, διοργανώνει το Σάββατο 8

Οκτωβρίου καθαρισμό του δάσους του νότιου Υμηττού

(θέση Κρεββάτια) και των τριών ρεμάτων, Λυκορέματος, ρέ-

ματος οδού Χλόης και του ρέματος των οδών Σμόλικα-Υμητ-

τού. Σημείο συνάντησης έχει οριστεί η πλατεία Άλσους,

Πανοράματος (Αγ. Νεκτάριος) και ώρα 10:00 π.μ..

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματίσει αντί-

στοιχη δράση, για τον καθαρισμό του λόφου Πευκωτού

στα Πηγαδάκια. Σημείο συνάντησης το τέρμα της οδού

Κανελλοπούλου.

Καλούν όσους μπορούν, να στηρίξουν αυτές τις προσπά-

θειες γιατί το περιβάλλον, μας αφορά όλους μας. 

Και Σύλλογος Υπαλλήλων των 3Β
Εθελοντική «εκστρατεία καθαριότητας»  πραγματοπποίησε και ο

Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμέ-

νης και όπως δήλωσαν θα το συνεχίσουν. Η δράση θα επαναλη-

φθεί 22 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 πμ με τόπο

συγκέντρωσης το χώρο στάθμευσης στην ακτή της Βάρκιζας.  
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Τα νέα μέτρα βάζουν 

οριστική ταφόπλακα στο

ελληνικό εμπόριο και

στην οικοδομή
δηλώνει ο πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε. 

Κλεόβουλος Σαλλιαρέλης

«Η ελληνική κοινωνία και ο εμπορικός κόσμος δεν

μπορούν να σηκώσουν το βάρος των νέων μέτρων.

Μπαίνει ταφόπλακα στην κοινωνική συνοχή και

υποθηκεύεται το μέλλον του τόπου» τονίζει ο πρό-

εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Σιδηρι-

κών και Βιομηχανικών Ειδών (Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε.), Κλ.

Σαλλιαρέλης, που εκπροσωπεί 12.000 μικρές και

πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αφορμή τα νέα μέτρα

που αποφάσισε η κυβερνητική επιτροπή. 

Σε δήλωση του ο Κλ. Σαλλιαρέλης αναφέρει: «Η

αγωνία μας για την πορεία του τόπου και της οικο-

νομίας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Εμείς οι έμποροι

και ειδικότερα όσοι ασχολούνται με την οικοδομή,

έχουμε διαπιστώσει πρώτοι τις τεράστιες επιπτώσεις

της κρίσης.

Ελπίζω το υπουργείο οικονομικών να αντιληφθεί
τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
ο εμπορικός κόσμος. Η μία εμπορική επιχείρηση
μετά την άλλη βάζουν λουκέτο, τα κρούσματα αυ-
τοκτονιών αυξάνονται και ο αριθμός των ανέργων
μεγαλώνει.
Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δυστυχώς θα
βάλουν οριστική ταφόπλακα στο ελληνικό εμπό-
ριο και στην οικοδομή. Το τέλος των ακινήτων
μέσω της ΔΕΗ, η νέα μείωση των συντάξεων, η
μείωση του αφορολόγητου και όλα όσα σχεδιάζει
η κυβέρνηση πλήττουν βάναυσα το εισόδημα των
Ελλήνων και την κοινωνική συνοχή.

Πλέον οι επιχειρήσεις μεταναστεύουν στο εξωτε-
ρικό, οι νέοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα και όλοι
βλέπουν ότι τα πρωτοφανή μέτρα δεν θα φέρουν
τίποτε άλλο από λουκέτα, ύφεση και νέα τεράστια
προβλήματα. Δυστυχώς όμως τα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν δεν είναι τα οριστικά και κυρίως δεν
είναι αυτά που θα βγάλουν την Ελλάδα από την
κρίση. Σύντομα η κυβέρνηση ετοιμάζει και νέο χτύ-
πημα στην ελληνική οικονομία».

Για την Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

Κλεόβουλος Σαλλιαρέλης 

Την κατάργηση των διοδίων στην περιοχή των Αφιδνών

επαναφέρει στο προσκήνιο ο Δήμος Ωρωπού, με επιστολή

του στον υπουργό Υποδομών Γιάννη Ραγκούση. 

Να θυμίσουμε ότι έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες για να στα-

ματήσουν να πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής δύο διό-

δια για να πάνε το παιδί τους στο φροντιστήριο!

Θαρρώ πως από τα διόδια ξεκίνησε το κίνημα “δεν πλη-

ρώνω”.

Οκτώ σταθμοί διοδίων λειτουργούν στην περιοχή και έχουν

κάνει τους δρόμους απροσπέλαστους με κατάφωρη οικο-

νομική επιβάρυνση.

Το υπουργείο Υποδομών είχε υποσχεθεί ειδικές ρυθμίσεις

και χορήγηση καρτών για να εξυπηρετηθούν οι τοπικές με-

τακινήσεις, αλλά έμειναν στα ...χαρτιά.

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος δίνει το στίγμα

της κατάστασης στην επιστολή του επισημαίνονται ότι η

τιμή της βενζίνης έχει σκαρφαλώσει στο 1,7 ευρώ το λίτρο,

το έλλειμμα αστικών συγκοινωνιών εμποδίζει την χρήση

άλλων μεταφορικών μέσων ενώ η αύξηση των κομίστρων

στον ΟΣΕ καθιστά ασύμφορες τις μετακινήσεις με τον σι-

δηρόδρομο. 

Αλλά πλήττεται και ο τουρισμός θανάσιμα, αφού όπως ση-

μειώνει ο δήμαρχος «ποια τουριστική επιχείρηση θα κα-
τορθώσει να παραμείνει ανταγωνιστική και να επιβιώσει
στον Ωρωπό, όταν η προσβασιμότητα σ' αυτόν καθίσταται
πλέον προβληματική για τους πελάτες της λόγω κόστους
διοδίων και καυσίμων». 

Νέοι αγώνες

Ο Δήμος Ωρωπού καλεί σε συγκέντρωση τους κατοίκους

αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου, προκειμένου να συζητήσουν

νέες κινήσεις για διεκδίκηση του αυτονόητου!

Ως εφημερίδα αποφύγαμε επί ένα μήνα

και πλέον (από 25 Αυγούστου) να πά-

ρουμε θέση στο θέμα του Δημάρχου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (3Β)

λόγω της λεπτότητας του θέματος,

αφού προκειται για γεγονός πέραν της

θελήσεως του ανθρώπου, θέμα βαρύτα-

της τρώσης της υγείας του Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα και για την οποία ευχόμαστε

ολόψυχα ταχεία και πλήρη αποκατά-

σταση, πέρα και άσχετα από οποιαδή-

ποτε κριτική στάση απέναντί του.

Της πολιτικής προέχει ο

άνθρωπος

Ομως η εφημερίδα, ως εκ της θέσεώς

της και των αντιλήψεων που μας δια-

πνέεουν, για το ρόλο του Τύπου - πέραν

της πληροφόρησης, της διαμόρφωσης

της κοινής γνώμης και της άτυπης θετι-

κής παρέμβασης στα τοπικά κυρίως δρώ-

μενα -  ιδιότυπο ρόλο άτυπου

“Συνήγορου του Δημότη” και του πο-

λίτη.

Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να

λάβουμε θέση, μετά μάλιστα τις παρεμ-

βάσεις επί του θέματος των δημοτικών

συμβούλων στη συνεδρίαση της 25/9/11.

Τι είπαν οι σύμβουλοι

Γρ. Κωνσταντέλλος: «Καφενόβιες συζη-

τήσεις κάνουν κακό και στο δήμαρχο και

στο Δήμο. Ζητάμε ενημέρωση από επίσημα

χείλη και προοπτική και πρόγνωση καταρτι-

σμένη, για την υγεία του Δημάρχου».

Γ. Σκουμπούρης: «υπάρχει θεσμικό κενό
και πρέπει να καλυφθεί. Το άρθρο 89 του
Κώδικα περί Δήμων Κοινοτήτων καθορί-
ζει επακριβώς τι πρέπει να γίνει στο
Δήμο».
Γ. Γκολφινόπουλος: «αναγκαιότητα
ενός επίσημου ιατρικού ανακοινωθέντος
για την πορεία του Δημάρχου».
Και ο Διον. Κοντονής, αφού ξεχώρισε

τον άνθρωπο, από το Δήμαρχο, Γρ. Κα-

σιδόκωστα που βιώνει μία δύσκολη κα-

τάσταση καθώς και η οικογένειά του,  μί-

λησε για εξωθεσμική κατάσταση του

Δήμου “είμαστε εκτός προθεσμιών. Η
θέση τυπικά και ουσιαστικά θεωρείται
κενή, αφού από τις 24/9 δεν πάρθηκε
κάποια απόφαση”.

Η Δημοτική αρχή 

εκτός νομιμότητας

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - παρ’

όλο που υστερεί από πλευράς ρητής δια-

τύπωσης έναντι του Συντάγματος, που

προβλέπει π.χ. για τον Πρωθυπουργό1 και

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας2 σε περί-

πτωση αδυναμίας για λόγους υγείας ή για

οποιονδήποτε λόγο ν’ ασκήσει τα καθή-

κοντά του, αναπλήρωση ή αντικατάστασή

τους - ο Δημοτικος Κώδικας προβλέπει

στο άρθρο 89 παρ. 2 ότι “σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας” του Δημάρχου,

“...τα καθήκοντά του ασκεί αντιδήμαρχος,
ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου”.

Και συμπληρώνει ο Κώδικας ότι ο ορισμός

Αντιδημάρχου που θα ασκεί τα καθήκοντα

του Δημάρχου, πρέπει να γίνει από το Δη-

μοτικό συμβούλιο «μέσα σε προθεσμία

πέντε (5) ημερών», από το γεγονός.

Που σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο

έχει παραλείψει βασική υποχρέωσή του

επί έναν ολόκληρο μήνα. Μιλάμε δηλαδή

για παράβαση καθήκοντος κεφαλαι-

ώδους σημασίας.

Αγνοια του Κώδικα επί του προκειμένου

είναι ασυγχώρητη.

Εξάλλου πώς γνωρίζουν το ακριβώς προ-

ηγούμενο άρθρο του Κώδικα, το 88, που

ορίζει ότι η αρμοδιότητα του Δημάρχου

της υπογραφής των χρηματικών ενταλ-

μάτων είναι μη μεταβιβάσιμη; Γι’ αυτό

προφανώς δεν εκδίδουν χρηματικά εν-

τάλματα!

Αυτό σημαίνει ότι εκτός της ουσιώδους

“τυπικής” παράλειψης ορισμού Αντιδη-

μάρχου, ο Δήμος υπολειτουργεί και μάλι-

στα μη σύννομα.

Αποφεύγω περαιτέρω λεπτομέρειες, επι-

σημαίνοντας μόνον ένα: ο  Δήμαρχος δεν

επιτρέπεται ν’ απουσιάσει περισσότερο

από 30 ημέρες το χρόνο και σε εξαιρετι-

κές περιπώσεις, όπως η παρούσα, τρεις

(3) μήνες με άδεια του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. Δηλαδή το αργότερο μέχρι 25

Νοεμβρίου τ.ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν έχει πα-

ραλείψει:

1ον Να καλύψει τον ασθενή  Δήμαρχο,

παρέχοντάς του την τρίμηνη αυτή άδεια

απουσίας για εξαιρετικούς λόγους3 και

2ον Εχει παραλείψει να ορίσει αντιδή-

μαρχο που ν’ αναπληρώνει το Δήμαρχο

στα καθήκοντά του. Το ότι ο Δήμαρχος

είχε ορίσει Αντιδήμαρχο που να τον ανα-

πληρώνει υπό κανονικές συνθήκες, ΔΕΝ

αρκεί και δεν είναι σύννομο, σύμφωνα με

τον ισχύοντα κώδικα, γιατί υπό κανονικές

συνθήκες μπορούσε ν’ ανακαλέσει με αι-

τιολογημένη απόφασή του και τις αρμο-

διότητες και το αξίωμα.

Εξ’ άλλου ο Νόμος ορίζει όπως τα είπαμε

παραπάνω και οι νόμοι που είναι δίκαιοι,

σύμφωνοι με τον ορθό λόγο και απολαμ-

βάνουν της κοινής αποδοχής πρέπει να

τηρούνται.

Κώστας Βενετσάνος

―――――
1. Σύνταγμα αρθ. 38 § 2 «...ή αδυνατεί για λόγους

υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του...»
2. Σ. αρθ. 32§1 εδαφ. 2 και αρθ. 34  §1 & 2 «...ή αν

κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα
καθήκοντά του...»

3. Δ.Κ.Κ. αρθρ. 91 § 2.

Οι εξαγγελίες  για κατάργηση διοδίων στον Ωρωπό έμειναν στα χαρτιά
Ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις 

Πρέπει να ορισθεί Αναπληρωτής Δημάρχου

Θεσμικό κενό - Εκτός νομιμότητας ο Δήμος 3Β
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Η “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”

Αγαπητοί συμπολίτες

Ο Υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδη απαν-

τώντας σε επερώτηση στη Βουλή, ανέφερε

ότι, θα δοθεί στους Δήμους όλης της Χώρας

το ποσό των 53.468.750 € για την εξόφληση

των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, που

αποτελεί το 25% της τρίτης από τις οκτώ ετή-

σιες ισόποσες δόσεις που προβλέπονται από

την προγραμματική σύμβαση που είχε υπο-

γραφεί στις 22/05/2009 μεταξύ του Υπουργού

Εσωτερικών κ. Α. Νάκου και του προέδρου

της ΚΕΔΚΕ κ. Ν. Κακλαμάνη. Αυτή προβλέπει

ότι οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς

τους Δήμους συνολικού ποσού 1.711.000.000

€, θα αποδίδονται την 31/01 κάθε έτους σε 8

ισόποσες δόσεις των 214.000.000 € εκάστης.

Η δήλωση του αυτή επιβεβαιώνει με επίσημο

τρόπο τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας

του Δήμου μας που αποδόθηκαν κατόπιν αι-

τήσεώς μας για τις οφειλές της Πολιτείας και

παρατίθενται παρακάτω.

Επεξήγηση 1η : Το σύνολο των μακροπρόθε-

σμων υποχρεώσεων του Δήμου είναι

3.942.043,08 € και αφορά δόσεις δανείων :

• 180.662,11 € που είναι το υπόλοιπο των δό-

σεων από 14 δάνεια συνολικού ποσού

2.344.758,85 € που είχαν συναφθεί την περίοδο

1993 – 1997 (επί Δημαρχίας κ. Κ. Γκίκα) και με

έτος πληρωμής της τελευταίας δόσης το 2014.

• 530.161,73 € που είναι το υπόλοιπο των δό-

σεων από δάνειο συνολικού ποσού 1.225.743,55

€ που είχε συναφθεί το έτος 2001 (επί Δημαρ-

χίας κ. Π. Παπαγιανόπουλου για πληρωμή οφει-

λών στην ΕΥΔΑΠ) και με έτος πληρωμής της

τελευταίας δόσης το 2015.

• 3.231.219,24 € που είναι το υπόλοιπο των

δόσεων από 5 δάνεια συνολικού ποσού

5.922.673,34 € που είχαν συναφθεί την περίοδο

2006 – 2008 (επί Δημαρχίας κ. Θ. Αθανασόπου-

λου) και με έτος πληρωμής της τελευταίας

δόσης το 2018. Το 45,44% των δόσεων των δα-

νείων που συνάφθηκαν επί Δημαρχίας κ. Θ. Αθα-

νασόπουλου είχαν αποπληρωθεί μέχρι την

31/12/2010. 

Επεξήγηση 2η: Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων είναι 6.389,676,00 €. 

Αφορά οφειλές του Δήμου 3.029.497,57 €

προς την ΕΥΔΑΠ και 3.360.178,43 € σε διά-

φορους άλλους δικαιούχους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου οι συνολικές οφειλές της

Πολιτείας προς τον Δήμο την περίοδο

01/01/2003 – 31/12/2010 είναι 3.229.335,38 €

(από τους Κοινωφελείς Αυτοτελείς Πόρους

2.031.505,50 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων 445.373,00 € και από άλλους

φορείς του Δημοσίου 752.456,88 € π.χ.

ΘΗΣΕΑ, ΕΣΔΚΝΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π.)

Αν η Πολιτεία είχε αποδώσει όλα τα οφειλό-

μενα στον Δήμο τότε ο Δήμος θα είχε στο τα-

μείο 1.533.280,81 € έχοντας εξοφλήσει

όλους τους προμηθευτές την 31/12/2010,

εξαιρουμένων των οφειλών στην ΕΥΔΑΠ που

δεν είχαν εισπραχθεί εξ ολοκλήρου από το

Δήμο την 31/12/2010. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το 2ο εξάμηνο

του 2010 η Πολιτεία δεν απέδωσε στον Δήμο

ποσό 1.097.432,75 € (από τους πόρους ΚΑΠ

936.832,75 € και από τους πόρους ΣΑΤΑ

160.600,00 €). 

Επεξήγηση 3η : Το ποσό των συνολικών υπο-

χρεώσεων 10.331.719 € έχει προκύψει μετά

από  διόρθωση των Υπηρεσιών του Δήμου

«πλασματικού» ποσού, 1.839.416,62 €, που

είχε αρχικά εσφαλμένα καταχωρηθεί στη

βάση δεδομένων του Υπουργείου με αποτέ-

λεσμα την βελτίωση της θέσης του Δήμου

από το 101% στο 86%. 

Επεξήγηση 4η: Στη Βάση δεδομένων του

Υπουργείου δεν έχουν καταχωρηθεί οι οικο-

νομικές απαιτήσεις που διεκδικούνται δικα-

στικά. Όταν τελεσιδικήσουν οι δικαστικές

υποθέσεις τότε θα καταχωρηθούν τα ποσά

που τελικά θα επιδικαστούν.

Συμπέρασμα Τα επίσημα οικονομικά στοιχεία

ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ με τον πλέον ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ-

ΤΙΚΟ τρόπο τις ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΝΑΛΗΘΕΙΣ,

ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΕΣ και ΕΠΙΠΟΛΑΙΕΣ προεκλογικές

και μετεκλογικές εξαγγελίες της Δημοτικής

Αρχής και του Δημάρχου κ. Κιούση περί ΝΑΡ-

ΚΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ και ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ Δήμου.

Εμείς ενημερώνουμε με υπευθυνότητα και τεκ-

μηρίωση και παραπέμπουμε τη Δημοτική Αρχή

στην κρίση των συμπολιτών μας.

Η Σ.Ε. της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

Η Οικονομική κατάσταση του  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
με δύο διαφορετικές οπτικές

Προ εβδομάδος κατατέθηκαν στη Βουλή,  τα στοιχεία για τα χρέη (μακροπρόθε-

σμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) των Δήμων όλης της χώρας, μετά από

ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου.

Είναι στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου η οποία ενη-

μερώνεται με ευθύνη των ίδιων των Δήμων.  

Διαφωνώντας για ότι αφορά το Κορωπί, η “Αναγέννηση” που είχε και τη δημο-

τική πλειοψηφία στην προηγούμενη δημοτική περίοδο εξέδωσε ανακοίνωση στην

οποία παρουσιάζει τα δικά της στοιχεία. Κατηγορεί δε τον νυν δημαρχο Δημ.

Κιούση, ότι τα στοιχεία που έδωσε είναι αναληθή.

Εμείς ζητήσαμε και την θέση του Δημ. Κιούση και παρουσιάζουμε τις απόψεις και

των δύο εκπροσώπων των παρατάξεων.

Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογι-

σμός του Δήμου/2010, ο οποίος εμφανίζει σύνολο υποχρεώσεων για τον Δήμο

12.172.000,00 €, και σύνολο απαιτήσεων οι οποίες διεκδικούνται δικαστικά

14.000.000 εκ περίπου €, προηγούμενων οικονομικών διαχειρίσεων.

Από τα δικαστικά διεκδικούμενα τα 12.782.000,00 € αφορούν απαιτήσεις των με-

λετητών της αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, θέμα το οποίο συζητήθηκε

πρόσφατα και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Δήμου, παρόντων

πλην των άλλων και των συμβούλων Αριστείδη Γκίκα και Αντωνίου Ντούνη.

«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ σαν αντι-
πολίτευση πλέον, με ανακοί-
νωσή της την προηγούμενη
εβδομάδα στον τοπικό Τύπο,
αντί να ζητήσει συγγνώμη
από τους δημότες για τα
χρέη που άφησε στο Δήμο
και το Πνευματικό Κέντρο
βγαίνει και προκαλεί  και επι
πλεον μας ζητάει να την χει-
ροκροτήσουμε για τον τρόπο
με το οποίον διοίκησε τον
Δήμο τα προηγούμενα χρό-
νια, και τις μεν  πιστοποιημέ-
νες   οφειλές που αφησε να
ανέρχονται  στα
12.172.000,00 €,  τις δε δικα-
στικώς διεκδικούμενες να αγ-
γίζουν τα 14.000.000 εκ.€.
...
Και ρωτάμε, όταν σε μια οικο-
γένεια μειώνονται τα έσοδα, τι
κάνει; Το αυτονόητο, μειώνει
τα έξοδά της. Και αυτοί αντί να
μειώσουν τα έξοδα αντιθέτως
τα αύξησαν.  Έφτασαν το Δήμο
σε αυτό το χάλι και ζητούν να

τους ευχαριστήσουμε κιόλας. 
Δεν έχουν καταλάβει ακόμα
ότι οι πρακτικές αυτές και
αυτού του είδους η διαχεί-
ριση των οικονομικών έφτα-
σαν την χώρα μας σε αυτό το
σημείο.
Ζητούν να τους ευχαριστή-
σουμε γιατί άφησαν μόνον
αυτά τα λίγα εκατομμύρια
χρέη, χωρίς καμία ηθική ανα-
στολή. Για όλα αυτά μία
μόνον λέξη τους ταιριάζει.
ΝΤΡΟΠΗ. 
Και  δεν τα λέμε εμείς, τα
λέει η έκθεση των ορκωτών
λογιστών για τον έλεγχο των
οικονομικών του Δήμου για
το έτος 2010 της Διοίκησης
του κου Αθανασόπουλου.
Τον ισολογισμό με την έκ-
θεση αυτή και οι ίδιοι οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι της
Αναγέννησης υπερψήφισαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο,
μόλις την προηγούμενη
εβδομάδα. Χρησιμοποιούν οι

κύριοι αυτοί της «Αναγέννη-
σης», κάθε φορά στοιχεία τα
οποία τους βολεύουν, απομο-
νώνοντας ή αφαιρώντας
αυτά που δείχνουν την πραγ-
ματική κατάσταση των οικο-
νομικών του Δήμου.
Γιατί τόσα χρόνια έτσι διοι-

κούσαν. Έκρυβαν την αλή-
θεια από τους δημότες. 
Εμείς όμως, τηρούμε τις δε-
σμεύσεις μας. Ό,τι είχαμε
εξαγγείλει προεκλογικά, το
τηρούμε  μετεκλογικά, και
προς αυτήν την κατεύθυνση
κινούμεθα. 
Αντί λοιπον να ζητήσουν
συγγνώμη από τους συνδη-
μότες μας, για τις λανθασμέ-
νες επιλογές και ενέργειές
τους, οι οποίες οδήγησαν τον
Δήμο σε αυτή την τραγικη
θεση, με τις δικαστικές διεκ-
δικήσεις τρίτων ύψους τόσων
εκατομμυρίων €, βγαίνουν
και πανηγυρίζουν. 

Συνέχεια στη σελ. 9

«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»: Η “Αναγέννηση” προκαλεί

Από την επεξεργασία των οικονομικών αναλυτικών στοιχείων προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα.

Σημείωση : Η ταξινόμηση έχει γίνει από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες τιμές.
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«Tας εταίρας βασιλέων είναι βασίλισσες»
Διογένης 

Εταίρες* στην αρχαιότητα ονομάζονταν

κατ’ ευφημισμόν οι γυναίκες, που τα ήθη

τους ήταν χαλαρά και ελαφρά.  Με δυό

λόγια εταίρες ήταν οι γυναίκες, που που-

λούσαν το σώμα τους για σαρκική ηδονή,

έναντι χρηματικού ή άλλου ανταλλάγματος.

Καλό είναι εδώ να εστιασθούμε στη φράση

“άλλο αντάλλαγμα”, γιατί αυτό σήμερα σαν

πρόσχημα έρχεται να απαλύνει την πράξη,

η οποία ούτως ή άλλως συμπεριλαμβάνεται

σε αυτό που στην καθαρεύουσα λέγεται εκ-

πόρνευση. 

To δε  και  καθ΄ οιονδήποτε τρόπο  τέτοιο

σαρκικό συναλλασσόμενο εμπόρευμα,  λέ-

γεται πόρνη -  αυτά για να τα λέμε όλα με

το πραγματικό τους όνομά. 

Αυτές οι εταίρες στην αρχαιότητα  είχαν κυ-

ρίως κατακλύσει την Κόρινθο.  Η Κόρινθος,

πόλη - γέφυρα  στο δρόμο του εμπορίου,

μάζευε πολύ κόσμο ανδρικό, κυρίως ναυ-

τικό,  πολύ χρήμα, και αποτελούσε γόνιμο

έδαφος για σπατάλη. 

Εκεί το επάγγελμα της εταίρας, όπως θα

δούμε παρακάτω, ήταν στενά συνδεδεμένο

με τη λατρεία  της θεάς Αφροδίτης.  

Η ιστορία δε αυτού του επαγγέλματος, φαί-

νεται ότι αρχίζει από τις  Ιωνικές πόλεις της

Μικράς Ασίας, όπου ο πλούτος  και η τρυ-

φηλή ζωή  των κατοίκων, προφανώς δημι-

ουργούσε προκλητικές επιδόσεις στις εν τω

σώματι και από του σώματος εργαζόμενες

γυναίκες. 

Για πρώτη φορά συναντάμε στη γυναίκα το

προσωνύμιο εταίρα,  στον Ηρόδοτο. Ο ίδιος

πάλι μας λέγει,  ότι αυτές οι γυναίκες,

εκείνη την εποχή, ήταν συνήθως  δούλες,

ή δούλες που είχαν απελευθερωθεί και

σπανιότερα ελεύθερες.  Οι κατ’ επάγγελμα

της εκμετάλλευσης του σώματος εταίρες,

συνέρρεαν εκεί όπου  υπήρχε χρήμα.

Πρώτη, όπως είπαμε,  τέτοια δόξα διεκδι-

κούσε  η Κόρινθος και το πέρασμά της. Εκεί

πλήθη  γυναικών συνέρρεαν “ών οι πλεί-
ονες εισίν ιέρειες”, δηλαδή οι περισσότερες

από τις  οποίες ήταν αφιερωμένες ιέρειες.

Ιέρειες εξ ού και ιερόδουλες  της Αφροδί-

της και ήταν  πάρα  πολλές, χίλιες μάλιστα

αναφέρονται. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, οι

κατά τον  πολύ απόστολο Παύλο φιλόξενοι

περί τα τοιαύτα Κορίνθιοι, έστησαν σε

αυτές ένα ειδικό ναό για να προσεύχονται.

Αυτό, όπως πάλι γράφεται έγινε, επειδή

όταν οι Πέρσες εξεστράτευσαν κατά της

Ελλάδας, οι ιέρειες εταίρες μαζεύτηκαν και

όλες μαζί προσευχήθηκαν, δεόμενες υπέρ

της σωτηρίας της Κορίνθου. Αυτό συγκί-

νησε τους Κορινθίους και στο Κράνειο

Άλσος περιγράφεται ο ναός της Μελαινίδος

Αφροδίτης,  σαν τέτοιο στέγαστρο, όπου

υπηρετούσαν ως “πλείσται εταίραι”. 
Και στην Αθήνα, από αγγεία, σπασμένα κε-

ραμεικά και όστρακα, καταδεικνύεται η επέ-

λαση τέτοιων γυναικών και η εξάπλωση του

επαγγέλματος. Παρατηρούμε   αυλητρίδες

με νέους στη γυμνή αγκαλιά τους, εκ της

κραιπάλης εμέσσοντας, αλλού χορευτές

και λικνιζόμενες καλλιτέχνιδες, και άλλα

τέτοια ωραία, για να μη νομίζουν οι υπερή-

φανοι νεοέλληνες ότι αυτοί πρώτοι ανακά-

λυψαν την κίνηση της γης και τη θέωση του

ωραίου.

Δυστυχώς το μάρκετινγκ του γυναικείου

σώματος, του υπό ποικίλη μορφή υποδου-

λωμένου  ήταν από παλιά  το πρώτο στη

χρηματιστηριακή ζήτηση.  Σήμερα βέβαια

σαν πράξη, μακιγιαρίζει  ψιμυθιοποιεί και

ωραιοποιεί  και εθελοκαλύπτει, την υποκρυ-

πτομένη πορνεία. 

Το φυσικό κάλλος,  όταν συνοδευόταν από

κάποιου  βαθμού πνευματική ανάπτυξη συγ-

κινούσε τα μάλα τις ευαίσθητες καρδιές

των Αθηναίων πολιτών· Αρχόντων και πλη-

βείων. Τα πορτοφόλια άδειαζαν και οι περι-

ουσίες άλλαζαν  χέρια και οι πατρίκιοι

εγένοντο  εν μια νυκτί πένητες.  ¨Ετσι  η

Νικώ, που το παρατσούκλι της ήταν Αίξ, δη-

λαδή κατσίκα   κατέφαγε και εξόντωσε οι-

κονομικά τον εραστήν της Θαλλόν: «Αίξ –
η εταίρα – ότι τον μέγαν κατέφαγ’ εραστήν
ποτέ Θαλλόν». 
Αυτά όμως τους Αθηναίους δεν τους πτο-

ούσαν· μάλιστα καμάρωναν. Όπως δε,  μας

πληροφορεί ο  Παυσανίας, στις Περιηγή-

σεις του  τις έστηναν και αγάλματα. 

Στη “Λέαινα” την εταίρα, τη φίλη του τυ-

ραννοκτόνου Αριστογείτονα, έστησαν προς

τιμήν της Χάλκινη Λέαινα. Και αυτό, γιατί

όταν την συνέλαβε  ο Ιππίας, ο τύραννος ο

οποίος  είχε ξεφύγει από το φονικό -που για

αυτόν είχε οργανωθεί και άλλος,  την πλή-

ρωσε - τη σκότωσε γιατί δεν κατέδωσε τους

συνεργάτες  συνωμότες. Στους Δελφούς η

Φρύνη, εκτός από το άγαλμά της, που τις

είχαν στήσει στη γενέτειρα της τις Θεσπιές

στο ναό του Έρωτα, είχε και το δικό της επί-

χρυσο άγαλμα στους Δελφούς, φτιαγμένο

από τον Πραξιτέλη.   Και όχι μόνο αυτό. Για

να την τιμήσουν, το είχαν στήσει  ανάμεσα

στους βασιλιάδες της Σπάρτης  Αρχίδαμο

και της Μακεδονίας Φίλιππο,  με  την επι-

γραφή:  “Επικλέους Θεσπική”.
Στην Αθήνα, φαίνεται ότι οι ελεύθερες εταί-

ρες, που κατέτρωγαν τις περιουσίες των αν-

δρών, είχαν γίνει το φόβητρο. Γι’ αυτό ο

Σόλων για να μην πηγαίνουν οι πολίτες και

ιδιαίτερα οι νέοι στις “μεγαλόμισθες”,  τις

άλλες τις πολλές τις περιμάζεψε και τις εγ-

κατέστησε σαν νόμιμες  “κοινές” σε οική-

ματα γνωστά ως πορνεία,  εταιρεία, εργα-

στήρια, κασαυρεία, χαμαιτυπία κ.α. 

«Πρώτος ο Σόλων έστησεν  γύναια πριάμε-
νος ίνα μη εξαμαρτάνουν οι νέοι εις ό μη
προσήκον ήν».
Σοφός ο Σόλων, τις έβαλε να πληρώνουν

και φόρο “τον πορνικό”. 

Μάλιστα δε, λέγεται ότι από τα χρήματα

αυτά, ο Σόλων έχτισε και τον ναό της Παν-

δήμου Αφροδίτης. 

Σχετικά διαβάζομε στους Δειπνοσοφιστές

του συγγραφέα Αθηναίου, ότι «ο Σόλων και
Πανδήμου Αφροδίτης ιερόν πρώτον ιδρύ-
σασθε, αφ’ ών ηργυρίσαντο αι προστάσαι
των οικημάτων», όπου επιβεβαιώνεται ότι

με τα χρήματα των γυναικών αυτών χτί-

στηκε ο  ναός. 

Ποιές ήταν, η Λαϊς, η Φρύνη,  η Λεόντιον

του Επίκουρου, αλλά η και ονομαστή Ασπα-

σία, που κατά κάποιους, με την ιστορία της

Σάμου ήταν αυτή που έδωσε την πρώτη

αφορμή, ώστε να συρθεί    ο Περικλής  στον

καταστροφικό για την Ελλάδα Πελοποννη-

σιακό πόλεμο, θα μιλήσομε στα επόμενα

άρθρα. 

Το ίδιο δεν είχε κάνει και η ωραία Ελένη  με

τον Τρωϊκό πόλεμο;  Και πιο παλιά εκείνη η

Εύα με τον Αδάμ, που τον είχε βάλει να

αμαρτήσει; 

Λέτε να είχε δίκιο ο βυζαντινός αυτοκράτο-

ρας Θεόφιλος, όταν είπε στην  Κασσιανή

ότι  «εκ γυναικός πηγάζουν  τα φαύλα»;
Εσείς το πιστεύετε;  Εγώ  πάντως όχι. 

Γιατί είθισται και επιτρέπεται στους άνδρες,

στην προσπάθεια που κάνουν να αποτινά-

ξουν την ενοχή τους από τα δικά τους λάθη,

να φροντίζουν να τα φορτώνουν σε τρί-

τους. 

«Έξεστι τοις ανδράσι» , που λένε.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――――――

* Στο πολυτονικό  η λέξη εταίρα  παίρνει πνεύμα δασεία.  

Βοηθήματα. 

1) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου. Εκδ. Δομή

2) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα.

3) Ν. Παπαχατζή “Παυσανίου: Ελλάδος Περιήγησις”,  Εκ-

δοτικής Αθηνών 

4) A.A. Long Q “Ελληνιστική Φιλοσοφία”, ΜΙΕΤ

5) Λεξικό “Σουϊδα”, Εκδ. Θύραθεν.

Περί εταιρολογίας και Εταιρών
(Μέρος πρώτο)

Είμαι κάτω από 55 ετών, ανώτερος αξιωματικός ε.α. και

φτύνω στα μούτρα σας. Έχω τιμηθεί με όλα τα μετάλλια

και τα παράσημα, με εύφημο μνεία για τις υπηρεσίες μου,

δεν έχω τιμωρηθεί ποτέ και έχω υπηρετήσει σε όλο τον

κόσμο.

Έχω υπηρετήσει 22 χρόνια στην ειδική μονάδα ΧΩΚ (σ.σ.

συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων) και ήμουνα παν-

τού και πάντα, και στην κρίση των Ιμίων ενεργοποίησα τους

πυραύλους. Στα 39 μου έπαθα έμφραγμα και υποβλήθηκα

σε εγχείριση ανοιχτής καρδιάς.

Από τότε τοποθετήθηκα σε υπηρεσία γραφείου, αποφά-

σισα να παραιτηθώ στα 50 μου, με σκοπό να φροντίσω την

υγεία μου.

Επειδή, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα μοσχεύ-

ματα έχουν ορισμένο χρόνο ζωής, δεν πρόκειται να φτάσω

στην ηλικία των 55 ετών, φτύνω τώρα στα μούτρα σας,

γιατί δεν προλαβαίνω να φτύσω στους τάφους σας.

Λυπάμαι μόνο που από τους αξιωματικούς του Κέντρου

Επιχειρήσεων είμαι ο μόνος στη ζωή, από τους (3) τρεις

συμμαθητές μου στην ίδια υπηρεσία έχουν πεθάνει οι δύο

σε ηλικία 40 χρονών και φέτος πέθανε και ο αντικατα-

στάτης μου σε ηλικία 35 ετών, όλοι από έμφραγμα και όλοι

από το υψηλό στρες.

Λυπάμαι μόνο που δημιούργησα οικογένεια με τρία παιδιά

και τα τρία επιστήμονες και άνεργα! Λυπάμαι που τόσα

χρόνια ήμουν δίκαιος και τίμιος, λυπάμαι που για τα χάλια

της Πατρίδος μου εσείς είστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι και

την πληρώνουμε μόνο εμείς.

Λυπάμαι που με υποχρέωσαν να πληρώνω τα Ταμεία σας

και δεν μπορώ να εισπράξω τα χρήματα ούτε καν τις ει-

σφορές μου (λόγω αδυναμίας πληρωμής ΜΤΣ-ΒΕΑ) και

δεν μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου. Επειδή κάποιοι τα

φάγανε και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.

Λυπάμαι που τόσα χρόνια δεν σας πήγα στα δικαστήρια,

γιατί επί 30 χρόνια, με υπολογισμένα 10 χρόνια και πέραν

του ωραρίου, νυχτερινά και αργίες, δεν πήρα ούτε μία

δραχμή υπερωρίες, ενώ οι πλασματικές υπερωρίες πάνε

σύννεφο παντού.

ΥΓ. Επειδή δεν ήμουνα ποτέ ζήτουλας, θα ψάξω για

μαύρη εργασία για να βοηθήσω την οικογένειά μου και για

να μη φτάσω στο σημείο να σκοτώσω κάποιον πολιτικό

ανεύθυνο.

Παραθέτω τα προσόντα μου, αν κάποιος μπορεί να με

χρειαστεί:

Γνωρίζω Αγγλικά, γνωρίζω υπολογιστές, ξέρω από ασυρ-

μάτους, γνωρίζω όλα τα όπλα, ατομικά και ομαδικά, μπορώ

να σκοτώσω απο 300 μ. απόσταση με μία σφαίρα, μπορώ

να αναχαιτίσω ολόκληρο σμήνος αεροσκαφών και ελικο-

πτέρων, μπορώ να ανατινάξω οποιοδήποτε κτίριο, μπορώ

να κάνω παρεμβολές, μπορώ να κάνω ό,τι δολιοφθορά

μπορείτε να φανταστείτε. Έχω ειδική εκπαίδευση στους

υπολογιστές με ό,τι αυτό συνεπάγεται ...

Μ.Χ.

Ανώτερος Αξιωματικός ε.α.

(Σημ. «7ης»: Τη συγκλονιστική αυτή επιστολή-καταγγελία αναδημοσιεύουμε
από το φύλλο της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου, της εφημερίδας «δημο-
κρατία», στη διάθεση της οποίας –ως δηλώνεται- βρίσκονται τα πλήρη στοι-
χεία του επιστολογράφου).

Σας φτύνω στα μούτρα ...
Ανοιχτή επιστολή ανώτερου αξιωματικού ε.α. προς την κυβέρνηση για τα νέα μέτρα
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Για όσους παρακολούθησαν από την επομένη των εκλο-

γών του 2009 τη μεθόδευση της κυβερνητικής παρεού-

λας,  να αναδειχθεί ως αναπόφευκτη αναγκαιότητα η

υπαγωγή μας στις νεοκατοχικές δυνάμεις της Τρόϊκας,

δεν απετέλεσε έκπληξη η αποκάλυψη ότι ο πρώην

υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου

φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 ώστε να μπορεί ο Γιώρ-

γος Παπανδρέου να διασύρει διεθνώς και να ελεεινο-

λογεί επί μήνες την ελληνική δημόσια διοίκηση και

οικονομία, καθιστώντας -και με σειρά άλλων στοχευμέ-

νων μεθοδεύσεων- κουρελόχαρτα τα ομόλογα του ελ-

ληνικού Δημοσίου.

Η κυβέρνηση και οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επεχείρη-

σαν μάταια να στήσουν ασπίδα προστασίας για τον

πρώην «τσάρο» της Οικονομίας, αλλά οι βουλευτές της

Ν.Δ.  στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, κάνοντας

χρήση του κανονισμού, εξανάγκασαν την πρόεδρο της

επιτροπής να προβεί σε κλήτευση του Γ. Παπακων-

σταντίνου προκειμένου να λογοδοτήσει για την άθλια

σκευωρία κατά του εθνικού συμφέροντος. Στο σκαμνί

του κατηγορουμένου, ως συνένοχος, θα καθίσει και ο

πρόεδρος της Στατιστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Γεωρ-

γίου, τον οποίο σύσσωμη σχεδόν η αντιπολίτευση τον

εγκαλεί ως συνυπεύθυνο του μαγειρέματος των στοι-

χείων.

Την αρχή των αποκαλύψεων έκανε με ακλόνητα στοι-

χεία το πρώην μέλος του προεδρείου της ΕΛΣΤΑΤ, Ζωή

Γεωργαντά για να παυθεί στη συνέχεια από την θέση

της, όπως και τα υπόλοιπα πέντε μέλη του προεδρείου,

με απόφαση του νυν υπουργού Οικονομικών Βαγγέλη

Βενιζέλου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους στην αρ-

μόδια επιτροπή της Βουλής, ο Ανδρέας Γεωργίου παρα-

ποίησε εν αγνοία τους τα στατιστικά στοιχεία για το

έλλειμμα, χωρίς ποτέ να ενημερώσει τα άλλα έξη μέλη

του προεδρείου για την μεθοδολογία αξιοποίησης και

καταγραφής των δεδομένων. Άφησαν δε σαφείς υπαι-

νιγμούς ότι ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ενήργησε ως υπο-

χείριο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και του

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ο Ανδρέας Γεωργίου στο άγριο σφυροκόπημα που δέχ-

θηκε από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών απαν-

τούσε ...«άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε», προκαλώντας

αντιδράσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης, που

ποίκιλαν από οργισμένα σχόλια μέχρι γέλια. Το πιό κρί-

σιμο ερώτημα τού ετέθη από τον βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ.

Μάκη Βορίδη, ο οποίος τον κάλεσε να απαντήσει εάν

είναι διατεθειμμένος να δώσει ο ίδιος στην επιτροπή το

αρχείο της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, χωρίς

όμως να λάβει την παραμικρή απάντηση από τον εντε-

λώς προκλητικό στατιστικο-μάγειρο.

Συνέχισε δε να υποτιμά την νοημοσύνη των βουλευτών,

όταν στην παρατήρηση του βουλευτή της Ν.Δ. Τραγάκη:

«Οι απαντήσεις σας δεν είναι πειστικές. Δεν μας λέτε
γιατί συμπεριλάβατε και τα ελλείμματα 17 ΔΕΚΟ, όταν
σε καμμία χώρα της Ε.Ε. δεν εφαρμόζεται αυτό», ο Γε-

ωργίου απάντησε ότι ...έπραξε το σωστό και απέδωσε

τη μεγαλύτερη ευθύνη για την εκτίναξη του χρέους στα

περίφημα swaps της Goldman Sachs επί Σημίτη. (Αδει-

άζοντας στην ουσία τον Γ. Παπανδρέου, ο οποίος εξα-

κολουθεί να επιμένει ότι τα ελλείμματα φούσκωσαν

μόνο επί των ημερών της τελευταίας διακυβέρνησης της

Ν.Δ.).

Ο βουλευτής Αχαϊας της Ν.Δ., Ν. Νικολόπουλος με

ερώτησή του προς τον Βαγγέλη Βενιζέλο –πολιτικό

προϊστάμενο του Ανδρέα Γεωργίου- ζητά να πληροφο-

ρηθεί η Βουλή:

1. Αν προτίθεται ο υπουργός Οικονομικών να στείλει την

υπόθεση στην Δικαιοσύνη.

2. Για ποιούς λόγους η έκθεση για το αναθεωρημένο έλ-

λειμμα του 2009 δεν τέθηκε προς ψήφιση στην ολομέ-

λεια του επταμελούς συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον

ζητά να δοθούν όλα τα επίμαχα έγγραφα, οι επιστολές

με τις καταγγελίες των μελών του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ και

κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την μεθοδολογία

υπολογισμού του ελλείμματος του 2009.

Αξίζει να υπενθυμίσω εδώ, τις δύο ερωτήσεις που απη-

ύθηναν προ έτους περίπου στον Γ. Παπακωνσταντίνου η

Βάσω Παπανδρέου και 14 ακόμα κυβερνητικοί βουλευ-

τές για το μεγάλο κόλπο που ο τότε υπουργός Οικονο-

μικών και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος

Προβόπουλος –θεωρών ότι καλύπτεται πίσω από την εν-

τολή του ...υποδιοικητή του- έστησαν με την θέσπιση

της επ’ άπειρον προθεσμίας προσκομίσεως τίτλων ελ-

ληνικών ομολόγων από τους κατόχους τους. Γεγονός

το οποίο συνέβαλλε καθοριστικά στον ευτελισμό των

ομολόγων μας, αφού ο κάθε αεριτζής μπορούσε να αι-

σχροκερδεί, απλά ισχυριζόμενος ότι κατέχει ελληνικά

ομόλογα και χωρίς υποχρέωση προσκόμισης των τίτλων

τους, εκτινάσσοντας έτσι στα ύψη τα περιβόητα spreads

δανεισμού μας μέσω ομολόγων, για να καταδειχθεί σύμ-

φωνα με τα σχέδια των εντολέων του Γιωργάκη η αδυ-

ναμία δανεισμού μας από τις αγορές και επομένως η

αναπόδραστη υπαγωγή μας στη λεόντειο Δανειακή Σύμ-

βαση. 

Εάν η Ελληνική Δικαιοσύνη έστεκε στο ύψος ενός Χρή-

στου Σαρτζετάκη, οι υπεύθυνοι αυτής της εξόφθαλμα

αντεθνικής μεθόδευσης θα είχαν παραπεμφθεί με την

κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, ως έχοντες αυτα-

πόδεικτα επιφέρει τεράστια βλάβη στην Ελλάδα. Και μη

μου πείτε ότι Προβόπουλος και Παπακωνσταντίνου προ-

χώρησαν σε αυτή την εσκεμμένη αθλιότητα κατά των

εθνικών μας συμφερόντων, εν αγνοία του πρωθυπουρ-

γού, γιατί αυτά δεν γίνονται ούτε στον κινηματογράφο.

Με  αυτή δε την αναφορά στην 7η Τέχνη να μου θυμίζει

την διαχρονικά επίκαιρη ατάκα του Τζίμη Πανούση, την

επομένη της ορκομωσίας της πρώτης κυβέρνησης του

Τζορτζ-Τζέφρυ: «Μαζεύτηκαν ο Γιωργάκης και οι κολ-
λητοί του να παίξουν την κυβέρνηση».

Αποκαλυπτηρίων συνέχεια
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Συνέχεια από τη σελ. 7

Δεν μίλησαν ποτέ για τις δι-
καστικές αποφάσεις, οι
οποίες επιδίδονται με δικα-
στικούς επιμελητές καθημε-
ρινα στο Δήμο, για άμεση
εκτέλεση, και αφορούν
οφειλές του Πνευματικού
Κέντρου από το έτος 2009
και του Δήμου, οι οποίες επι-
βαρύνονται με επί πλέον τό-
κους. 
Ας μας πούν για την οφειλή
που άφησαν στην ΕΥΔΑΠ,
και τον διακανονισμό που
αναγκαστήκαμε να κάνουμε,
για να μην πληρώσουν οι δη-
μότες μας πρόστιμο
261.000,00 Ευρώ, γιατί αυτοί
δεν ξόφλησαν έγκαιρα τους
λογαριασμούς. Από τις
ενέργειες αυτές της διοίκη-
σης του κου Αθανασόπου-
λου ο Δήμος κινδύνεψε να
χάσει το δίκτυο υδρευσης.
Εκτος εαν αυτός ηταν ο σκο-
πός τους.
Μην προσπαθούν με φτηνές

δικαιολογίες να καλύψουν
τα λάθη και τις παραλείψεις
τους. 

Κύριοι της Αναγέννησης,
ΕΣΕΙΣ την περίοδο αυτή δι-
οικούσατε τον Δήμο και εί-
χατε υποχρέωση να
προασπίσετε τα συμφέ-
ροντα των δημοτών, και να
διαχειριστείτε με διαφάνεια
και σύνεση μέχρι και το τε-
λευταίο ευρώ. 
Σταματήστε πλέον αυτή την
τακτική. Πείτε μία φορά την
αλήθεια στους δημότες.

Καθημερινά μόνον ψέματα
ασυστολα διασπείρετε.
Ζητείστε συγγνώμη για την

οικονομική κατάσταση, στην
οποίαν εγκαταλείψατε τον
Δήμο. Σταματήστε πλέον να
χρησιμοποιείται πρακτικές,
οι οποίες είναι παλαιομοδίτι-
κες και έφτασαν το Δήμο και
την χώρα μας σε αυτό το ση-
μείο. Φτάνει πιά. Οι δημότες
ζητούν να ξέρουν την αλή-

θεια και μόνον. Σταματήστε
να τους παραπλανάτε. Μην
τους υποτιμάτε. Σεβαστείτε
τους.
Εμείς αυτό που δεσμευτή-

καμε προεκλογικά το εφαρ-
μόζουμε. Διαχειριζόμαστε
με σύνεση και διαφάνεια τα
οικονομικά του Δήμου, σε-
βόμενοι και το τελευταίο
ευρώ των δημοτών μας, και
παρά την δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία και τις μει-
ωμένες επιχορηγήσεις από
το κράτος ήδη η οικονομική
κατάσταση του Δήμου είναι
πολύ καλύτερη.                

Για το “Κορωπί - Νέο Ξεκίνημα”

ο Δήμαρχος 
Δημήτρης Κιούσης

Σ.Σ.Ο απαιτητικός αναγνώ-
στης, μπορεί να “εντρυφή-
σει” και στον ισολογισμό του
Δήμου, στην έκθεση ελέγ-
χου του ορκωτού λογιστή,
για επιπλέον στοιχεία, σε-
λίδα 14

Οργισμένη δήλωση,

έκανε ο δήμαρχος Δημή-

τρης Κιούσης, στο δημο-

τικό συμβούλιο (27.9),

καταγγέλοντας   ψευδείς

συκοφαντικές και κακοή-

θεις φήμες για δήθεν συμ-

φωνία του να

μετεγκατασταθούν μα-

ζικά Ρομά στο Δήμο Κρω-

πίας με χρηματικό

αντάλλαγμα! Οι φήμες δε

αυτές, όπως είπε, από

πληροφορίες που του δό-

θηκαν προέρχονται από

στελέχη ή μέλη της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης  σε

διάφορες συναθροίσεις.

Ζήτησε δε από τη μείζονα

αντιπολίτευση  να επιβε-

βαιώσει ή να διαψεύσει

τις φήμες αυτές  καθώς

και να τις καταδικάσει.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε

και πάλι το σώμα, ότι οι

ενέργειες για να αποτρα-

πούν τα όποια σχέδια μα-

ζικής μετεγκατάστασης

κυρίως αλλοδαπών Ρομά

στα Μεσόγεια,  γίνονται

από  κοινού με τους Δη-

μάρχους και τους επικε-

φαλείς της μείζονος

μειοψηφίας και των τεσ-

σάρων Δήμων, Κρωπίας,

Παιανίας, Μαρκοπούλου,

Σπάτων-Αρτέμιδας. 

Οι κινήσεις δε αυτές,

όπως είπε,  αποτέλεσαν

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, τις

οποίες κατονόμασε και

για τις οποίες έχουμε

κάνει σχετικό ρεπορτάζ

σε προηγούμενα φύλλα

μας.

Ο επικεφαλής της αντιπο-

λίτευσης Αρ. Γκίκας κα-

ταδίκασε αυτές τις φήμες

απ΄ όπου και αν προέρ-

χονται ενώ διαβεβαίωσε

ότι αυτός και οι συνεργά-

τες του δεν έχουν καμιά

σχέση με τέτοιες ενέρ-

γειες,  ενώ το ίδιο έκανε

και σύσσωμο και ομό-

φωνα το δημοτικό συμ-

βούλιο. 

«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»: Η “Αναγέννηση” προκαλείΚακοήθεις φήμες καταγγέλει 

ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης

Η μείζονα μειοψηφία καταδικάζει



Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

10 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

“Θα φτάσουν άραγε 100 χρόνια ''σκλαβιάς'' για να

σταθούμε ξανά στα πόδια μας? Διώξτε τους νέους

στο εξωτερικό, ξεζουμίστε τους λίγους ταλαιπωρη-

μένους εναπομείναντες Έλληνες...κατακρεουργήστε

τους μισθούς και τις συντάξεις..κάντε κι άλλες απο-

λύσεις..ρημάξτε την παιδεία και την υγεία...φορτώ-

στε το υπέρογκο χρέος της “υπερήφανης” Ελλάδας

με τη βαριά ιστορία στον απλό λαό...αντέχει! ταΐστε

τα κομματόσκυλα και αφήστε τους υπόλοιπους να πε-

θάνουν...εξάλλου...το ποσοστό είναι καλό και αξιο-

σημείωτο για την ώρα...μόνο 1 στους 4 θα

αυτοκτονεί! καλά πάμε!”

�����

“Βρε γελoίοι, εσείς που δήθεν υπηρετείτε τη χώρα, τι

νομίζετε; Θέλουν οι Έλληνες να πτωχεύσουν για να

σώσουν την οικονομία της χώρας;;; Να θυσιαστούν

για να συντηρείτε εσείς τις βίλες σας;;; Πτωχεύστε

τη χώρα για να σώσετε τους Έλληνες!”

�����

“Δ.Ε.Η: Δεν Εχουμε ηλεκτρισμο!

Ο.Τ.Ε: Ουτε Τηλεφωνο Εχουμε!!

Ο.Α.Ε.Δ: Οταν Αποτυχεις Ελα Δω...!”

�����

“ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΕ, "Η ΕΛ-

ΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ" ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ? ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΤΑΒΑ-

ΤΖΗΔΕΣ? ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΑΝ?”

�����

“Όντως, λοιπόν, το έργο που παρακολουθούμε εδώ

και δύο χρόνια μας εξηγεί το πώς θα φτωχύνουμε

από την υπερφορολόγηση (κάτι που ήδη συμβαίνει),

το γιατί ο εθνικός πλούτος θα ξεπουληθεί (κάτι που

θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες) και πώς οι πε-

ρισσότεροι από εμάς θα καταλήξουν φθηνό εργατικό

δυναμικό στα χέρια δυτικών πολυεθνικών, ή Αράβων

και Ρώσων μεγιστάνων (κάτι που προετοιμάζεται για

το επόμενο διάστημα)...”

�����

“Φίλοι μου μη βλέπουμε μάγισσες και δράκους... Ούτε

είμαστε εργατικό κελεπούρι που περιμένουν Δυτικοί,

Αραβες και Ρώσοι, ούτε και η μεγάλη αγορά κατανά-

λωσης. Είμαστε "κώνωψ καθιζόμενος επί κέρατος

βωός...". 

Παραγάγαμε λιγότερα από όσα καταναλώναμε. Ζού-

σαμε με δανεικά και κρύβαμε τα ελλείμματά μας.

Υπήρχε παγκόσμια ευδαιμονία και όχι μόνο Ελληνική.

Κατανάλωναν όπλα και πήγαιναν όλα μια χαρά. Οι

παγκόσμιοι συσχετισμοί, συσχετισμοί οικονομικών

δυνάμεων άλλαξαν και ναμαστε... Ελληνικός πλού-

τος??? Πού υπάρχει αποδεδειγμένα??? Είναι τα ορά-

ματα του Λιακόπουλου... 

Απλά ήμασταν μια Βαλκανική φτωχή χώρα που παν-

τρεύτηκε πλούσιο γαμπρό και τώρα πήραν διαζύγιο...

Ανασυγκρότηση και φτού και από την αρχή... Φιλιά!!!” 

�����

“Τι κέρδισα από το ΠΑΣΟΚ και θα το...ξαναψη-

φισω!!! 

1. Έκοψα το...τσιγάρο (έκανα 2 πακέτα την ημέρα..)

2. Έκοψα το φαγητό απ' έξω (Goody's κλπ. σε πακέτο

κάθε μέρα)

3. Έκοψα το αυτοκίνητο (χρησιμοποίησα τις γ....τες

μεταφορές με ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ)

4. Πούλησα το αυτοκίνητο (εξοικονόμησα 4.000 ευρώ

από την πώληση)

5. Έκοψα τις εξόδους (ήθελα 50 ευρώ κάθε Παρα-

σκευή ή Σαββατο για clubbing ή ταβέρνα)

6. Έκοψα τη σύνδεση του κινητού (έχω κάρτα και

κάνω αναπάντητες)

7. Έκοψα τις άμεσες επαφές με φίλους (και το chat ή

το skype καλό είναι)

8. Σταμάτησα να αγοράζω ρούχα

9. Σταμάτησα να κάνω και δώρα (εννοείται)

10. Με χώρισε η γκόμενα μου (λογικό)

Η "σούμα":

1. Τσιγάρο: 6 ευρώ Χ 365 μέρες = 2.190 ευρώ

2. Goody's: 5 ευρώ Χ 365 μέρες= 1.825 ευρώ

3. Βενζίνη: 50 ευρώ Χ 52 εβδομάδες= 2.600 ευρώ

4. Πώληση αυτοκινήτου: 4.000 ευρώ

5. Clubbing: 50 ευρώ Χ 52 εβδομάδες= 2.600 ευρώ

6. Σύνδεση κινητού: 40 ευρώ Χ 12 μήνες= 480 ευρώ

7. Φίλοι: 52 καφέδες Χ 4 ευρώ= 208 ευρώ

8. Ρούχα: 500 ευρώ

9. Δώρα: 500 ευρώ

10. Γκόμενα - Χωρισμός: (..... Αξία ανεκτίμητη)

Αποτέλεσμα...: Δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια

τρία ευρώ... (14.903)!!! Είδατε;

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ και εγώ τα πέταγα! (κάτι ήξερε ο

Γιωργάκης.....)

Για να μην αναφέρω και... ότι γλίτωσα από:

1. Καρκίνο πνευμόνων

2. Διαιτολόγο

3. Τροχαία

4. Εφορία

5. Αλκοτέστ

6. Φλυαρία

7. Παρεξηγήσεις

8. Κινέζικες απομιμήσεις

9. Υποχρεώσεις

10. Προφυλακτικά και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

ΘΕΛΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ; Γι' αυτό ξαναψηφιζω ΠΑΣΟΚ!

(ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ!)”

Απανθίσματα αγανακτισμένων πολιτών
Απ’ το κακό στο χειρότερο... Αυτή είναι η φράση που χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα τον

τελευταίο καιρό. Κάθε εβδομάδα νέα μέτρα, νέοι φόροι, νέα χαράτσια. 

Την τηλεόραση αποφεύγουμε να την ανοίξουμε πλέον γιατί ακούμε συνέχεια για τις ανυπέρβλη-

τες προσπάθειες που κάνουν οι κυβερνώντες να σώσουν την Ελλάδα... Και μπορεί ο λαός να μην

έχει το βήμα να εκφραστεί μέσω αυτής, και οι πολιτικοί ή όσοι δεσπόζουν στα παράθυρα να μην

μπορούν να τους ακούσουν... τους τα γράφουν όμως και τους τα γράφουν ...σταράτα. 

Διαβάστε αποσπάσματα αναρτήσεων που έχουν δημοσιεύσει στα προφίλ τους ορισμένοι “αγανα-

κτισμένοι” ή μη πολίτες, τυχαία επιλεγμένα. 

Νομίζω ότι σκιαγραφούν πολύ ωραία την πικρή πραγματικότητα.

Τα πρώτα ελληνικά βιολο-

γικά αναψυκτικά εκυκλοφό-

ρησαν στην αγορά από την

ΕΨΑ bio:  βιολογική λεμο-

νάδα και EΨΑ bio βιολογική

πορτοκαλάδα, που παρά-

γονται από πιστοποιημένα

βιολογικά λεμόνια και πορ-

τοκάλια με προσθήκη πιστο-

ποιημένης βιολογικής ζάχα-

ρης, στη μονάδα της ΕΨΑ

στην Αγριά Βόλου. 

Τα νέα προϊόντα βρίσκονται

ήδη στα ράφια επιλεγμένων

σημείων πώλησης σε όλη

την Ελλάδα.

Νέα βιολογικά αναψυκτικά ΕΨΑ bio
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  π ο υ  λ ά β α μ ε

Αφου τηλεφωνησα στον Διοικητη της Δημ. Αστυνομιας

για να μαθω τι εγινε με την ενσταση μου οπως με πληρο-

φορησε την εκρινε αρνητικη και ο λογος:

Επειδή φαρδυναν το πεζοδρομιο για το δηθεν "ποδηλα-

τοδρομο" στενεψε ο δρομος και αν καποιος παρκαρει

κατω απο το πεζοδρομιο στενευει τον δρομο στον ενα-

μισυ μετρο και ειναι παρανομος ο σταθμεύσας· δεν μπο-

ρουν να περασουν τα αυτοκινητα. 

Δεν χρειαζεται να υπαρχει πινακιδα η οτιδηποτε αλλο!,

μου ειπε!  Απλα οταν παμε στις δουλειες μας, νομιζω οτι

πρεπει να εχουμε και μια μεζουρα στα χερια μας και να

μετραμε αν ο δρομος ειναι φαρδυς η οχι για να παρκα-

ρουμε! Απο την αλλη μερια που ειναι δυσαναλογα φαρ-

δυς, δεν υπαρχει προβλημα! Μαλιστα μου ετονισε οτι ειναι

δικο μου το λαθος και αν παρκαρα πανω στο πεζοδρομιο

δεν θα υπηρχε προβλημα!! Φανταστειτε! Εισαι παρανο-

μος κατω απο το  πεζοδρομιο και οχι πανω!

Αφου συζητησαμε για ενα τεταρτο για τις παρατυπιες του

νομου, μου δηλωσε οτι ειναι θεμα χρονου να αλλαξουν

τις διαγραμισεις στη μεση του δρομου προκειμενου να δη-

μιουργησουν ιση αποσταση μεταξυ των δυο δρομων αλλα

μεχρι να το κανουν και γινουν "νομιμοι" θα συνεχισουν

να βαζουν κλησεις!! Ωραια, πολυ ωραια!

Αλλη μια φορά “Ελλας το μεγαλειο σου”, και οπως παντα

λεω η λεξη "χαος" δεν μπορουσε ποτε να προελθει απο

καμμια αλλη ευρωπαικη γλωσσα, παρα μονο απο την ελ-

ληνικη και χρησιμοποιηθει από ολες τις αλλες.  

Και ιδου η αιτια σε ολες τις κοινωνικες, πολιτικες και ηθι-

κες εκφανσεις της....

Θελω να προστατευσω και αλλους πολιτες που θα φανε

και αλλες κλησεις απο αυτη τη παραλογη μεταχειρηση.

Δεν ειναι το ποσο των 80 ευρω, ειναι θεμα αρχης· ενώ δεν

εισαι παρανομος με υπουλία ή εμμονη γινεσαι!

Σας ευχαριστω

Αντιγονη Καμπερου

Σ.Σ. Τί να πρωτοσχολιάσεις αλήθεια!

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ ΜΑΣ ΣΤΑ

ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πηγαδακίων, ανέλαβε δράση
για να σώσει το πάρκο που είναι μακρά η ιστορία του σε
βάθος 30 χρόνων, με δυσοίνωσες μελλοντικές καταλή-
ξεις, αν δεν αντιδράσουν δυναμικά οι κάτοικοι και δεν γί-
νουν “στενός κορσές” στη Δημοτική Αρχή. 
Δίνουν ραντεβού κάθε Κυριακή στις 11.

Ο Εξωραιστικός Σύλλογος στα Πηγαδάκια την Κυριακή

25 Σεπτέμβρη στις 11:00 στα πλαίσια της κοινητοποιήσης

για να Σώσουμε το ΠΑΡΚΑΚΙ ΜΑΣ έγινε Καθαρισμός

ενός μέρους περίπου 2 στρέματα από κατοίκους. Τα

υλικά οπως υπολοίματα κλαδεύματος-φύλλα-γκαζόν,

χαρτιά, μπουκάλια, μέταλλα , ξύλα και μπάζα από υπο-

λοιπα εργασιών οικοδομών.

Παρακαλούμε απο εδώ και πέρα οι κάτοικοι, κηπουροί,

Τέχνίτες να μη πετάνε οιονδήποτε υλικό, αλλά να καλούν

την Υπηρεσία Καθαρισμού του Δήμου Βούλας για την

αποκομιδή.

Σύντομα θα ζητηθεί απο την αρμόδια υπηρεσία να τοπο-

θετήσει έναν κάδο Ανακύκλωσης για Πλαστικά, Μέταλλα,

Γιαλί κ έναν άλλο μόνο για Χαρτί.

Ταυτόχρονα μαζεύτηκαν 28 άτομα κ έγινε ενημέρωση

από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πηγαδακίων Γεώργιο

Φιφέ σχετικά με το ιστορικό, τις διαδικασίες, που έχουμε

φτάσει σήμερα και τι κάνουμε για να σώσουμε ΟΛΗ την

έκταση.

Οι συναντήσεις και εκδηλώσεις θα συνεχίσουν κάθε Κυ-

ριακή στις 11:00πμ εως ότου αποδεσμευτεί τελείως ο

συνολικός χώρος.

Παράκληση ο Δήμος 3Β να προχωρήσει Άμεσα στην λύση

του προβλήματος πριν συνεχιστεί η εξαφάνιση και κατα-

στροφή του Μοναδικού Φυσικού τοπίου.

Γεώργιος Βασιάδης 

μέλος του Συλλόγου Πηγαδάκια Βούλας 

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ἐν  Βούλᾳ  τῇ  19ῃ  Σεπτεμβρίου  2011

Πρός τόν κ. Παναγιώτην  Μέρκον, 
Γενικόν  Ἐπιθεωρητήν  τῆς  Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας Ἐπιθε-
ωρητῶν Περιβάλλοντος

Ἀξιότιμε κ. Γενικέ 
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε! 

Εἰς τό ὑπ΄ ἀριθμ. Οικ. 2942 / 6 - 9 - 2011  Ἔγγραφον   τοῦ
Ὑπουργείου Περιβάλλοντος Ἐνέργειας καί Κλιματικῆς

Ἀλλαγῆς, ὑπογεγραμμένον ὑφ΄ Ὑμῶν, ἀναγράφεται ὅτι,
"σύμφωνα με ανώνυμες καταγγελίες που έχουν περιέλ-
θει στην υπηρεσία μας, αμφισβητείται και το εάν σε ορι-
σμένους από τους 8 μαρμάρινους τάφους που
κατασκευάστηκαν στον εν λόγω χώρο στις 12 του προ-
ηγούμενου Αυγούστου έχουν ενταφιαστεί νεκροί".

Ἀποροῦμεν, κύριε Γενικέ, πῶς ἀνώνυμοι καταγγελίαι,
δίχως νά διερευνηθοῦν καί διασταυρωθῇ τό ἀληθές τῶν
καταγγελλομένων, δύνανται νά χρησιμοποιῶνται, ὡς
ἄλλοθι δι΄ ἕνα κρατικόν λειτουργόν, ὅστις διά τῆς ὑπο-
γραφῆς αὐτοῦ, ἐκθέτει εἰς οἱονδήποτε κακοπροαίρετον,
τόν Ἐπίσκοπον καί τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως, τούς τελέσαντας μετά πάσης τιμῆς καί τάξεως

τούς συγκεκριμένους ἐνταφιασμούς, ἐν τῷ ὡς ἄνω Κοι-
μητηρίῳ. 
Ἐπειδή  ἡμεῖς,  Μητροπολίτης, Ἱερεῖς καί οἱ παρευρε-
θέντες χριστιανοί, δέν περιπαίζομεν τήν ἱερωτάτην
ὕστατον ἐπίγειον πρᾶξιν τῶν κεκοιμημένων ὀρθοδόξων
ἀδελφῶν μας, ἀλλ΄ ἐν φροντίδι καί Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκο-
λουθίᾳ -Τελετῇ, ἐνεταφιάσαμεν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ ὀκτώ
χριστιανούς, καλοῦμεν Ὑμᾶς, τό ταχύτερον, ὅπως :
α) γνωρίσητε ἡμῖν ἐγγράφως τήν ὕπαρξιν τῶν σχετικῶν
στοιχείων καί τῶν ὀνοματεπωνύμων τῶν καταγγελλόν-
των καί 
β) ἀνασκευάσητε ἐγγράφως τήν ἀνωτέρω θέσιν, τήν
ὁποίαν θεωροῦμεν ὡς ἀβάσιμον, ὑποθετικήν καί συκο-
φαντικήν, ὑποκρύπτουσαν δολιότητα ἐκμεταλλεύσεως
τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Προσώπου, τῆς κοινωνικῆς εὐαι-
σθησίας καί τῶν διαχρονικῶν περί τῆς ταφῆς τῶν κεκοι-
μημένων, πανανθρωπίνων ἀξιῶν.
Εἰς περίπτωσιν μή ἀνασκευῆς τῶν Ὑμετέρων δηλώσεων,
θά ἀναγκασθῶμεν, ὅπως προσφύγωμεν εἰς τήν Ἐλληνι-
κήν Δικαιοσύνην, πρός ἀποκατάστασιν τῆς Ἀληθείας.

Μετ΄εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί πάσης τιμῆς, 
Έλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ 

Αμφισβητείται ότι οι τάφοι στο “Νεκροταφείο” Γλυφάδας έχουν νεκρούς!!
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας απαντά

Για το υπο δημιουργία - “αυθαιρέτως” - Νεκροταφείο στη Γλυφάδα από το Δήμο σε συνεργασία με την Μη-
τρόπολη Γλυφάδας, μετά από την ασφυκτική πίεση, της έλλειψης χώρου για ταφή των νεκρών, έχει ξεσπά-
σει ένας πόλεμος. Πόλεμος από πλευράς πολιτείας για τις “αυθαιρεσίες” του Δημάρχου (εδώ βέβαια γελάμε),
αλλά και από φορείς της πόλης που θέλουν να παραμείνει ο χώρος πράσινο και μόνο πράσινο.
Τελευταία άρχισε να κυκλοφορεί “ράδιο αρβύλα” ότι οι τάφοι δεν έχουν νεκρούς!
Μάλιστα τις διαδόσεις αυτές χρησιμοποίησε ο Διευθυντής Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και με επιστολή του
απευθύνεται στο Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλο. 
Ο Μητροπολίτης, του απαντά και μας απέστειλε την απάντηση αυτή.

Η συνέχεια της παράνομης κλήσης
και της παράνοιας της Δημοτικής Αστυνομίας στα 3Β

Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο μας επιστολή της αναγνώστριας Αντιγόνης Καμπέρου, που
πήρε κλήση για νόμιμη στάθμευση στη Βούλα.
Η παράνοια και η αλαζονεία της Δημοτικής Αρχής, τελικά δεν έχει τέλος.
Η Αντιγόνη Καμπέρου, είχε κάνει ένσταση για την άδικη κλήση και διαβάστε τα περαιτέρω:
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Αλλη μια φορά ο Δήμος 3Β είχε μία

επεισοδιακή θα λέγαμε συνεδρίαση

26/9, όταν προ ημερησίας, ο Γρ. Κων-

σταντέλλος, επανήλθε στο θέμα της

καθαριότητας που πάσχει στη Βούλα.

Μάλιστα η αναφορά του συνοδευόταν

με φωτογραφικό υλικό, γιατί όπως είπε:

«Η ευγενική παραί-
νεσή μας στο προ-
ηγούμενο Δημ.
Συμβούλιο για την κα-
θαριότητα στην πόλη
είχε παρεξηγηθεί λέ-
γοντας ότι ζούμε εικο-
νική πραγματικότητα·
ότι η εικόνα είναι δια-
φορετική».
Θύελλα αντιδράσεων

ξέσπασε  από την πτέ-

ρυγα της πλειοψη-

φίας, στη θέα των

φωτογραφικών ντοκουμέντων.

Ο αντιδήμαρχος (δημαρχεύων) Σπ.

Πανάς, “βγήκε” από τα ρούχα του, φω-

νάζοντας οργισμένα ότι έχουν πάρει

συγχαρητήρια διεθνώς! Οτι γι’ αυτό οι

5.000 χιλιάδες νίκησαν τις 45.000 στις

εκλογές και άλλα...

Ο Παν. Σκουζής, που δεν έχει ανοίξει

το στόμα του σε δημοτική συνεδριαση,

χτύπαγε το χέρι πάνω στο έδρανο και,

σταματάω εδώ... (ντοκουμέντο βίντεο

στην ιστοσελίδα μας 

www.ebdomi.com).

O πρόεδρος δεν κατέστη δυνατόν να

ηρεμήσει τα πνεύματα και διέκοψε για

δεκάλεπτο διάλειμμα.

Η αλήθεια πάντα πονάει· και πονάει ιδι-

αίτερα εκείνον που χτυπούσε με τα ίδια

μέσα άλλοτε...

Βέβαια μετά το διάλειμμα ο αντιδήμαρ-

χος Σπ. Πανάς ζήτησε συγνώμη για το

«απότομο” της συμπεριφοράς του, λέ-

γοντας ότι «με το Γρηγόρη είμαστε
φίλοι. Είναι γόνιμη η προσπάθεια να
βοηθήσετε...»

Πολλά  τα προ ημερησίας θέματα και

ερωτήσεις που εθίγησαν.

Η Λίμνη τί είναι;

Για τη Λίμνη λοιπόν επανήλθε, τώρα ο

δημαρχεύων Σπ. Πανάς, με δελτίο

τύπου που απέστειλε στον Τύπο, ότι

είναι καθαρή μετά από μελέτη φορέα

κλπ., χωρίς να δίνει βέβαια στοιχεία

της μελέτης, αν και τα ζητήσαμε.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο δε, διαβά-

στηκε ανάλογη ανακοίνωση για την

“πεντακάθαρη λίμνη” από το διευθυντή

της Λίμνης!

Ουδέν σχόλιο.

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού
μεταξύ “φραπέ και τσιγάρου”

Σοβαρότατα ερωτήματα ετέθησαν από πολ-

λούς συμβούλους κατά τη συζήτηση της

τροποποίησης του προγράμματος εκτελε-

στέων έργων και της αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού.

Ο λόγος, τα πολύ υψηλά κονδύλια των ανα-

μορφώσεων, χωρίς αιτιολογικό, χωρίς καμία

εισήγηση. «Μάλιστα σε κάποια αντιβαίνουν

και στις αποφάσεις του Δ.Σ.», είπε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος και τον χαρακτήρισε ότι

έγινε μεταξύ “φραπέ και τσιγάρου”.

Προστασία των φοινίκων από το κόκκινο σκαθάρι

Επειδή έγινε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25/9, στα 3Β, από τον Διον. Γεωρ-

γουλόπουλο, ο δημαρχεύων Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, ενημέρωσε το σώμα και εξέδωσε

στη συνέχεια σχετικό δελτίο τύπου, όπου σημειώνει μεταξύ άλλων:

Το έντομο Rhynchophorous ferrugineus θεωρείται σήμερα ως ένα από τους σημαντικό-

τερους εχθρούς των φοινικοειδών στη χώρα μας.

Σοβαρά συμπτώματα προσβολής έχουν εντοπιστεί και στο Δήμο μας. Το Τμήμα  Πρασί-

νου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχει προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες για

τη προστασία των φοινικοειδών.

Στα πλαίσια, της πρόληψης και της καταπολέμησης θα πρέπει και εσείς από τη δική σας

πλευρά να συμβάλλετε στην κοινή προσπάθεια για τη μείωση της εξάπλωσης αυτού του

καταστροφικού εντόμου. Όσοι δημότες διαθέτουν φοίνικες στον κήπο τους, παρακα-

λούνται να μεριμνήσουν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη προστασία των

φοινικοειδών.   

Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου είναι στη διάθεση σας για πληροφορίες και συμβουλές

στο τηλ.: 2132020136 με υπεύθυνο τον  Κων/νο Κωνσταντόπουλο.

Κύριε Πρόεδρε, είστε έμπειρος στο αντικείμενο

και έτσι δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάποιες πα-

ράτυπες ενέργειες που με αφορούν. Θα ανα-

φερθώ ενδεικτικά στις τέσσερις πιο σοβαρές

αστοχίες σας.

Στην ψηφοφορία, όταν για πρώτη φορά εκλήθη-

μεν να ψηφίσουμε τα πρόσωπα που θα αποτελού-

σαν το νέο φορέα Αθλητικός Οργανισμός και

λοιπά, διακόψατε την ψηφοφορία για το άτομό

μου και κάνατε διάλειμμα, πράγμα ανεπίτρεπτο

και μεροληπτικό· εσιώπησα.

Στην επόμενη ψηφοφορία για τον ίδιο φορέα, σας

ζήτησα να διαγραφεί το όνομά μου από τη λίστα

των αναπληρωματικών διότι  έχει η γνώμη μου και

μου ζητήσατε μάλιστα να υποβάλλω παραίτηση σε

επόμενη συνεδρίαση· άστοχο. Κι εδώ εσιώπησα.

Σας έστειλα την παραίτησή μου 4 έως 5 ημέρες

πριν από το τελευταιο συμβούλιο και δεν μπήκατε

στον κόπο να την ανακοινώσετε στο σώμα προ-

βάλλοντας τη δικαιολογία ότι την πήρατε το πρωί

της συνεδρίασης. Κύριε πρόεδρε, μία ανακοίνωση

ήταν και όχι θέμα για συζήτηση. Και εδώ σχεδόν

εσιώπησα. 

Ερχομαι όμως στο τελευταίο γεγονός, το οποίο

νομίζω σας εκθέτει πλήρως. Είσαστε σωματοφύ-

λακας της λειτουργίας και της νομιμότητας των

αποφάσεων του Δ.Σ. 

Στην τελευταία συνεδρίαση για την εκλογή εκ-

προσώπων, δημόσια, κατεγράφη και στα πρακτικά,

παραδεχθήκατε ότι μόνο η υποψηφιότητα του κ.

Σκουμπούρη κατετέθη όπως προέβλεπε η σχετική

εγκύκλιος. Χωρίς να υπάρχει έστω και ομοφωνία

στο σώμα, δεχθήκατε υποψηφιότητες στις οποίες

μάλιστα είχε συμπεριληφθεί και το όνομά σας. 

Με αναγκάσατε έτσι να υποβάλλω ένσταση γιατί

το ποτήρι έχει ξεχειλίσει.

Ελπίζω να μη στείλατε κατάσταση εκλεγέντων.

Θα ευχηθώ να μην υπάρξουν στο μέλλον τέτοια

φαινόμενα προς το πρόσωπό μου.

Για το Οικοδομικό Τετρά-

γωνο 306Β, που αφορά

την πλατεία των Πηγαδα-

κίων  ζήτησε ενημέρωση

ο Διον. Γεωργουλόπου-

λος και ρώτησε γιατί δεν

ήρθε ως θέμα στο Δημο-

τικό Συμβούλιο, αφού

είχαν δεσμευθεί, μετά τη

διαβούλευση με τους κα-

τοίκους η οποία και έγινε.

Ο Αντιδήμαρχος Σπ.

Πανάς μίλησε για νέα

στοιχεία επί των Ο.Τ. Οτι

το 306Α έχει γίνει άρση

απαλλοτρίωσης από το

2007 και ότι δεν «το ξέ-
ραμε ότι βγήκε άδεια.
Μπορεί να το ήξερε η Αν-
τιδήμαρχος και το ήξερε.
Εγώ δεν το ήξερα».
Κουβέντα για το 306.

Κουβέντα για τον κάτοικο

που πλειστηριάζεται το

σπίτι του για να αποζη-

μιώσει τον ιδιοκτήτη του

οικοπέδου που δεσμεύει

ο Δήμος για πλατεία!

...«Αυτό δεν

αφορά το Δήμο!»

Μάλιστα στη φράση του

Π. Καπετανέα, «μα εδώ
κάποιος κάτοικος χάνει
το σπίτι του. Δεν απαντή-
σατε τι θα γίνει με τον
πλειστηριασμό», η απάν-

τηση που μας εξέπληξε

ήταν «αυτό δεν αφορά το
Δήμο»!!!
Αλγηνή εντύπωση, μου

προκάλεσε το γεγονός

ότι κανένας δημοτικός

σύμβουλος δεν αντέ-

δρασε! Το προσπέρασαν

αδιάφορα...

Ομως ο κάτοικος δεν

χάνει το σπίτι του γιατί το

έπαιξε στα χαρτιά, ούτε

γιατί πήρε δάνειο και δεν

το αποπλήρωσε. Το χάνει

γιατί ο Δήμος δέσμευσε

ένα οικόπεδο για πλατεία

και χρησιμοποιώντας ένα

νόμο του 1922 και όχι τον

πρόσφατο του 1997, καθι-

στά υπεύθυνο αποζημίω-

σης τον κάτοικο που θα

αγναντεύει το πράσινο.

Πού να βρει 800.000 ευρώ

να πληρώσει το πράσινο;

Οι κάτοικοι των Πηγαδα-

κίων, πιο σόφρωνες, στη

διαβούλευση συμφώνη-

σαν ότι είναι άδικο να πλη-

ρώσει ένας άνθρωπος. Η

Δημοτική Αρχή προφανώς

έχει άλλη γνώμη.

Ας αφήσουν την αδράνεια

οι σύμβουλοι  και ας

μπουν στη θέση του κατοί-

κου που κοντεύει να πάει

στο τρελάδικο...

Η μη καθαριότητα της Βούλας

Ενας πολίτης χάνει το σπίτι του για την πλατεία!

...«Αυτό δεν αφορά το Δήμο»

“Μομφή” κατά του προέδρου από το Γιάννη Νιτερόπουλο

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος, ξέσπασε, μετά από πολλές εις βάρος του “ήττες” θα

λέγαμε, αφού παρ’ ότι βρίσκεται στα έδρανα της πλειοψηφίας απορρίφθηκε

κατ’ επανάληψη από θέσεις που ο ίδιος αυτοπροτάθηκε.
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Η Τοπική Ενωση Δήμων - Κοινοτήτων

Νομού Αττικής ΤΕΔΚΝΑ μετά την “Καλλι-

κράτη” ονομάστηκε ΠΕΔΑ Περιφερειακή

Ενωση Δήμων Αττικής.

Εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργά-

νων λοιπόν της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής πλέον πραγματοποιήθηκαν

την Παρασκευή 23/9

Για 4η συνεχή θητεία εξελέγη στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. (πρώην ΤΕΔ-

ΚΝΑ) ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος

Φιλίππου, μοναδικός εκπρόσωπος της Ανα-

τολικής Αττικής, ο οποίος ήταν επικεφαλής

της «Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας». 

Η σύνθεση του συμβουλίου της ΠΕΔΑ απο-

τελείται από 25 μέλη και είναι τα παρακάτω:

Δήμαρχοι:

Ν. Σαράντης (δήμαρχος Αγίων Αναργύρων),

Γ. Καπλάνης (δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας),,

Θ. Ορφανός (δήμαρχος Αλίμου),, Δ. Μπου-

ραΐμης (δήμαρχος Φυλής), Σωτήρης Ντού-

ρος (δήμαρχος Αχαρνών),, Στ. Κασιμάτης

(δήμαρχος Κορυδαλλού),, Κ. Καλλίρης (δή-

μαρχος Ζωγράφου), Ν. Χιωτάκης (δήμαρ-

χος Κηφισιάς), Διον. Χατζηδάκης

(δήμαρχος Π. Φαλήρου), Κ. Ιωαννίδης (δή-

μαρχος Βριλισσίων),, Ν. Μελετίου (δήμαρ-

χος Ασπροπύργου),

Β. Ξύδης (δήμαρχος Χολαργού) , Γ. Ιωακει-

μίδης (δήμαρχος Ρέντη-Νίκαιας),  Θ. Κο-

τσαμπάς (δήμαρχος Πετρόπουλης) και ο Π.

Φιλίππου (δήμαρχος Σαρωνικού)

Δημοτικοί σύμβουλοι: Β. Γιαννακόπουλος,

Β. Μαργαρίτης και Γ. Μπρούλιας, Γ. Διάκος,

Αν. Κάρλες, Δ. Νικολάου, Π. Χαροκόπος, Δ.

Κελάφας, Π. Τσουκαλάς, Σπ. Τζιόκας

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της Γενι-

κής Συνέλευσης, ο Π. Φιλίππου αναφέρ-

θηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι

Δήμοι όλης της χώρας στην εφαρμογή της

Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Καλλικρά-

της», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα

χρόνο μετά τις δημοτικές εκλογές, ένα
χρόνο με τον “Καλλικράτη”, αλλά και το
Μνημόνιο και ακόμη δεν έχω συναντήσει
ένα συνάδελφο, όπου και αν ανήκει πολι-
τικά που να είναι ευχαριστημένος και ικα-
νοποιημένος με την πορεία της εντός
πολλών εισαγωγικών μεταρρύθμισης. Οι
πάντες είναι δυσαρεστημένοι και απογοη-
τευμένοι, οι πάντες ομολογούν ότι καλλί-
τερα ήμασταν πριν. Οι μόνοι που δηλώνουν
ικανοποιημένοι είναι οι υπουργοί και οι επι-
κεφαλής για τα όργανα εκπρόσωποι της κυ-
βερνητικής παράταξης που απ’ ότι φαίνεται
μάλλον επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους
το ρόλο του εκπροσώπου της κυβέρνησης
στην Αυτοδιοίκηση». 

Και αφού απαρρίθμησε τα διάφορα προ-

βλήματα που αντιμεωπίζουν (ουρές για δια-

κοπή ηλεκτροδοτήσεων, αιτήσεις για

μειώσεις τετραγωνικών, νερά απλήρωτα,

μεταφορές μαθητών κ.α.), τόνισε: »Έχουμε
καταντήσει κάλαθος των αχρήστων και ό,τι
δε μπορούν να φέρουν σε πέρας, δεν το με-
ταθέτουν σαν αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκη-
σης, γιατί αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να
δώσουν και τα αντίστοιχα χρήματα, το πε-
τάνε στην κυριολεξία στο καλάθι της Αυτο-
διοίκησης και ας τα βγάλει πέρα μόνη της,
να πάει να κόψει το κεφάλι της». 

Ο Δήμος Σαρωνικού, υλοποι-
ώντας την αρ. 291/2011 (3-8-
2011) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμ-
φωνα με την οποία αποφάσιζε
να διερευνήσει τη δυνατότητα
εξυπηρέτησής του από το
ΚΕΛ της Ψυτάλλειας, προκρί-

νοντάς τη ως τη βέλτιστη
λύση, συμμετείχε στη συνάν-
τηση που διοργάνωσε ο Περι-
φερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός με όλους τους αρμό-
διους φορείς. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο
Περιφερειάρχης Αττικής  Γ.
Σγουρός, ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής  Ηλίας

Λιακόπουλος, ο Δήμαρχος
Πέτρος Φιλίππου, ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος   Μαν. Τσαλικί-
δης, ο Αντιδήμαρχος  Γιώργος
Τζιβίλογλου, εκπρόσωποι της
ΕΥΔΑΠ, εκπρόσωποι της Δια-
χειριστικής Αρχής της Περιφέ-
ρειας Αττικής, δημοτικοί

σύμβουλοι και πρόεδροι τοπι-
κών ενοτήτων.
Στη συζήτηση,  εξετάστηκαν
όλα τα νέα δεδομένα, ενώ ο
Δήμαρχος Π. Φιλίππου και ο
Αντιδήμαρχος Μ. Τσαλικίδης
ενημέρωσαν για την πρόταση
του Δήμου να συνδεθεί με το
δίκτυο αποχέτευσης της
ΕΥΔΑΠ και να εξυπηρετηθεί
από το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας.
Από την πλευρά του ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός
επισήμανε την αναγκαιότητα
να λυθεί όσο το δυνατόν συν-
τομότερα το μείζον πρόβλημα
της αποχέτευσης και ζήτησε
από την ΕΥΔΑΠ να εξετάσει
την πρόταση του Δήμου.
Όλες οι πλευρές δεσμεύτηκαν

σε σύντομο χρονικό διάστημα
να επανέλθουν προκειμένου
να ληφθούν οι τελικές αποφά-
σεις και να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες, ώστε να καταστεί
υλοποιήσιμη η λύση που προ-
τείνεται, η οποία αφενός θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες του
Δήμου, αφετέρου θα ανταπο-
κρίνεται σε ένα ορθολογικό
σχεδιασμό αποδεκτό από το
σύνολο των δημοτών.  

Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Σαρωνικού και 

συναρμόδιοι φορείς συζητούν το αποχετευτικό 
Υπό εξέταση η πρόταση σύνδεσης με Ψυτάλλεια

ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΛ6-Ω38
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Στα πλαίσια σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2012

καλούνται όλοι οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κρωπίας καθώς

και όσοι Δημότες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στη Διεύθυνση Τε-

χνικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 14-10-2011.

Νέα Διοίκηση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής «Ανάρτηση Προσωρινών

Κτηματολογικών Πινάκων

και Διαγραμμάτων»

στην Παλλήνη

Η Κτηματολόγιο ΑΕ ξεκίνησε τη διαδικασία

Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών

Πινάκων και Διαγραμμάτων για την ΔΕ Παλ-

λήνης σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου

2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα

και οι Προσωρινοί  Κτηματολογικοί Πίνακες θα

αναρτηθούν στο Γραφείο Κτηματογράφησης

(Φειδιππίδου  33, Παλλήνη, τηλ. 210 6666131)

του Δήμου Παλλήνης και θα παραμείνουν

αναρτημένα για  δύο μήνες  με ημερομηνία

έναρξης την 26η Σεπτεμβρίου 2011.

Εκτός από την ανάρτηση των κτηματολογικών

στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για

την καλύτερη εξυπηρέτηση σας προβλέπεται

και ταχυδρομική αποστολή αποσπασμά-

των από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και

τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας

που έχετε δηλώσει.

Επίσης  η ανάρτηση των συνολικών κτηματο-

λογικών στοιχείων για πρώτη φορά πραγματο-

ποιείται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της

Κτηματολόγιο ΑΕ  www.ktimatologio.gr.  

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε μπορείτε

να υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση

εντός δύο μηνών (δηλαδή έως 28/11/2011).

Για τους κατοίκους του εξωτερικού  η προ-

θεσμία είναι τέσσερις μήνες.
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου «ΚΡΩΠΙΑΣ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχε-
τικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμε-
νες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της κα-
ταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θε-
μελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ. 315/1999. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Σύμφωνα με την από 21/6/2011 επιστολή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου προκύπτουν τα εξής: α) Υφίσταται σε
εξέλιξη δικαστική διαδικασία κατά του Δήμου σχετικά με απαιτήσεις τεχνικής εταιρείας για το έργο «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων του Δήμου Κρωπίας», συνολικού ποσού € 11.700.000,00, περίπου πλέον τόκων βάσει ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού ο οποίος υπεβλήθει στην ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής και
στο Δημοτικό Συμβούλιο και επεστράφη χωρίς να εγκριθεί. Κατά την νομική εκτίμηση, που διατυπώνεται με την επισήμανση ότι δεν δύναται να προβλεφθεί η έκβαση δικαστικής απόφασης, ο Δήμος θα πρέπει να υπολογίσει το συνολικό ποσό που απαιτείται από τον ενάγοντα, δηλαδή το ποσό των € 11.700.000,00 περίπου
πλέον τόκων. β) Υφίστανται κατά του Δήμου αγωγές εργαζομένων που διεκδικούν μισθολογικές διαφορές συνολικού ποσού € 2.285.000,00 πλέον τόκων, οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει. Κατά την νομική εκτίμηση, που διατυπώνεται με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης νομοθετικής ρύθμισης, ορισμένες από την αγωγές
αυτές, συνολικού ποσού € 935.000,00 περίπου ενδέχεται να τελεσιδικήσουν υπέρ των εργαζομένων. Επειδή η τελική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με σχετική βεβαιότητα στο παρόν στάδιο και κυρίως επειδή δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ικανοποιητική προσέγγιση το ύψος
του ποσού που ενδέχεται να επιδικασθεί, εάν τελεσιδικήσουν σε βάρος του Δήμου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις δικαστικές υποθέσεις αυτές. γ) Υφίστανται κατά του Δήμου αγωγές τρίτων που διεκδικούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 440.000,00 περίπου, οι οποίες
δεν έχουν τελεσιδικήσει. Κατά την νομική εκτίμηση, οι αγωγές αυτές, ενδέχεται να τελεσιδικήσουν υπέρ των τρίτων. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 440.000,00 περίπου για την κάλυψη αυτής της ζημίας που ενδέχεται να
προκύψει, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Στο υπόλοιπο του λογαριασμού (Γ.ΙΙΙ.1) «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» ποσού € 220.394,86 απεικονίζεται η αξία των συμμετοχών του Δήμου: α) Σε μία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (K.E.Δ.Κ), η οποία αποτιμήθηκε
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 στην αξία κτήσεώς της, ποσού € 198.694,06 και β) Σε μία Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.), η οποία αποτιμήθηκε κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 315/1999 στην αξία κτήσεώς της, ποσού € 21.700,80. Η Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.), στις αρχές
της τρέχουσας χρήσης 2011, λύθηκε και τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας συμμετοχής του Δήμου. Η μη διενέργεια πρόβλεψης ποσού € 21.700,80 έχει ως συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανί-
ζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στο υπόλοιπο του λογαριασμού (Δ.ΙΙ.1) «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού € 2.973.546,38, περιλαμβάνονται και καθυστερημένες απαιτήσεις
πέραν της πενταετίας συνολικού ποσού € 160.000,00 περίπου, για τις οποίες κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν διενεργήθηκε ισόποση
πρόβλεψη προς αντιμετώπιση της ζημίας που ενδέχεται να προκύψει από την μη είσπραξή τους. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμ-
φανίζονται ισόποσα αυξημένα. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανω-
τέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέματα Έμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας,
εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταμιακής βεβαίωσης των συνταχθέντων χρηματικών καταλόγων για το ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15
του Ν. 2115/1993), που αφορούν την περίοδο των χρήσεων 2000 μέχρι και 2009, συνολικού ύψους € 3.060.000,00 περίπου, λόγω των προσφυγών που έχουν υποβληθεί εκ μέρους των υπόχρεων
επιχειρήσεων και οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει. 2) Λόγω της αλλαγής στην κλειόμενη χρήση του μηχανογραφικού προγράμματος (Λογισμικού) παρουσιάστηκε χρονική υστέρηση στην βε-
βαίωση των εσόδων της Ύδρευσης με συνέπεια τα βεβαιωθέντα έσοδα της κλειόμενης χρήσεως να υπολείπονται κατά ποσό € 1.073.000,00 περίπου από τα αντίστοιχα βεβαιωθέντα έσοδα της
προηγούμενης χρήσεως. Αναφορά επί Άλλων Νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς
το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.



ΕΒΔΟΜΗ  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Η Σινφόνια Βαρσόβια υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Κρίστοφερ Γουώρεν Γκρην πα-

ρουσίασε μια ξεχωριστή συναυλία στο Ηρώδειο, 23 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια του τρίτου μουσικού ταξιδιού, που διοργανώνει το κέντρο

εκπαίδευσης νέων μουσικών του Βελγίου, Queen Elisabeth Music Chapel.

Ερμήνευσαν το μοναδικό κοντσέρτο για βιολί που συνέθεσε ο Μπραμς, με σολίστ τον διε-

θνούς φήμης Ογκυστέν Ντυμέ, ενώ ακολούθησαν αποσπάσματα από όπερες του Ροσσίνι

με τη συμμετοχή δύο μεγάλων ονομάτων του λυρικού θεάτρου: της σοπράνο Τζουν Αν-

τερσον και του βαρύτονου Ζοζέ βαν Νταμ, χωρίς να υπολείπονται οι νεότεροι:    Αμάλια

Αβιλάν-σοπράνο, Αναίκ Μορέλ-μέτζο σοπράνο, Τζοβάννι Τριστάτσι-τενόρος, Σεμπαστιέν

Παρότ-βαρύτονος.

Η Σινφόνια Βαρσόβια ιδρύθηκε το 1984. Το ρεπερτόριο της ορχήστρας περιλαμβάνει

έργα από το 18ο αιώνα ως τις μέρες μας. Έχει στο ενεργητικό της πολυάριθμες πρώτες

εκτελέσεις έργων των Κρύστοφ Πεντερέτσκι, Βίτολτ Λουτοσλάφσκι, κ.ά. Εχει συμπρά-

ξει με μαέστρους διεθνούς φήμης και σολίστ.  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ -

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Διαμαρτυρία με κατάληψη

του Δημαρχείου

To Σωματείο Δημοτικών υπαλλήλων Αρτέμιδας έκανε κα-

τάληψη του Δημαρχείου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου,

σαν ένδειξη διαμαρτυρίας στα «αλλεπάλληλα έκτακτα και

βάρβαρα μέτρα που λαμβάνει σε βάρος των εργαζομένων

και των συνταξιούχων, η κυβέρνηση και έχει οδηγήσει σε

απελπισία εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν μπορούν

πλέον να ανταπεξέλθουν ούτε στις στοιχειώδης υποχρε-

ώσεις τους.

Στη διάρκεια της κατάληψης, τα μέλη του Σωματείου προ-

χώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο της Λ. Καραμανλή.

Σινφόνια Βαρσόβια στο Ηρώδειο

Πρώτη εθελοντική «εκ-

στρατεία καθαριότητας»

με πρωτοβουλία του

Συλλόγου Υπαλλήλων

πραγματοποιήθηκε στο

Δήμο Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης. 

Η δράση που ξεκίνησε με

πρωτοβουλία του Συλλό-

γου Υπαλλήλων,  έγινε

σε  συνεργασία με το

Δήμο. Την προσπάθεια

στήριξαν και πολλοί κά-

τοικοι του Δήμου καθώς

και Δημοτικοί και Τοπικοί

Σύμβουλοι.  

Το ραντεβού δόθηκε

στην Κεντρική Πλατεία

της Βούλας στον Ι.Ν. του

Αγ. Ιωάννη. Στη συνέ-

χεια, ανά ομάδα οι εθε-

λοντές μοιράστηκαν σε

διαφορετικά σημεία της

πόλης (πλατείες, πάρκα,

κοινόχρηστοι χώροι).

Δεν έχουμε παρά να

συγχαρούμε τους υπαλ-

λήλους που άφησαν

Σαββατιάτικα το σπίτι

τους και την ξεκούρασή

τους και έδωσαν ένα

ωραίο μάθημα εθελοντι-

σμού προς όλους.

Η περιβαλλοντική αυτή

δράση θα επαναληφθεί

στις 22 Οκτωβρίου

ημέρα Σάββατο και ώρα

09:00 πμ με τόπο συγ-

κέντρωσης το χώρο

στάθμευσης στην ακτή

της Βάρκιζας.  

Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, την

περασμένη Κυριακή 25/9, είχαν την ευκαιρία οι παρευρισκόμενοι, που ξεπέρασαν κάθε

προηγούμενο, να παρακολουθήσουν μία μοναδική συναυλία, όπου οι συμφωνικοί μουσι-

κοί:  Ανδρέας Πυλαρινός (πιάνο), Έφη Χριστοδούλου (βιολί) και Γιάννης Φράγκος (τενό-

ρος) παρουσίασαν μαζί με την  Φιλαρμονική το Δήμου,  ένα εξαιρετικό μουσικό

πρόγραμμα από μιούζικαλ και κλασσικά θέματα, μέχρι άριες, ροκ και κινηματογραφική

μουσική. Οι καλλιτέχνες, συμμετείχαν αφιλοκερδώς.

Οι θεατές αποθέωσαν με τη θερμή τους παρουσία και χειροκρότημα, την καλύτερη ίσως

εκδήλωση που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στην Πλατεία της πόλης.

Η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου, έβαλε το δύσκολο αυτό «στοίχημα» στις αρχές του κα-

λοκαιριού και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο και τη

χώρα μας γενικότερα, με τη πολύτιμη και καθοριστική συμπαράσταση των δημοτών, το

κέρδισε!

«Η απαίτηση και η “δίψα” του κόσμου για πολιτιστικά δρώμενα ποιότητας, έχει φτάσει
μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, που η προσήλωση που επέδειξε στη συναυλία της Κυριακής
ήταν “θρησκευτική”, δεδομένου του ανοιχτού χώρου και των θορύβων της Πλατείας. Η
συνέχιση και ενίσχυση των εκδηλώσεων της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης και το καθιε-
ρωμένο “ραντεβού με την πόλη μας”, αποτελεί δέσμευση απέναντι στους δημότες και
επισκέπτες της πόλης μας», δήλωσε ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης

Κυριακάτικη μουσική  συναυλία στο Μαρκόπουλο

Εθελοντική  «εκστρατείας καθαριότητας» στα 3Β
Πρωτοβουλία του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου

Η επόμενη στη Βάρκιζα
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138/06-06-2011

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. -Το με αρ.πρωτ.27118/17-05-2011 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. -Την υπ’αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. - Την υπ’αριθμ. 28/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.
4. - Την πρόταση του Προέδρου.
5. -Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 12/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.3852(ΦΕΚ 87 Α’/10) και το άρθρο 79 και 82 του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/30.6.2006) για:

1. Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους που
αφορούν το έργο «Ανάπλαση-Πράσινο-Ποιότητα Ζωής» Δ.Ε. Βάρης όπως
αυτές αναφέρονται στην κατωτέρω Τεχνική Έκθεση.
2. Το σύνολο της μελέτης όπως αυτή τροποποιήθηκε μετά την Διαβούλευση
και περιγράφεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια (Β.1, Α-β03,
0.11, 0.9, 0.8β, 0.8α, 0.7, 0.1, 0.4, 0.3, 0.2, Σ.1. 0.12, 0.6, 0.5) της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης.

Η Τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:
H μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα ζωής» εκπονήθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης και στηρίχτηκε στην ερευνητική υπο-
στήριξη του ΕΜΠ μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ερευνητική συνδρομή
του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Βάρης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινη-
τικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου». Η παρούσα Τεχνική Έκ-
θεση έχει ως αντικείμενο την περιγραφή ανάπλασης δύο υπαρχουσών πλατειών
στον Δήμο Βάρης και ένα δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας,
και ποδηλατοδρόμων, με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Οι  περιοχές  μελέτης και αντίστοιχα εκτέλεσης του έργου εκτείνονται σε δύο
πλατείες στον Δήμο Βάρης την πλατεία Βάρκιζας επιφάνειας 3.377,10 τμ και
την πλατεία  Περσάκη επιφάνειας 1.073 τμ και σε ένα δίκτυο πεζοδρομήσεων
και ποδηλατοδρόμων συνολικής επιφάνειας 17.900 τμ

Πλατεία Βάρκιζας
Βασικός στόχος είναι να δοθεί ο χώρος από τα αυτοκίνητα στους πεζούς, το
οποίο θα επιτευχθεί με δραστικό σχεδιασμό και ένα σύνολο κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που αφορά όλη την περιοχή της Βάρκιζας. Αξίζει να αναφερθούμε
στην δραστική σχεδιαστική αντιμετώπιση, που αναπλάθει με τρόπο δυναμικό
τη διδόμενη επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα μειώνεται το πλάτος των προσκεί-
μενων στην πλατεία δρόμων, η Θέμιδος από 6 μέτρα μειώνεται σε 3,20 μέτρα
και μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, ενώ η Απόλλωνος μειώνεται
από 5,70 μέτρα επίσης σε 3,20 μέτρα και γίνεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Το
υπόλοιπο τμήμα που οριοθετείται από τους δύο δρόμους και τώρα είναι άσφαλ-
τος, πλακοστρώνεται μέχρι το Δυτικό όριο της Ποσειδώνος και δίδεται στην
πλατεία. Πέραν του πλάτους των 3,20 μέτρων έχει προβλεφθεί διαφοροποίηση
στην δαπεδόστρωση ώστε να ορίζεται μία ζώνη  κίνησης τουλάχιστον πλάτους
1,80  μέτρων  για  την διέλευση των πεζών εκατέρωθεν των δρόμων και προς
την πλευρά των καταστημάτων. Επιτρέπεται η  πρόσβαση οχημάτων για τρο-
φοδοσία με πρόβλεψη στάθμευσης, ενώ προβλέπονται περιορισμένοι χώροι
σταθμεύσεις και θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Το υπάρχον παρτέρι στο δυ-
τικό όριο της πλατείας μεγαλώνει σε έκταση, φυτεύεται με επιπρόσθετα δέν-
δρα, επιχώνεται κατά δύο μέτρα ύψος για να δημιουργήσει νέο ορίζοντα θέας
προς τη θάλασσα και καλύπτεται από  κηπευτικό χώμα και γκαζόν. Το υπόλοιπο
τμήμα της πλατείας αποτελεί μια ενιαία επιφάνεια κίνησης, περιπάτου, στάσης
και αναψυχής χωρίς εμπόδια με ενιαίες κλίσεις. Οι χαράξεις αυτές δημιουρ-
γούν επί μέρους χώρους στάσης και στα όριά τους τοποθετούνται νέα καθι-
στικά και έναν άξονα κίνησης που τους διαχωρίζει και φωτίζεται αναλόγως.
Στους επιμέρους χώρους που δημιουργούνται τοποθετούνται γραμμικά επιδα-
πέδια σιντριβάνια και αστικός εξοπλισμός. Οι χώροι αυτοί διαφοροποιούνται με
υλικά δαπεδοστρώσεων που υποδεικνύουν και άλλου τύπου χρήση. Πίσω από
το μεγάλο παρτέρι δίδεται μια λωρίδα στον ποδηλατόδρομο που ενώνει το
τμήμα της Βάρκιζας με το παραλιακό μέτωπο. Στο ανατολικό όριο της πλατείας
στο όριο της με την Ποσειδώνος δημιουργείται ένα καθιστικό που υποβαθμίζε-
ται σε στάθμη κατά 50 εκ, από το φυσικό έδαφος, και λειτουργεί σαν φράγμα
ήχου για την κίνηση της Λεωφόρου, καλύπτεται από βοτσαλωτό δάπεδο και
φωτίζεται αναλόγως. 

Στην πλατεία έχουν οργανωθεί οι παρακάτω χώροι:
― Χώρος κύριου πρασίνου και αναψυχής με φύτευση στο δυτικό τμήμα της
πλατείας με κεντρικό σημείο θέασης την θάλασσα.
― Χώροι στάσης με ανεξάρτητα παγκάκια ή πεζούλια καθιστικών.
― Χώρος στάσης και χαλάρωσης με υψομετρικές διαφορές υλικών και πρασί-
νου κοντά στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.
― Περιοχές με νερό όπως πίδακες νερού  με αυτόματο σύστημα και εναλλαγή
χρωματισμού.
― Κινήσεις πεζών περιμετρικά και εσωτερικά της πλατείας
― Ποδηλατόδρομος που διασχίζει την πλατεία και την ενώνει με το παραλιακό
μέτωπο.

Πλατεία Περσάκη
Στόχος του σχεδιασμού είναι η χρήση και η προσπελασιμότητα της πλατείας
από όλες τις κατηγορίες ατόμων. Έτσι προβλέπεται πρόσβαση στην πλατεία
από τους περιμετρικούς δρόμους και σε όλες σχεδόν τις περιοχές με φυσικές
ράμπες κλίσεως < 5%. Ένα τμήμα της καλύπτεται από κηπευτικό χώμα για να
δημιουργηθούν μεγαλύτερες επιφάνειες φύτευσης που οριοθετούνται από την
εναλλαγή υλικού,  δημιουργώντας μικρές στάσεις και περιπάτους για τους επι-
σκέπτες. Γίνεται  ενοποίηση της πλατείας με τους παρακείμενους δρόμους από
το ίδιο υλικό επίστρωσης. Η Οδός Πριάπου και η Οδός Δήμητρας μετατρέπον-
ται σε  δρόμους ήπιας κυκλοφορίας πλάτους 3,5 μ που επιτρέπεται η χρήση
τους από ΙΧ που εξυπηρετούν παρακείμενες ιδιοκτησίες. Επίσης στην Οδό Δή-
μητρας προβλέπεται λωρίδα οργανωμένης στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης
για ΑΜΕΑ.

Στην πλατεία εκτός από τους χώρους πρασίνου έχουν οργανωθεί οι παρακάτω
χώροι:
― Χώροι στάσης με ανεξάρτητα  πεζούλια καθιστικών 
― Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων

― Χώροι σχεδιασμένοι που μπορούν να τοποθετηθούν τραπεζάκια για την εξυ-
πηρέτηση των γύρω καταστημάτων και να περιοριστεί η έκτασή τους.

Οδός Μουτούση (από Τριπτολέμου έως Βενέζη μήκους 530μ)
Πρόκειται για δρόμο διπλής κατεύθυνσης με εκατέρωθεν παρόδια στάθμευση
σε κάποια σημεία. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος εξακολουθεί να είναι διπλής
κατεύθυνσης και δημιουργείται αμφίδρομος ποδηλατόδρομος 2 μέτρων. Πιο
συγκεκριμένα, στον κόμβο που δημιουργείται από τις οδούς Μουτούση και Τρι-
πτολέμου κατασκευάζεται μια νησίδα, η οποία οριοθετεί στα 3,5 μέτρα την κί-
νηση της κάθε κατεύθυνσης και διευκολύνει τη διάβαση των πεζών. Στη
συνέχεια της οδού διαμορφώνεται αμφίδρομος ποδηλατόδρομος, πλάτους 2
μέτρων από τη μεριά του ρέματος, ενώ γίνεται ανάπλαση σε όλο το αδιαμόρ-
φωτο κομμάτι κατά μήκους του ρέματος. Δημιουργείται, έτσι, ένας χώρος ανα-
ψυχής για τους κατοίκους της περιοχής, και όχι μόνο, που παρέχει πολλαπλές
δυνατότητες (βόλτα με το ποδήλατο, περπάτημα κατά μήκος του ρέματος σε
χώρο πρασίνου ή απλώς ξεκούραση με τη διαμόρφωση κατάλληλων καθιστι-
κών). Στη συνέχεια και στο τμήμα της οδού μετά τη γέφυρα και μέχρι την οδό
Κατσίκα, γίνεται αλλαγή του υλικού του οδοστρώματος και ο ποδηλάτης μοι-
ράζεται το οδόστρωμα με το αυτοκίνητο. Αυτό συμβαίνει μέχρι το σημείο του
parking του αθλητικού κέντρου Βάρης, όπου ο ποδηλατόδρομος διαμορφώνε-
ται εσωτερικά της υφιστάμενης νησίδας.  Δίπλα σε αυτόν, ώστε να διαχωρίζε-
ται και από το χώρο του parking, δημιουργείται παρτέρι πλάτους 1 μέτρου μέχρι
την οδό Κατσίκα. Στο σημείο αυτό ο ποδηλατόδρομος περνάει πάλι στην απέ-
ναντι μεριά με επέκταση πεζοδρομίου και τη δημιουργία προστατευτικού παρ-
τεριού πλάτους 1 μέτρου. Στο τελευταίο, όμως, τμήμα και, επειδή ο δρόμος
στενεύει αρκετά μέχρι το ύψος της οδου Η. Βενέζη, δεν μπορεί να υπάρξει
παρτέρι, ενώ στα 2 μέτρα που απομένουν από το μόλις 5 μέτρων οδόστρωμα,
έχουμε τη συνύπαρξη πεζού και ποδηλάτη με βοτσαλωτό δάπεδο. Σημειακά το-
ποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέ-
πεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι
αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

Οδός  Η. Βενέζη (από Μουτούση έως Β. Κωσταντίνου μήκους 210 μ)
Η οδός Η. Βενέζη είναι σήμερα ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Η παρέμ-
βαση από το ύψος της οδού Μουτούση μέχρι την οδό Γιαννουλόπουλου αφορά
αποκλειστικά τη μια πλευρά του δρόμου. Στην πλευρά αυτή δημιουργείται πε-
ζοδρόμιο 1 μέτρου με βοτσαλωτό δάπεδο, για την κίνηση των πεζών και 2 μέτρα
ποδηλατόδρομος στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο. Κατά μήκος του ποδηλα-
τοδρόμου δημιουργείται παρτέρι πλάτους 0,50 μέτρων από τη μεριά του οδο-
στρώματος. Όσον αφορά το τμήμα της οδού Η. Βενέζη από την οδό
Γιαννουλόπουλου μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, προτείνεται η μονοδρό-
μησή της και η μετατροπής της σε ήπιας κυκλοφορίας με την κατάλληλη πλα-
κόστρωση ώστε να συνυπάρχουν πεζοί και ποδηλάτες. Τέλος, για την απορροή
των ομβρίων υδάτων, τοποθετούνται σχάρες στον άξονα του δρόμου ανά 10-
15 μέτρα.

Οδός Γιαννουλόπουλου (από Η. Βενέζη έως Νίκης μήκους 170 μ)
Η οδός Γιαννουλόπουλου είναι σήμερα αμφίδρομη Το τμήμα από την οδό Η.
Βενέζη μέχρι την οδό Νίκης αποτελεί τμήμα του δικτύου ποδηλατοδρόμου. Για
το λόγο αυτό συνεχίζεται η κατασκευή αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου πλάτους
2 μέτρων. Ο ποδηλατόδρομος έρχεται από την οδό Βενέζη, διασχίζει την οδό
και συνεχίζει στην απέναντι πλευρά της οδού. Κατά μήκος της συγκεκριμένης
οδού γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίου για την χωροθέτηση του ποδηλατο-
δρόμου και δημιουργείται παρτέρι 1 μέτρου ανάμεσα στον ποδηλατόδρομο και
το οδόστρωμα, το οποίο μέχρι το ύψος του δημοτικού σχολείου έχει πλάτος 1
μέτρο. Στο ύψος του σχολείου ο ποδηλατόδρομος περνάει στην απέναντι
πλευρά, εσωτερικά από την υφιστάμενη φύτευση, η οποία οργανώνεται σε παρ-
τέρι πλάτους επίσης 1 μέτρου. Ο ποδηλατόδρομος εξακολουθεί να είναι αμφί-
δρομος και έχει πλάτος 2 μέτρα, ενώ το τμήμα που απομένει μεταξύ αυτού και
του σχολείου διαμορφώνεται με βοτσαλωτό δάπεδο για την κίνηση των πεζών.
Το πλάτος του οδοστρώματος στο τμήμα αυτό είναι 6 μέτρα. Σημειακά τοπο-
θετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπε-
ται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα,
διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

Οδός Ψαρών μήκους 190μ  
Η οδός Ψαρών είναι σήμερα δρόμος διπλής κατεύθυνσης με παρόδια στάθ-
μευση. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή
της, με φορά από την οδό Θάσου προς την Αφροδίτης. Δίνονται 3,2 μέτρα για
την κίνηση του αυτοκινήτου, ενώ για να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της ως δρό-
μου ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης με εξο-
χές των πεζοδρομίων, τα οποία έχουν πλάτος 0,80 μέτρα. Ο ποδηλατόδρομος
είναι ομόρροπος με την κίνηση των αυτοκινήτων και βρίσκεται αριστερά αυτής.
Το πλάτος του είναι  1 μέτρο και στα σημεία που εφάπτεται με το πεζοδρόμιο
αποτελεί διαπλάτυνση αυτού, ενώ στις διασταυρώσεις κατεβαίνει στο ύψος του
οδοστρώματος. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι
απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζο-
δρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

Οδός Θάσου μήκους 230 μ
Η οδός Θάσου είναι σήμερα δρόμος διπλής κατεύθυνσης με αραιή παρόδια
στάθμευση από τη μια πλευρά της οδού. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας
κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή της, με φορά από την οδό Ρόδων προς την
Ψαρών. Δίνονται 3,5 μέτρα για την κίνηση του αυτοκινήτου και δημιουργούν-
ται συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης με τη δημιουργία προεξοχών του πεζο-
δρομίου. Το πλάτος των πεζοδρομίων παραμένει 1,20 μέτρα, ενώ
επισκευάζονται τα πεζοδρόμια στα αδιαμόρφωτα σημεία. Κατά μήκος του οδο-
στρώματος και σε τακτά διαστήματα το υλικό του οδοστρώματος (άσφαλτος)
διακόπτεται από πλακόστρωση με κυβόλιθους (χαλί) και δυο σειρές από ανα-
κλαστήρες οδοστρώματος  “μάτια γάτας” στην αρχή και στο τέλος  αυτής.  Αυτό
γίνεται για τον περιορισμό της ταχύτητα των αυτοκινήτων και μετατροπή της
οδού σε ήπιας κυκλοφορίας. Η κίνηση του ποδηλάτου είναι ομόρροπη με αυτή
του αυτοκινήτου στα δεξιά της κίνησης αυτού. Η διαμόρφωση είναι λίγο δια-
φορετική στο πρώτο κομμάτι της Θάσου, όπου λόγω της ύπαρξης ανεκμετάλ-
λευτου χώρου δίνεται η δυνατότητα για διαπλάτυνση πεζοδρομίου, δημιουργία
παρτεριών και αυτόνομης λωρίδας ποδηλατοδρόμου στο ύψος του πεζοδρο-
μίου. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο,
ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που
είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

Οδός Αναστασίου (από Μύρωνος έως Θάσου μήκους περιλαμβάνει και την
υποδομή στο χώρο στάθμευσης 850 μ)
Η οδός Αναστασίου είναι σήμερα αμφίδρομος με αμφίπλευρη ανά διαστήματα
παρόδια στάθμευση. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος η μετατρέπεται σε ήπιας
κυκλοφορίας μονοδρομείται με κατεύθυνση προς Μητρώου. Προτείνεται η οριο-
θέτηση λωρίδας πλάτους 3,2 μέτρων που θα εξυπηρετεί την ομόρροπη κίνηση
οχημάτων και ποδηλάτων, και λωρίδας στάθμευσης 2 μέτρων από τη δεξιά
πλευρά της οδού. Τέλος οριοθετείται λωρίδα κίνησης ποδηλάτου στα αριστερά,
πλάτους 1,30 μέτρου, με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου για την contra flow κί-
νηση. Στις διασταυρώσεις της Αναστασίου με την Τσιτσάνη δημιουργείται υπε-
ρυψωμένος κόμβος (plateau) με κυβόλιθους. Κατά μήκος του οδοστρώματος
ανά διαστήματα διακόπτεται η άσφαλτος από πλακόστρωση διαφορετικού χρώ-
ματος και τοποθετούνται ανακλαστήρες οδοστρώματος «μάτια γάτας» πριν και
μετά από αυτή με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων αλλά και
την αισθητική αναβάθμιση της οδού. Στο νότιο μέρος της οδού, εξαιτίας της
υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει με την οδό Θάσου, κατασκευάζεται ράμπα
ποδηλάτου μήκους 30 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων. Στο βόρειο τμήμα της
οδού, στο εσωτερικό του κοινόχρηστου χώρου που χρησιμοποιείται για στάθ-
μευση κατασκευάζεται λωρίδα ποδηλατόδρομου πλάτους 2 μέτρων και παρτέρι
φύτευσης πλάτους 1 μέτρου. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα,
όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα
του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δά-
πεδο.

Οδός Μύρωνος- Οδός Δεμέστιχα (από Β. Κωνσταντίνου έως Αναστασίου μή-
κους 260μ)
Η οδός Μύρωνος είναι αμφίδρομος πλάτους 5,5 μέτρων, με αμφίπλευρη παρό-
δια στάθμευση και στενά πεζοδρόμια (1 μέτρο σε κάθε πλευρά). Προτείνεται  η
μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή της με κατεύθυνση προς
Μαρώτη, η οριοθέτηση της κίνησης των οχημάτων σε πλάτος 4 μέτρων, η δη-
μιουργία λωρίδας κίνησης του ποδηλάτου στα δεξιά της οδού σε πλάτος 2 μέ-
τρων με διαπλάτυνση πεζοδρομίου και η κατάργηση της στάθμευσης. Στο ύψος
του Ο.Τ.182 ολοκληρώνεται η διαπλάτυνση πεζοδρομίου και στην οδό νότια
αυτού (αδιαμόρφωτη σήμερα), προτείνεται η συνύπαρξη αυτοκινήτου και πο-
δηλάτη. Στη συνέχεια επί της οδού Δεμέστιχα κατασκευάζεται ποδηλατόδρο-
μος πλάτους 2 μέτρων στη νότια πλευρά της οδού με διαπλάτυνση πεζοδρομίου
ενώ η οδός μονοδρομείται από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Μύρωνος. Ση-
μειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να
αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι αδια-
μόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

Οδός Αφροδίτης (από Ποσειδώνος έως Ψαρών μήκους 290μ)
Η οδός Αφροδίτης είναι μονόδρομος με φορά από Ρόδου προς Ψαρών. Το ση-
μερινό πλάτος οδοστρώματος ορίζεται στα 6 μέτρα και των πεζοδρομίων στα
2 μέτρα, ενώ υπάρχει αμφίπλευρη στάθμευση. Μετά την παρέμβαση, ο δρόμος
εξακολουθεί να είναι μονόδρομος με την ίδια κατεύθυνση, η μετατρέπεται σε
ήπιας κυκλοφορίας περιορίζοντας την κίνηση των οχημάτων στα 3,5 μέτρα. Η
στάθμευση των οχημάτων εξυπηρετείται από λωρίδα στη μία πλευρά του δρό-
μου, η οποία οριοθετείται με προεξοχές των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις.
Στις διασταυρώσεις της Αφροδίτης με την Άρεως και την Ψαρών δημιουργείται
υπερυψωμένος κόμβος (plateau) με κυβόλιθους. Στο τμήμα της Αφροδίτης από
την Ψαρών έως την Ορφέως, το πεζοδρόμιο διαπλατύνεται στα 2,7 μέτρα, δη-
μιουργείται μονόδρομος ποδηλατόδρομος 1 μέτρου στο επίπεδο του πεζοδρο-
μίου, που θα διαχωρίζεται από τα αυτοκίνητα με παρτέρια φύτευσης 1 μέτρου.
Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα, όπου είναι απαραίτητο, ώστε
να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα του πεζοδρομίου που είναι
αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δάπεδο.

Οδός Ρόδου μήκους 220μ
Η οδός Ρόδου έχει συνολικό πλάτος 5 μέτρα και σήμερα λειτουργεί ως αμφί-
δρομη με παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Οι παρεμβάσεις αφορούν
τη μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, τη μονοδρόμησή της με φορά από
την Αφροδίτης προς τη Θάσου και τη μετατροπή της σε δρόμο ήπιας κυκλοφο-
ρίας. Η στάθμευση  των οχημάτων οριοθετείται ανά τμήματα της οδού ενώ η
ομόρροπη με τα αυτοκίνητα κίνηση του ποδηλάτου οριοθετείται με στάμπες
στο οδόστρωμα, από την απέναντι πλευρά της στάθμευσης. Παράλληλα, κατά
μήκος του οδοστρώματος και σε τακτά διαστήματα τμήματα του δρόμου πλα-
κοστρώνονται με κυβόλιθους διαφορετικού χρώματος και στο ύψος του οδο-
στρώματος, ώστε η χρωματική διαφοροποίηση και η διαφορετική υφή να
εντείνει την προσοχή των οδηγών. Τέλος, το πλάτος των πεζοδρομίων παρα-
μένει ως έχει (1,5 και 1 μέτρο αριστερά και δεξιά της οδού αντίστοιχα) και προ-
βλέπεται η δημιουργία προεξοχών 1 μέτρου στις διασταυρώσεις, ώστε να
οριοθετείται η στάθμευση. Σημειακά τοποθετούνται κολωνάκια ανά 2 μέτρα,
όπου είναι απαραίτητο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση. Τμήματα
του πεζοδρομίου που είναι αδιαμόρφωτα, διαμορφώνονται με βοτσαλωτό δά-
πεδο.

Οδός Άρεως μήκους 180μ 
Πρόκειται για μονόδρομο με κατεύθυνση προς την πλατεία, πλάτους 4,5 μέ-
τρων, με αραιή παρόδια στάθμευση από τη μία πλευρά και πολύ στενά πεζο-
δρόμια, ένα μεγάλο τμήμα των οποίων είναι αδιαμόρφωτο. Η προτεινόμενη
παρέμβαση αφορά τη μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, την αλλαγή της
κατεύθυνσης προς την Αφροδίτης και την πλακόστρωση του δρόμου με  κυβό-
λιθους ώστε όλες οι κινήσεις να γίνονται στο ίδιο επίπεδο. Διατηρείται λωρίδα
πλάτους 0,5 μέτρου, αμφίπλευρα του δρόμου, για την κίνηση των πεζών με βο-
τσαλωτό δάπεδο. Η κίνηση του ποδηλάτου οριοθετείται με στάμπες από τα αρι-
στερά και συνυπάρχει με την κίνηση των αυτοκινήτων. Στις διασταυρώσεις, που
είναι και τα πιο επικίνδυνα σημεία, λόγω των εμπλοκών των διαφόρων κινή-
σεων, προτείνεται η δημιουργία νησίδας πλάτους 0,3 μέτρου, ώστε να διαχω-
ρίζονται οι ποδηλάτες από τα οχήματα, ενώ μένουν και 3,5 μέτρα  για την
κίνηση των οχημάτων. Τέλος, για την απορροή των ομβρίων υδάτων, τοποθε-
τούνται σχάρες στον άξονα του δρόμου ανά 10-15 μέτρα.

Οδός Ορφέως μήκους 160μ

Πρόκειται για δρόμο πλάτους 4,5 μέτρων με σχεδόν ανύπαρκτα πεζοδρόμια.
Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας και η μονοδρόμησή της με
φορά την Απόλλωνος. Ο δρόμος πλακοστρώνεται με κυβόλιθους, διατηρώντας

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
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4,5 μέτρα για τη συνύπαρξη οχημάτων και ποδηλατών και λωρίδα 0,5 μέτρου
εκατέρωθεν της οδού για την κίνηση των πεζών με βοτσαλωτό δάπεδο. Δεν
υπάρχει κάποια ιδιαίτερη υποδομή για το ποδήλατο, μόνο στάμπες στην αρι-
στερή πλευρά του δρόμου. Επίσης, στη διασταύρωση της Ορφέως με την οδό
Απόλλωνος, κατασκευάζεται νησίδα με φύτευση, που θα διαχωρίζει τις κινή-
σεις, αφήνοντας 3,5 μέτρα για την κίνηση των οχημάτων και 1,3 μέτρα για την
κίνηση των ποδηλατών. Τέλος, στον άξονα του δρόμου, τοποθετούνται σχάρες
σε απόσταση 10-15 μέτρων, για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Οδός Απόλλωνος (από Ποσειδώνος έως Ορφέως μήκους 170μ)
Το τμήμα αυτό της οδού Απόλλωνος, πλάτους 5,5 μέτρων, είναι μονόδρομος
με κατεύθυνση από την πλατεία προς την Αφροδίτης ενώ υπάρχει τμηματικά
παρόδια στάθμευση. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η
πλακόστρωση της οδού με το πλάτος κίνησης των οχημάτων περιορίζεται στα
3,2 μέτρα και τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται, ώστε τελικά το πλάτος τους να
κυμαίνεται από 1,7 έως 2 μέτρα. Παράλληλα, οριοθετείται λωρίδα μονόδρομου
ποδηλατόδρομου, πλάτους 1 μέτρου, από την πλευρά της πλατείας, που θα
εξυπηρετεί την contra flow κίνηση των ποδηλατών.

Οδός Θέμιδος (από Ποσειδώνος έως Αίθρας μήκους 160μ)
Το τμήμα αυτό της οδού Θέμιδος, πλάτους 5,5 μέτρων, είναι μονόδρομος με
κατεύθυνση από την πλατεία προς την Ποσειδώνος ενώ υπάρχει τμηματικά
παρόδια στάθμευση. Προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, η
πλακόστρωση της οδού με το πλάτος κίνησης των οχημάτων περιορίζεται στα
3,2 μέτρα και τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται, ώστε τελικά το πλάτος τους να
κυμαίνεται από 1,7 έως 2 μέτρα. Παράλληλα, οριοθετείται μια θέση στάθμευ-
σης για ΑΜΕΑ.Στο τμήμα της οδού μήκους 10 μέτρων από την διασταύρωση
με την Πoσειδώνος , γίνεται διαπλάτυνση στα 5,5 μέτρα.

Προτεινόμενες μονοδρομήσεις και μετατροπή τμημάτων οδών σε ήπιας κυ-
κλοφορίας

― Οδός Αναστασίου από Θάσου έως Μητρώου με κατεύθυνση προς Μητρώου
και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Η. Βενέζη από Γιαννουλόπουλου έως Β. Κωνσταντίνου με κατεύ-
θυνση προς Β. Κωνσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας

― Οδός Μύρωνος από Δεμέστιχα έως Μαρώτη με κατεύθυνση προς Μαρώτη
και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Δεμέστιχα από Μύρωνος έως Β. Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς
Μύρωνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Ψαρών από Θάσου έως Αφροδίτης με κατεύθυνση προς Αφροδίτης
και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Ρόδου από Αφροδίτης έως Θάσου με κατεύθυνση προς Θάσου και
μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Θάσου από Ρόδου έως Ψαρών με κατεύθυνση προς Ψαρών και με-
τατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Απόλλωνος από Αφροδίτης έως Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς
Αφροδίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας

― Οδός Θέμιδος από  Αίθρας έως Ποσειδώνος μετατρέπεται σε ήπιας κυκλο-
φορίας

― Οδός Ορφέως από Αφροδίτης έως Απόλλωνος με κατεύθυνση προς Απόλ-
λωνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.

― Οδός Αφροδίτης από Ποσειδώνος έως Θησέως με κατεύθυνση προς Θη-
σέως και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.

― Οδός Άρεως από Αφροδίτης έως Απόλλωνος με κατεύθυνση προς Αφρο-
δίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.

― Οδός Πριάπου από Πλούτωνος έως Δήμητρος με κατεύθυνση προς Δήμη-
τρος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

― Οδός Δήμητρος από Β. Κωσταντίνου έως Αρτέμιδας με κατεύθυνση προς
Β. Κωσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας   

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δ.Σ. του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημο-

κρατίας, Βουλευτής Δράμας,  Μαργαρίτης Τζίμας και οι

αναπληρωτές υπεύθυνοι του Τομέα  Αλέξανδρος Δερμεν-

τζόπουλος, Βουλευτής Έβρου,  Στέφανος Γκίκας και  Γε-

ώργιος Καραμανλίκης, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση

του υπουργού Εθνικής Άμυνας για “απευθείας δίαυλο επι-
κοινωνίας” του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού των

Ενόπλων Δυνάμεων με το Επιτελείο του υπουργού, προ-

έβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Σε μία κρίσιμη περίοδο, η κυβέρνηση επιλέγει να απα-
ξιώσει συνειδητά το Στράτευμα. Ο κομματισμός και η
εξάρτηση με απόφαση υπουργού, πλέον.
Με μια απίστευτη εντολή του αρμόδιου Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, καταργούν και επίσημα η στρατιωτική ιε-

ραρχία και οι βασικές αρμοδιότητες των κλάδων που
έχουν σχέση με το προσωπικό.
Πλέον, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό θα μπο-
ρεί να έρχεται σε «απευθείας επαφή» με το επιτελείο
του Υπουργού (δηλαδή το ΠΑΣΟΚ), προκειμένου – όπως
αναφέρει η διαταγή – «να αναδειχτούν - επιλυθούν προ-
βλήματα, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, εξέλιξης
και διαβίωσης», παρακάμπτοντας επιδεικτικά – και με
εντολή υπουργού – κάθε μορφή στρατιωτικού κανονι-
σμού, στρατιωτικής πειθαρχίας, ιεραρχίας και συμπε-
ριφοράς, αλλά ακόμη και τον ίδιο το νόμο «περί
Ιεραρχίας και Προαγωγών», που ψήφισε πέρυσι η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Μετά τις αιματηρές περικοπές στα εισοδήματα των στε-

λεχών και την απίστευτη απομείωση των λειτουργικών
δαπανών, έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ταράξει συθέ-
μελα το συνδετικό κρίκο του Στρατεύματος, που είναι η
πειθαρχία, το κύρος και οι αρμοδιότητες του προϊστα-
μένου, την ίδια την υφή του στρατιωτικού επαγγέλμα-
τος.

Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να αποσύ-
ρει τη διαταγή αυτή που αποδυναμώνει τη φυσική στρα-
τιωτική ηγεσία και δημιουργεί νέα κομματικά στεγανά
στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια περίοδο που το Στρά-
τευμα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις, με όλα
τα εθνικά μας θέματα ανοικτά».

Καταργούν την στρατιωτική ιεραρχία 
Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό θα μπορεί να έρχεται σε «απευθείας επαφή» με το επιτελείο του Υπουργού μόνο

H συζήτηση  στην Ολομέ-

λεια του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου στο

Στρασβούργο (27/9), αφο-

ρούσε τον περιορισμό του

επισιτιστικού προγράμμα-

τος σε άπορους!

Σημειώνεται ότι η τύχη του

προγράμματος για το 2012

και επέκεινα -με 13 εκατομ-

μύρια επωφελούμενους πο-

λίτες - βρίσκεται στα χέρια

κυβερνητικών εκπροσώπων

έξι κρατών μελών, οι οποίοι

εμποδίζουν την επίτευξη

συμφωνίας, όπως κατέστη

εμφανές κατά την σύνοδο

του Συμβουλίου Υπουργών

Γεωργίας της 20ής Σεπτεμ-

βρίου. Ελλείψει συμφωνίας

στο Συμβούλιο, η Κομισιόν

δεν θα έχει τη νομική δυνα-

τότητα διάθεσης των προ-

βλεπομένων πόρων. 

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας

Δημοκρατίας Καθηγητής

Γιώργος Παπαστάμκος τάχ-

θηκε σθεναρά υπέρ της συ-

νέχισης του ευρωπαϊκού

επισιτιστικού προγράμμα-

τος για τους απόρους.

Εναντιώθηκε στην προτει-

νόμενη περικοπή των

πόρων για το 2012 από πε-

ρίπου 500 σε μόλις 113 εκα-

τομμύρια ευρώ, ζητώντας

άμεσα νέο νομικό πλαίσιο

για την πλήρη αξιοποίηση

των διαθεσίμων πόρων στο

πλαίσιο της τρέχουσας δη-

μοσιονομικής περιόδου,

καθώς και τη συνέχιση του

προγράμματος κατά την

μετά το 2013 περίοδο. 

Ο Γ. Παπαστάμκος αναφέρ-

θηκε στην αναγκαιότητα

εφοδιασμού του προγράμ-

ματος από τη δημόσια απο-

θεματοποίηση, αλλά και

από την αγορά.

Σύμφωνα με τον ευρωβου-

λευτή, η επιλογή των δια-

νεμομένων τροφίμων

οφείλει να μην περιορίζεται

σε αυτά για τα οποία ισχύει

η παρέμβαση, αλλά να πα-

ρέχεται η ευχέρεια ευρύτε-

ρης επιλογής σε κάθε

κράτος μέλος, βάσει των

πραγματικών αναγκών. Σχε-

τικά με την εισήγηση της

Κομισιόν περί καθιέρωσης

συγχρηματοδότησης, ο Έλ-

ληνας Ευρωβουλευτής υπο-

γράμμισε “τη δυσκολία, αν
όχι την αδυναμία, που συνε-
πάγεται η πρόταση αυτή για
ορισμένα κράτη μέλη, τα
οποία έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη χρήσης του προ-
γράμματος”.

Τέλος, απευθυνόμενος σε

όσους ζητούν επανεθνικο-

ποίηση των επισιτιστικών

προγραμμάτων ως υπόθεση

κοινωνικής πολιτικής εκά-

στου κράτους μέλους, ο Γ.

Παπαστάμκος σημείωσε ότι

“πέραν της κοινωνικής του

διάστασης, το πρόγραμμα,

μέσω της διάθεσης γεωργι-

κών προϊόντων προέλευσης

ΕΕ, συμβάλλει στη σταθε-

ροποίηση των γεωργικών

αγορών και του γεωργικού

εισοδήματος στην ΕΕ.“.

Όχι λιτότητα και στον επισιτισμό των Eυρωπαίων απόρων
Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Παπαστάμκου στην Ολομέλεια του ΕΚ

Τρομερή έκπληξη μας δημιουργεί το γεγονός ότι δεν θα

πληρώσουν το άδικο τέλος ακίνητης περιουσίας που θα

εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα

ενοικιάζουν στο ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με τα όσα

φαίνεται ότι θα ισχύσουν, το δημόσιο δεν επιβαρύνεται

με την απόδοση του συγκεκριμένου τέλους και οι λογα-

ριασμοί ρεύματος όπου ο ενοικιαστής είναι το δημόσιο

προφανώς και δεν θα αναγράφει το συγκεκριμένο τέλος.

Το γεγονός αυτό αν δεν προβλεφθεί συγκεκριμένη ρύθ-

μιση, σημαίνει ότι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων θα γλυ-

τώσουν την εισφορά, την οποία θα πληρώσουν ακόμα

και οι άνεργοι!

Εξαιρούνται από το τέλος ακίνητης περιουσίας 

οι μεγαλοϊδιοκτήτες που ενοικιάζουν 

ολόκληρα κτίρια στο δημόσιο;
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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Η Γραμματεία του Συμβου-

λίου της Επικρατείας, ανακοί-

νωσε ότι, η προσφυγή

(αίτηση ακύρωσης) του Συλ-

λόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟ-

ΓΟΥΜΕΝΟΙ, κατά του κατά

της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1167/02-

08-2011 (ΦΕΚ 1835/B´/17-08-

2011) απόφασης του

Αναπληρωτή  Υπουργού Οι-

κονομικών, με την οποία επι-

βάλλεται Τέλος

Επιτηδεύματος (σύμφωνα με

το νόμο 3986/2011) θα συζη-

τηθεί στην Ολομέλεια του

Συμβουλίου, στις 4 Νοεμ-

βρίου 2011.

Η κατάθεση της αίτησης ακύ-

ρωσης έγινε από το Σύλλογο

στις 29 Αυγούστου 2011. Η

ταχύτητα με την οποία απο-

φασίστηκε η συζήτησή της

από την Ολομέλεια, μόλις σε

2 μήνες από την κατάθεσή

της (κάτι σπάνιο για τα δικα-

στικά δεδομένα) υποδηλώνει

ότι το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας θεωρεί ότι η υπόθεση

είναι “μείζονος σημασίας και

σπουδαιότητας”.

Η οριστική απόφαση του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας,

σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα

εμπειρία, θα πρέπει να ανα-

μένεται μετά από διάστημα

δύο έως τριών μηνών από την

ημέρα της συζήτησης.

Νομικός εκπρόσωπος του

Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟ-

ΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ  είναι ο δικη-

γόρος Αθηνών Παναγιώτης

Χασιώτης.

Ο Σύλλογος  οργανώνει “μα-

ζική προσφυγή” πολιτών και η

ημερομηνία συμμετοχής

λήγει στις 21 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες  στο site του

Συλλόγου, στη διεύθυνση

www.forologoumenos.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ 4 Α 8ΙΩΨΖ-7ΙΞ          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βούλα, 27/9/2011

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:59660

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα Βαθμός Προτεραιότητας:.Κοινό 

ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,

ΑΓΓΕΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΤΗΛ: 2132020131,2132019955

FAX : 2109657131                                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΑ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2011-2012»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτή-

ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για εργασίες επι-

σκευής και ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών

για την ανακήρυξη μειοδοτών για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή

οχημάτων Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2011-2012», ενδεικτικού

προϋπολογισμού  236.000,00 € (συμπεραλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.

3463/06,του Π.Δ. 346/98, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το

Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη με α/α  32/2011 και την με αρ. πρωτ.

56046/14.9.2011 σχετική Διακήρυξη .  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 09.00, κατά την οποία

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία

αποσφράγισης.

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

γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 11.800,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-

ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου

καθημερινά    από  Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.00 μέχρι  20/10/2011,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ “Κατασκευή συνδέσεων και έργων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επέκτασης υφιστάμενου δικτύου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα”

Αρ.Μελ. 20/2011

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολ. 1.223.850,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου
δικτύου ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα», με προϋπο-
λογισμό 1.223.850,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπο-
λογισμό 972.638,47€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αν-
τίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 - 13:00), από τη
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011.
Η δακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210
6604.649, FAX επικοινωνίας: 210 6604.643, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία: Οικονόμου Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών της 19.00 π.μ. και το σύστημα υπο-
βολής προσφοράς που περιλαμβάνει “επί μέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 4 παρά-
γραφος 4β του Ν. 3669/08 ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου.
άξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής  επιστολής ύδους 19.453 ευρώ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο
για διάστημα ΔΕΚ (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερο-
μηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.
3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείτα από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο  Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Φυσικό lifting 

Φυσικό lifting προσώπου με πρωτοποριακή τεχνική
μασάζ που βελτιώνει την επιδερμίδα ελαττώνει το
στρες και διευκολύνει την αναπνοή. Μόνο 25€.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6936912401

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 1152/11 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης για:

(ίδρυση), επί της οδού Ξάνθης και Κστοριάς στο Δήμο Γέρακα του Νομού Ατ-

τικής, του Εργαστηρίου παρασκευής ετοίμων γευμάτων και φαγητών, που

ανήκει στη Μαρία Κολλημένου το οποίο διαθέτει: α) μηχανολογικό εξοπλισμό

παραγωγικών μηχανημάτων κινητήριας ισχύος 7,36 kw και θερμικής ισχύος

7,0kw, β) μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος κινητήριας ισχύος 0,0 kw

και θερμικής ισχύος 0,0 kw.

γ) μηχανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία

(πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων κλπ.) κινητήριας ισχύος 0,0 kw και θερ-

μικής ισχύος 0,0kw, δ) συνολικής αξίας 32.300 ευρώ, ε) βαθμού όχλησης χα-

μηλού.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ξ. Κοτροπούλου

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και της ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΑΣ το γένος ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ, που γεννήθηκε στον ΒΙΤΑΛΟ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΕΥΒΟΙΑ) και κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ και η

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΦΩ-

ΤΕΙΝΗΣ, το γένος ΠΟΛΙΤΗ, που γεννήθηκε στη ΛΕΥ-

ΚΑΔΑ και κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει  στο Δημαρχείο της Παλλήνης.

ΓΑΜΟΙ

Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η προσφυγή  κατά του “τέλους επιτηδεύματος”

Συζήτηση στις 4 Νοεμβρίου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Ευχαριστώ θερμά, τον πάντα πρόθυμο και πάνω απ’

όλα ιατρό-καρδιολόγο ΙΚΑ Κορωπίου κ. Αντώνιο Γε-

ωργάκη, που εξυπηρετεί ανελλιπώς εβδομαδιαίως

(Πέμπτη) τους ασφαλισμένους ΟΓΑ και ΙΚΑ, των πε-

ριοχών Αγ. Μαρίνας και Κίτσι.

Υπεύθυνη δημοτικού ιατρείου-ΚΑΠΗ

Ρίτσα Ανεστοπούλου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΧ. NISSAN

Πωλείται QASCAI 2010, 1600 κυβικά με

30.000 χιλιόμετρα, 14.000 ευρώ, λόγω

αναχώρησης στο εξωτερικό.

Διακανονισμός χρημάτων.

Πληροφορίες: 6932466608 κ. Μίλλερ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα

Σκανδαλίδη η 2η Πρόσκληση Εκδήλω-

σης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών

προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που

συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

O προϋπολογισμός της ανέρχεται στα

150.000.000€ και δικαιούχοι του προ-

γράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύ-

σταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις

που απασχολούν λιγότερους από 750

υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών

μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επεν-

δύσεων στη μεταποίηση και εμπορία

γεωργικών  προϊόντων.  

Συγκεκριμένα  αφορούν:

Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική

υποδομή, και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε

νησιωτικές περιοχές.

Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονά-

δες παραγωγής γιαούρτης.

Αυγά και Πουλερικά, με επενδύσεις σε μο-

νάδες συσκευασίας αυγών κ.α..

Μέλι, με μονάδες τυποποίησης, επεξεργα-

σίας, μεταποίησης, συσκευασίας μελιού.

Σηροτροφία και άλλα είδη.

Δημητριακά.

Ελαιούχα προϊόντα, ελαιοτριβεία, τυποποι-

ητήρια, συσκευαστήριακ.λπ.

Οίνος, για εκσυγχρονισμούς και συγχω-

νεύσεις οινοποιείων.

Οπωροκηπευτικά, κυρίως σε επίπεδο εμ-

πορίας, μεταποίησης.

Άνθη,  με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποί-

ησης και εμπορίας ανθέων.

Ζωοτροφές, σε μονάδων παραγωγής ζωο-

τροφών οικιακών ζώων, κ.λπ.

Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με

επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και

επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτι-

κών φυτών.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων ενί-

σχυσης  κυμαίνεται από 100.000 έως

5.000.000 ευρώ για το 80% και από

5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το

20% των διαθέσιμων πιστώσεων και

ποσοστά που προβλέπονται ανά κατη-

γορία στον Καν. 1698/05.

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης  φα-

κέλων ξεκινά την Παρασκευή

7.10.2011,  και λήγει την Τετάρτη

28.12.2011,   και ώρα 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http: / /www.agrot ik ianapt ix i .grκαι

www.minagric.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ενίσχυσης λήγει στις 28.12.2011,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθη-

γήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή

και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και

σχολική βοήθεια. 

Τιμές προσιτές αναλόγως το επίπεδο.

Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φιλόλογος απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών πα-

ραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμναίου

και Λυκείου.

Τηλ. επικοινωνίας 6942473475

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency(Cambridge-

Michigan),παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 

Τιμές προσιτές.

Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

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

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

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

από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές. Τηλέ-

φωνο επικοινωνίας 6972077766

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

ΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  A/C ΣΥΝΑΓΕΡ-

ΜΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου,

97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ,  2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ,

WC, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομη Μεζονέτα με πιλοτή, 2

υπνοδωμάτια, λουτρό, καθιστικό και κουζίνα πλή-

ρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα στο συγκρότημα

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

λάου Ανάβυσσος. Τηλ.: 210 8957.974, 6942088940

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμ-

πειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. 

Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου ΠατρώνMSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

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

Καθηγητής Γερμανικών, αριστούχος Γερμανικής Φι-

λολογίας Αθηνών, με 23ετή εμπειρία και δύο μετα-

πτυχιακά στη Γερμανία, παραδίδει μαθήματα

Γερμανικών όλων των επιπέδων. 

Τηλ. 210-9610972 - 9619054 κιν. 6945371937

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Γερμανικά παραδίδονται από πτυχιούχο Παν/μίου Αθη-

νών, απόφοιτη Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DSA) με

πολυετή πείρα και σεμινάρια στη Χαϊδελβέργη και στο

Βερολίνο σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία μαθη-

τών για εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Τηλ. 210 8952.093 κιν. 6973228344

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-

ΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙ-

ΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Εμπειρη καθηγήτρια Αγγλικής, παραδίδει μαθήματα

σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρη επιτυχία.  

Τηλ. 6978421944

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
από σχολείο Νοτίων Προαστίων. Αποστείλατε
βιογραφικό σημείωμα στην Τ.Θ. 4953/ΤΚ
19400, ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

Από Γάλλο φιλόλογο, με πολυετή εμπειρία στη Γαλλία

και στην Ελλάδα. Παραδίδει ατομικά ή ομαδκά μαθή-

ματα και προετοιμάζει για όλες τις εξετάσεις. Τιμές

προσιτές. Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Απόφοιτος Γαλλικού Πανεπιστημίου, πεπειραμένη,

παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6979 148489.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου -

Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Χημείας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας για όλες τις τά-

ξεις Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6978373881.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται μαθήματα Ισπανικών για αρχάριους

και προχωρημένους από καθηγητή με πολυετή

πείρα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977946915.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσο-

φικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως

επίσης και μαθήματα υπολογιστών. 

Τηλ. 6981644618

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, 

αρμόνιο, λαούτο, ούτι, μαντολίνο
παραδίδονται μαθήματα από έμπειρο 
επώνυμο μουσικό, άριστο παιδαγωγό, 
με ειδικά συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

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

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Το σταφύλι, ένα από τα πιο αγαπη�ένα φρούτα του καλοκαι-

ριού, συχνά αποφεύγεται από πολλούς, οι οποίοι θεωρούν ότι

έχει πολλές θερ�ίδες. Η πραγ�ατικότητα ό�ως είναι διαφο-

ρετική.

Δεν παχαίνει
Παρ’ ότι έχει καθιερωθεί στο �υαλό �ας ως ένα φρούτο πλού-

σιο σε θερ�ίδες, η αλήθεια είναι ότι τα 100 γρ. σταφυλιού απο-

δίδουν 60 θερ�ίδες, δηλαδή περίπου όσες και τα υπόλοιπα

φρούτα. Εκτός από αυτό ό�ως αποτελεί και �ια πλούσια πηγή

βιτα�ινών και οργανικών αλάτων, που είναι απαραίτητα για την

καλή λειτουργία του οργανισ�ού �ας.

Η ασπίδα της καρδιάς
Το σταφύλι είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε κάλιο και βιτα�ίνες Α, Β

και C. Μάλιστα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα καλίου αυ-

ξάνει τη διούρηση και καταπολε�ά την κατακράτηση των

υγρών, ενώ παράλληλα συ�βάλλει και στη διατήρηση της αρ-

τηριακής πίεσης σε χα�ηλά επίπεδα. Επιπλέον τα σταφύλια

περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες (φλαβονοειδή), οι οποίες

συ�βάλλουν στην πρόληψη ορισ�ένων �ορφών καρκίνου (του

στήθους, του παχέος εντέρου, του δέρ�ατος, του ήπατος)

αλλά και καρδιαγγειακών παθήσεων. Ένα ακό�α συστατικό

που συ�βάλλει στην ευεργετική δράση που ασκεί το σταφύλι

στη λειτουργία της καρδιάς είναι η ρεσβερατρόλη, που βρί-

σκεται στη φλούδα του. Χάρη σε αυτή �ειώνεται ο κίνδυνος

για στεφανιαία νόσο και οξείδωση της λιποπρωτεΐνης LDL

(κακή χοληστερόλη). Παρό�οια δράση �ε τη ρεσβερατρόλη

έχουν και οι τανίνες και η κερκετίνη, που επίσης περιέχονται

στο σταφύλι.

Το «γαλλικό παράδοξο»
H κατανάλωση σταφυλιού φαίνεται ότι έχει ά�εση

σχέση �ε τη διατήρηση της υγείας �ας, κάτι που επιβε-

βαιώνει και το «γαλλικό παράδοξο» (French Paradox).

Eίναι γνωστό ότι οι Γάλλοι καταναλώνουν υψηλές πο-

σότητες σταφυλιού και κρασιού, αλλά κατά τα άλλα η

διατροφή τους χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση

λιπαρών και χοληστερόλης, αφού δείχνουν ιδιαίτερη

προτί�ηση στο βούτυρο, το αβγό, την κρέ�α γάλακτος

και άλλες λιπαρές τροφές. Παρ’ όλα αυτά και ενώ θα πε-

ρί�ενε κανείς να κατέχουν εξέχουσα θέση στην παγ-

κόσ�ια κατάταξη νοσηρότητας από καρδιαγγειακές

παθήσεις, παραδόξως συ�βαίνει το αντίθετο εξαιτίας

της υψηλής κατανάλωσης σταφυλιών και κρασιού, κάτι

που αναδεικνύει το σταφύλι ως ένα «φυσικό φάρ�ακο»

ενάντια στα καρδιαγγειακά νοσή�ατα.

ΖΩΗ ΜΠΟΥΛΟΥMΠΑΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, M.SC.,

ΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥ «ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ – ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Πηγή:www.myworld.gr

Σταφύλι: η ασπίδα της καρδιάς

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες,

συχνά εμείς οι μητέρες βιώνουμε

άγχος, θλίψη, ακόμα και απόγνωση.

‘Ολα αυτά τα συναισθήματα, ωστόσο,

όχι μόνο μας κάνουν να υποφέρουμε

αλλά επηρεάζουν αρνητικά και τα παι-

διά μας, τα οποία τα ρουφάνε ανεξέ-

λεγκτα από την ατμόσφαιρα, ακόμα κι

αν εμείς προσπαθούμε να τα κρύψουμε.

Τα παιδιά, για να αναπτυχθούν σωστά

χρειάζονται ασφάλεια και ελπίδα και

όλη αυτή η αρνητική ατμόσφαιρα που

επικρατεί στην Ελλάδα σήμερα τους

κάνει κακό. Τους δημιουργεί ανασφά-

λεια και έλλειψη κινήτρων («γιατί να

προσπαθήσω αφού έτσι κι αλλιώς δεν

υπάρχει ελπίδα;») ‘Ενα παιδί που βιώνει

άγχος είναι πολύ κοντά στην κατά-

θλιψη. Πράγματι, η παιδική κατάθλιψη

είναι ένας ορατός κίνδυνος για πολλά

ελληνόπουλα σήμερα. 

Ποιό είναι το καλύτερο αντίδοτο για την

κατάθλιψη; Φυσικά η χαρά. Η ικανότητα

να βλέπουμε θετικά τον κόσμο, να καλ-

λιεργούμε την ελπίδα μέσα μας και να

βρίσκουμε μικρές καθημερινές απολαύ-

σεις που κάνουν πιο όμορφη τη ζωή

μας.

Ωστόσο, όταν τα πράγματα είναι δύ-

σκολα, η χαρά δεν έρχεται από μόνη

της – θέλει δουλειά. Χρειάζεται προ-

σπάθεια για να καταφέρουμε να βρούμε

τις καλύτερες δυνατές λύσες στα προ-

βλήματά μας, να δημιουργήσουμε ένα

νέο νόημα στη ζωή μας και να καλλιερ-

γήσουμε την ικανότητά μας να χαιρό-

μαστε. Αν προσπαθήσουμε για όλα

αυτά,  τότε θα νιώθουμε πραγματικά κα-

λύτερα και θα μπορούμε να μεταδώ-

σουμε και στο παιδί μας αυτές τις

δεξιότητες.

Το παιδί που εκπαιδεύεται να βλέπει θε-

τικά τα πράγματα και να βρίσκει χαρά

στην καθημερινότητα δεν θα πάθει ποτέ

κατάθλιψη. Αντίθετα, θα είναι πολύ κα-

λύτερα εξοπλισμένο για να αντιμετωπί-

σει και να ξεπεράσει τις δυσκολίες της

ζωής.

Γι΄αυτό είναι αναγκαίο εμείς οι μητέρες

να δουλέψουμε για να καταφέρουμε να

βρούμε τρόπους να χαιρόμαστε έστω

και μέσα στις αντιξοότητες. Μόνο αν

εμείς  καταφέρουμε να βρούμε κάποια

ικανοποίηση και χαρά στη ζωή μας, θα

μπορέσουμε να την καλλιεργήσουμε

και στα παιδιά μας. Και αυτό είναι πολύ

πιο απαραίτητο για τα παιδιά από τα

ρούχα και τα παιχνίδια, από τις ξένες

γλώσσες και τα αθλήματα, γιατί καθορί-

ζει την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Η ελπίδα και η χαρά είναι το σπουδαι-

ότερο δώρο που μπορούμε να τους κά-

νουμε σήμερα.

Το «Εργαστήρι της χαράς» διοργανώ-

νει την ομάδα «Χαρούμενες μητέρες,

χαρούμενα παιδιά» η οποία θα πραγμα-

τοποιείται μέσω δίωρων εβδομαδιαίων

συναντήσεων και θα ξεκινήσει τον

Οκτώβριο. 

Συντονίστριες είναι η Σοφία Ανδρεο-

πούλου Ψυχολόγος-Οικογενειακή θε-

ραπεύτρια και η Μαργαρίτα

Μπασακίδου Σύμβουλος -Ψυχοθερα-

πεύτρια 

Για πληροφορίες και συμμετοχές: 210-

8946923, 210-8990808, 6937 827405

Το Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγείας και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης Ο.Τ.Α. οργανώ-

νει, από 3 έως και 7

Οκτωβρίου, Εβδομάδα

Δωρεάν Προληπτικού

Ελέγχου για τον Καρκίνο

του Προστάτη, με την επι-

στημονική υποστήριξη της

Ελληνικής Ουρολογικής

Εταιρείας και σε συνεργα-

σία με το Δίκτυο IATRICA.

Η ενέργεια αυτή υλοποιεί-

ται με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα κατά του

Καρκίνου του Προστάτη

και απευθύνεται σε άν-

δρες ηλικίας 50-75 ετών,

στους οποίους δίδεται η

δυνατότητα να υποβλη-

θούν δωρεάν στην προλη-

πτική εξέταση μέτρησης

του Ειδικού Προστατικού

Αντιγόνου (PSA) στα Συ-

νεταιριζόμενα Ιατρεία Πι-

στοποιημένης Φροντίδας

του Δικτύου IATRICA,

μέλη του Συνεταιρισμού

Εργαστηριακών Ιατρών

MEDISYN.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό

την Αιγίδα του Υπουρ-

γείου Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης και της

Ελληνικής Ουρολογικής

Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να ενημερωθούν για

τη διαδικασία ελέγχου

PSA, ο οποίος δεν απαιτεί

προετοιμασία και γίνεται

με μία απλή, ολιγόλεπτη

αιμοληψία, μέσα από το

portal www.iatrica.gr,  ή

και τηλεφωνικά στο 801

11 26 200.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Σεμινάρια διακοπής καπνίσματος θα πραγματοποιηθούν και φέτος στο

Κέντρο Υγείας Βάρης.

Το 1ο σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου (ημέρα Πέμπτη).

Για συμμετοχή μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο:

213-2030311 (8πμ-13μμ) Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Η χαρά θωρακίζει τα παιδιά μας
Σοφία Ανδρεοπούλου

Ψυχολόγος-Οικογενειακή θεραπεύτρια

Εβδομάδα Προληπτικού

Ελέγχου για τον Καρκίνο

του Προστάτη

Δωρεάν έλεγχος
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει στο συμβολικό  Αγώνα

δρόμου και περιπάτου, ενάντια στον καρκίνο του μαστού

«Greece Race For The Cure 2011», την Κυριακή 2 Οκτω-

βρίου και ώρα 11:00 στο Ζάππειο. Ο Αγώνας διοργανώνε-

ται για τρίτη συνεχή χρονιά, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», σε συνερ-

γασία με την οργάνωση «Suzan G. Komen for the cure».

Μαζί τρέχουμε για τη Ζωή!
Το «Race for the Cure» είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρω-

τοβουλία ευαισθητοποίησης του κοινού, σχετικά με την

πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Αποτελεί επίσης μια γιορτή, για εκείνες που έχουν επιζήσει

από τον καρκίνο του μαστού, για την ενδυνάμωση όσων μά-

χονται ενάντια στη νόσο και για την συγκέντρωση οικονο-

μικών πόρων, για τη στήριξη προγραμμάτων και ερευνών

για τον καρκίνο του μαστού, τόσο μέσα από χορηγίες όσο

και από τις εγγραφές των συμμετεχόντων στον Αγώνα.

Η ιστορία του θεσμού
Διοργανώθηκε για πρώτη φορά πριν από 28 χρόνια, στο Ντάλας

του Τέξας (ΗΠΑ), από τη Nancy Brinker, ιδρύτρια της οργάνωσης

«Susan G. Komen for the Cure». Από εκείνον τον Αγώνα, που συγ-

κέντρωσε μόλις 800 συμμετέχοντες, έχει καταφέρει πλέον να γίνει

θεσμός, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια

συμμετέχοντες και 100.000 εθελοντές και να διοργανώνεται πλέον

σε περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως. Στον περσινή ελ-

ληνική διοργάνωση, συμμετείχαν πάνω από 8.000 άτομα!

Το Πρόγραμμα του Αγώνα

8.00 – 11.20 Εγγραφές

8.00 – 10.30 Dj set

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

10.30 Χορός για όλους με τον Πάνο Μεταξόπουλο

11.00 ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

11.35 ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

12.30 Βραβεύσεις

13.00 Κλείσιμο εκδήλωσης

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο προαύλιο του Ζαππείου,

για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν, από τις 9 το πρωί θα

μπορούν να διασκεδάσουν με face painting και πολλά παι-

χνίδια.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν τα άτομα όλων των ηλικιών

και αθλητικών ικανοτήτων, είτε στον Αγώνα των 4 χιλιομέ-

τρων, είτε στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων, οι οποίοι θα

έχουν κοινό σημείο έναρξης με διαφορά μερικών λεπτών. Το

κόστος της εγγραφής είναι 5 € το άτομο και η συμμετοχή για

τα παιδιά έως 4 ετών είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να δηλώσουν συμμετοχή στα ακόλουθα σημεία:

1 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011
Hard Rock Café Athens, Φιλελλήνων 18 Σύνταγμα

Hard Rock Café Γλυφάδας, Ζησιμοπούλου 5Α & Λαζαράκη 26

Καθημερινές 10.00 – 22.00

16 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011
The Mall Athens, Α. Παπανδρέου 35 Μαρούσι

Δευτέρα – Σάββατο 9.00 – 21.00

19 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011
ΙΚΕΑ Αεροδρομίου

ΙΚΕΑ Κηφισού

Δευτέρα - Σάββατο 10.00 - 13.00 και 17.00 - 20.00

στο Ζάππειο Μέγαρο:

1 Οκτωβρίου 2011, τις ώρες 12.00 - 18.00

2 Οκτωβρίου 2011, τις ώρες 8.00 - 11.20

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν

στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα

Ζωής», Αριστοτέλους 79 – 81 Αθήνα (5ος όροφος), τηλεφωνικά στο

210 4180006 και στο διαδίκτυο: www.almazois.gr/race2011

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Συμμετέχει ο Δήμος Μαρκοπούλου

Διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ Παππά του Αρη και Αθανασόπουλου Ν. του Α.Ο. Γλυκών Νερών.

Αρης Βούλας - Α.Ο.Γλυκών Νερών 1-0

24 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Βούλας, έπαιξαν ο Αρης με τα Γλυκά Νερά με σκορ

1-0.

Το γκολ έβαλε ο Πάσσας στο 88ο λεπτό. Διαιτητής αγώνα Αρη είναι ο Βλάχος και

βοηθοί ο Πολυχρονιάδης και ο Μπουξμπάου.

Η σύνθεση των ομάδων είναι: Αρης Βούλας: Μαρινάκης, Τσιαγκάνης, Αντάρτης, Πα-

ναγιωτάκης, Χρυσοσπάθης, Βεϊζάι, Διγενής, Σταυρόπουλος, Παπαγεωργίου, Παπ-

πάς, Χριστόπουλος, Πάσσας, Θεμελίδης, Καβασάς, Γκανατσούλας, Μανταλώζης,

Φώσκολος, Khyichia.

Α.Ο. Γλυκών Νερών: Μπακόλας,Προβίδης, Λάβδας, Ευαγγελινός, Τσαλδάρης, Ζα-

φειρίου, Δογάνης, Diop, Μερκάι, Αθανασόπουλος, Παπάζογλου, Κρητικός, Πάσσα-

ρης, Καραστέγιος, Αθανασόπουλος, Πελέκης, Τένες, Μαστορόπουλος.

Δύο ταυτόχρονες πορείες, ποδηλατών και πεζών τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα

χωρίς Αυτοκίνητο (Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου). Η βροχή που είχε προηγηθεί αλλά και η

εργάσιμη ημέρα για πολλούς, δεν πτόησε τους συμμετέχοντες ποδηλάτες και πε-

ζούς που μαζεύτηκαν για να διατρανώσουν τη θέλησή τους για έναν άλλο τρόπο

ζωής σε αυτές τις δύσκολες  συνθήκες που βιώνει κάθε πολίτης στα αστικά κέντρα.

Οι πορείες  ξεκίνησαν  από το Δημαρχείο Κρωπίας με  επίδειξη  ΒΜΧ από τους Δη-

μήτρη Στρατή και Γιώργο Κίκου οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν.   

Την άψογη διοργάνωση συνέδραμαν, εκτός της Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου

Τέχνης & Πολιτισμού Βάσω Κιούση, εθελοντές του Δήμου Κρωπίας με τα οχήματά

τους και δημοτικό όχημα με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών Θ.

Γρίβα.  

Διοργανωτές ήταν ο Δήμος Κρωπίας, η άτυπη ποδηλατική ομάδα,  το Ελληνικό Κέν-

τρο Τέχνης & Πολιτισμού και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας που υπο-

στηρίζεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ και πεζοί στο Κορωπί
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 20 63 776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια-
κηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφρά-
γιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση και απο-
κατάσταση Ιερού Ναού  Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγί-
τσα) Ραφήνας Αττικής», με προϋπολογισμό  263.000,00
ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25/10/11 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε πε-
ρίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδο-
ποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην Α2, 1η και 2η για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
3. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλό-
γους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατη-
γορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.200€ αναγνω-
ρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του

Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπη-
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κα-
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλό-
τερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται
στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δα-
πάνη εργασιών στο ποσό των 154.088,51€ χωρίς το ΓΕ
& ΟΕ,  απρόβλεπτα 15% 27.735,93€, αναθεώρηση
4.723€ και Φ.Π.Α. 49.178,86 €. 
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργα-
σιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτη-
σης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη
σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ-
μετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρ-
θρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 6 μηνών
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
11. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστολη-
πτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων. 
12. Τεχνική ικανότητα : Απαιτείται σύμφωνα με την
Δ17α/105/5/Φ.Ν. 440/21-6-2010 Απόφαση Υπουργού
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..
της Περιφερειακής Ενότητας .Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαρα-
θώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2005326, FAX επικοινωνίας 210
6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κ.
Σάγου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης
καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της
δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι
μέχρι και 20/10/2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ 

Ρύθμιση αυθαιρέτων στο Δήμο

Σπάτων - Αρτέμιδας

O Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας ενημερώνει τους πολίτες ότι οι αιτήσεις

και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ρύθμιση αυθαιρέ-

των με βάση το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-11) μπορούν να κα-

τατίθενται από 01-10-2011 στο τμήμα πολεοδομίας του Δήμου Σπάτων

Αρτέμιδος., Λεωφόρο Καραμανλή 85 - στάση ΟΤΕ, τόσο για τη Δημο-

τική Ενότητα Σπάτων όσο και για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Βουλιαγμένη 6/5/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 150
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡΑΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 16/2011

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλί-
κων Βουλιαγμένης,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 233 παρ. 1 του N.

3463/06.
2. Την με αριθμό 1/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ξενώνα,

με την οποία ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος, η κα Σίνα -
Χόβρη Μαρία.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 233 παρ. 2 του N.
3463/06.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.
3852/2010.

5. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του ιδρύματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Μεταβιβάζουμε στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Σίνα –
Χόβρη Μαρία τις παρακάτω αποφασιστικές αρμοδιότη-
τές :
� Τον έλεγχο, την εποπτεία και κάθε αποφασιστική αρ-
μοδιότητα υπογραφής όλων των διοικητικών πράξεων
και εγγράφων επί όλων των υπηρεσιακών και πάσης
φύσεως θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική δια-
χείριση του Ιδρύματος.

� Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Ξενώ-
νας.
� Να υπογράφει τα έγγραφα ανάληψης υποχρέωσης
(άρθρο 3 ΠΔ 113/2010)
� Να προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις, να
καταρτίζει με τον Προϊστάμενο την ημερήσια διάταξη
των θεμάτων που είναι για συζήτηση και να υπογράφει
τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, η ημέρα
και η ώρα της συνεδρίασης.
� Να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
� Να υπογράφει με τον Προϊστάμενο κάθε εξερχόμενο
έγγραφο.
� Να διατάζει την είσπραξη εσόδων και να εκδίδει (υπο-
γράφει) τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος
των πιστώσεων, που προβλέπονται στον προϋπολογι-
σμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρ-
φωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχ-
θεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρε-
σία του ιδρύματος.
� Να συνυπογράφει με τον Προϊστάμενο τις άδειες
απουσίας του προσωπικού.
� Σχετικά με θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης.
2. Ορίζουμε η Αντιπρόεδρος κ. Σίνα –Χόβρη Μαρία να
υπογράφει το ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και να βεβαιώνει
το γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια
εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρω-
τεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος Κασιδόκωστας Γρηγόρης

Προϋπολογισθέντα
με αναμορφώσεις

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα
πληρωτέα

Αδιάθετες
Πιστώσεις

Υπ/σεις

2η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Οι Γυναίκες του Πρωτέα στον
αγώνα για  το  κύπελλο  Ελλά-
δος έπαιξαν με αποτέλεσμα:
AE N. Κηφισιάς  -  Πρωτέας
Βούλας  35 - 67
Αυτό τους έδωσε την πρόκριση
για τη  β`  φάση  του  κυπέλλου
και  θα  αντιμετωπίσει  τον
Γ.Α.Σ.  Απόλλων  Πτολεμαϊδος
[ομάδα  Α1  Εθνικής  Κατηγο-
ρίας]  την  Κυριακή  20/11  στις
12.00  στο κλειστό  γήπεδο
της  Βούλας.
Για  το  πρωτάθλημα  Παίδων -
Εφήβων  της  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 
[Παιδικό]  Α.Ο.Ν.Α. - Πρωτέας
53 - 61......   
[Εφηβικό]  Α.Ο.Ν.Α. - Πρωτέας
40  -  50
Η  επόμενη  αγωνστική   θα
γίνει  την  Τρίτη  4/10 στη
Βούλα με αντίπαλο τον

Α.Ο.Ν.Σ. “Ο  Μίλων”  με  ώρα
έναρξης  20.00  παιδικό  &
21.30  εφηβικό.
Τη  Δευτέρα  3/10 ξεκινάει
και  το  πρωτάθλημα  Ανδρών
Α` κατηγορίας της
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α  με  τον  αγώνα
του  Πρωτέα  εκτός  έδρας  με
τον  Α.Ο. Φάρο  Κερατσινίου.

Την Τετάρτη   5/10 ξεκινάει
το  κύπελλο  γυναικών  της
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α  με  συμμετοχή
την  ομάδα  των  νεανίδων του
Πρωτέα  Βούλας   με  ώρα
έναρξης  21.30  στο  κλειστό
γήπεδο  της  Βούλας  με  αντί-
παλο  την ομάδα  νεανίδων
των  Εσπερίδων  Καλλιθέας.

Οι δράσεις του “Πρωτέα” Βούλας

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοι-

νώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2011-

2012, αρχίζουν  στις  3 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι

ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και

το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως τις 13.00.

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

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΕΣΟΔΑ

Ποδηλάτες 

εν δράσει
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 OKΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ  

Αναχώρηση 9μ.μ. από την αφε-

τηρία του τραμ στη Βούλα.

Το γραφικό ξωκλήσι και το ει-

δυλλιακό δασάκι στον Αγιο Δμή-

τριο στο Λαγονήσι είναι ο

επόμενος ποδηλατικός προορι-

σμός  της κίνησης “Ποδηλάτες

εν δράσει”.
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Βροντερό όχι είπαν οι κάτοικοι στην 
εγκατάσταση μαζικού πληθυσμού στην περιοχή

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις

κατά της μετεγκατάστασης

μαζικών ομάδων πληθυσμού

στα Μεσόγεια.

Μετά την άτυπη συγκέν-

τρωση στο Δημαρχείο του

Κορωπίου, όπου παρευρέ-

θηκαν και οι τέσσερις Δή-

μαρχοι που τους αφορά το

θέμα, αφού από την ΤΕΔ-

ΚΝΑ η μελέτη αναφέρεται

σε συγκεκριμένο τοπωνύμια

των Δήμων αυτών, το Μαρ-

κόπουλο πραγματοποίησε

μεγάλη συγκέντρωση στην

πλατεία του, την περασμένη

Κυριακή.

Ο κόσμος πλημμύρισε την

πλατεία και έδωσε αγωνι-

στικό παρών κατά της εγκα-

τάστασης ΡΟΜΑ στην πόλη

τους.

Παρευρέθηκαν βουλευτές

της περιοχής (Βλάχος,

Μπούρας, Καντερές)· ο “Σκ.

Αποστολάκης εκπροσώ-

πησε το Μάκη Βορίδη, που

βρισκόταν σε ειλλημένη

υποχρέωση. Ο τ. υφ. Απ.

Σταύρου, οι πολιτευτές (Κα-

τσίκης, Αρβανίτη-Πρεβεζά-

νου), περιφερειακοί

σύμβουλοι (Αφεντούλη, Κα-

ραθάνος, Αυγερινός), ο Δή-

μαρχος Κορωπίου Δ.

Κιούσης, ο Αντιδήμαρχος

Θοδ. Γρίβας και ο πρόεδρος

του Δ.Σ. Γ. Σπέλλας, ο δή-

μαρχος Σπάτων Χρ. Μάρκου

και οι Αντιδήμαρχοι Θαν.

Μαργέτης και Πέτρος Που-

λάκης.  

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Μεθενίτης, στην

ομιλία του ήταν κατηγορη-

ματικός: σε καμία περί-
πτωση δεν θα δεχθούμε
εγκατάσταση μαζικών πλη-

θυσμών. Δεν υπάρχουν οι
υποδομές. 

«Μας άνοιξε τα μάτια», ο

δήμαρχος Κρωπίας Δημή-

τρης Κιούσης, είπε χαρα-

κτηριστικά γιατί η υπόθεσή

ήρθε στο φως από το Δή-

μαρχο Κρωπίας και τον βου-

λευτή Γ. Βλάχο.

Με τις τοποθετήσεις του

Δημάρχου, συμφώνησαν και

όλοι οι επόμενοι ομιλητές.

Ο Θ. Αυγερινός, ήδη έχει

καταθέσει επερώτηση στο

Περιφερειακό συμβούλιο. 

Πέρα από το μαζικό χαρα-

κτήρα της εκδήλωσης, ση-

μαντική ήταν η δέσμευση

βουλευτών, να προκαλέ-

σουν συνάντηση με τον Υφ.

Εσωτερικών Πάρη Κουκου-

λόπουλο, στην οποία και θα

ζητηθεί η έγγραφη δέ-

σμευση της Κυβέρνησης,

για τη διαγραφή κάθε σκέ-

ψης σχετικής με τα σχέδια

μετεγκατάστασης Ρομά στα

Μεσόγεια.   

Στο τέλος της συγκέντρω-

σης, εγκρίθηκε ομόφωνα

Ψήφισμα, το οποίο είχε

συνταχθεί από τη Δημοτική

Αρχή και τους επικεφαλής

των Παρατάξεων της μει-

οψηφίας του Δημ. Συμβου-

λίου Μαρκοπούλου Πολίτη

και Αδάμο και διάβασε ο

δημοτικός σύμβουλος της

μείζονος μειοψηφίας, Λεω-

νίδαε Μπέης, το οποίο έγινε

ομόφωνα αποδεκτό δια

βοής και γράφει μεταξύ

άλλων:
«Με το παρόν Ψήφισμα, ο
Δήμος Μαρκοπούλου δηλώνει
την  αντίθεσή του στα ύποπτα
σχέδια πολιτικών παραγόντων
και μεγαλοεργολάβων, για εγ-
κατάσταση μεγάλης κοινότη-
τας  Τσιγγάνων, σε δύο
περιοχές εντός των διοικητι-
κών ορίων του Δήμου μας,
καθώς επίσης και σε περιοχές
των Δήμων Κρωπίας, Παι-
ανίας-Γλυκών Νερών, Σπάτων-
Αρτέμιδας και
Πικερμίου-Ραφήνας.
...
Οι λόγοι της άρνησης μας σ’
αυτήν την προοπτική, είναι ξε-
κάθαροι:
Τα Μεσόγεια δεν διαθέτουν
Αποχετευτικό Δίκτυο, δεν
έχουν Κεντρικό Νοσοκομείο,
δεν έχουν επαρκείς Σχολικές
Μονάδες, έχουν  ένα προβλη-
ματικό Δίκτυο Ύδρευσης, ενώ
έχουν ήδη, δυσανάλογα επιβα-
ρυνθεί, με έργα μεγάλης κλί-
μακας.  
Δηλώνουμε με έμφαση, ότι
δεν μας απασχολεί η φυλετική
ιδιαιτερότητα της κοινότητας
των Ρομά. 
...
Δηλώνουμε προς πάσα κατεύ-
θυνση, ότι όλοι οι Δήμοι των
Μεσογείων και οι κάτοικοί
τους, θα αγωνιστούμε σκληρά,
από κοινού και μέχρι τέλους,
για να αναβαθμιστεί και όχι να
υποβαθμιστεί περαιτέρω η ποι-
ότητα της ζωής μας»!

Αννα Μπουζιάνη

Εξεύρεση χώρων  για την μετεγκατάσταση ΡΟΜΑ
Επερώτηση  του Περιφερειακού Συμβούλου  Θ. Αυγερινού 

Ο Περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος πλειοψηφίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ.

Αττικής Αθ. Αυγερινός, κατέθεσε ερώτηστη στο Περιφερειακό συμβούλιο, η οποία θα συζη-

τηθεί προσεχώς. Γράφει δε μεταξύ άλλων:

Η μεθόδευση της κυβέρνησης και της ΤΕΔΚΝΑ, μέσω της μελέτης με τίτλο: "εξεύρεση χώρων
στην Αττική για την μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ από τον Ελαιώνα", στην οποία ουσιαστικά

αφαιρεί τεχνηέντως όλες τις άλλες πιθανές περιοχές μετεγ-

κατάστασης, για να καταλήξει ως “καταλληλότερη περιοχή”,

τους Δήμους Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων-Αρ-

τέμιδας και Ραφήνας, είναι τουλάχιστον άστοχη, υποβολιμαία,

αν όχι και προαποφασισμένη.

Εκεί δηλαδή, που στέλνει η κεντρική εξουσία όλες τις δραστη-

ριότητες και όλα τα προβλήματα απο τα οποία επιθυμεί να

απαλλαγεί η Αθήνα, δηλαδή στην Ανατολική Αττική και ειδι-

κότερα στα Μεσόγεια.

...

Κρίνει δε αναγκαίο  να εισαχθεί το θέμα των ΡΟΜΑ του Ελαι-

ώνα στο αμέσως επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η περιφερειακή σύμβουλος Δ. Αφεντούλη εκπροσωπώντας τον

Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Σγουρό  δήλωσε:

«Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Περιφέρεια δεν είναι αρμόδια
για το συγκεκριμένο ζήτημα, παρά μόνον για θέματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει
επίσημη ενημέρωση προς την Περιφέρεια, ούτε έχει ζητηθεί
η άποψή μας.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το θέμα έρθει προς συζήτηση, η
Περιφέρεια θα κάνει το δυνατό για την επίτευξη κοινωνικά
δίκαιης, σωστής και βιώσιμης λύσης του προβλήματος».

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης μιλάει στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης.


