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"Φθιμένοις μη αδίκει".

Mην αδικείς τους αδυνάτους.

Σόλων o Αθηναίος, νομοθέτης & φι-

λόσοφος 630-560 π.Χ. 

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
ΟΡΓΙΟ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ

ΧΩΡΩΝ & ΛΑΩΝ 

από τους «επενδυτές»
1δις επί Α. Παπανδρέου 

ΕΞΩΦΛΗΘΗ πέρυσι με 56 δις!

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Δόσεις...

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ

«…Υπάρχουν δάνεια τα οποία είχαμε
συνάψει το 1985, για παραάδειγμα, […]
με περίοδο αποπληρωμής είκοσι πέντε
χρόνια, δηλαδή αποπληρώθηκαν το 2010
(πέρυσι). 
Το 1 δισεκατομμύριο εκείνης της επο-
χής, πόσο νομίζεται ότι αποπληρώθηκε;
Πενήντα έξι» (56 δις)!!!

Εμμ. Κεφαλογιάννης

Αυτά τα συνταρακτικά αποκάλυψε ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, από βήματος της

Βουλής, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώ-

σεων της κυβέρνησης Παπαδήμου (15/11/2011). Ουδείς

τον διέψευσε. Πώς θα μπορούσε άλλωστε;

Αντιλαμβάνεστε τι αντιπροσωπεύουν τα 56 δις που πλη-

ρώσαμε πέρυσι; Το ένα έκτο (1/6) του δημόσιου χρέους.

Ο πρ. Υφυπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας είχε δη-

λώσει στην εφημερίδα μας ότι από τα 360 δις που χρω-

στάμε τα 211 είναι τόκοι! Δηλαδή το 60% του χρέους

είναι τόκοι! Τον θυμόσαστε τον Γούκο απ’ τα Γιάννενα;

Αυτός που είχε κάνει το όνομά του, την δεκαετία του ’80,

συνώνυμο της τοκογλυφίας;

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει χαρακτηριστικά στη Βουλή:

«Ο Γ. Γούκος ήταν άγγελος μπροστά στους Ευρωπαίους
και Αμερικανούς τοκογλύφους» (6/2010) κατά τη συζή-

τηση επίκαιρης ερώτησης). Ο Γούκος όμως πήγε φυλακή. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

Γεννιέται
Δημοτική 

Κίνηση στα 3Β
«“Πολιτική λύση” 

με παραίτηση 

Δημάρχου»

Δυναμικά ενάντια
στο χαράτσι 

η Παιανία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
από την Ε.Ε. στο Ν. Χουντή
για το χαράτσι

ΠΑΛΛΗΝΗ:

Εντάχθηκε

στο ΕΣΠΑ  

για την 

αποχέτευση

Σελίδα 8

Σελίδα 14

Σελίδα 11

Φιλόδοξο επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα στα Σπάτα
Τέσσερις άξονες πολιτικής και δράσης, που υποστηρίζονται από ένα

πλέγμα έργων και μελετών, θα κάνουν το επιχειρησιακό σχέδιο εφαρ-

μόσιμο, αποτελεσματικό και χρήσιμο στην αναπτυξιακή προοπτική της

κοινωνίας.                                                                              Σελίδα 12

Σελίδα 6,7

Απόφαση για “χαράτσι” στα 3Β

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για το ΧΑΡΑΤΣΙ στην ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
στο θέατρο ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Ανατ. Ρωμυλίας 123 & Γενηματά (πρώην Υμηττού) Γλυφάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 6μ.μ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Καθηγητής Συνταγματικού 

Δικαίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ, Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Διδάκτωρ νομικής - Δικηγόρος

Συντονιστής: Κώστας Βενετσάνος

Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, τα μέλη και οι φίλοι της “Σπίθας”

ΣΠΙΘΑ Βούλας, 

Βάρης, Βουλιαγμένης

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 73.000.000€

Σελίδα 16
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί μεγαλοτοκογλύφοι, καθώς και

οι “αξιότιμοι” τοποτηρητές τους, μας υπαγορεύουν πότε και

αν θα κάνουμε εκλογές και μας ζητούν δεσμεύσεις με υπο-

γραφές:

«Θέλουμε μια υπογραφή από αυτόν τον κύριο Σαμαρά», δή-

λωσε ο Υπουργός οικονομικών της Ολλανδίας, κάποιος κύ-

ριος Γιάγκερ και συμπλήρωσε: «διαφορετικά οι Έλληνες
δεν θα πάρουν χρήματα, σε καμμία περίπτωση».
Μάααλιστα! Αυτός ο κύριος και κάθε Σόιμπλε, που έπαθε

ακράτια γέλωτος προ ημερών, σε βάρος της Ελλάδας, θα

καταπίνανε τη γλώσσα τoυς αν υπήρχε ελληνική κυβέρ-

νηση, πολιτική ηγεσία που δεν παρίσταναν δουλοπρεπώς

τα «καλά παιδιά», αλλά τους περήφανους Έλληνες!

ΔΕΝ τα χρωστάμε αυτά τα λεφτά και 

ΔΕΝ πρόκειται να τα πληρώσουμε.

Αν μια άξια πολιτική ηγεσία «αυτός ο κύριος Σαμαράς» π.χ.

τους έλεγε αυτά που είπε ο Κεφαλογιάννης ότι δηλαδή δεν

γίνεται να πληρώσουμε 1 δις, 56 φορές επάνω. Ότι δεν γί-

νεται να πληρώσουμε ένα ετήσιο ακαθάριστο Εθνικό προ-

ϊόν (ΑΕΠ) για τόκους στους τοκογλύφους, κι ακόμα ν’

απαιτήσει την εξόφληση του κατοχικού αναγκαστικού δα-

νείου των Γερμανών, από την κατεχόμενη Ελλάδα και τις

πολεμικές επανορθώσεις βεβαίως – όταν οι Ολλανδοί μά-

ζευαν τουλίπες – τότε θα κατάπιναν τη γλώσσα τους.

Αλλά η πολιτική μας ηγεσία – πλην της αριστεράς – ΔΕΝ

τολμά. 

Ακόμη κι «αν σε κρατάνε στο χέρι» , ακόμη κι αν σε εκβιά-

ζουν, ΔΕΝ ενδίδεις.

Ποιοί «εταίροι», ποιά Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και «πράσιν’

άλογα»! «Πράσσειν (πράττειν) άλογα, άδικα και παράλογα

είναι το σύνθημά τους αρκεί να αποφέρει κέρδη στο βωμό

του Μαμωνά, της κενότητάς τους και της απληστίας τους. 

Σταυροφόροι της αρπαγής, της απληστίας και της αδικίας,

διαχρονικά. Από τους Ρωμαίους ακόμα, τους Φράγκους,

τους Νορμανδούς, τους Καταλανούς, τους Ενετούς, τους

Γενουάτες, τους ΓερμανοΙταλούς πρόσφατα. 

Δεν διαθέτουν ψήγματα φιλοσοφικής σκέψης οι άφρονες.

Όλοι αυτοί που ανέφερα παραπάνω πέθαναν βεβαίως· ορι-

σμένοι μάλιστα κακήν – κακώς. Πέθαναν, όλοι. Και οι ση-

μερινοί θα πεθάνουν όλοι, είτε το απεύχομαι, είτε όχι.  Κι ο

Βενιζέλος θα πεθάνει, κι ο Πάγκαλος, κι ο Παπανδρέου κι

εγώ, βεβαίως. Το θέμα είναι τι θ’ αφήσουν πίσω τους. Θα

στενοχωρηθούν αυτοί που θα μείνουν για την «απώλεια»,

ή θ’ ανακουφιστούν γιατί έφυγε ο «σκατόψυχος» που λέει

ο λαός, ή θα δοξάσουν και θα θρηνήσουν για την μεγάλη,

αλλά αναπόφευκτη απώλεια ενός ήρωα, ενός λαοφιλή,

ενός πραγματικού εθνοευεργέτη, ενός αληθινού ηγέτη.

Κλείνω τη φιλοσοφική παρένθεση και επανέρχομαι στην

πεζότητα του χρέους. Γράφω γι ‘ αυτό από το 2007. Δεν

έχω κουραστεί να επαναλαμβάνομαι, πλουταίνοντας τις

γνώσεις και τα επιχειρηματά μου.

Τι για τον Ιουλιανό τον… παραβάτη και τα διδάγματά του

για τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία, έχω γράψει, τι

«πρόσω ολοταχώς προς τον Σόλωνα και τη «Σεισάχθεια»

έχω γράψει, τι για τα δημοσιονομικά, της σχολής – όχι του

Φρίντμαν και του Σικάγου – αλλά της κυρίας Αιμιλίας και

του κυρ- Κώστα έχω γράψει, δοκιμασμένα και επιτυχημένα

άπαντα στην πράξη.

Και μη μου πείτε όσοι με διαβάζετε ή με διαβάσατε τώρα

δα, ότι «ναι, θα κατάπιναν τη γλώσσα τους, αλλά δεν θα
μας έδιναν τη “δόση”». Δεν θα μας έδιναν τη δόση και «δε

θα ‘χαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις» Ψ έ -

μ α τ α ! 
Είναι χονδροειδές ψέμα των κυβερνώντων, των παρατρε-

χάμενων και των παπαγάλων τους, που διαθέτουν τα

MEGάλα μέσα για να παραπλανούν το λαό, κι άστον να

ΣΚΑει στην κατάθλιψη και τον πανικό.

Μισθούς και συντάξεις έχουμε να πληρώσουμε.

Δεν πληρώνουμε τους τοκογλύφους, γιατί δεν πρέπει να

τους πληρώσουμε, όχι γιατί είμαστε μπαταχτσήδες.  Γιατί

είναι τόκοι τοκογλυφικών δανείων,  γιατί είναι δάνεια το-

κογλυφικά για εξόφληση τόκων και δανείων. Γιατί είναι δά-

νεια αναγκαστικά, για αγορά εξοπλισμών από τους

δανειστές μας,

Γιατί μας χρωστάνε

Γι’ αυτό ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΟΣΗ και ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕ προ-

τού ελέγξουμε λογιστικά και δεοντολογικά τα δάνεια, τους

όρους και τα επιτόκια. ΔΕΝ κάνουμε παύση πληρωμών,

αλλά αναστολή. Θα πληρώσουμε μετά τον έλεγχο, αυτό

που πρέπει. Χωρίς spreads, αξιολογήσεις και τρίχες των

διεθνών παπατζήδων. Ποιοί χρυσοπληρωμένοι χαρτογια-

κάδες είναι αυτοί που καθορίζουν ότι η Ιταλία π.χ. θα που-

λήσει τα ομόλογά της με 6,7% επιτόκιο και η Γερμανία με

1,7%, που προχθές ακόμη σταμάτησε την πώληση ομολό-

γων της στο 1,9% γιατί το θεώρησε ασύμφορο. Το είχε ξε-

κινήσει με 1,1%. 

Οι οικονομολογούντες και οι χρηματιστές μου λένε ότι τα

spreads βοηθάνε καθορίζοντας τα επιτόκια ανάλογα με την

φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα κάθε χώρας.

Παίρνουν δηλαδή υψηλό επιτόκιο επειδή φοβούνται ότι θα

τα χάσουν, εντείνοντας έτσι την πιθανότητα λόγω των υψη-

λών επιτοκίων. Ε, λοιπόν ήρθε ο καιρός να χάσουν αυτά

που δεν πρέπει να πάρουν, δεοντολογικά και συγκριτικά. 

Υπάρχει κι ένα τελευταίο επιχείρημα πίσω από το οποίο

κρύβονται οι διεθνείς τζογαδόροι που ενδιαφέρονται, αφού

καταχρεώσουν τις χώρες, να τις ελέγξουν πλήρως και να

τις αγοράσουν μπιτ-παρά: «Τι θα γίνει με τα λεφτά των μι-
κροεπενδυτών που θα χάσουν τις οικονομίες τους»; Λυπά-

μαι, αλλά αυτοί θα χάσουν το περίσσευμά τους. Ας

σκεφτούν αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους, τα σπίτια

τους και το πενιχρό εισόδημά τους για να ζήσουν, όχι για

να αποταμιεύσουν. Και σας πληροφορώ πως ένας πολύ

δικός μου άνθρωπος έχει χάσει όλες του τις οικονομίες

στην Αργεντινή. Δεν είμαι αδιάφορος, λοιπόν.

Εάν ακολουθήσουμε τη μεθόδευση της Ε.Ε., του Παπαν-

δρέου – Βενιζέλου και της τρικομματικής κυβέρνησης του

τραπεζίτη Παπαδήμου, θα γίνουμε σύντομα… Εκουαδόρ

(Ισημερινός). 

«Σήμερα το Εκουαδόρ είναι αναγκασμένο να διαθέτει το

50% σχεδόν του κρατικού προϋπολογισμού στην εξόφληση

του χρέους του. […] το ποσοστό υποαπασχόλησης και

ανεργίας ανέβηκε από το 15% στο 70%!»1.

Ελλάς, ιδού το Εκουαδόρ. Το μέλλον σου εντός των πυλών.

–––––––––––––
1. John Perkins: Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, εκδ. 2005.

Σημείωση: Τα στοιχεια δημοσιεύονταν από τον Τζον Πέρκινς το

2005. Μετα την εκλογή όμως του Προέδρου Ραφαέλ Κορέα και την

επανεκλογή του το 2009, με 52%, τα πράγματα βελτιώθηκαν για τη

χωρα.

Ο Ρ. Κορέα, το Δεκέμβριο του 2008 ανακοίνωσε - χωρίς να συμ-

βουλευτεί καμμιά Αγγελα - ότι η χώρα του αποφάσισε να αναστεί-

λει την αποπληρωμή του 40% του εξωτερικού χρέους της, για τρίτη

φορά μέσα σε 14 χρόνια, γιατί παρουσιάστηκαν παρατυπίες στις

διαπαγματεύσεις... όχι μόνο αποθετικά, αλλά και θετικά: Ελλάς,

ιδιού το Εκουαδόρ (Ισημερινός), λαμπρό παράδειγμα, λαμπρού αν-

δρός, με εμφανή τα ανδρικά χαρακτηριστικά του.

Η κρυψορχία είναι νόσος, με πιθανή συνέπεια την ανικανότητα τε-

κνοποιίας.

Φωτογραφικές προμήθειες στα 3Β
Σελ. 3

Νέα κινητοποίηση της επιτροπής
αγώνα Μαρκοπούλου Σελ. 8

Κλείστε τα χαζοκούτια της
προπαγάνδας Σελ. 8

Σε σένα αύριο... Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Να αλλάξουμε τις “κακές” μας συνήθειες
Σελ. 9

Φακοί επαφής - οθόνες... Σελ. 10

Στο ΣτΕ Δήμος και Πολίτες για την

Γερακίνα (Κ.Ε.Λ.) Σελ. 14

Ανακατασκευές σε σχολεία του

Κορωπίου Σελ. 15

Σε συνεχείς νίκες ο Πρωτέας Σελ. 22

Επιτυχίες στον Ο.Α. Βουλιαγμένης Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ, ΟΡΓΙΟ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ & ΛΑΩΝ από τους «επενδυτές»

Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης “Κτηματογράφηση -

Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής τμημάτων ΠΕ.7,

Π.Ε.4, Αγ. Αθανασίου και Επιχειρησιακού Πάρκου του

Δήμου Παιανίας Ν. Αττικής». Σελίδα 16

Σε παραλία υψηλών προδιαγραφών μεταμορφώ-

νεται η ελεύθερη ακτή της Βάρκιζας μαθαί-

νουμε από πληροφορίες στον ημερήσιο Τύπο. Η

παραλία, έκτασης 140 στρ., θα αναπλαστεί. Πώς

και με ποιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου; 

Στο επόμενο φύλλο θα επεκταθούμε.
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Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στις 5μ.μ. εγκαινιάζεται η πλατεία Γεωργίου

Δόγκα (Λεωφ. Καραμανλή & Ζεφύρου) στη Βούλα. Η πλατεία έχει ανα-

καινιστεί από την οικογένεια Δόγκα και έχει γίνει ένα όμορφο θαλασ-

σινό μωσαϊκό.   www.voulapark.gr

Εγκαινιάζεται η πλατεία 

Γεωργίου Δόγκα στη Βούλα

“Φωτογραφικές” προμήθειες ή άστοχες επιλογές στα 3Β;
Περιήλθε σε γνώση μας ένσταση εταιρίας

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που απευθύνεται

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

και κοινοποιείται στον Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου, καθώς και στη Γενική

Δ/νση Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανά-

πτυξης κλπ. για τους εξής λόγους, όπως κα-

ταγράφει.

Γιατί στις τεχνικές προδιαγραφές για την

προμήθεια ψηφιακών πομποδεκτών αναφέ-

ρεται συγκεκριμένη φωτογραφική τεχνολο-

γία που ενώ υπολείπεται άλλης,

τεχνολογικά, είναι αρτιότερη.

Αυτό αντιβαίνει στην νομοθεσία περί μονο-

πωλείων και ελεύθερου ανταγωνσμού

(703/1977), όπου σαφώς απαγορεύει «οποι-
αδήποτε τεχνική προδιαγραφή, η οποία
αφορά προϊόντα ορισμένης κατασκευής
[κλπ...] που έχουν αποτέλεσμα να ευνοούν-
ται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρή-
σεις ή προϊόντα». Κι εδώ φαίνεται ότι κάτι

τέτοιο έχει συμβεί.

Η ενιστάμενη εταιρια θεωρεί “στην πα-

ρούσα φάση” την ενέργεια αυτή της Δημο-

τικής Αρχής ως”άστοχη” καθ’ ότι δεν επιθυ-

μεί να θεωρήσει ότι έγινε από δόλο.

Περιμένουμε να δούμε τί έχει να πει η Δη-

μοτική Αρχή, που διαχειρίζεται το χρημα

των δημοτών σ’ αυτούς τους χαλεπούς και-

ρούς και που ιδιαίτερα τώρα οι δημόσιοι λει-

τουργοί πρέπει μετ’ επιμελείας και

κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας ν’ απέ-

χουν από ενέργειες που μας έχουν οδηγή-

σει στην παρούσα οικτρή κατάσταση.

Εδώ και ημέρες δεχόμαστε καταιγισμό τηλε-

φώνων από ανήσυχους πολίτες, που δεν βρί-

σκουν τα λεωφορεία στις στάσεις της οδού

Σωκράτους και της Ιπποκράτους, με αποτέ-

λεσμα να ταλαιπωρούνται απίστευτα.

Κι εμείς δεν το γνωρίζαμε· ορισμένη δια-

δρομή των δρομολογίων των λεωφορείων

έχει σταματήσει γιατί γίνονται τα έργα

στην οδό Σωκράτους με τον κύκλο που

φτιάχνουν στη διασταύρωση.

Ρωτήσαμε τους οδηγούς αν θα μπορούν

να διέρχονται τα διπλά λεωφορεία, στον

κύκλο, ο οποίος για άγνωστους λόγους

είναι ένα τεράστιο τσιμεντένιο αλώνι, στε-

νεύοντας επικίνδυνα το δρόμο. 

Δεν γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η

αλλαγή. Τα λεωφορεία τώρα περνούν από

τη Βασ.Παύλου και κατευθύνονται προς το

Νοσοκομείο χωρίς να ανεβαίνουν την οδό

Σωκράτους. Υπομονή!

Προσωρινή αλλαγή δρομολογίων

στα λεωφορεία της Βούλας Τι συμβαίνει στην Πηγάδα;

Μας κατήγγειλαν και διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, ότι στην Πηγάδα (Βουλιαγμέ-

νης και Αγ.Ιωάννου) στη Βούλα, έχουν τοποθετηθεί κοντέινερ και γίνεται εναπό-

θεση σκουπιδιών.

Ανήσυχοι οι περίοικοι

μας ειδοποίησαν ότι ο

Δήμος φέρνει απορ-

ρίμματα και τα ρίχνει

με μηχανισμό στα κον-

τέινερ.

Φοβούνται ότι επίκειται

μικρή χωματερή ή σταθ-

μός μεταφόρτωσης.

Ποιος θα μας πληρο-

φορήσει;
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«Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ

ΠΟΡΤΑΣ»
Κωμωδία του Νιλ Σάιμον 

Σκηνοθεσία: Γρ. Βαλτινός

Ερμηνεύουν: Γρ. Βαλτινός, Κ. Λέχου, Υβ. Μαλτέζου, Κ.

Φλωκατούλας, Αλ. Παντελάκη. Κοστ.: Γ. Πάτσας. 
Σε μια πολύβουη μεγαλούπολη που γεννά ανασφάλειες, συναντιούνται,
για πρώτη φορά θεατρικά, δυο εξαιρετικοί ηθοποιοί και παρ' όλες τις αν-
τιξοότητες που συναντούν, αποδεικνύουν πως η ζωή μπορεί να μην είναι
κωμωδία, αλλά η κωμωδία είναι σίγουρα ζωή  

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου  

ΘΕΑΤΡΟ: ΙΛΙΣΙΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια (Ώρα

παράστασης 18:15 μ.μ.) Κόστος: 17€

Αναχώρηση από Ζεφύρου στις 16:45 μ.μ.

Εγγραφές: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στο εντευκτήριο

του ΚΑΠΗ (09.00 πμ – 12 μμ)

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ & ΑΥΧΕΝΙΚΟ
Ομιλία στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΩΝΙΑ» δίπλα στο

Δημαρχείο Βούλας. 

Ομιλητής:  Dr. Βασίλειος Φωτόπουλος (Ορθοπεδικός Χει-

ρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου της Κολωνίας).

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου  

«ΧΑΡΟΛΝΤ & ΜΟΝΤ»
Κοινωνικό του Κόλιν Χίγκινς

Σκηνοθεσία: Π. Ζούλιας
Οι δύο δημοφιλείς πρωταγωνιστές ξαναζούν επί σκηνής τον
έρωτα έξω από τα συμβατικά κοινωνικά και ηλικιακά πλαίσια:
παρά τα εξήντα ολόκληρα χρόνια διαφοράς, ο Χάρολντ
ερωτεύεται την ηλικιωμένη Μοντ

Τετάρτη 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΘΕΑΤΡΟ: Μουσούρη, Πλ. Καρύτση, Κέντρο (Ώρα παρά-

στασης 19:30 μ.μ.) Κόστος 19€

Αναχώρηση από Ζεφύρου στις 17:45 μ.μ.

Εγγραφές: Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στο εντευκτήριο του

ΚΑΠΗ (09.00 πμ – 12 μμ).

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΗΣ

Με το 4ο Bazaarts Exclu-

sive, θα ολοκληρωθεί εντυ-

πωσιακά ο κύκλος των

εκθέσεων Bazaarts για το

2011. Ζωγραφική, Γλυ-

πτική, Χαρακτική, Χειροποί-

ητο Κόσμημα, Κεραμική,

Βιτρό, Φωτογραφία - όλες

οι μορφές σύγχρονης τέ-

χνης και δημιουργίας θα συ-

ναντηθούν στις αίθουσες

«Κωνσταντίνος Καβάφης»

και «Τάκης Παπατσώνης»

της «Τεχνόπολις» του

Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς

100, Γκάζι) από 1-8 Δεκεμ-

βρίου.

Έργα αυθεντικά, πρωτό-

τυπα, κατασκευασμένα από

διάφορα υλικά και με ξεχω-

ριστές τεχνοτροπίες, θα φι-

λοξενηθούν και θα

παρουσιαστούν στην Εικα-

στική αυτή συνάντηση. Το

κοινό, θα έχει την ευκαιρία

να θαυμάσει από κοντά τα

έργα, να συζητήσει με τους

καλλιτέχνες αλλά και να τα

αποκτήσει σε ιδιαίτερα προ-

στιές τιμές.

Οι παράλληλες δραστηριότη-

τες στο χώρο της «Τεχνόπο-

λις» αναμένεται να κεντρί-

σουν ακόμα περισσότερο το

ενδιαφέρον των επισκεπτών

και να δώσουν έναν έντονα

διαδραστικό χαρακτήρα στο

Bazaarts Exclusive. 

Πολλά από τα έργα των

καλλιτεχνών που θα συμμε-

τέχουν υπάρχουν ήδη στην

ιστοσελίδα www.artunion.gr.

Περισσότερες πληροφο-

ρίες: www.bazaarts.gr

Εγκαίνια έκθεσης: 1 Δεκεμ-

βρίου 2011, Ώρα: 21:00 

Ώρες Λειτουργίας: Καθημε-

ρινές: 10:00 - 22:00 

Σάββατο & Κυριακή: 11:00 -

22:00

“Η Νίνα και τα μαξιλάρια”
Διαδραστικό event για μικρούς και μεγάλους

στην Coco-mat (Λεωφ. Βουλιαγμένης 70 Βούλα)

Η Νίνα είναι εννιά χρονών και της αρέσει να κοιμάτα σε ξένα μαξιλάρια. Της

αρέσει να παίζει, να ζωγραφίζει, να χοροπηδάει. Της αρέσει να ονειρεύεται.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα παραμύθια αρχίζουν με το “μια φορά κι έναν καιρό

και τελειώνουν με το “και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα”. Συμβαίνουν

σε ένα μακρινό μέρος, σε κάποια μακρινή χώρα, πριν πολλά πολλά χρόνια. Η

μικρή Νίνα όμως ζει ένα παραμύθι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ζει ένα

παραμύθι σύγρονο και ονειρεύεται ό,τι ονειρεύονται και τα παιδιά μας. 

Γνωρίστε το παραμύθι της Νίνας και των μαξιλαριών την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου,

στο κατάστημα της Coco-mat Βούλας Λεωφ. Βουλιαγμένης 70

«Πώς να αντιμετωπίσουμε το άγχος
των Πανελληνίων Εξετάσεων»

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Βούλας

οργανώνει εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: «Πώς να αντιμε-
τωπίσουμε το άγχος των Πανελληνίων Εξετάσεων», την Κυ-

ριακή, 27 Νοεμβρίου από 6 έως 8 μ.μ. στην Αίθουσα

Εκδηλώσεων 1ου Λυκείου Βούλας (Ξενοφώντος & Περικλέ-

ους) Ομιλήτρια: Μαρία Τσουκαλά (Σύμβουλος Ψυχικής

Υγείας -Ψυχοθεραπεύτρια)

Είσοδος: ΕλεύθερηΔώστε τα ρούχα που δεν φοράτε 

και κερδίστε μεγάλες εκπτώσεις 

στην Carouzos 

Η εταιρεία Carouzos καλεί όσους διαθέτουν ρούχα και πα-

πούτσια που πλέον δεν χρησιμοποιούν, αλλά για συναισθη-

ματικούς ή άλλους προσωπικούς τους λόγους, ίσως κρατούν

ακόμα στην ντουλάπα τους, να τα προσφέρουν σε κάποιον

που αναζητά την ζεστασιά. 

Η ενέργεια αυτή, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους

Δήμους Αθηνών (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του

Δήμου Αθηναίων – ΚΥΑΔΑ), Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου

Κρήτης. Παράλληλα με την πρωτοβουλία αυτή, η Carouzos

γνωστοποίησε πως οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν έκ-

πτωση 40% στα καταστήματά της, για τις αγορές μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου. 

4η Εικαστική Συνάντηση Bazaarts Exclusive
1 -8 Δεκεμβρίου, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Παρουσίαση βιβλίου και 
έκθεση ζωγραφικής

Πολυθεματική εκδήλωση οργανώνει ο Σύλλογος Μανια-

τών Νοτίων Προαστίων, την 30η Νοεμβρίου και ώρα

7.30μμ στο Πολιτιστικό κέντρο "ΙΩΝΙΑ" δίπλα στο Δη-

μαρχείο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18).

Θα παρουσιαστούν: Το Βιβλίο της Συγγραφέως– Ιατρού

Βάσως Αποστολοπούλου με τίτλο: «Το Βαλς μιας Ζωής»
και η  έκθεση Ζωγραφικής της Ζωγράφου Βίκυς Σίμου

με θέμα: «Μουσικά  Τοπία».

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο καθηγητής Τ.Ε.Ι  Αθηνών

Νικήτας Χιωτίνης και ο κριτικός λογοτεχνίας Θοδωρής

Αργυρόπουλος.

Συμμετέχουν Ευγενικά  οι ηθοποιοί: Νατάσσα Τσακαρισιάνου, Κώστας
Βάντζος, Γλυκερία Παπαδοπούλου, Μαρία Γκριτζάπη, Γεράσιμος Πεφά-
νης, Βανέσσα Καπράλου, Γιώργος Κυριακόπουλος.
Τραγούδι, ευγενική συμμετοχή : Μπέσσυ Αργυράκη , Βίκυ Σίμου                             
Πιάνο : Δημήτρης   Κικλής    Κιθάρα : Κων/νος Αναστασίου
Συντονίστρια – Επιμέλεια: Ντέπη -Θεοδωρακοπούλου - Στενού                               
Καλλιτεχνική Επιμέλεια επιμέλεια κειμένου δραματοποίησης : Βίκυ Σίμου 

Ποιητική Βραδιά – Αφιέρωμα
στην Καλομοίρα Πιέτρη 

Ο Δήμος Κρωπίας και το Νομικό του Πρόσωπο Δήμου

«Σφηττός», με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη διοργανώνουν

ποιητική βραδιά με αφιέρωμα στην Καλομοίρα Πιέτρη,

την Κυριακή 27 Νοεμβρίου,  στις  6μ.μ., στο αμφιθέα-

τρο Δημαρχείου Κρωπίας (Β. Κωνσταντίνου 47).

Για την ποιήτρια θα μιλήσει η συγγραφέας – κριτικός

Ελένη Γκίκα, με θέμα: «Ο χρόνος και το αίνιγμα της ύπαρ-
ξης στην ποίηση της Καλομοίρας Πιέτρη – Αυγούστη».

1ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών 
9-10 Δεκεμβρίου 2011 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννη
Στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών  που

θα γίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 9 & 10

Δεκεμβρίου το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου θα οργανώσει

(δωρεάν) εργαστήρια δημιουργικής γραφής με διδά-

σκοντες κορυφαίους συγγραφείς και διαγωνισμό.

Πληροφορίες Τηλ: +30 2109200346, 6978-181819, e-

mail: nchatzigeorgiou@ekebi.gr
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

«Τα διαλεγμένα του έρωτα και της αγάπης»

Μαζί του στο τραγούδι ο Σπύρος Κλείσσας και η Εύη Κα-

πάταη. Διεθνώς διακεκριμένος ο

Μίμης Πλέσσας σε όλα τα είδη

του ελληνικού τραγουδιού που

τόσα χρόνια υπηρετεί, με τη γνω-

στή του ευαισθησία, αλλά και την

δεξιοτεχνική του ωριμότητα θα

προσφέρει δυο ξεχωριστές βρα-

διές την Παρασκευή 2 και το Σάβ-

βατο 3 Δεκεμβρίου στις 9μμ. 

Εισιτήριο €20 χωρίς ποτό.

Έντεχνο μελωδικό ροκ
Μια βραδιά με έντεχνο μελωδικό ροκ 80s, 90s, σήμερα

και προσωπικά κομμάτια του Μάρκου Χριστοδουλίδη και

όχι μόνο. Γαλλόφωνο και αγγλόφωνο ρεπερτόριο. 

Τραγούδι, κιθάρα: Μάρκος Χριστοδουλίδης, τραγούδι :

Νίκη Οικονόμου.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ

ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στις 11.30πμ., θα παρουσιά-

σουν το παιδικό έργο «Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»

του Οσκαρ Ουάιλντ σε διασκευή Τζέην Ρέυ.

Ψηλά πάνω από την πόλη, έστεκε το άγαλμα του Ευτυχισμένου
Πρίγκιπα. Ήταν σκεπασμένο με λεπτά φύλλα από καθαρό χρυ-
σάφι. Στη θέση των ματιών του είχε δύο λαμπερά ζαφείρια και
ένα μεγάλο κατακόκκινο ρουμπίνι γυάλιζε στη λαβή του ξίφους
του. Η όψη του όμως θα αλλάξει γρήγορα όταν ένα ξεχασμένο
χελιδόνι θα σταθεί για λίγο πάνω του για να ξεκουραστεί πριν
ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι για την Αίγυπτο!

Ελληνικό Κέντρο για την ψυχική υγεία

του παιδιού και της οικογένειας “Το περιβολάκι”

Εορταγορά στην Παιανία

Η φετινή Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά θα γίνει στην Παιανία,

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011.

Φέτος την κάνουμε διαφορετικά, προσαρμοζόμενοι στους και-

ρούς!  Φέτος προσφέρουμε με εξίσου μεγάλη χαρά με τα άλλα

χρόνια, σχεδόν όλα τα ρούχα ΔΩΡΕΑΝ!

Ολοι μπορούν αυτές τις δυο μέρες να πάρουν ότι τους χρειάζε-

ται… Δεν θα μετράμε, αλλά ελπίζουμε ότι θα μείνουν ρούχα,

παιχνίδια και παπούτσια για όλους.  

Πιστεύουμε στη σημασία της ανακύκλωσης!  Πιστεύουμε ότι οι

δύσκολοι καιροί απαιτούν δημιουργικότητα και όχι σπατάλη.

Θα παρατηρήσατε ότι είπαμε σχεδόν όλα τα αντικείμενά μας θα

είναι δωρεάν.   http://youtu.be/QDW4VJGKLAQ

«Μαθησιακές δυσκολίες: 
Αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές αιτίες

πίσω από τα συμπτώματα»

Το «Κέντρο Ανάπτυξης του Παιδιού», διοργανώνει ενη-

μερωτική ομιλία με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες: Αντι-
μετωπίζοντας τις πραγματικές αιτίες πίσω από τα
συμπτώματα», το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου ώρα 17.00 –

20.30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβου-

λίου  του Δημαρχείου Μαρκοπούλου (β΄ όροφος ).

Εισηγητές:

Chris Guy, Master’s in Special Education - Ειδικός Εκπαι-

δευτικός, Αναπτυξιολόγος ΝDD-ΙΝΡΡ, ηχοθεραπευτής,

εξειδικευμένος σε θέματα μαθησιακών και αναπτυξιακών

δυσκολιών, London, U.K.

Αναστασία Βαρσαμοπούλου Μ. Tg, Ψυχολόγος – Ψυχο-

θεραπεύτρια Gestalt

Ιωάννης Χατζηδιάκος M.Ed, Ειδικός Εκπαιδευτικός – Θε-

ραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Ανάπτυ-

ξης του Παιδιού.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με απαραίτητη

την κράτηση θέσεων στα τηλέφωνα του Κέντρου: 210

6021273, 210 7665822 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

(e-mail): margetim@otenet.gr

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
KYΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Αρχαίου Δήμου Αλών Αιξω-

νιδών έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον.

Δίδεται λοιπόν η  ευκαιρία να γνωρίσετε και να ξεναγη-

θείτε:

- Στον αρχαίο οικισμό από την εποχή του Κλεισθένη

(Οδός Καλύμνου)

- Στον οχυρωματικό πύργο (Υπάρχουν μόνο τα θεμέλια

(Οδός Μελά)

- Στην Αρχαία Ακρόπολη και

- Στο ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα

Αναχώρηση  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, ώρα 10πμ από την

πλατεία της Βούλας (μπροστά από τον Αγ. Ιωάννη)

Ξεναγός:  Μάκης Σταύρου

Υπεύθ. εκδήλωσης: Μαρία Κορομηλά, Εφορος τμήματος

πολιτισμού

Συμμετοχή:   Μ. Κορομηλά 2108991145 - ena.drasi@gmail.com

Γιορτάζει ο Αγιος Στυλιανός,  στο φερώνυμο εκκλησάκι του

ΠΙΚΠΑ (Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2 Βούλα), το Σάββατο 26 Νοεμ-

βρίου. Από την παραμονή έχει εσπερινό 6.30μ.μ.και ανήμερα

όρθρο και αρχιερατική λειτουργία από 7.30μ.μ.

Γιορτή Αγίου Στυλιανού στο ΠΙΚΠΑ

Τα εργαστήρια Ζωγραφικής Εφήβων και Ενηλίκων του Ν.Π.

«ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κορωπίου ανακοινώνουν την έναρξη

των μαθημάτων για το έτος 2011-2012.  Τα μαθήματα θα γί-

νονται   στο χώρο της Δεξαμενής.

Εργαστήρι  Ζωγραφικής  Ενηλίκων Σάββατο 10.00-11.30 π.μ.

Εργαστήρι Ζωγραφικής Εφήβων Σάββατο 11.30-13.00 π.μ.

Τα  μαθήματα  είναι  δωρεάν και αρχίζουν το Σάββατο 3 Δε-

κεμβρίου 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ   Βασιλική  Πιστικού,  ζωγράφος

Τηλ. Επικοινωνίας  6979449011

ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
με τον «ΣΦΗΤΤΟ» του  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης  Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23

Δεκεμβρίου, στις 21.00 παρουσιάζεται, για δύο μόνο πα-

ραστάσεις, ένα ξεχωριστό έργο, που καταλαμβάνει μία

ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια γραμματεία, η “Αποκά-

λυψη του Ιωάννη“, σε ποιητική απόδοση στα σύγχρονα

ελληνικά και μουσική του Νίκου Παπακώστα. 

Η “Αποκάλυψη του Ιωάννη“, ένα πανανθρώπινο έργο που

κινείται ανάμεσα στην προφητεία και το όραμα, την αγω-

νία και την υπέρβαση, με την  ποιητική απόδοση και τη

μουσική του Νίκου Παπακώστα, αλλά και τη σκηνοθετική

επιμέλεια και αφήγηση του Γιώργου Καραμίχου, αποκτά

μία νέα, διαφορετική μορφή. Χωρίς να αλλοιώνεται το πε-

ριεχόμενό του ή να αποκτά αυθαίρετες ερμηνείες έρχεται

ένα βήμα πιο κοντά στο θρησκευόμενο και μη ελληνικό

κοινό, αλλά μέσω της μουσικής, και το παγκόσμιο, ανα-

δεικνύοντας όλη την μοναδικότητά του. Όλη την ξεχωρι-

στή του δύναμη, τους πολλαπλούς συμβολισμούς του, το

θείο μεγαλείο όπως αποκαλύπτεται από τα οράματα και το

λόγο του Ιωάννη. 

Στην παράσταση σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι  εικαστικές

δημιουργίες του Ιωάννη Βλαζάκη, οι φωτισμοί της Χριστίνας Θα-

νάσουλα, και τα ηχητικά εφέ του Ηλία Λάκκα που διαμορφώνουν

ένα σύγχρονο, εντυπωσιακό σκηνικό περιβάλλον, συνταιριαστό

με το έργο. Προηχογραφημένα μουσικά κομμάτια του Νίκου Πα-

πακώστα αγκαλιάζουν και προβάλλουν τον ποιητικό λόγο, και εμ-

πλέκονται αρμονικά με τις νέες συνθέσεις του, που γράφτηκαν

ειδικά για το έργο, τις οποίες ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής,

οι μουσικοί: Μαρία Ρεμπούτσικα, Α΄ βιολί, Γιώργος Κωνσταντι-

νίδης Β΄ βιολί, Φιλένια Σπαχή Τσέλο, Νίκος Πιτλόγλου πιάνο, Κώ-

στας Κουτσικούρης κλασική κιθάρα. 

Σκηνοθετική Επιμέλεια και Αφήγηση: Γιώργος Καραμίχος

Εικαστική δημιουργία: Ιωάννης Π. Βλαζάκης 

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα 

Ήχος και εφέ: Ηλίας Λάκκας 

Διάρκεια: 1.40΄ - Τιμή εισιτηρίων 12€, ενιαίο     

Αίθουσα: Θέατρο

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550

info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύματος

Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την πα-

ράσταση

Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210 3418579, Δευ-Παρ 11:00 - 14:00

και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart

Μουσική εκδήλωση προς

τιμήν Στέλιου Καζαντζίδη

Γιορτή προς τιμήν του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή

Στέλιου Καζαντζίδη, οργανώνει ο Εξωραϊστικός & Πο-

λιτιστικός Σύλλογος “Λόφος Παλλήνης”, στο Εντευ-

κτήριο του Συλλόγου, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις

12 το μεσημέρι.

Μουσική κομπανία με τραγούδια του λαϊκού βάρδου θα

διασκεδάσει τους θαμώνες και γευστικά εδέσματα θα

συνοδεύουν την εκδήλωση.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τη Μαρία Λεβειδιώτη,

έφορο εκδηλώσεων του Συλλόγου και πρόεδρο του

Μουσείο “Αγνάντι-Στέλιος Καζαντζίδης”.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Συνάντηση γνωριμίας  ενημέρωσης και ανάπτυξης των δρά-

σεων της  Εθελοντικής ομάδας Δήμου Κρωπίας (EOΔΚ) θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, στις 5μ.μ. στο

Πολιτιστικό κέντρο Αγ. Μαρίνας ( Λ. Αγ Μαρίνας 101). 

Το καταστατικό της Εθελοντικής Ομάδας εγκρίθηκε ομό-

φωνα από το Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρω-

πίας ( ΚΕΔΚ) προσφάτως και δέχεται δηλώσεις συμμετοχής.

kedkoropi@gmail.com , grafeiotypou@e-koropi.gr , και στα τη-

λέφωνα: 210-60 26 441, 210- 662 23 24 (εσωτ.115).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

στο ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός σύλλογος  «Δημοσθέ-

νης», οργανώνει την 1η  Εθελοντική αιμοδοσία την Κυ-

ριακή 27 Νοεμβρίου από 10.00 έως 13.00 στο Κέντρο

Υγείας Κορωπίου. Η 2η Εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει την

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, από ώρα 10.00 έως 13.00 στο Κέν-

τρο Υγείας Κορωπίου.

“Αλληλεγγύη Σαρωνικού”

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αλληλεγγύη Σαρωνικού»,

του Δικτύου Σαρωνικού, για την οργάνωση Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου, ξεκίνησε η καταγραφή οικογενειών και μεμονω-

μένων ατόμων του Δήμου Σαρωνικού που χρήζουν

επείγουσας βοήθειας σε τρόφιμα και είδη οικιακής ανάγκης.

Μέχρις ότου οργανωθεί το σύστημα τροφοδοσίας του Κοινωνικού

Παντοπωλείου από τις επιχειρήσεις-δωρητές, προτείνουν να ξε-

κινήσουν τη δράση, προσφέροντας οι ίδιοι στα άτομα αυτά βασικά

είδη διατροφής και ορισμένα είδη ρουχισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Γιάννης Αναστασόπουλος (Συντονιστής Ομάδας)

6944-863360, 22910-25758 & 79403

Έλενα Καρνάβου: 22910-25400 (09.15-16.00), 6981-420577

και Χρήστο Λούλα: 22910-71152, 6946-268384.

Στην πανελλαδική κινητοποίηση απο-

τροπής πληρωμής των χαρατσιών,

μέσω ΔΕΗ, προστέθηκε και η φωνή

της “Πρωτοβουλίας Πολιτών” στα 3Β.

Ετσι την περασμένη Δευτέρα 21/11

συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρ-

χείο, την ώρα που είχε συγκληθεί να

συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευ-

σης. 

Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να

εκφράσουν την αγανάκτησή τους για

τα άδικα, αντικοινωνικά και δυσβάστα-

κτα οικονομικά μέτρα (χαράτσια) που

έχει επιβάλει το σημερινό καθεστώς

και τα οποία αδυνατούν να τα καταβά-

λουν.

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν επίσης

την ημέρα συνεδρίασης του Δ.Σ.

(23/11), όπου είχαν καταθέσει και ψή-

φισμα στο προεδρείο με αίτημα να συ-

ζητηθεί το θέμα του χαρατσιού, προ

ημερησίας.

Η Δημοτική Αρχή δια μέσου του Αντι-

δημάρχου Σπ. Πανά, είχε φέρει δικό

της ψήφισμα το οποίο διάβασε προ

ημερησίας, τονίζοντας ότι διαφωνεί με

την επιβολή φόρων σε κοινωνικά

αγαθά, «αλλά δεν θα εφαρμόσουμε το

νόμο της ζούγκλας».

Ο πρόεδρος Δ. Αναστασίου διάβασε

το ψήφισμα της “Πρωτοβουλίας πολι-

τών ΒΒΒ” και ο Δ. Κοντονής ζήτησε να

εισαχθεί προς συζήτηση το θέμα προ

ημερησίας, όπως και ο Κ. Πασακυριά-

κος.

Αρχισε η συζήτηση του χαρατσιού

μετά τη σύμφωνη γνώμη του σώματος

του Δ.Σ. και ο εκπρόσωπος της

“Π.Π.ΒΒΒ” Στρογιόγλου Ελ. τόνισε ότι

η μεσοαστική τάξη έχει εξουθενωθεί

και εξαντληθεί.  Αιτιολόγησε γιατί δεν

πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες το

χαράτσι και ζήτησε από το Δ.Σ. να αν-

ταποκριθεί και να συμπαραταχθεί ο

Δήμος στο πλευρό των πολιτών.

Μίλησαν ο Παν. Καπετανέας ο οποίος

ζήτησε να αποδείξει έμπρακτα ο

Δήμος ότι βρίσκεται στο πλευρό των

πολιτών.

Ο Κ. Πασακυριάκος παρουσιάσε προ-

τάσεις που πρέπει να ληφθούν για

αποφάσεις υλοποίησης δράσης και

συμπαράστασης του Δήμου.

Ο Παν. Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «οι

αιρετοί έπρεπε  να είμαστε μπροστά

από το λαό. Θα έπρεπε να έχουμε

φέρει το θέμα εμείς»

Ο Γ. Σκουμπούρης θεωρεί το «θέμα

εξόχως πολιτικό και δεν έχει να κάνει

με την Τ.Α. και καλούμαστε να τοπο-

θετηθούμε πάνω σ’ αυτό».

Η Ηλ.Τσιριγώτη ζήτησε να αποσυρθεί

το ψήφισμα της πλειοψηφίας και να

συνταχθούν με το ψήφισμα της πρω-

τοβουλίας Πολιτών.

«Τη μορφή εθνικής μειοδοσίας παίρνει

η κατάσταση» επεσήμανε ο Δ. Δαβά-

κης.

Γενικά θα έλεγα ότι η μεγάλη πλει-

οψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

ταχθηκε υπέρ της δράσης και συμπα-

ράστασης στους πολίτες ενάντια στα

χαράτσια.

Η διαφωνία υπήρξε στις λεπτομέρειες·

που τελικά ήταν εκείνες που τίναξαν

στον αέρα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από ένα

πλήθος διαμαρτυρόμενο, έντονα ανή-

συχο και ανυπόμονο. 

Ο πρόεδρος προσπάθησε να επιβάλλει

την τάξη, αλλά η αίθουσα “εβραζε” και

αφού κατ’ επανάληψιν ζήτησε να τη-

ρηθεί η διαδικασία, εγκατέλειψε την

έδρα και διέκοψε τη συνεδρίαση.

Μετά το διάλειμμα η συνεδρίαση συ-

νεχίστηκε με τον αντιπρόεδρο Δ. Γε-

ωργουλόπουλο, που προσπάθησε με

ηπιότερο τρόπο να προεδρεύσει.

Εδωσε το λόγο στους πολίτες και

έφτασαν πλέον στο ψήφισμα, που η

παρέμβαση του Σπ. Πανά αρχίζοντας

να αφαιρεί προτάσεις και να επισημά-

νει ότι θα ρωτήσει τη νομική υπηρεσία,

για τις δυνατότητες του Δήμου,  πυ-

ροδότησε το ακροατήριο, με αποτέλε-

σμα να ανακοινώσει τη διάλυση της

συνεδρίασης ο αντιπρόεδρος.

Ετσι η συνεδρίαση έληξε χωρίς από-

φαση. 

Νεότερη εξέλιξη στη σελ. 7

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ζητάει να μπει μπροστά ο Δήμος 

ενάντια στα χαράτσια

Ημερίδα για βιώσιμη λύση

στο αποχετευτικό

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διοργανώνει σε συνεργασία

με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, ημερίδα ενημέρωσης των

πολιτών της ευρύτερης περιοχής, την Κυριακή 11 ΔΕΚΕΜ-

ΒΡΙΟΥ και ώρα 9.30π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ» στα Σπάτα, προκειμένου να αναζητηθεί επιστη-

μονικά, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα η ενδεδειγμένη λύση.

Θα παρουσιασθούν απόψεις και θέσεις από επιστήμονες κύ-

ρους, που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην διαμόρφωση

μιας ορθολογικής πρότασης βάσης.

Tην Κυριακή 20/11, Η Επιτροπή Αγώνα

Μαρκοπούλου, σε μαζική λαϊκή συνέ-

λευση  (μετά την παρουσία τους στο δη-

μοτικό συμβούλιο) κόντρα στο χαράτσι

μέσω της ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε

στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου απο-

φασίστηκε να οργανώσουν τον αγώνα

τους και καλούν σε νέες δράσεις, όπως

την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στο ΣτΕ,

όπου θα συζητηθεί το θέμα της νομιμό-

τητας του μέτρου.

• Συμμετέχουν την ώρα που γράφουμε

αυτές τις γραμμές, Παρασκευή 2/11, στη

συνέλευση των Επιτροπών – συνελεύ-

σεων από όλες τις περιοχές της Αττικής,

στο Πολυτεχνείο και οριζουν νέα Συνέ-

λευση την Κυριακή 27/11, στις 11.00πμ,

Δημαρχείο Μαρκοπούλου. 

Ενάμιση χρόνο η επιδρομή κυβέρνη-

σης και τρόικας(ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ.) δεν

έχει τέλος, τονίζουν και διαδηλώνουν: 

Δεν πληρώνουμε το χαράτσι μέσω του

λογαριασμού της ΔΕΗ.

Δεν έχουμε – Δεν αντέχουμε άλλο τη

φορομπηξία, την ακρίβεια, τη λιτότητα

Η Επιτροπή Αγώνα έβγαλε ανοιχτή συντο-

νιστική επιτροπή  και είναι:

Γέροντας Θωμάς 6973803368, Γκιωνάκης

Δημ. 6977432665, Δημητρελος Κων/νος

6993672033, Ζαφειροπουλος Νικος

6934506178, Κατσαντώνης Δημ.

6977875603, Λυμπεροπουλος Παναγ

6947568038,  Μπαχτή Αν. 6937090343,

Μπερνακος Αντ. 6946248772, Παπαγεωρ-

γίου Θ. 6944312434, Παπακώστας Σπ.

6907911609, Σαμαράς Αντ. 6943444050,

Σπυροπουλος Κυρ. 6944688547,   Τατατα-

ριδου Κων/να 6942841635, Τσακιρης Μιχ.

6976936869, Τσιακιρης Λευτ.  2299076375,

Τουλγαρίδης Κων. 6977002645

Επιτροπή Αγώνα στο Δήμο Μαρκόπουλου «όχι στα χαράτσια» 

ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Σε ειδική συνεδρίαση καλείται το Δ.Σ. Κορωπίου, η οποία

θα γίνει στο Δημαρχείο (Βασ. Κωνσταντίνου 47), 29 Νο-

εμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για  έγκριση ή μη

απολογισμού των ΝΠΔΔ/2010.

Και τακτική συνεδρίαση, την ίδια ημέρα, ώρα 8.30μ.μ.

με 11 θέματα στην  ημερήσια διάταξη. 

ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11, ώρα 8μ.μ. 

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη
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Με “εγκυμοσύνη” τριών ημερών έτεκε 
το Δ.Σ. 3Β, έμβριο  για ...θερμοκοιτίδα

Μετά από ενάμισυ περίπου μήνα συ-

νεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

στα 3Β. Για την ακρίβεια μία ημέρα

πριν λήξει το 3μηνο απουσίας του

Δημάρχου, που ο νόμος ορίζει ότι

πρέπει να αντικατασταθεί.

Εχουμε γράψει - κουραστικά - ότι ο

Δήμος 3Β είναι ακέφαλος, και ότι

έπρεπε να είχαν κινηθεί οι διαδικα-

σίες στα πλαίσια της νομιμότητας να

κυβερνηθεί ο Δήμος, έτσι που να μη

διασαλεύεται ούτε η νομιμότητά του

ούτε να αιωρούνται οι αποφάσεις

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν μη τι άλλο, αυτό το όφειλαν στο

Δήμαρχο οι συνεργάτες του, συμμε-

ριζόμενοι την κατάστασή του. Αντ’

αυτού κάποιοι έχουν γαντζωθεί

στην καρέκλα με έναν απίστευτο και

ιντριγκίστικο τρόπο, θέτοντας σε

κίνδυνο ολόκληρο το Δήμο και την

πολιτεία σε αναρχία.

Υπάλληλοι έχουν να πληρωθούν

μήνες, βασικά είδη προμηθειών είναι

ανύπαρκτα στο Δήμο, κεκτημένα

εδάφη του Δήμου διακυβεύονται

και...

Τελικά για άλλη μια φορά - στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο (23/11) παίχτηκε

το θέατρο του παραλόγου από τον

δημαρχεύοντα αντιδήμαρχο.

Είχαμε γράψει όταν έπαιρναν την

απόφαση να ρωτήσουν την Περιφέ-

ρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών,

αν είναι νόμιμοι και να τους ερμη-

νεύσει τον “Καλλικράτη”, ότι ροκανί-

ζουν το χρόνο και η απάντηση θα

έρθει σε τρία τέρμινα. Βέβαια αυτό

επεδίωκαν και αυτό πέτυχαν.

Οπως είπε ο Αντιδήμαρχος, το Υπ.

Εσωτερικών ζήτησε διευκρινίσεις,

με επστολη, στις αρχές Νοεμβρίου.

Τους τις έσειλε και θα περιμένουν

σε άλλα τρία τέρμινα, να τους πει τα

αυτονόητα που μέχρι σήμερα φωνά-

ζουμε. 

Κανείς βέβαια δεν γνωρίζει τι διευ-

κρινίσεις ζητούσε το Υπουργείο και

τι έστειλε ο Σπ. Πανάς. Να απαιτή-

σει το Δ.Σ. να το  παραλάβει.

Από πληροφορίες μας, λοιπόν ο

Πανάς έστειλε τις γνωματεύσεις

των δικών του νομικών συμβούλων!

Η υπόθεση θα έχει και συνέχεια, με

νέα επιστολή και νέες διευκρινί-

σεις...
Αννα Μπουζιάνη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

μετά από ενάμισυ περίπου μήνα, τινάχτηκε

στον αέρα, διακόπηκε και τελικά διαλύθηκε

μέχρις ότου ξανασυνεδριάσει.

Ο Δήμος 3Β όπως γνωρίζουμε, μετά την ασθέ-

νεια του δημάρχου, βιώνει κι αυτός μία άλλου

είδους “ασθένεια”. Της κωλυσιεργείας ανάλη-

ψης αποφάσεων που θα λύσουν τα χέρια του

Δήμου να λειτουργήσει.

Η αίθουσα κατάμεστη από πολίτες που ζητούν

τη συμπαράσταση του Δήμου για την απο-

τροπή πληρωμής του χαρατσιού μέσω ΔΕΗ,

με επικεφαλής την “Πρωτοβουλία Πολιτών”

που έχει καταθέσει και σχετικό ψήφισμα.

Διαιωνίζεται το κενό 

του δημάρχου

Ο δημαρχεύων αντιδήμαρχος, προ ημερησίας,

ενημερώνει το σώμα για την κενωθείσα θέση

του Δημάρχου (λόγω ασθένειας) και την  σχε-

τική απάντηση που περίμεναν από το Υπ. Εσω-

τερικών.

Μπροστά σε ένα έκπληκτο συμβούλιο, ο Σπ.

Πανάς, ενημερώνει ότι το Υπ. Εσωτερικών, ζή-

τησε διευκρινίσεις τις οποίες έστειλε ο ίδιος.

Ο Πρόεδρος δεν έχει κανένα χαρτί ούτε του

εγχειρίζεται αυτή την ώρα  από τον Πανά.

Οι σύμβουλοι ενημερώνονται εκείνη τη στιγμή

για το θέμα και κανείς δεν ξέρει ούτε τι γρά-

φει η επιστολή που ζητάει διευκρινίσεις ούτε

τί έστειλε ο Πανάς.

Ο Γ. Νιτερόπουλος παρεμβαίνει και καταγγέ-

λει αυτή τη διαδικασία, γιατί το ερώτημα προς

το Υπ. Εσωτ. «συντάχθηκε από το Δ.Σ. και η

όποια απάντηση αφορούσε το Δ.Σ. και έπρεπε

να κληθεί να ενημερωθεί εκτάκτως. Εμείς δεν

είχαμε εξουσιοδοτήσει κανέναν  για το σκοπό

αυτό».

Ο Κικίλιας ζητάει αναβολή της συνεδρίασης

γιατί αυτή την ημέρα 23/11 λήγει η 3μηνη

άδεια του Δημάρχου και πρέπει να δρομολο-

γηθούν οι διαδικασίες ούτως ώστε εσωκομ-

ματικά να εκλεγεί νέος δήμαρχος.

Η Ηλ. Τσιριγώτη παρεμβαίνει και τονίζει ότι ο

δήμαρχος δεν αναπληρώνεται νόμιμα· έχουν

παρακαμφθεί θεσμικές ενέργειες.

Αυτό προκάλεσε τον πρόεδρο να ζητήσει τη

γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου,

όπου εμφανίστηκε δικηγόρος του πρωην

δήμου Βάρης (Ρήγας), ο οποίος με παρρησια

ερμήνευσε τον “Καλλικράτη”, επισημαίνοντας

ότι όλα έχουν καλώς!!!

Δικαιώνεται ο Γ. Γκολφινόπουλος

Από τον τρόπο που ερωτήθη το Υπ. Εσωτε-

ρικών και τις διευκρινίσεις και τα συμπλη-

ρωματικά στοιχεία που ζητάει δικαιώνεται

απόλυτα ο δημ. σύμβουλος και γιατρός Γ.

Γκολφινόπουλος που ζητούσε γνωμάτευση

περί της κατάστασης του δημάρχου κατό-

πιν εντολής εισαγγελέα, γιατί αυτό ήταν το

μόνο αξιόπιστο. Κάτι που δυστυχώς κάποιοι

σύμβουλοι δεν κατάλαβαν και μίλησαν για

κανιβαλισμό,ενώ κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν

να καταλάβουν...

Τι διευκρινίσεις θα στείλει λοιπόν ο Σπ.

Πανάς για την κατάσταση του Δημάρχου;

Το εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή γνωμά-

τευση του “Φιλοκτήτη”!

Η θεσμική λειτουργία του Δήμου είναι πρώ-

τιστο θέμα, κάτι που δεν κατάλαβε ούτε το

ακροατήριο των πολιτών που είχαν το δικό

τους καημό...

Ετσι προέτασαν επιμόνως να συζητηθεί το

“χαράτσι” πρωτίστως και μετά η λειτουργι-

κότητα του Δήμου.

Ο Δ. Κοντονής, ο Π. Καπετανέας και ο Κ. Πα-

σακυριάκος ζήτησαν να προταχθεί το θέμα

του χαρατσιού από αυτό του Δημάρχου.

Ετσι ο Πρόεδρος το προέταξε, μετά την επι-

μονή και του κοινού.

Η “Πρωτοβουλία πολιτών 

καταθέτει ψήφισμα  

Ο Σπ. Πανάς αναφερόμενος στο χαράτσι δια-
φώνησε στην επιλογή του και διάβασε σχε-
τικό ψήφισμα της πλειοψηφίας.
Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας πολιτών μίλησε
ο Στρογγιόγλου Ελ., ζητώντας τη συμπαρά-
σταση και συμπόρευση του Δήμου στις δρά-
σεις να μην πληρώσουν οι κάτοικοι το χαράτσι
και να υποστηριχτούν σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος.
Αυτό υποστήριξαν πολλοί σύμβουλοι και γε-
νικά η πλειοψηφία του Δ.Σ. ήταν σ’ αυτή την
κατεύθυνση.
Στην αίθουσα υπήρχε ένας βόμβος, μία ανη-
συχία και μία απαίτηση των κατοίκων να υπο-
στηριχθούν από το Δήμο.
Η σκληρή έως αυταρχική στάση του Προ-
έδρου, πυροδοτούσε ακόμη περισσότερο το
κλίμα, έτσι που κάποια στιγμή ο πρόεδρος διέ-
κοψε τη συνεδρίαση και αποσύρθηκε.
Ακολούθησε διάλειμμα και στη συνέχεια ανέ-
λαβε την προεδρεία ο Αντιπρόεδρος Διον. Γε-
ωργουλόπουλος.
Ο Δ. Κοντονής ζήτησε να συμπεριληφθούν
στις ομάδες που δεν θα πληρώσουν το χαρά-
τσι και οι εν εφεδρεία εργαζόμενοι του
Δήμου. 
Η Ηλ. Τσιριγώτη πρότεινε να αποσυρθεί το
ψήφισμα της πλειοψηφίας και να αποδεχ-
θούν ώς έχει το ψήφισμα της “Πρωτοβου-
λίας Πολιτών”.
Αρχίζοντας την ανάγνωση του ψηφίσματος ο

Σπ. Πανάς, πρότεινε κάποιες αφαιρέσεις και
δήλωσε ότι αν ψηφιστεί από το Δ. Σ. θα ζητή-
σει τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του
Δήμου. 
Αυτό ξεσήκωσε το ακροατήριο, γιατί αισθάν-
θηκε ότι δεν παίρνονται μέτρα και αυτά που
θα παρθούν θα τεθούν υπό αίρεση.
Ο αντιπρόεδρος δεν κατάφερε να ηρεμήσει το
ακροατήριο και διέλυσε το Δ.Σ.

Την επομένη ημέρα προσπάθησε να συγκλη-
θεί συνεδρίαση, αλλά τυπικοί λόγοι που πρό-
βαλε ο Διον. Κοντονής, (μη σύννομοι) δεν το
επέτρεψε. Ετσι συνεδρίασε Παρασκευή 25/11
το μεσημέρι, με πρώτο θέμα το “χαράτσι”. Ο
κόσμος γέμισε πάλι την αίθουσα. Οι παρατά-
ξεις είχαν συνεννοηθεί και με την “Πρωτο-
βουλία Πολιτών” και είχαν φέρει ενιαίο
ψήφισμα, πλην της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, που κράτησε επιφυλάξεις ως προς την
υλοποίηση κάποιων σημείων.   
Προφανώς με αμοιβαίες υποχωρήσεις, που πι-
θανόν όμως να είναι καθοριστικής σημασίας
για την υλοποίησή του, προχώρησαν σε ψή-
φισμα, το οποίο λέει επιγραμματικά:
Αποφασίζει να στηρίξει με κάθε νόμιμο τρόπο
κάθε εργαζόμενο, κάθε οικογένεια, που αρ-
νείται να πληρώσει τα χαράτσια είτε επειδή
αδυνατεί να τα καταβάλλει είτε επειδήτα κρί-
νει άδικα.
Αποφασίζει (με τη νομική συνδρομή των υπη-
ρεσιών του Δήμου) να στηρίξει όλους όσους
τυχόν υποστούν ή κινδυνεύσουν να υποστούν,
τις συνέπειες της άρνησης πληρωμής  των χα-
ρατσιών με διακοπή ρεύματος, νομικές κυρώ-
σεις κλπ.
Στηρίζει κάθε συλλογική δράση ενάντια στα
χαράτσια και υποστηρίζει όσους αρνούνται να
το πληρώσουν.                    Αννα Μπουζιάνη
Περισσότερα στο www.ebdomi.com

Τα “μαγειρέματα” στα 3Β συνεχίζονται 
για την αντικατάσταση του Δημάρχου

Ξέρεις ποιος
είμαι εγώ!

Προκλητικός απέναντι

στο κοινό ο δημαρ-

χεύων αντιδήμαρχος,

ρώτησε κατ’ επανάλη-

ψιν “ποιος είσαι εσύ”!

Μομφή δέχθηκε 

ο Ν. Καντερές 

Προπηλακίστηκε από κα-

τοίκους ο βουλευτής Νίκος

Καντερές στο δημοτικό

συμβούλιο των 3Β (23/11).

Είχε έρθει προφανώς να πα-

ρακολουθήσει το θέμα, που

αφορούσε τα χαράτσια,

αλλά έπεσε στα δύσκολα.

Δεν έχουν καταλάβει οι

βουλευτές ότι ο κόσμος

αγριεύει κάθε ημέρα, βλέ-

ποντας πού μας κατάντη-

σαν οι κυβερνώντας επί

σειρά δεκαετιών.

Στη συνέχεια πρό-

σθεσε: «ποιος είσαι
εσύ· εγώ εκλέγομαι 20
χρόνια», για να πάρει

την πολύ ορθή απάν-

τηση: «είμαι αυτός που
σε εκλέγει 20 χρόνια».
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Κλείστε τα “χαζοκούτια” 

της προπαγάνδας  

Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει τί πλύση εγκεφάλου,

διοχετεύουν τα γυάλινα παράθυρα σε καθημερινή βάση και

όλο το 24ωρό.

Δεν δειλιάζουν ούτε να παραποιήσουν ειδήσεις και εικό-

νες.

Εχουν γίνει “τσιράκια” της Μέρκελ και του Σαρκοζί και κα-

θημερινά με υστερική επιμονή ρωτούν τους διατεταγμέ-

νους καθηγητάδες και τους πληρωμένους κοντυλοφόρους,

τί θα γίνουμε χωρίς την έκτη δόση; γιατι δεν υπογράφει ο

Σαμαράς;

Κλείστε τα χαζοκούτια· σταματήστε να βλέπετε και να

ακούτε ειδήσεις από αυτά. 

Εφτασε δε το  MEGA να δείξει στο  κεντρικό δελτίο της 17

Νοεμβρίου, την πορεία του Πολυτεχνείου, με βίντεο από

την καλοκαιρινή κινητοποίηση των πολιτών στο Συνταγμα!

Ακλόνητος μάρτυρας η εικόνα. Ξεκινάει ανταπόκριση απο

την πορεία, δείχνει πραγματικά πλάνα  και τα μοντάρει

ταυτόχρονα με παλιότερα απο τα επεισόδια με τους αγα-

νακτισμένους στο Σύνταγμα. Διακρίνονται καθαρά τα πανό

"Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη" και "Συλλογή υπογρα-
φών για δημοψήφισμα", που ήταν στην πρώτη γραμμή των

κινητοποιήσεων το καλοκαίρι, ενώ δεν υπήρχαν στην πο-

ρεία του Πολυτεχνείου!  Το Mega όταν το έκραξε η  νεο-

λαία από τα social media, απέλυσε τον τεχνικό! Τέτοια

στάχτη στα μάτια.

Οσοι μπαίνετε στο ίντερνετ και θέλετε να το δείτε πατή-

στε:

http://tvxs.gr/uservideo/olga-tremi/binteo-apati-toy-mega-gia-

tin-poreia-toy-polytexneioy

Υπογράφεις, Υπογράφει, Υπογράφουμε

Τελικά ο Σαμαράς έκανε τα καμώματα τόσες ημέρες

με την υπογραφή, όχι γιατί δεν ήθελε να υπογράψει.

Απλά δεν ήθελε να υπογράψει κάτω από τον Παπαν-

δρέου· ίσως να υπέγραφε δίπλα. Τελικά βρήκε τον

τρόπο· έστειλε την υπογραφή του δια επιστολής!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ο Γιάννης Κορνα-

ράκης απουσιάζει

από τη στήλη, λόγω

“πέτρας” που εγκα-

ταστάθηκε στο ου-

ροποιητικό του

σύστημα.   

Ελπίζουμε γρήγορα να την αποβάλει

και να επανέλθει.

Καλού κακού ας κρατήσει την πέτρα,

γιατί μπορεί να μας χρειαστεί μέρες

που βιώνουμε...

Η Βουλιαγμενιώτισσα Ντένυ Παπαϊ-

ωάννου, έπεσε σε  “παγίδα” πεζοδρό-

μιο - στη Βούλα - και θρυμμάτισε το

πόδι της.

Της ευχόμαστε θερμά, περαστικά.

Ολοι διαβάσαμε στον ημερήσιο

και τοπικό Τύπο την πρόθεση

ης εκκλησίας να “αξιοποιησει”

την έκταση που περιβάλει το

Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης

85 περίπου στρέμματα.

Ο Δήμος έχει στοιχεία για την

έκταση αυτή που διεκδικεί η

εκκλησία και είναι πολύ μικρό-

τερη. Το μεγαλύτερο μέρος

αυτής της έκτασης είναι κοινό-

χρηστος χώρος.

Η εκκλησία όπως είναι γνωστό

έχει πουλήσει σχεδόν όλη τη

Βουλιαγμένη και διεκδικεί σή-

μερα 36 Οικοδομικά Τετρά-

γωνα (Ο.Τ.), (που είναι αδό-

μητα και είναι εντός σχεδίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βου-

λιαγμένης με ομόφωνη από-

φασή του είχε κάνει πράσινο

αυτά τα 36 Ο.Τ. 

Η εκκλησία  προσέφυγε στη δι-

καιοσύνη και δικαιώθηκε στο

Διοικητικό Εφετείο, μιας και ο

Δήμος ούτε παρέστη στο δικα-

στήριο, αλλά ούτε έκανε αναί-

ρεση στην απόφαση, με

αποτέλεσμα να καταστεί αμε-

τάκλητος.

Σήμερα η εικόνα της Δημοτι-

κής Αρχής δεν εμπνέει καμία

αισιοδοξία για να κάνει κάτι. Η

πλειοψηφία είναι χωρισμένη

σε ομάδες με καθόλου καλές

σχέσεις μεταξύ τους. Οι σί-

γουρα χαμένοι είναι οι Δημό-

τες. Οι ευθύνες των δημοτικών

συμβούλων της πλειοψηφίας

είναι τεράστιες. Αν κληθούν να

εκλέξουν το νέο Δήμαρχο πρέ-

πει να επιλέξουν αυτόν ή

αυτήν που μπορεί να ακούει,

να συζητάει και να μπορεί να

συνθέτει απόψεις, μακριά από

αυταρχισμούς.

Πιστεύω ότι σε αυτόν περίπου

το χρόνο, που έχει περάσει, η

εικόνα του καθενός που θα

διεκδικήσει αύριο την ψήφο

τους είναι πλέον γνωστή. 

Μακριά λοιπόν κύριοι και κυ-

ριες δημοτικοί σύμβουλοι από

σκοπιμότητες. Επιλέξτε τον

καλύτερο ή την καλύτερη με

βάση τη συνείδησή σας και

μόνο.

Σωτήρης Ελευθεριου
επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος

Αξιοποίηση = τσιμέντο στη Βουλιαγμένη

H προστασία των ανθρώπων που δεν

έχουν δυνατότητα να πληρώσουν το

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτού-

μενων Δομημένων Επιφανειών

(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) και η άρνηση χιλιάδων

πολιτών να δεχτούν το αντισυνταγμα-

τικό και άδικο μέτρο εξελίσσεται σε

κεντρικό πολιτικό και ουσιαστικό ζή-

τημα, τονίζει σε επιστολή του ο Δή-

μαρχος Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης.

Η εν λόγω διάταξη έχει τουλάχιστον

πέντε αντισυνταγματικότητες, και

πλήττει το θεμελιώδες δικαίωμα της

προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας.

Είναι μία διάταξη που θίγει τον κοινω-

νικό ιστό και δεν αντιμετωπίζει ισότιμα

τους πολίτες. Είναι αντισυνταγματική

για τους εξής λόγους:

1. «Βαπτίζεται» ένας φόρος σε τέλος,

χωρίς να έχει ανταποδοτικό χαρα-

κτήρα όπως επιβάλλεται. 

2. Παραβιάζεται η αρχή της ίσης μετα-

χείρισης καθώς το ύψος του βάρους

καθορίζεται βάσει της τιμής ζώνης και

ανεξαρτήτως από την πραγματική αξία

του ακινήτου και τον όροφο που βρί-

σκεται.

3.    Οι αντικειμενικές αξίες (βάσει των

οποίων καθορίζονται οι ζώνες) δεν

είναι οι πραγματικές αξίες των ακινή-

των, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται

το άρθρο 17 και το δικαίωμα της δικα-

στικής προστασίας.

4.    Ουσιαστική παραβίαση αποτελεί το

γεγονός ότι φορολογείται το ακίνητο

χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρό-

σοδος που προσφέρει. 

5.  Ο τρόπος είσπραξης του τέλους

μέσω της ΔΕΗ είναι τριπλά αντισυν-

ταγματικός. Πρώτον διότι με απόφαση

του ΣτΕ δεν μπορεί ένα Νομικό Πρό-

σωπο Ιδιωτικού Δικαίου να εισπράττει

φόρους. Δεύτερον, η κύρωση που έχει

επιβληθεί, δηλαδή η διακοπή ρεύματος

– ενός κοινωνικού αγαθού- σε περί-

πτωση μη καταβολής του τέλους, είναι

κατάφωρα αντισυνταγματική. Τρίτον

είναι αντίθετη με την αρχή της αναλο-

γίας και παραβιάζεται η αρχή της προ-

στασίας της προσωπικότητας και η

ελευθερία των συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ

και καταναλωτών. 

Για όλα τα παραπάνω το Δημοτικό Συμ-

βούλιο  Παιανίας κατά τη συνεδρίαση

της 15/11, αποφάσισε:

1. Να προχωρήσει άμεσα σε αποστολή

εξωδίκου προς κάθε αρμόδιο δικαστή-

ριο και προς το διοικητικό συμβούλιο

της ΔΕΗ, ώστε να ανασταλεί το άδικο

αυτό μέτρο.

2. Σύσταση διαπαραταξιακής επιτρο-

πής με σκοπό την ανάληψη δράσεων

από μέρους του Δήμου. 

Ηδη ο Δήμος, όπως μας πληροφόρησε,

απέστειλε εξώδικο στη ΔΕΗ την Παρα-

σκευή 18-11-2011, συστάθηκε η παρα-

πάνω επιτροπή και συνήλθε σε

συνεδρίαση την Κυριακή 20/11, όπου

και αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να συνταχθεί ενημερωτική επι-

στολή προς όλους τους δημότες

2.   Να οργανωθεί δημόσια συνέλευση

των δημοτών την Κυριακή 27-11-2011

και ώρα 10:30 στο κλειστό Γυμναστή-

ριο της Παιανίας (οδός Κύπρου)

3.    Να οργανωθεί και να λειτουργήσει

από τις 28-11 στο Δημαρχείο γραφείο

ενημέρωσης και υποστήριξης των δη-

μοτών για το χαράτσι

4. Ο Δήμος θα είναι αρωγός σε όποιον

δημότη δε δύναται ή δεν επιθυμεί να

πληρώσει το ανωτέρω τέλος.

Προτείνουμε σε Δημάρχους και συμ-
βούλους να τον μιμηθούν.

Δυναμικά ενάντια στο χαράτσι ο Δήμος Παιανίας
Καταγγέλει με εξώδικα, αναλαμβάνει δράσεις και λειτουργεί ειδικό γραφείο στο Δήμο!

Καλεί σε δημόσια συνέλευση την Κυριακή 27/11
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Για σένα γράφω τώρα, πάλι. Σε σένα μιλώ. Σε σένα που σου

λένε ότι «είσαι από άλλον πλανήτη», γιατί δεν ξέρουν ότι

σ’ εκείνον τον πλανήτη θα ‘πρεπε όλοι μας να ζούμε κι όχι

εξόριστοι εδώ κι αιώνες να θαρρούμε πως η δική μας πτώση

είναι Νόμος και η δική σου η πανέμορφη ψυχή μιά Ουτοπία.

Έχω την αμφιλεγόμενη «τιμή» ν’ ανήκω στην πιο κατα-

στροφική για την Ελλάδα γενιά από την Εθνεγερσία ως σή-

μερα. Στη λεγόμενη «γενιά του Πολυτεχνείου». Σαν να ‘ταν

χθες μου φαίνεται, στα δεκαοχτώ μου τότε, πρωτοετής στο

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όταν στην απολυτότητα της νιό-

της μας ήτανε όλα άσπρα ή μαύρα για μας. Με το μαύρο

τότε πιο πολύ, ν’ απλώνεται παντού, να μας πατάει τα

όνειρα, χούντα βλέπεις, πάντα και παντού ο βραχνάς της

να μην αφήνει λεύτερα να πετάξουν ούτε τα πρώτα φτε-

ρουγίσματα του Έρωτα.

Ένοιωθα και τότε κείνον τον χιλιομπαλωμένο στενό κορσέ

«αχ οι σημερινοί νέοι! ενώ εμείς στα νιάτα μας ...», που η

κάθε γενιά πασχίζει να φορέσει στην επόμενή της, αν και

την ενοχλούσε όταν η προηγούμενή της έλεγε το ίδιο πα-

ραμύθι. Τους αποστομώσαμε με το Πολυτεχνείο, μα στη συ-

νέχεια μάς έπεσε η σκυτάλη. Είμαι βέβαιος ότι η δική σου

η γενιά, σε καιρούς πιο μαύρους κι από της Χούντας όπως

οι τωρινοί, θα μας κάνει πολλές φορές περήφανους και δεν

πειράζει που θα μας κάνει και να ντραπούμε, πιότερο απ’

ότι ήδη ντρεπόμαστε για την Ελλάδα που σας παραδώ-

σαμε, ανάξιοι των προγόνων μας και των παιδιών μας.

Θα ματώσετε, γιατί εμείς κιοτέψαμε να γρατσουνιστούμε

όταν στα πρώτα μαύρα σημάδια είπαμε το πρώτο «δεν βα-
ριέσαι αδερφέ». Μετά είπαμε κι άλλα πολλά, αδιάκοπα,

αδιάντροπα, συνειδητά και ασυνείδητα. Χίλιοι μόνο νέοι

Έλληνες να ‘χουνε τον ήλιο της δικής σου ψυχής, είν’ αρ-

κετοί να βγάλουν την Ελλάδα απ’ το σκοτάδι, αντάξιοί της

να φανούν κι αντάξιά τους να την έχουν.

Έρχεται από αρχαία χρόνια της ψυχής σου το φως. Από

παιδί είχα την αίσθηση πως έχω ξαναζήσει και πως αυτή

δεν είναι η εποχή μου, πάντα με πλήγωνε, ποτέ δεν την αι-

σθάνθηκα δική μου, πάντα μού ήταν δύσκολο να βρώ το

φως, τον αέρα και το νερό που χρειαζόμουν. Τα είδα στη

δύση μου σε σένα και τώρα ξέρω πως δεν ήμουνα βλαμμέ-

νος να πιστεύω ότι υπάρχουνε ψυχές σαν τη δική σου, πα-

νέμορφες, απέραντες κι αλλοτινές. Το ξέρω, το νοιώθω κι

ας μη μπορώ να στο αποδείξω ότι κι εσύ έχεις ξαναζήσει.

Προσπάθησα κάποτε να σου το πω, ότι δεν είσαι «από
άλλον πλανήτη», όπως σου λένε, αλλ’ από άλλην εποχή.

Θυμάσαι;

Ένα σου γνώρισμα, ένα σημάδι μόνο θα σου πω και κάτσε

και στοχάσου αν λαθεύω. Το βάδισμά σου, η περπατησιά

σου η αγέρωχη και κείνο του κεφαλιού σου τ’ ανυπόταχτο

το ψήλωμα δεν οφείλονται μόνο στην ολοφάνερη περηφά-

νεια σου, ούτε στο καλογυμνασμένο σου κορμί. Φωνάζεις

άλλης εποχής την αρχοντιά που δεν διδάσκεται, δεν εξα-

σκείται, ούτε κληρονομείται. Κι έχει μοναξιά η αρχοντιά

σου, θαρρώ στο είπα και αυτό, να το θυμάσαι όταν ανοί-

ξουνε καλά τα μάτια τα μεγάλα της  ψυχής σου.

Σού ‘δωσε η Χάρη Του τόσα χαρίσματα, μού έδωσε κι εμένα

κάνα δυό. Να κοιτώ ψηλά και να βλέπω καλά. Γι’ αυτό σε είδα.

Θα μάθεις τους ανθρώπους καλύτερα και πιο γοργά απ’ ότι

τους έμαθα εγώ, γιατί καλύτερος είσαι από μένα άνθρω-

πος, δεν μ’ ενοχλεί που το παραδέχομαι, αντίθετα μ’ αρέ-

σει που σηκώνω τα μάτια μου ψηλά για να σε δω. Θα μάθεις

πως όλα στους ανθρώπους δεν είναι ζυγαριά τού δίνω και

παίρνω, κάποιες φορές είναι μόνο δίνω, ίσως και να το ξέ-

ρεις ήδη, εγώ την ένοιωσα αργά την απέραντη, σαν θά-

λασσα λαχτάρα, να παίρνω μόνο εκείνη τη χαρά να δίνω.

Θα θελήσουν πολλοί να σε αλλάξουν, να σε κατεβάσουν

για να σε φτάσουν. Μην τους αφήσεις. Όποτε σου είναι

μπορετό, ανέβαζέ τους εσύ.

Θα βρεθούν εκείνοι που θα θελήσουνε να γίνουν βρισιά και

προσβολή στα νιάτα σου, στην ομορφιά σου και στην πα-

νέμορφη ψυχή σου. Μακριά από μένα τέτοια βέβηλη

σκέψη. Θα βρεθούν κι αυτοί που θα πασχίσουνε να κλεί-

σουν τον άνεμο της λευτεριάς σου στο μπουκαλάκι της

σκλαβιάς τους. Μη στενοχωρηθείς, δεν ξέρουν. Δεν έμα-

θαν  ότι ο άνεμος είναι ωραίος γιατί φυσάει λεύτερος, πότε

να μας χαϊδεύει στο πρόσωπο και πότε να μας τσακίζει στα

βράχια. Αυτή είναι η ομορφιά του, αυτή και η δική σου

ομορφιά. Κι όσοι θαρρούν πως έκλεισαν τον άνεμο κι

απάνω του έβαλαν το πώμα της ανοησίας τους, αέρα κο-

πανιστό έχουν στο μπουκαλάκι τους κι ο άνεμος έχει πε-

τάξει μακριά τους. Λεύτερος. Έχει μοναξιά η λευτεριά, στο

ξαναλέω να το θυμάσαι.

Κάποιοι από μας τους πιο παλιούς, που μάθαμε να χαζολο-

γάμε γύρω μας και να μη βλέπουμε μέσα μας, έγιναν επι-

δέξιοι στο Κακό. Κι άλλοι με όλη την ταξιδεμένη γνώση

τους στέκουν θαμπωμένοι κι αδέξιοι στο Καλό, αν άξαφνα

το δουν μπροστά τους, με κομμένα λόγια και παιδιάστικα

καμώματα, να μην μπορεί δυό κουβέντες απλές να πει το

έκπληκτο Χθες τους σ’ ένα εκπληκτικό Αύριο, φερμένο απ’

το πολύ παλιό παρελθόν της Ελλάδας για να την οδηγήσει

σ’ αντάξιο μέλλον. Κι έτσι, σαν με κοιτούν δυό ολοκάθαρα

μάτια-σπαθιά σαν τα δικά σου και μιά φωνή κρυστάλλινη να

με ρωτά «γιατί;», να μη μπορώ εγώ ο «λογάς» δυό λόγια

απλά ν’ αρθρώσω, όπως: «Σε είδα και δεν βλέπω τον εαυτό
μου σε σένα, βλέπω εσένα. Τι να σου πρωτοπώ; Μόνο σε
σένα έχω νοιώσει ότι μπορώ να πω τα πάντα, κι ούτε μιά
λέξη δεν τολμώ για να σου πω».

Σε σένα Αύριο
που δεν ευτύχησε το Χθες μου να σε δει

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Τον τελευταίο καιρό σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με φί-

λους και γνωστούς για την πολιτικοοικονομική κατά-

σταση που βιώνουμε καταλήγουμε πάντα στο ίδιο

ερώτημα «τι μέλλει γενέσθαι»

Μάλιστα πρόσφατα μία πολύ καλή και αξιόλογη φίλη,

μου εξέθεσε τις σκέψεις της με ένα τρόπο που

ένιωσα εκτεθειμένος ως προς το πως ... λειτουρ-

γούμε όλοι όσοι αρθρογραφούμε στο διαδίκτυο μια

και η αρθογραφία αυτή επικεντρώνεται σε αφορι-

σμούς και κριτική που έχουν να κάνουν με διαπιστώ-

σεις και όχι με προτάσεις και ιδέες για το πως θα

ξεπεράσουμε την ζοφερή πραγματικότητα των ημε-

ρών μας.

Μέσα από αυτή την συζήτηση ένιωσα ότι η συνομι-

λήτρια μου είχε απόλυτο δίκιο και τα λόγια της αν-

τηχούσαν στα αυτιά μου ως "κεραυνός εν αιθρία" μια

και μου έδωσαν να καταλάβω ότι όλοι μας τελικά πε-

ριμένουμε ως "μάνα εξ ουρανού" κάποιον ή κάποιους

να μας σώσουν ενώ ο καθένας μας δεν κάνει την δική

του “επανάσταση” η οποία όπως το άγιο φως της

Ανάστασης θα μεταλαμπαδευτεί στους οικείους μας,

στους συγγενείς μας, στους γείτονες μας, στους φί-

λους και γενικά σε όσους αγωνιούν και επιζητούν

ένα καλύτερο μέλλον για μας αλλά και για τα παιδιά

μας!

Αυτή η προσωπική επανάσταση του καθενός μας έχει

να κάνει με τις “κακιές” συνήθειες που αποκτήσαμε

τα τελευταία χρόνια και οι οποίες μας έκαναν να γί-

νουμε ατομιστές, (παρτάκηδες του κερατά) εγωι-

στές, φλύαροι, υπερκαταναλωτικοί με αποτέλεσμα

να ανεχθούμε, αλλά και να συμμετέχουμε κατά κά-

ποιο τρόπο σε όλα τα “άνομα” μικρά και μεγάλα που

προετοίμασαν την τωρινή πορεία προς την εξαφά-

νιση μας!

Φίλες/οι  ο καθένας μας έχει χρέος να αλλάξει και

αυτή η αλλαγή θα αποδυναμώσει και στο τέλος θα

εξαφανίσει όλους αυτούς που βυσσοδομούν και θέ-

λουν να μας καταστήσουν σκλάβους της επερχόμε-

νης παγκοσμιοποίησης μα το κυριότερο θα δώσουμε

την ευκαιρία να γεννηθεί από τα σπλάχνα μας κάτι

νέο που θα μας αντιπροσωπεύει ως άτομα, ως κοι-

νωνία αλλά και ως έθνος που θα συνεχίσει να είναι

άξιο της μεγάλης ιστορίας του και των ένδοξων προ-

γόνων του!!!

Γιάννης Πρεβενιός

Να αλλάξουμε τις “κακιές” μας συνήθειες

Σ’ έναν Άνθρωπο που του λένε

πως «είναι από άλλο πλανήτη» 

Σ’ αυτόν τον άλλο τον πλανήτη
που σου λένε ότι ζεις,

θα σε πείραζε να δώσω τ’ όνομά σου;

Θα σε πείραζε να ξέρεις
πως σαν εκείνον τον πλανήτη
θα έπρεπε να είναι όλη η γη;

Αυτόν τον άλλο τον πλανήτη
ονειρευόμουνα από παιδί να βρώ,

μα σ’ είδα τόσο αργά...

Κι όμως όταν το σκέφτομαι
πως θα μπορούσα νά ‘χω ζήσει

και νά ‘χω φύγει, δίχως να σ’ έχω δει,
ευλογημένος νοιώθω και μόνο που σε είδα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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� Η πραγματική αγαπή βρισκεται στο φιλι με τζατζικι...

� ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Όσα παιδάκια θέλουν να πουν τα κάλαντα φέτος θα πρέπει μέχρι τις 15

Δεκέμβρη να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών για να

πάρουν μπλοκάκι πληρωμών...

Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά..... Ισχύει και για των Φώτων!

� Αγανακτισμενοι στο στρουμφοχωριιο: η Τροικα του Δρακουμελ και της Ψιψινελ σφιγ-

γει κ αλλο το ζωναρι.Το ζαχαροπλαστειο του Λιχουδη εκλεισε, η στρουμφιτα βγηκε στο

πεζοδρομιο, ο μπαμπα-στρουμφ παραιτηθηκε και οι εκλογες ανεδειξαν πρωθυπουργο τον

ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ...

Φακοί επαφής - οθόνες για τα μάτια μας
Τις δυνάμεις τους ένωσαν τα Πανεπιστήμια της Ουάσιγκτον και το Ααλτο της Φινλανδίας και παρουσίασαν

τη νέα τους ανακάλυψη· τους βιονικούς φακούς επαφής. Μια επαναστατική τεχνολογία φακών επαφής που

λειτουργούν σαν οθόνη και προβάλλουν τρισδιάστατες εικόνες. Έτσι ο κάτοχός τους - και μόνον αυτός - θα

μπορεί να βλέπει εικόνες, κείμενα, ή ακόμα και την κατάσταση της υγείας του, “μπροστά στα μάτια του”.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα πειράματα που έκαναν σε κουνέλια είχαν 100% επιτυχία, καθώς οι φακοί δεν

ήταν ενοχλητικοί για τα πειραματόζωα και δεν παρουσίασαν

καμμία παρενέργεια μετά την χρήση τους. 

Το πρώτο μοντέλο βασίζεται σε ένα μικροκύκλωμα το οποίο

μπορεί να προβάλει μόνο ένα εικονοστοιχείο (pixel) και ενέρ-

γεια παίρνει από μια ασύρματη μπαταρία που πρέπει να βρί-

σκεται σε απόσταση λίγων εκατοστών. Πιστεύουν όμως ότι

πολύ σύντομα θα γίνουν τροποποιήσεις και θα εξελίξουν το

μοντέλο, δημιουργώντας ένα ζευγάρι φακών επαφής οι οποίοι

θα προβάλλουν εικόνες και κείμενα με την πηγή ενέργειας να

μην βρίσκεται πολύ κοντά τους. Σύμφωνα με ειδικούς οι φακοί

επαφής αυτού του είδους θα έχουν ευρείες εφαρμογές που

ξεκινούν από την ψυχαγωγία και καταλήγουν στην ιατρική.

Είναι πιθανώς εφικτό να συνδεθούν με ιατρικούς βιοαισθητήρες οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι στο σώμα

του ασθενούς ώστε αυτός να βλέπει να εμφανίζονται συνεχώς μπροστά στα μάτια του πληροφορίες για την

κατάσταση της υγείας του όπως, παραδείγματος χάριν, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Οι ερευνητές δημο-

σίευσαν το άρθρο τους στην επιθεώρηση «Journal of Micromechanics and Microengineering».

Έχετε προσέξει την μόδα των παπου-

τσιών αυτή την περίοδο; Κάτω από

12ποντο τακούνι δεν βρίσκεται στην

αγορά. Τυχαίο; Δεν νομίζω...

Δεν είναι η πρώτη φορά που ειδικοί συ-

σχετίζουν την γυναικεία μόδα με την οι-

κονομική κατάσταση της κάθε περιόδου.

Έτσι λοιπόν και τώρα, ερευνητές της

εταιρείας ΙΒΜ ανέλυσαν και σύγκριναν

δεδομένα από διάφορες ιστοσελίδες,

blogs και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

βγάζοντας το συμπέρασμα ότι τα ψηλά

τακούνια είναι οικονομικός δείκτης! Τα

flat παπούτσια και τα πολύ μικρά τακού-

νια ίσως καταδεικνύουν το ενδεχόμενο

μιας οικονομικής ανάκαμψης που βέβαια

βλέπω να αργεί να έρθει καθώς οι βιτρί-

νες είναι κατακλυσμένες από υπερ-ψη-

λοτάκουνες γόβες!

"Συνήθως, σε μια οικονομική κρίση, τα

τακούνια ψηλώνουν, καθώς οι κατανα-

λωτές στρέφονται σε μια πιο επιδει-

κτική μόδα, ώστε να ξεφύγουν λίγο

από την σκληρή πραγματικότητα" εξή-

γησε ο Trevor Davis, ειδικός στα προ-

ϊόντα κατανάλωσης της IBM.

Εχει παρατηρηθεί ότι οι φούστες την

δεκαετία του 1920 ήταν πιο κοντές,

αλλά την περίοδο του μεγάλου Κραχ,

χαμήλωσαν. Το ντύσιμο συνδέεται

άμεσα με την ψυχολογία του ανθρώ-

που και όπως εξήγησε για το παρα-

πάνω παράδειγμα ο George Taylor,

καθηγητής στο Οικονομικό Κολέγιο

Wharton, οι γυναίκες φορούσαν κοντές

φούστες θέλοντας να δείξουν τις ακρι-

βές μεταξένιες κάλτσες τους σε πε-

ρίοδο οικονομικής ευημερίας, αλλά

κατά την οικονομική ύφεση οι φούστες

μάκρυναν για να μην φαίνονται τα

γυμνά τους πόδια. 

Πιο προσιτές θα είναι οι παραστάσεις του Μεγάρου

Μουσικής με τον ερχομό της νέας χρονιάς ανοίγον-

τας έτσι την πόρτα για πολιτιστική και καλλιτεχνική

μόρφωση και διασκέδαση σε νέους και άτομα της τρί-

της ηλικίας, σε πολύτεκνους αλλά και ανέργους που

αντιμετωπίζουν τόσο έντονα τις επιπτώσεις τις οικο-

νομική κρίσης. 

Σε δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Οργανισμού

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Ιωάννης Μάνος, ανέ-

φερε ότι «διαθέτουν στους νέους (μέχρι και 25

ετών), τους ανέργους και τα άτομα με ειδικές ανάγ-

κες εισιτήρια μεταξύ 5 και 10 ευρώ. Ανοίγει επίσης

τις παραγωγές του σε άτομα της τρίτης ηλικίας και

στους πολύτεκνους με ειδικές τιμές 8-15 ευρώ. Τα ει-

σιτήρια αυτά θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012

σε όλες τις εκδηλώσεις με εξαίρεση την όπερα. Τo

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγεται στον κόσμο με

διεθνείς συνεργασίες φιλοξενώντας καλλιτεχνικά

γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, προωθώντας συγ-

χρόνως την ελληνική πολιτιστική δημιουργία εδώ και

στο εξωτερικό».

Σκοπός είναι η οικονομική κρίση να μην αποτελεί αν-

τικίνητρο σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν τις εκ-

δηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής.

Το 2012 πάει... 

Μέγαρο Μουσικής

Ψηλοτάκουνα· ο Dow Jones της μόδας
25/11 Παγκόσμια ημέρα 

για την εξάλειψη της βίας

κατά των γυναικών

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των

Φύλων και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος

(Ιερά Οδός 48 Κεραμεικός, Αθήνα) σε συ-

νεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας

στην Αθήνα διοργανώνουν ένα 4ήμερο

αφιέρωμα ταινιών, που θα διαρκέσει από

τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου, με τίτλο 1ο

Πανόραμα ταινιών για τη Βία κατά των

Γυναικών. 

Το αφιέρωμα έχει ελεύθερη είσοδο για

το κοινό!

ΠΑ.ΣΟΚ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΚ

Ν.Δ.: ΝΕΑ ΔΕΙΝΑ

Μια τέτοια συνεργασία δεν θα μπο-

ρούσε να φέρει τίποτε άλλο παρά

την ολοκληρωτική καταστροφή... 

*(το logo είναι από αφίσα τοίχου)



ΕΒΔΟΜΗ  26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Οι νταβατζήδες
Κατά τα λεξικά, ο νταβατζής, είναι αυτό που προωθεί γυ-

ναίκες στην πορνεία. Μεταφορικά, δηλώνει αυτός που

ωθεί άλλους σε ανήθικες πράξεις.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του site “WAKINGLIPS” στην

εποχή μας - και όχι μόνο - λειτουργεί μια Διεθνής των Ντα-

βατζήδων, η DAVOSINTERN, με έδρα τα KEYMAN ILS.

Επειδή όμως οι πρακτικές της είναι παράνομες, βάσει του

Διεθνούς Δικαίου και επειδή αυτή ο οργάνωση (γνωστή και

ως familia) εκμεταλλεύεται ολόκληρους λαούς, έχει δικούς

της κανόνες, την OMERTA, ιεραρχική οργάνωση, δομή κά-

θετη και οριζόντια, και για τα μέλη της χρησιμοποιεί κω-

δικά ονόματα.

Το Δ.Σ. της αποτελείται από μια Trilateral  με τους κωδι-

κούς P.TR, D.N.T., P.Q.E. Οι προς εκπόρνευση λαοί επιλέ-

γονται από μυστικές θυγατρικές με κωδικούς MUD’S,

SNP’S, κλπ. Τα περιφερειακά γραφεία Ευρώπης έχουν

τους κωδικούς E.U.E., E.K.T., O.N.E. και διευθύνονται από

μια επίσης Trilateral με τον συλλογικό κωδικό

MERKOZIREN (καθότι ομοούσιος και αδιαίρετος).

Στις διάφορες επιμέρους χώρες αναθέτουν τη βρώμικη

δουλειά, ύστερα από ενυπόγραφες δηλώσεις νομιμοφρο-

σύνης στην ΟMERTA, σε ντόπιους νταβατζήδες, με αδρά

αμοιβή και υπόσχεση προαγωγής, δίνοντας επίσης κωδι-

κούς για κάλυψη. Π.χ., τα τελευταία χρόνια, σε μια “χώρα

πειραματόζωο” για επέκταση του πειράματος και σ’ άλλες

χώρες, τους έχουν δώσει τους κωδικούς P.S.K., N.E.D.,

L.O.S., DSY.

Επειδή όμως, μετά και τις αποκαλύψεις του WAKINGLIPS,

οι λαοί άρχισαν να υποψιάζονται τί κρύβεται πίσω από τους

κωδικούς, αναθέσανε στον κωδικό ΜΜΕ εκστρατεία πλύ-

σης εγκεφάλου, για να πείσουν τους λαούς ότι αυτό που

“διαπράτεται” είναι για το μελλοντικό τους καλό (κάτι σαν

την υπόσχεση γάμου προς τις φτωχές κοπέλες από τους

Λούμπεν Νταβατζήδες). Για δε την Trilateral, έχουν εφεύ-

ρει για ΑΛΛΟΘΙ, ότι και αυτή είναι θύμα μιας μεταφυσικής

οντότητας, ενός σύγχρονου θεού, που κινεί τα νήματα,

ερήμην αυτών, με το “αόρατο χέρι του”. ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.

Για τη μετάφραση και προσθήκες

Γεράσιμος Πάγκας

Νέα Δημοτική Κίνηση στη Βάρη, Βούλα,

Βουλιαγμένη εξαγγέλει ο Γιώργος Σκαρβε-

λάκης, με τον ιδιόρρυθμο τρόπο της Ανα-

κοίνωσης για την αντικατάσταση του

Δημάρχου, που δημοσιεύουμε παρακάτω: 

Ένα χρόνο μετά τις Δημοτικές εκλογές του
Νοεμβρίου του 2010, που ανέδειξαν την πρώτη
δημοτική αρχή στον ενιαίο «Καλλικρατικό»
Δήμο Βάρης - Βούλας  - Βουλιαγμένης και
τρεις μήνες μετά την περιπέτεια υγείας του δη-
μάρχου Γρ.Κασιδόκωστα, ο θεσμός του νέου
Δήμου των 3Β εκπέμπει SOS. Δεν είναι μόνο η
γενικότερη κρίση που τον επηρεάζει, (όπως και
όλους μας), ή τα προβλήματα που του κληρο-
δότησαν οι πρώην δήμοι Βούλας και Βάρης.
Βρίσκεται, επιπροσθέτως, σε θεσμική και λει-
τουργική παραλυσία.
Μια κατάσταση απ’την οποία δεν θα μπορέσει
να ξεφύγει αν δεν προχωρήσει γρήγορα στην
μόνη ενδεδειγμένη λύση για τη δημαρχία, που
δεν είναι παρά μιά «πολιτική λύση», δηλαδή η
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του ασθενούντος δημάρχου. Κάθε
άλλη «νομική» λύση αντικατάστασης του δη-
μάρχου είναι εκτός τόπου και εκτός νόμου.
Για τους λόγους αυτούς μια καινούργια Δημο-
τική Παράταξη στα 3Β, που βρίσκεται επί θύ-
ραις η «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Βούλας
– Βάρης – Βουλιαγμένης», με σύγχρονο
πνεύμα για το Δήμο, νοιώθει την υποχρέωση
να παρέμβει στα δημοτικά δρώμενα, ακόμη και
πριν από την επίσημη παρουσίαση και δράση
της.

Περαιτέρω, αφού αιτιολογεί τη νίκη του Δη-

μάρχου κατά το παρελθόν έτος, με τον μύθο

του “επιτυχημένου” Δημάρχου και στην ελπίδα

που εξέπεμψε προεκλογικά, με το σύνθημα:
“Θα σας κάνω όλους σαν τη Βουλιαγμένη”, (ως
εάν ο...”ελιτισμός” της Βουλιαγμένης να θεω-
ρείται υποχρεωτικά κάτι το θετικό  και για τους
άλλους), σημειώνει:

Ένα χρόνο περίπου μετά, ή έστω οκτώ μήνες
που ο Κασιδόκωστας είχε ο ίδιος τα ηνία του
Δήμου, αποδείχτηκαν «φρούδες οι ελπίδες»
και το σύνθημα έγινε μπούμερανγκ. Από κει
που θα γινότανε η Βούλα και η Βάρη σαν τη...
Βουλιαγμένη, κινδυνεύει η τελευταία να γίνει
σαν τις πρώτες. (Άσχετα από το γεγονός ότι η
Βούλα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε ότι
αφορά στις χρήσεις γης, που απέκτησε με πολ-
λούς αγώνες απέναντι στα συμφέροντα).

Η πολιτεία του δημάρχου και της πλειοψηφίας,
καθώς και των παρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης, μέχρι τώρα, (αν και οι αιρετοί είθισται να
κρίνονται με την ολοκλήρωση της θητείας
τους), μας παρέχει, εν τούτοις, την ευχέρεια
να προβούμε σε ορισμένες επισημάνσεις.
� Η διοικητική «ικανότητα» του δημάρχου εξα-
νεμίστηκε σχεδόν, ευθύς μόλις κλήθηκε να δια-
φεντέψει ένα μεγαλύτερο δήμο, των 3Β. Με
αρκετά προβλήματα ομολογουμένως, αλλά
που είναι, ασφαλώς, άλλο μέγεθος από τον
μικρό δήμο μιας κωμόπολης, όπως είναι, ου-
σιαστικά, η Βουλιαγμένη.
� Οι πολιτικές του παρεμβάσεις υπήρξαν αλ-

λοπρόσαλλες και χωρίς σχέδιο, όπως για πα-
ράδειγμα στο θέμα των αθλητικών χώρων –
σωματείων. Εν πολλοίς ήταν και άδικες, όπως
τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που εφαρμό-
στηκαν σε πολλά καταστήματα (μαγαζιά).
Η παρουσία του και οι τοποθετήσεις του κατά
τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, υπήρξαν χαοτικές, ενίοτε δε και
υβριστικές.

Εκεί πάντως που διέπρεψαν όλοι, δήμαρχος,
αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της
πλειοψηφίας (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων),
είναι η...συμβολή, όλων σχεδόν, στη διάλυση
της παράταξής τους «εις τα εξ ων συνετέθη».
Τα σημάδια ήταν ορατά απ’την αρχή κι έγιναν
εξόφθαλμα το τελευταίο τρίμηνο της απουσίας
του δημάρχου. Η τυχάρπαστη προεκλογική
σύμπραξη διαφόρων παραγόντων με τον Κασι-
δόκωστα, με μοναδικό γνώμονα την εκλογή
τους, εξελίχθηκε μετεκλογικά σ’ένα παζάρι
διανομής θέσεων και εξουσίας και κατάντησε,
τελικά, σε μια απολίτικη, χωρίς αρχές, σκληρή
«δελφινομαχία» μέχρι τελικής πτώσης. Μια
απαράδεκτη κατάσταση που αφορά πρωτίστως
τη συμπολίτευση, αλλά  και την αντιπολίτευση,
καθώς και όλους τους δημότες, αφού ο Δήμος
δεν μπορεί να λειτουργήσει και το Δ.Σ. μόλις
και μετα βίας συνεδριάζει.
Στην αντιπέρα όχθη η αντιπολίτευση, (με ελά-
χιστες εξαιρέσεις επίσης), δεν στέκεται στο
ύψος των περιστάσεων και των ιδιαίτερων συν-
θηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα.
Συγκεκριμένα: 

Η αξιωματική αντιπολίτευση του Γρ.Κωνσταν-
τέλλου επαναπαύεται στις... δάφνες της δεύ-
τερης θέσης, εν αναμονή της... πρωτιάς στις
επόμενες εκλογές, (όπως βαυκαλίζεται να πι-
στεύει), κι απλώς καθεύδει. Ιδιαίτερα μετά την

ασθένεια του Κασιδόκωστα και τη σπαρασσό-
μενη συμπολίτευση επενδύει στη λογική του
«ώριμου φρούτου» και λειτουργεί «ωσεί πα-
ρούσα». Αλλά και κατά το πρώτο 8μηνο της θη-
τεία της δημοτικής αρχής δεν θέλησε ή δεν
μπόρεσε ν’ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας
«δομικής αντιπολίτευσης», δηλαδή με προτά-
σεις και αντιπροτάσεις απέναντι στην ασκού-
μενη πολιτική της δημοτικής πλειοψηφίας.
Μόνο κάποιες αψιμαχίες στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. του Κωνσταντέλλου με τον Κασιδό-
κωστα για το... «θεαθήναι».

Η τρίτη παράταξη του Α.Κάσδαγλη , όσες φορές
κατάφερε να παρευρεθεί στο συμβούλιο ο ίδιος,
λειτούργησε θεσμικά, (λόγω και της προηγού-
μενης θέσης του;), χωρίς ουσιαστική αντιπολι-
τευτική διάθεση.

Η τέταρτη παράταξη του Π.Καπετανέα, αν και ο
Κασιδόκωστας προσπάθησε αρχικά να τον ακυ-
ρώσει για τη θητεία του ως πρώην δημάρχου
Βάρης, λειτουργεί εποικοδομητικά και με κριτική
διάθεση, κυρίως με τις παρεμβάσεις του
Γ.Σκουμπούρη.

Η πέμπτη παράταξη του πρώην δημάρχου Βού-
λας Α.Αποστολάτου είναι ανύπαρκτη. Ο ίδιος
έχει παραιτηθεί, με καταγεγραμμένη δήλωση
στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., αλλά δεν
έχει υποβάλλει έγγραφη παραίτηση, όπως απαι-
τεί ο νόμος και λογίζεται ακόμη δημοτικός σύμ-
βουλος. Ο πρόεδρος του σώματος,
Δ.Αναστασίου δεν έχει κινήσει τη διαδικασία
αντικατάστασης του αν και απουσιάζει όχι μόνο
τρεις, (όπως λέει ο νόμος), αλλά πάνω από έξι
συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Ο επικεφαλής της «Λ.Σ.», τέλος, Κ.Πασακυριά-
κος είναι μια αποκάλυψη στο Δ.Σ. Οι παρεμβά-
σεις του είναι πάντα στοχευμένες πολιτικά,
αλλά και ανθρώπινες, όπως η τελευταία για το
θέμα υγείας του Κασιδόκωστα.

Σ.Σ.: «1. Αν η θέση του Δημάρχου μείνει κενή

για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία 15

ημερων» οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συν-

δυασμού εκλέγουν έναν απ’ αυτούς, ως δή-

μαρχο.

Με όλες τις διασταλτικές ερμηνείες το τρίμηνο

της απουσίας του Δημάρχου, για εικαζόμενη

χορήγηση άδειας από το Δ.Σ. για “εξαιρετικούς

λόγους” έληξε την 25η Νοεμβρίου 2011 (δη-

λαδή χθες Παρασκευή). Αν λοιπόν χθες διαπι-

στώθηκε - τραβηγμένο από τα μαλλιά - ότι η

θέση του δημάρχου έμεινε κενή, και δεν πλη-

ρούται από κανέναν δοτό αντικαταστάτη, πρέ-

πει ο Συνδυασμός της πλειοψηφίας να εκλέξει

μεταξύ τους νέο Δήμαρχο το αργότερο μέχρι

την 10η Δεκεμβρίου 2011.

Από κει και πέρα, θετικά ή αποθετικά, είναι όλοι

υπεύθυνοι για παράβαση καθήκοντος και οι

πράξεις τους θα είναι παρανομες. Να μας συγ-

χωρεί ο κ. Σκαρβελάκης για την παρέμβαση, δο-

θείσης της ευκαιρίας.

Ακολούθως αναφέρεται στα “πολιτικά” και “θε-

σμικά” προβλήματα που αναφύονται με την

απουσία του Δημάρχου, επισημαίνοντας γενι-

κώς ότι:  «Με την ασθένεια του δημάρχου και
το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκαν δύο
ειδών προβλήματα στο Δήμο, αλλά και στην
κοινή γνώμη των 3Β. Πρώτον πολιτικά που αφο-
ρούν στην απρόσκοπτη συνέχεια της διοίκησης.
Δεύτερον θεσμικά, για το αν, δηλαδή, πρέπει
(και αν ναι, πως και πότε), να υπάρξει διάδοχη
κατάσταση για το δήμαρχο».

Καταλήγοντας η “Νέα Δημοκρατική Κίνηση 3β)

στην ανακοίνωσή της λέει: 

«Η μόνη ενδεδειγμένη λύση, λοιπόν, αφού πρό-
βλημα δυσλειτουργίας, αν όχι ακυβερνησίας
του Δήμου υφίσταται, έτσι όπως έχουν έρθει τα
πράγματα, είναι η εντός ευλόγου χρόνου «πα-
ραίτηση του δημάρχου. 
...Παραίτηση, λοιπόν! Αυτή τη λύση οφείλει να

του προσφέρει η παράταξή του. Που μάλλον

δεν θα ήταν σήμερα συμπολίτευση χωρίς

αυτόν.

Προς αυτήν την κατεύθυνση καλούμε να κινη-

θούν και τα μέλη του οικογενειακού του περι-

βάλλοντος. Τα παιδιά του, τ’αδέλφια του. Ένας

εξ αυτών μάλιστα έχει και θεσμικό ρόλο και άρα

μεγαλύτερη ευθύνη. Χωρίς προσκόμματα και

καθυστερήσεις. Αυτό επιβάλλει και η κατά-

σταση της υγείας του, αλλά και η υστεροφημία

του, ως πολιτικού παράγοντα και δημάρχου

Βουλιαγμένης επί 24 συναπτά έτη και τώρα δη-

μάρχου των 3Β.

Οι ενδεχόμενες άλλες σκέψεις για λύσεις που

θα υπηρετούν προσωπικά και/ ή αλλότρια συμ-

φέροντα δεν θα είναι αντάξια της ιστορίας του.

Κι αν επιχειρηθούν θα την αμαυρώσουν. Εν

αναμονή των εξελίξεων...

Για τη «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Β-Β-Β»

Γιώργος Σκαρβελάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος

Γεννιέται Δημοτική Κίνηση στα 3Β

«Πολιτική λύση» στο Δήμο Β-Β-Β με παραίτηση του Δημάρχου
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Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε

ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας Χρ.

Μάρκου, μαζί με τον Αντιδημαρχο επι-

σης Χρ. Μάρκου, παρουσίασε ένα φι-

λόδοξο επιχειρησιακο πρόγραμμα για

τα τέσσερα προσεχή χρόνια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ψήφισε κατά

πλειοψηφία την εισήγηση της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής για την Α΄ Φάση «Στρατη-

γικός Σχεδιασμός» που παρουσιάστηκε

από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του επιχει-

ρησιακού σχεδιασμού διαρθρώνεται σε

τέσσερις βασικούς άξονες προτεραι-

οτήτων που είναι:

― Τοπική οικονομία και απασχόληση,

αναπτυξιακές δραστηριότητες

― Προστασία του περιβάλλοντος και

βελτίωση της ποιότητας ζωής

― Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτι-

σμός και αθλητισμός

― Βελτίωση της διοικητικής ικανότη-

τας του Δήμου.

Οι τέσσερις άξονες πολιτικής και δράσης,

υποστηρίζονται από ένα πλέγμα έργων

και μελετών, που κάνουν το επιχειρη-

σιακό σχέδιο εφαρμόσιμο, αποτελεσμα-

τικό και χρήσιμο στην αναπτυξιακή

προοπτική της κοινωνίας.

Τα Σπάτα και η Αρτέμιδα έχουν πλεο-

νεκτήματα που αν αξιοποιηθούν σωστά

μπορεί να γίνουν πόλος τουρισμού,

αναψυχής, αλλά και ανάπτυξης.

Η μικρή απόσταση από την πρω-

τεύουσα. Το αξιόλογο φυσικό, αγρο-

τικό και παράκτιο περιβάλλον. Οι

προσβάσιμες ακτές και η ευκολία προ-

σέγγισης με τα νησιά των Κυκλάδων. Η

επαφή του με το αεροδρομιο, η άμεση

σύνδεσή του με την Αττική οδό, είναι

μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να

τα αναδείξουν.

Για να γίνει αυτό ο δήμαρχος Χρήστος

Μάρκου, όπως μας ειπε, ποντάρει στην

τοπική κοινωνία ιδιαίτερα.

Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα γίνει

από πόρους της Ε.Ε. και του ιδιωτικού

τομέα. 

Στοίχημα βέβαια παραμένει για την πα-

ρούσα δημοτική αρχή η εξασφαλιση

αυτών των πόρων.

Ο Αντιδήμαρχος πάντως δήλωσε ότι

υπάρχουν πόροι προς διεκδίκηση και πι-

στευει ότι θα τα καταφέρει η Δημοτική

αρχή, οπότε θα έρθει και η ανατροπή.

Εμεις το ευχόμαστε, γιατί όπως είπαν

δεν είναι στην καλύτερη κατασταση ο

Δήμος, αφού εδώ και δέκα μήνες δεν

έχουν πάρει ούτε πίσσα, ούτε τσιμέντο.

Τα βασικά έργα που πρέπει να προηγη-

θούν και γρηγορα είναι:

� Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου και ολοκλήρωση των Πράξεων

Εφαρμογής, σε Σπάτα και Αρτέμιδα.

� Διαχείριση των αστικών λυμάτων,

όπως έχει καθοριστεί στη σχετική από-

φαση του Δημ. Συμβ. με γνώμονα την

προστασία του περιβάλλοντος και της

υγείας των κατοίκων.

� δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης,

συμπίεσης και μεταφοράς των οικια-

κών απορριμμάτων σε ολοκληρωμένες

εγκαταστάσεις διαχείρισης που προ-

στατεύουν το περιβάλλον.

Ακόμη:

� Επίλυση του σημαντικού προβλήμα-

τος της σχολικής στέγης.

� Ανάπλαση και αξιοποίηση της πα-

ραλίας της Αρτέμιδας και κατασκευή

μαρίνας σκαφών.

Ο Αγιος Νικόλαος είναι ο υπ’ αριθμόν 2

πόλος έλξης των εραστών της ιστιοσα-

νίδας! Για τη δημιουργία μαρίνας υπάρ-

χει επενδυτικό ενδιαφέρον.

� δημιουργία νέων αθλητικών χώρων

(κυρίως στην Αρτέμιδα).

� προστασία, ανάδειξη και επανά-

χρηση του «Μετοχίου Βουρβά» ως

χώρου προβολής και προώθησης των

προϊόντων της παραδοσιακής και σύγ-

χρονης πρωτογενούς παραγωγής.

Μετά την εισήγηση του Δημάρχου και

την προβολή των εικόνων με τη βοή-

θεια της κ. Τούντα, ακολούθησαν ερω-

τήσεις από τους εκπροσώπους των

μέσων.

Η έλλειψη συγκοινωνίας μεταξύ Σπά-

των και Αρτέμιδας, το άνοιγμα της βό-

ρειας πύλης του Αεροδρομίου

Ελευθέριος Βενιζέλος, η έλειψη χώρου

σταθμευσης στο κέντρο της πόλης και

οι κακοτεχνίες του οδικού δικτύου εθί-

γησαν ιδιαίτερα από τους εκπροσώ-

πους του Τύπου.

Αννα Μπουζιάνη

Φιλόδοξο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
στα Σπάτα - Αρτέμιδα
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Πεζοδρόμια - παγίδες στην πλατεία της Βούλας

Αποκλείστηκε η παραλία του Καβουριού

Διώκεται ανηλεώς ο πολίτης από την παραλία του Καβουρίου συστηματικά και επί σειρά

ετών, αποκόπτοντας την ελεύθερη πρόσβασή του, αλλά και την χαρά να παίξει και να

απολαύσει τη θάλασσα.

Ετσι κάπως ξεκίνησε και το σημερινό κατάστημα πάνω στην άμμο “Μύθος”. Χτιζότανε

πέτρα - πέτρα, σωλήνα - σωλήνα, κόβοντας λίγο-λίγο τον αιγιαλό, ώσπου χτίστηκε το

έκτρωμα. Πρόσφατα έστησαν ομπρέλες και διαδρόμους, τώρα μετέφεραν τεράστιους

ογκόλιθους, με ειδικό μηχάνημα, αλλοιώνοντας τη μορφολογία του αιγιαλού.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί επίσημα στο Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης από κά-

τοικο της περιοχής που διαθέτουμε τα στοιχεία του και περιμένουμε να προβεί στις απα-

ραίτητες ενέργειες, προκειμένου να απομακρυνθούν.

Βεβαίως και πρωτίστως έπρεπε να είχε κινηθεί η Δημοτική Αρχή εκτός και γνωρίζει το

...δράστη και συμφωνεί με την ενέργεια!

Αδίστακτοι οι “κλέφτες”· χτυπούν

χωρίς να υπολογίσουν ούτε κόσμο,

ούτε ώρα.

Ωρα δέκα το πρωί στην πλατεία της

Βούλας, κυρία που περπατούσε στο πε-

ζοδρόμιο δέχθηκε από πίσω επίθεση,

από κοντόσωμο νεαρό, που της κατά-

φερε ένα σκίσιμο στο πρόσωπο με αιχ-

μηρό αντικείμενο και της τράβηξε την

τσάντα, που είχε περασμένη από το

λαιμό της.

Η κυρία προς στιγμήν δεν κατάλαβε τί

συνέβαινε. Οπως μας είπε, νόμισε ότι

κάποιος τη σκούντησε από πίσω, αλλά

όταν γέμισε αίματα,  πρόσωπο και

ρούχα το συνειδητοποίησε. 

Το απίστευτο είναι ότι κανείς δεν προ-

σέτρεξε να τη βοηθήσει!

Μας περιέγραψε μία απίστευτη ταλαι-

πωρία, πηγαίνοντας στο Θριάσιο νοσο-

κομείο γιατί το Ασκληπιείο Νοσοκομείο

δεν εφημέρευε και μετά από αναμονή

τριών ωρών στο διάδρομο, έφυγε και

πήγε σε ιδιωτική κλίνική, όπου της έκα-

ναν τέσσερα ράμματα.

Είναι τραγικό να ξεκινάει ένας άνθρω-

πος ασθενής ή τραυματίας να φθάσει

στο Θριάσιο Νοσοκομείο για να δεχθεί

ιατρική βοήθεια. Σε λίγο θα μας στέλ-

νουν στην  ...Θήβα!

Στην πλατεία της Βούλας συμβαίνουν

συχνά περιστατικά με κλεφτρόνια και

κλέφτες, αρπάζοντας τσάντες και πορ-

τοφόλια από ανυποψίαστους διαβάτες

λόγω των πολλών τραπεζών, του ταχυ-

δρομείου και της αγοράς γενικότερα.

Θα έπρεπε να υπάρχει αστυνόμευση

για την ασφάλεια των πολιτών και όχι

μόνο για τα σταθμευμένα οχήματα.

Κλέφτες χτυπούν και αρπάζουν αδιακρίτως Εφυγε από τη ζωή 

ο Γιώργος Χαρτοκάλλης

“Αναχώρησε” από το μάταιο τούτο κόσμο, ο Βουλιώτης  δημο-

σιογράφος Γιώργος Χαρτοκάλλης (11/11/11). Η κλονισμένη

υγεία του, δεν τον βοήθησε στην επέμβαση της καρδιάς και ενώ

είχε βγει από το νοσοκομείο, υπέκυψε.

Ο Γιώργος Χαρτοκάλλης, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία,

βρέθηκε σε μεγάλα πόστα στο άλλοτε Υπουργείο Τύπου. Μάλι-

στα κάποια εποχή εξέδιδε και τοπικό φύλλο.

Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στο Κοιμητήριο Πανοράματος.

Πάρα πολλά πεζοδρόμια έχουν γίνει παγίδες για τους πεζούς, με σπασμένες πλά-

κες, καρφωμένους πασάλους και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Βασ. Παύλου και Αγ. Ιωάννου, όπως δείχνει η φωτογραφία, η ράμπα είναι θρυ-

ματισμένη. Ετσι όταν επιχείρησε κυρία να ανέβει έπεσε και έσπασε το γοφό της.
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Ο Δήμος Παλλήνης πέτυχε να εν-

τάξει την κατασκευή του εσωτερι-

κού δικτύου αποχέτευσης στο

ΕΣΠΑ εξασφαλίζοντας κονδύλι

ύψους 73.399.750 ευρώ   στην

Παλλήνη, στο Γέρακα και στην Αν-

θούσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-

νωση του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής και  σύμφωνα με τον πί-

νακα των εγκεκριμένων έργων της

Αττικής, ο μοναδικός Δήμος που

φέρεται ως δικαιούχος έργου απο-

χέτευσης είναι ο Δήμος  Παλλήνης

καθώς οι μελέτες που υπέβαλε κα-

τατέθηκαν εγκαίρως και κρίθηκαν

τεχνικά άρτιες.

Από το σύνολο των 300 εκατ.

ευρώ για 40 συνολικά έργα σε όλη

τη χώρα, σχετικά με δίκτυα αποχέ-

τευσης και βιολογικούς καθαρι-

σμούς λυμάτων η Παλλήνη απορ-

ρόφησε το 25% από τους πόρους

του προγράμματος «Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη».

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες του

Δήμου απαλλάσσονται από οποι-

αδήποτε συμμετοχή στο κατα-

σκευαστικό κόστος του

εσωτερικού δικτύου, το οποίο, θα

κατασκευαστεί στο σύνολο των

δομημένων περιοχών των τριών

δημοτικών ενοτήτων, Παλλήνη, Γέ-

ρακα και Ανθούσα.

Επιτυχία του Δημάρχου Αθ. Ζού-

τσου, η ένταξη του τόσο απαραί-

τητου και τόσο αναγκαίου έργου

της αποχέτευσης στην περιοχή.

Συνεχίζει βέβαια τον αγώνα και τις

επαφές με όλους τους αρμόδιους

φορείς ΥΠΕΚΑ,  Περιφέρεια Αττι-

κής, ΕΥΔΑΠ, ώστε να υπάρξει

άμεση λύση στο θέμα του αποδέ-

κτη, τη στιγμή που η απορρόφηση

αυτών των Ευρωπαϊκών κονδυ-

λίων αποτελεί μια πρόκληση "μια

πίεση" ώστε να βρεθεί λύση από

τους αρμόδιους καθώς ο Δήμος

Παλλήνης έκανε το χρέος του και

εξασφάλισε την χρηματοδότηση.

Ο  Δήμος Παλλήνης συνεχίζει σε

αυτή την κατεύθυνση και έχει κα-

ταθέσει σειρά προτάσεων χρημα-

τοδότησης για τις οποίες ελπίζουν

ότι θα τύχουν της έγκρισης  και

άλλων έργων αποχέτευσης,

ύδρευσης, αξιοποίησης ελεύθε-

ρων χώρων, ενώ ήδη έχουν θετικά

αποτελέσματα και  ξεκινάνε έργα

όπως η ενοποίηση  των αθλητικών

και σχολικών χώρων και των δυο

βρεφονηπιακών σταθμών στην

Δ.Ε. Παλλήνης και στην Δ.Ε. Γέ-

ρακα.

Προς τη λύση το δίκτυο αποχέτευσης στην

Παλλήνη - Γέρακα - Ανθούσα
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και πέτυχε χρηματοδότηση 73.000.000 €

Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε κα-

νέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο, αλλά πλη-

ρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό απαντάει ο

Γερμανός Επίτροπος Oettinger αρμόδιος για θέματα

ενέργειας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.

Χουντή. 

Πιο συγκεκριμένα,  ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του

ισχυριζόταν ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία

«δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακό-
ψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές
που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο» αλλά

πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος

που χρησιμοποίησαν. Τόνιζε ταυτόχρονα ότι πολύ πε-

ρισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευά-

λωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδη-

γία 2009/72. 

Στην απάντησή του ο Γερμανός Επίτροπος Oettinger,

τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι  σε κάθε περίπτωση οι κυ-

βερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν  «τη συμμόρ-

φωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής

νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας

2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν

την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και πα-

ράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλω-

τών (άρθρο 3 παρ. 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία

(άρθρο 3 παρ. 3).» Συνεχίζοντας την απάντηση του ο

Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, γίνεται απολύτως

σαφής: «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπη-

ρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών

και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δι-

καίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η

οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το

δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού

ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φο-

ρολογικές τους υποχρεώσεις.» και καταλήγει την

απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ πε-

ρισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές: 

Ο Ν. Χουντής σχολιάζοντας αυτήν την απάντηση δή-

λωσε: « Η ανάλγητη κυβέρνηση,  που αποδεικνύεται

ότι  δεν σέβεται καμία νομιμότητα, τόλμησε σήμερα

να στείλει τα ΜΑΤ ενάντια σε όσους υπερασπίζον-

ται το δικαίωμα του πολίτη να έχει ηλεκτρική ενέρ-

γεια και να μην του κόβουν το φως, εφόσον

πληρώνει κανονικά τον λογαριασμό του. Καλούμε

την κυβέρνηση μετά από αυτή την απάντηση, να

πάρει πίσω αμέσως το απαράδεκτο χαράτσι, που

πάει να επιβάλλει  στους πολίτες. Αυτοί που εμ-

πνεύστηκαν και επιμένουν στην εφαρμογή αυτού

του μέτρου,  που ταλαιπωρούν και εκφοβίζουν τον

ελληνικό λαό, αξίζουν την γενική κατακραυγή»  

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση στον Ν. Χούντη

και τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 2009/72 που ανα-

φέρονται στην απάντηση του Επιτρόπου στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com.

Δήμος και πολίτες

προσέφυγαν στο

ΣτΕ κατά της 

απόφασης  για ΚΕΛ

στη Γερακίνα
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 369/2011 ομόφωνης απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού,

κατατέθηκε στο ΣτΕ η υπ’ αριθμ. 8201/21-11-2011 αίτηση

ακύρωσης και η υπ’ αριθμ 749/21-11-2011 αίτηση ανα-

στολής κατά της υπ’ αριθμ. 203686/21-9-2011 απόφασης

του ΥΠΕΚΑ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το

έργο «Μεταφορά - διάθεση λυμάτων και εγκατάσταση

επεξεργασίας λυμάτων  περιοχών Σαρωνικού κόλπου

του Νομού Αττικής».

Στην αίτηση ακύρωσης κατά της χωροθέτησης ΚΕΛ στη

Γερακίνα και στην αίτηση αναστολής κάθε πράξης εκτέ-

λεσης της παραπάνω προσβαλλόμενης απόφασης, τις

οποίες υπογράφει ο Καθηγητής Ιωάννης Δρόσος και τις

οποίες εκτός του Δήμου υπογράφουν 61 πολίτες του

Δήμου Σαρωνικού, περιέχονται 10 ουσιαστικοί και τυπι-

κοί λόγοι που συνιστούν την απόφαση του ΥΠΕΚΑ πα-

ράνομη. 

Στο κείμενο της προσφυγής μέσα από την αναλυτική πα-

ράθεση και τεκμηρίωση των λόγων ακύρωσης καθίσταται

απολύτως σαφές, αφενός ότι η προσβαλλόμενη από-

φαση του ΥΠΕΚΑ, προσβάλλει το περιβάλλον, τη νομο-

θεσία ακόμη δε και την αξιοπρέπεια των πολιτών, ενώ

αφετέρου δεν εξετάζει (ούτε καν λαμβάνει υπ΄ όψιν)

άλλη ρεαλιστική λύση, όπως είναι η λύση της Ψυτάλ-

λειας.

Η «Συντονιστική Επιτροπή Δήμου και Πολιτών» στο αμέ-

σως προσεχές διάστημα θα ενημερώσει τους πολίτες για

όλες τις εξελίξεις στο θέμα της αποχέτευσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

στον ευρωβουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Νίκο Χουντή

Δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε κανέναν πολίτη
που δεν πληρώνει το φόρο αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα
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Ο Δήμος Παλλήνης υποδέχθηκε για

πρώτη φορά την Κρατική Ορχήστρα

Αθηνών το περασμένο Σάββατο 19/11

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

Οι κάτοικοι είχαν την τύχη να απολαύ-

σουν μία εξαιρετική παρουσία με εκλε-

κτά ακούσματα, από την Κρατική

Ορχήστρα Αθηνών, κάτι που δεν συμ-

βαίνει κάθε ημέρα στην περιφέρεια!

Ακουσαν αποσπάσματα από την όπερα

«Κάρμεν» του Ζωρζ Μπιζέ και το έργο

60 από τη συμφωνία αρ. 4 του Λούντβιχ

Βαν Μπετόβεν.

Την Ορχήστρα διεύθυνε ο Ανδρέας Τσε-

λίκας ο οποίος έχει συνεργαστεί με την

Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Ορ-

χήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα

Θεσσαλονίκης καθώς και πολλά άλλα

μουσικά σχήματα της Ελλάδος αλλά και

του εξωτερικού.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το

αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο

στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της έως

σήμερα, προσπαθεί να προσφέρει στους

Έλληνες τη δυνατότητα επικοινωνίας με

τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρε-

περτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κο-

ρυφαίος εκφραστής της εγχώριας

συνθετικής παραγωγής. 

Κλιμάκιο του Δήμου Κρω-

πίας επισκέφτηκε το 1ο

Δημοτικό Σχολείο για να

καταγράψει την λειτουρ-

γία της ανακατασκευής

των τουαλετών και την

προσθήκη δυο αιθουσων.

Το πρόβλημα χρόνιζε και

το είχε υποσχεθεί ο δή-

μαρχος Δημήτρης Κιού-

σης από την προεκλογική

περίοδο.

Ετσι, υλοποίησε την υπό-

σχεση και ικανοποίησε μία

αδήριτη ανάγκη και υγι-

εινή των παιδιων του 1ου

Δημοτικού, κάτι που είχαν

επισημάνει και οι δάσκα-

λοι του σχολείου και ο

Σύλλογος. Εξ’ αυτού του

λόγου και οι ευχαριστή-

ριες επιστολές που απέ-

στειλαν αμφότεροι.

“Αυτονόητη αποστολή”,

χαρακτήρισε τη δράση, ο

δήμαρχος· να πηγαίνουν

χρήματα από το δημοτικό

ταμείο για έργα υπέρ της

καλυτέρευσης των συν-

θηκών εκπαίδευσης των

μαθητών. 

Σε αυτό το πλαισιο  από

το καλοκαίρι του 2011

έχουν ενταχθεί μικρά

έργα άμεσης προτεραι-

ότητας για τα σχολικά

συγκροτήματα.

Όπως ενημερώνει ο αρ-

μόδιος  αντιδήμαρχος

Ανδρέας Ντούνης εκτός

από τις ανακατασκευές

των τουαλετών στο 1ο

Δημοτικό τοποθετήθηκαν

και δύο προκάτ αίθουσες

με σύγχρονο εξοπλισμό

και συστήματα ψύξης και

θέρμανσης (για 24 μαθη-

τές σε κάθε αίθουσα). 

Επίσης τοποθετήθηκε

άλλη μία προκάτ αίθουσα

στο 3ο Δημοτικό και ανα-

μένονται και οι άλλες 3

αίθουσες στην αρχή του

νέου έτους,  που έχουν

δεσμευτεί  με ενέργειες

του  Δήμου Κρωπίας.  

Δεκάδες φίλοι των εικαστικών τε-

χνών παραβρέθηκαν στα εγκαίνια

της έκθεσης του τμήματος ζω-

γραφικής της Νέας Μάκρης, στην

αίθουσα “Βασίλης Ρώτας”, το Σάβ-

βατο 19 Νοεμβρίου.

Τα έργα των μαθητών εξέπληξαν

ευχάριστα το κοινό, που διέκρινε

σε αυτά την συνεπή προσπάθεια

και την ειλικρίνεια της εικαστικής

χειρονομίας των δημιουργών.

Με την επιμέλεια του ζωγράφου

"Ιωάννη" εκθέτουν έργα τους οι:

Αλεβιζοπούλου Λία

Μανταλένα Τάνη

Κοκκίνου Ευσταθία

Ξένια Οικονόμου

Γκιώνη Λαουρέτο

Κατάκη Μαρία

Τελάκη Μαρίνα

Κεφαλά Κωνσταντίνα

Δήμητρα Κωνσταντοπούλου

Γιάννης Κυριακίδης

Πετρούλα Κούρτη

Μάρθα Μαυρομμάτη

Η έκθεση θα συνεχιστεί έως τις

26 Νοεμβρίου και θα είναι ανοιχτή

για το κοινό, κάθε απόγευμα από

τις 6 έως τις 9.

‘‘Περιήγηση στο δημοτικό
τραγούδι’’  

του Σωκράτη Βασιλείου

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο ‘‘Σπονδή στην Παρά-

δοση’’, παρακολούθησαν οι προσκεκλημένοι,  στη φιλόξενη

στέγη της ‘‘Πανηπειρωτικής’’, για να παρακολουθήσουν την

παρουσίαση του Β΄ τόμου και του ψηφιακού δίσκου του βι-

βλίου: ‘‘Περιήγηση στο δημοτικό τραγούδι’’, του Σωκράτη

Βασιλείου. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Βασίλης Πετρόπουλος, Εκπαι-

δευτικός & Δ/ντής της Α/θμιας Εκπ/σης Αθηνών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Π.Σ.Ε. Γιώργος

Οικονόμου. 

Τη σημασία της αγωνιστικής συμμετοχής και την ανα-

γκαιότητα της υγιούς αντίδρασης απέναντι στην παγκόσμια

πολιτιστική επιβουλή και στην παγκόσμια και εγχώρια οι-

κονομική κρίση, τόνισε στο χαιρετισμό του, ο συγγραφέας

του βιβλίου Σωκράτης Βασιλείου.

Ο Κώστας Μήτσης, δ/ντής παραγωγής του ψηφιακού δί-

σκου, που συνοδεύει το βιβλίο, παρουσίασε τα τραγούδια,

τους μουσικούς και τους ερμηνευτές του δίσκου.

Η αναλυτική παρουσίαση του βιβλίου έγινε από την Αγγε-

λική Καραγεώργου. 

Εκθεση εικαστικών τεχνών στη Νέα Μάκρη

Οι μαθητές του τμήματος με τον δάσκαλό τους "Ιωάννη", την συντηρήτρια Δούκισσα
Βαριά και τον πιανίστα Γεώργιο Μωραϊτη.

Μουσική πανδαισία στην Παλλήνη
με την Κρατική ορχήστρα Αθηνών

Ανακατασκευές και προσθήκες

σε δημοτικά σχολεία στο Κορωπί
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 21/11/11

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτοκόλλου: 180

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 - 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Τηλέφωνο: 213 2020777 - Fax: 213 2020779 - E-mail: oappa@vvv.gov.gr - Site: www.vvv.gov.gr

Πληροφορίες: Πέτρος Βαγιακάκος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2011

για την πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων

ΣΧΕΤ:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22755-12/5/2011  Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα πέντε (35) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Την υπ΄ αριθ. 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης– Βούλας – Βουλιαγμένης.
Την με αρ. πρωτ. 35613/32446-4/10/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Τον νόμο 3812 του 2009 .  
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τα
παραπάνω σχετικά, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών αναγκών των
υπηρεσιών του νομικού προσώπου.
Η ανακοίνωση αφορά τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Τόπος Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός Κωδικός

απασχόλησης εκτέλεσης σύμβασης ατόμων απασχόλ. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

109 Τμήματα ΔΕ 8 μήνες 2 109  

Πολιτισμού Μουσικών

Ο.Α.Π. & Π.Α. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

110 Τμήματα ΔΕ 8 μήνες 1 110  

Πολιτισμού Θεατρικού

Ο.Α.Π. & Π.Α. Παιχνιδιού 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

109 Κύρια Προσόντα:
Δίπλωμα ή Πτυχίον της αντιστοίχου ειδικότητος οργάνου ανεγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή
αλλοδαπής και εν ελλείψει υποψηφίων με το προσόν τούτο επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως

αποδεικνυόμενοι.                                   
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μουσικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Επικουρικά Προσόντα :
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης (Δ.Ε Μουσικών) από υποψήφιο με τα
παραπάνω τυπικά προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με:

• Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
• ή ο υποψήφιος να βρίσκεται σε επίπεδο πτυχίου. 110 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
(ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολής παιδαγωγικών
επαγγελμάτων ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Εμπειρία τουλάχιστον έξι [6] μηνών. 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας του οργανισμού ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στην οδό Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη Τ.Κ. 16671, (στο δημοτικό κατάστημα
Βουλιαγμένης) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
καταστήματος (Εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες).
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ της 2/2011 ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13-01-2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2020771 κα Βούλα Κασίμη 213 2020772 κ. Πέτρο Βαγιακάκο και από 11.00 – 1.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

α/α Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 άρθρο 240)

ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΝΑ ΚΑΜΕΝΟΥ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνε-

δρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέρακα,

ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 21/11-11-2011 έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αναφερόμενος ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, στο 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης που αφορούσε το χαράτσι μέσω ΔΕΗ επεσήμανε μεταξύ

άλλων ότι διαφωνεί πλήρως με τη λογική της επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ

μέσω λογαριασμών των ΔΕΚΟ και ότι ο Δήμος θα σταθεί αρωγός σε

όσους πολίτες αδυνατούν να προχωρήσουν στην πληρωμή του “χα-

ρατσιού” και ότι θα υποστηρίξει με νομικά μέσα όποιον δεν πληρώσει

σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Δηλώνει την αντίθεσή του και καταδικάζει το μέτρο της επιβο-

λής έκτακτης εισφοράς ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων .

2. Ζητάει από την Κυβέρνηση να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ το εν λόγω μέτρο.

3. Διαφωνεί πλήρως με τη λογική της επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ μέσω λογα-

ριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ κλπ), διότι πιστεύουν ότι τα αγαθά του

ρεύματος και του νερού είναι κοινωνικές παροχές που σε καμία περίπτωση

δεν επιτρέπεται να συσχετίζονται και να εξαρτώνται από την καταβολή ή

μη φόρων εισοδήματος ή περιουσίας προς το κράτος.

4. Να σταθούν αρωγοί σε όσους συμπολίτες (ιδίως άπορους και

άνεργους) αδυνατούν να προχωρήσουν στην πληρωμή του ειδικού

τέλους για αντικειμενικούς λόγους και επιλέγουν με δική τους ευ-

θύνη να μην το πληρώσουν.

5. Οι συμπολίτες που δε θα πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων

να λάβουν δωρεάν νομική υποστήριξη (νομικές συμβουλές και δια-

δικασίες, αποστολή εξωδίκων κλπ) σε συνεργασία με το Δικηγο-

ρικό Σύλλογο Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία 22.11.2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.18869

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας απο-

φάσισε με την υπ’ αριθ. 190/16.11.2011 απόφασή του την

ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης “Κτηματογράφηση

- Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής τμημάτων ΠΕ.7,

Π.Ε.4, Αγ. Αθανασίου και Επιχειρησιακού Πάρκου του

Δήμου Παιανίας Ν. Αττικής».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο  Δημο-

τικό Κατάστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση τωνα-

ναρτημένωνδιαγραμμάτων και τευχών της μελέτης και να

υποβάλουν τυχόν ενστάσεις από 28.11.11 έως 12.12.11

και ώρα 8.30 έως 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δήμο Παιανίας

όλες τις εργάσιμες ημέρες και στα τηλέφωνα 210

6642.344, 210 6646.130 εσωτ. 715 & 706.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γ. Δάβαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο 16-11-2011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24500

Κουντουριώτη 1, Λαύριο Τ.Κ. 19500

Τηλ.: 2292320102, fax: 2292022413

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο

μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την

ανάθεση της σύμβασης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟ-

ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και από

ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γρα-

φεία του Δήμου Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, στο Λαύριο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά

Β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της

προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

ήτοι 6.228,73€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού

από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Λ. Αθηνών

– Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001, τηλ. 2299320231), κάθε εργάσιμη ημέρα, κατά τις

ώρες 08:00 – 13:00, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 5.00€, σε μετρητά, για

τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πα-

ροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 5 Δεκεμβρίου 2011. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Κωνσταντίνος Λεβαντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 22/11/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37644

Ιθάκης 12, Γέρακας Τ.Κ. 15344

Τηλ.: 210-6604635-634

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, το

Ν.3463/2006, Ν.3852/2010 και ΠΔ.34/1995, πρόκειται να πραγματοποιήσει

φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο το οποίο

θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου

Παλλήνης. 

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ

Γέρακα του Δήμου Παλλήνης και να περικλείεται από τις οδούς ΑΙΤΩΛΙΑΣ-

Λ. ΓΕΡΑΚΑ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ και σε κοντινή απόσταση από

το Δημαρχείο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πρόσβαση των δημο-

τών. 

Θα πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) τετραγωνικών

μέτρων καθώς και επιπλέον να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο εμβαδού

τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων περίπου. 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή απο-

κλεισμού, εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό η

οποία ορίζεται σε 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βε-

βαιώνεται με την εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδε-

κτη. Το ανώτατο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν θα υπερβαίνει το

ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρα-

σίας θα βαρύνουν τον μειοδότη. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εργάσιμες ημέρες 8:00π.μ.

– 14:00μ.μ. στην Υπηρεσία Διοικητικού του Δήμου Παλλήνης, Δ/νση: Ιθά-

κης 12 Γέρακας, τηλ. Επικοινωνίας 210-6604635-634-631, για να πάρουν

τη διακήρυξη και να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην παραπάνω δι-

εύθυνση. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης  Ζούτσος Αθανάσιος

Και ο Δήμος Παλλήνης ενάντια στο χαράτσι τίθεται αρωγός σε όσους δεν πληρώσουν
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Ανάμεσα σε μια σειρά από ευ-
ρωπαϊκές πόλεις, η Θεσσαλο-
νίκη κέρδισε επάξια τον τίτλο
της Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας
νεολαίας για το 2014. Ετσι λοι-
πόν θα αποτελέσει  την πόλη
επίκεντρο των πανευρωπαϊκών
νεανικών δράσεων το 2014. 
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεο-
λαίας, της πλατφόρμας οργανώ-
σεων νεολαίας στην Ευρώπη,
που σε συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δίνουν κάθε
χρόνο τον τίτλο «Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας» στην
πόλη που παρουσιάζει ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα δράσεων,
ιδεών, προτάσεων και συνεργα-
σίας για τους νέους σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
νεολαίας ήταν το Ρότερνταμ της
Ολλανδίας το 2009. 
Ο ευρωβουλευτής της Γ. Παπανι-
κολάου, μέλος της επιτροπής πο-
λιτισμού και παιδείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά
την επίσημη ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων και την ανακή-
ρυξη της Θεσσαλονίκης δήλωσε:
«η επιτυχία της Θεσσαλονίκης
και τα θετικά σχόλια που απέ-
σπασε στην επιτροπή αξιολόγη-
σης απέδειξε ότι η θέληση και η
πίστη των Ελλήνων για έναν
σκοπό μπορούν να φέρουν σπου-
δαία αποτελέσματα. Απέδειξε ότι
οι Έλληνες μπορούμε». 

Να αποδοθεί η ειδική εισφορά πετρελαιοειδών

σε Δήμους της Δυτικής Αττικής

ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Για τη μη απόδοση των ανταποδοτικών τελών προς τους Δήμους Ασπροπύργου,

Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγάρων επανήλθε ο βουλευτής Βασίλης Οι-

κονόμου με σειρά ερωτήσεων στη Βουλή (Αρ. Πρωτ. 675/11.05.04, 1224/01.06.04,

5524/13.12.05, 7058/31.01.06 και 15166/18-04-11)

καθώς μέχρι και τα τέλη Οκτώβρη του 2011 ακόμα

δεν είχε αποδοθεί το συγκεκριμένο τέλος στους δι-

καιούχους ΟΤΑ. 

Το Υπ. Εσωτερικών κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ, όπως ση-

μειώνει στο δ.τ., «την ειδική μελέτη για την ακριβο-

δίκαιη και με αντικειμενικά κριτήρια κατανομή, η

έλλειψη της οποίας παρουσιάστηκε από τους προ-

κατόχους σας ως αιτία των καθυστερήσεων».

Οι πόροι αυτοί είναι απαραίτητοι για την αναβάθμιση

του περιβάλλοντος και την προσπάθεια μείωσης

κατά το δυνατόν των συνεπειών λειτουργίας των

εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίου στους Δήμους

της Δυτικής Αττικής, που αποτελούν και τις πλέον επιβαρημένες περιοχές της

Χώρας. 

Προσωπική επίθεση έκανε ο Υπουρ-

γός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέ-

λου, κατά του ευρωβουλευτή του

ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, (22/11) στην

Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τον

ενόχλησαν οι ερωτήσεις που κάνει ο

ευρωβουλευτής και όσοι παρακολου-

θούν τις συχνές ερωτήσεις του στο

Ευρωκοινοβούλιο καταλαβαίνει ότι

υπάρχουν και άνθρωποι που δου-

λεύουν γι’ αυτή τη χώρα.

Είπε με απύθμενο θράσσος ο Ε. Βενι-

ζέλος ότι με τις «ερωτήσεις που κα-

ταθέτει στην Κομισιόν,  ο Ν. Χουντής,

έχει ως στόχο να παρεμποδίσει τη δι-

μερή σύμβαση Ελλάδας-Ελβετίας»,

και ότι «όλες οι ερωτήσεις του κου

Χουντή είναι όλες στοχευμένες και

δημιουργούν όλες πρόβλημα στη

χώρα!».

Μετά ταύτα ο Ν. Χουντής έκανε την

παρακάτω δήλωση:

«Ο εμπνευστής, μέσω του νόμου περί

ευθύνης Υπουργών, του ακαταδίω-

κτου των επίορκων Υπουργών, “προ-
ωθεί τώρα το ακαταδίωκτο των
φοροφυγάδων και των ‘κλεπτοκρα-
τών” με τους τεράστιους λογαρια-

σμούς στις Ελβετικές τράπεζες. Η

συμφωνία που έχει ετοιμάσει με τις

Ελβετικές Αρχές, προσφέρει νέες ευ-
καιρίες ασύλου για φοροφυγάδες,
αλλά και τον πιο ιδανικό τρόπο για το
ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επειδή, ο

κύριος Υπουργός διαφημίζει ότι η

συμφωνία που έχει ετοιμάσει με τους

Ελβετούς, είναι στα χνάρια της αντί-

στοιχης Γερμανικής, του θυμίζω ότι το

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερ-

μανίας, διαφωνεί ριζικά με την εν

λόγω συμφωνία, κατηγορώντας την

κ. Μέρκελ, ότι τους έφερε μια σύμ-

βαση που δίνει άσυλο και εξασφαλί-

ζει την ανωνυμία στους Γερμανούς

φοροφυγάδες, και δηλώνει ότι θα την

καταψηφίσει.

Όσον αφορά τις κατηγορίες του κυ-

ρίου Υπουργού ότι όλες μου οι ερω-

τήσεις είναι στοχευμένες και δημι-

ουργούν όλες προβλήματα στη χώρα,

παραδέχομαι ότι όντως όλες μου οι

ερωτήσεις είναι στοχευμένες και δη-

μιουργούν προβλήματα, όχι βεβαίως

στη χώρα, αλλά στις κυβερνήσεις του

Μνημονίου και της Τρόικα. Αποτελεί

τιμή για μένα, ότι αυτά τα λόγια προ-

έρχονται από τον Υπουργό Οικονομι-

κών της Τρόικα που προωθεί το

ξεπούλημα της Ελλάδας και διαπομ-

πεύει την αξιοπρέπεια του ελληνικού

λαού. 

Θα ήταν παράλειψη να μην επιση-

μάνω επιπλέον και την ιδεολογική

ταύτιση, στην επίθεση κατά της Αρι-

στεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, του Υπουρ-

γού με τον κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος

χτες, και αυτός, φιλοτέχνησε την ει-

κόνα μιας Αριστεράς “καταστροφέα”

της χώρας, που αν κυβερνήσει, θα με-

τατρέψει την Ελλάδα σε “Κούβα της

Μεσογείου”!!!»

Απύθμενο το θράσσος του Υπουργού Οικονομικών!

Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα νεολαίας 

η Θεσσαλονίκη  

για το 2014
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ΑΔΑ: 4576ΩΨΖ-Τ8Ω

Ελληνική Δημοκρατία Ημε/ναι 4-11-2011

Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Αρ. Πρωτ. 68091

Τεχνική Υπηρεσία

Περίληψη Διακήρυξης

1. Ο Δήμος Βάρης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

έργου: «Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων» με προϋπολογισμό

456.754,11 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα

της υπηρεσίας Δ/νση Δημοτικού Καταστήματος: Βασ. Κωνσταντίνου 25,

Βάρη, Τ.Κ. 166 72, μέχρι την Πέμπτη 1-12-2011 και ώρα 12.30 π.μ. Η δια-

κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213- 20 30 430 & 431 - FAX επικοινωνίας 213

20 30 439, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Α. Μέμος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-12-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.0

π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκ-

πτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4α του Ν1418/84 και του άρθρου 6 του

Π.Δ. 609/85 , όπως τακτοποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο-

ληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 2η & 3Π τάξη για έργα εντός Νομού β) αλλοδα-

ποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρα-

τούμενο και γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων

στην τάξη Α2- 1π και 2Π του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ-

ΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του

Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 7.230,0 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών & τριάντα

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. και ίδιους πόρους.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

ΒΑΡΗ 04-11-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Σπυράγγελος Πανάς  Αναπληρωτής Δημάρχου

ΑΔΑ:457ΩΩΨΖ-Μ07

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός  Αττικής Αρ.πρωτ.: 70580 

Δήμος Βάρης – Βούλας -Βουλιαγμένης Βούλα 16 Νοεμβρίου 2011

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης / Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρε-

σίας κ Πολεοδομίας εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08

(ΚΔΕ), την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης υπ΄

αριθμ. 134/18.10.11 της Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο μειοδοτικό δια-

γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα υποβολής προσφο-

ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08, την

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευ-

τικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και αποκατάσταση τομών», προϋπο-

λογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 13-12-2011 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία

της Δημοτικής Ενότητας Βάρης Β. Κωνσταντίνου 25, Βάρη  Τ.Κ. 16672).  

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφ¨ όσον ανήκουν

στις Α2, 1η, 2η τάξεις για έργα κατηγορίας υδραυλικών.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει

την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργα-

νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους

καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμε-

νες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποι-

ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7

του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι

κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με

ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφό-

ρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του

άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-

χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της

κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να ανα-

γράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολο-

γισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη

δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγο-

ρίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις

Α2,1η,2η, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προ-

ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση

ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως

μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-

νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 «κύρια

κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-

σκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 3.985,45 ευρώ

και απευθύνεται στο   Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και έχει χρόνο

ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημε-

ρομηνία δημοπράτησης (άρθρ. 24 παρ. 2 και 3 του  Ν. 3669/08).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες (κατά την διάταξη του

άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08).

Το έργο είναι ανταποδοτικό (παρ. 2 αρθρ. 14 του Ν. 1068/80).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα

γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Κωνσταντίνου 25, Βάρη 1ος

όροφος, Τ.Κ. 16672, τηλ. 2132030430-431 και από ώρα 8 π.μ. έως 12.30

μ.μ. μέχρι και την Πέμπτη 08-12-2011.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοι-

νωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13936
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΤΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ   ΚΑΙΣΙΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ.: 210-7292601 έως 608 Αρμόδιος: Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική μυ-
στική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση
αριθμ. 185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2012, συνολικής δαπάνης 328.400,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δη-
μοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διε-
ξαγωγής Διαγωνισμού, στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα στις
11:00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 20.197 ευρώ. Όσοι επιθυμούν να λά-
βουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει α) όταν θα τις στείλουν ταχυδρομικά
να έχουν κατατεθεί την προηγουμένη ημέρα διενέργειας του δ/σμού μέχρι
τις 14:00μ.μ. και β) όταν θα τις φέρουν προσωπικά ο χρόνος λήξης της
προθεσμίας κατάθεσης συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης των προσφορών. 
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό
προμήθεια αγαθών, και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμη-
θευτών κλπ όπως αναφέρεται αναλυτικά στον ΕΚΠΟΤΑ και Π.Δ. 60/2007
με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν απόδειξη εγγραφής τους σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από
τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επι-
μελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα
Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα απο-
στέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη
της σχετικής αίτησης. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα
παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής
αίτησης. 
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των χιλίων
(1.000) ευρώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού
είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (Τηλ. 210-7292601 έως 608 FAX: 210-
7292621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου αξίας
δέκα πέντε (15) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορη-
γούνται από 28/11/2011 έως 12/12/2011. 

Ο Δήμαρχος
ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 18/11/2011   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37249

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ιθάκης 12 - 15344 - Γέρακας 

Τηλ: 210.66.04.645 - Fax: 210.66.04.646                                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία  «μεταφορά μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης

Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτους 2011-12» Αρ. Υπ. 49/11  τροπ.

31/2011  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την μεταφορά μαθητών Α΄θμιας
και Β΄θμιας εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτους 2011-12
Αρ. Υπ. 49/2011,  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 360.512,94 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προ-
σφοράς ανα δρομολόγιο.   
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης στο Γέρακα, την
28/12/2011 ημέρα. Τετάρτη, ώρα. 10.00 Μετά το πέρας αυτής της ώρας
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κα-
τατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για
ποσό που αντιστοιχεί στο 3% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για τα δρομολόγια στα οποία θα υποβληθεί
προσφορά 
Πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού και έντυπο οι-
κονομικής προσφοράς, παρέχονται από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Παλλήνης Αρμόδιος Δημήτριος Λιάμης Ιθάκης 12 Γέρακας
Τηλέφωνο 2106604648.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γέρακας 25/11/2011 Αρ. Μελ.: 05/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙ-

ΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατα-

κύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την “Μίσθωση Τουριστικών

Λεωφορείων για την μεταφορά δημοτών σε απομακρυσμένες περιοχές ”,

αρ. μελ. 05/2011, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 42/024-11-2011 απόφαση

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας

ανέρχεται στο ποσό των 59.800,00 + 7.774,00 (13% Φ.Π.Α.) = 67. 574,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Παλλήνης, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, 5η του

μηνός Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προ-

σφορών 10:00π.μ και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου

και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγ-

γυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 3.378,70€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από από την Τρίτη 29

Νοεμβρίου 2011, ώρες 10:00 – 13:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πλη-

ροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος  τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού

Συμβουλίου θα διεξαχθούν την 10-12-2011, ημέρα

Σάββατο και ώρα

10.00π.μ -17.00 μ.μ στην Πνευματική Εστία του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στην οδό Ζε-

φύρου  αρ. 4
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011

για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932

784909 - 6945 695974 - 6945 433845

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο

πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. Τηλ. 6977 288947.

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην Παλαιά Φώκαια διαμέρισμα 60τ.μ. (2ος

όροφος), 100 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλέφωνα 22990

66268 & 6938816174.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ.

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφι-

κής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και

μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχα-

νικών αναλαμβάνει την πλήρη δια-

δικασία ένταξης οποιουδήποτε

ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.

Τηλ. 210 8956.066

Κιν. 6973496400, 6937 150688

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής

- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)

- Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
Φιλόλογος με πολυετή πείρα και  άριστη μεταδοτικότητα,

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σίγουρη επιτυχία!

Πολύ καλές τιμές! τηλ. 2106623932 / 6944919230

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

Εκτακτη επιχορήγηση στην 

Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση 

στην Παλλήνη

Την έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλο στη συνεδρίαση της 15/11 για κάλυψη λειτουργικών εξόδων των σχολι-

κών μονάδων.  Ετσι ελπίζουμε ότι θα καλυφθούν οι εργαζόμενοι για την

καθαριότητα των σχολικών μονάδων που δεν τους έχουν καταβληθεί μισθώματα

και οι ανάλογες εισφορές στο ΙΚΑ

Το ποσό αυτό, βάση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις καθαρίστριες

(ΦΕΚ 672/τ.Β’/17.4.2008) και τα δηλωθέντα των υπεύθυνων Διευθυντών των σχο-

λικών  μονάδων, ανέρχεται στο ποσό των 32.641,62 ευρώ για τη Σχολική Επι-

τροπή Πρωτοβάθμιας και  στο ποσό των 25.465,66 ευρώ για τη Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.

Ζητήστε την
ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα
www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Ο σίδηρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ιχνοστοιχεία

για τον ανθρώπινο οργανισμό, αφού συμμετέχει στη δημι-

ουργία της αιμοσφαιρίνης και ενζύμων υπεύθυνων για τη

μεταφορά οξυγόνου στα όργανα και στους μυς. Επιπλέον,

ο σίδηρος συμβάλλει στην επιτέλεση των λειτουργιών των

κυττάρων, στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού ενάν-

τια στις λοιμώξεις, αλλά και στη φυσιολογική λειτουργία

του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Η  συνολική ποσότητα σιδήρου διαφέρει από άτομο σε

άτομο. Ο σίδηρος κατανέμεται στην αίμη του μορίου της αι-

μοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Περίπου 1 γραμ-

μάριο βρίσκεται αποθηκευμένο στο ήπαρ, στον σπλήνα και

στον ερυθρό μυελό των οστών.

Οι κύριες μορφές σιδήρου στον ανθρώπινο οργανισμό είναι:

ο αποθηκευμένος σίδηρος (ως φερριτίνη και αιμοσιδηρίνη),

ο σίδηρος που βρίσκεται στην κυκλοφορία του αίματος δε-

σμευμένος πάνω στην τρανσφερίνη και τέλος, ο σίδηρος

που μεταφέρει οξυγόνο μέσω της αιμοσφαιρίνης (στο αίμα)

και της μυοσφαιρίνης (στους μύες).

Αιτίες έλλειψης σιδήρου
Η έλλειψη σιδήρου στους αθλητές, αποτελεί φαινόμενο

που μπορεί να προκαλεί περιττή ανησυχία σε κάποιους, ενώ

πολλοί άλλοι μπορεί να το αγνοούν. Η αναιμία, λόγω έλ-

λειψης διαιτητικού σιδήρου (σιδηροπενική αναιμία) εμφα-

νίζεται πιο συχνά σε αθλητές αντοχής, σε νεαρές

αθλήτριες και σε άτομα που ασκούνται τακτικά σε αερόβια

αθλήματα παρατεταμένης διάρκειας και υψηλής έντασης.

Οι απαιτήσεις των αθλητών σε σίδηρο είναι λίγο αυξημέ-

νες συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό, καθώς υπάρχει αυ-

ξημένη καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων σε

καταστάσεις εντατικής άσκησης. Επίσης, κάποιοι αθλητές

τείνουν να μειώνουν την ενεργειακή τους πρόσληψη, είτε

με σκοπό την απώλεια βάρους, είτε από φόβο αύξησης του

βάρους τους. 

Άλλες αιτίες εμφάνισης έλλειψης σιδήρου μπορεί να είναι

οι χορτοφαγικές δίαιτες που είναι φτωχές σε σίδηρο και

περιέχουν σίδηρο που δεν απορροφάται εύκολα (με χαμηλή

βιοδιαθεσιμότητα), οι προπονήσεις σε υψόμετρο, η απώ-

λεια σιδήρου μέσω του ιδρώτα και των ούρων, η απώλεια αί-

ματος λόγω της έμμηνης ρύσεως στις γυναίκες, η

ενδοαγγειακή αιμόλυση και οι τραυματισμοί. Ένα φαινό-

μενο που επίσης παρατηρείται στους δρομείς, είναι η κα-

ταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων, όταν το αίμα περνάει

από τα κάτω άκρα. Το έντονο χτύπημα του ποδιού στο έδα-

φος προκαλεί ουσιαστικά αιμόλυση. Το φαινόμενο λέγεται

“foot-strike hemolysis” και προφανώς είναι αναπόφευκτο για

τους δρομείς! 

Ένας αθλητής με έλλειψη σιδήρου, πέρα από το γεγονός

ότι μπορεί να έχει μείωση της αθλητικής απόδοσης, είναι

πολύ πιθανό να αισθάνεται ευκολότερα κόπωση στην προ-

πόνηση, αλλά και στην καθημερινότητά του, να εμφανίζει

αδυναμία, δυσκολία στη θερμορρύθμιση, ακόμη και μει-

ωμένη απόδοση στην πνευματική εργασία.Οι ανάγκες σε

σίδηρο στους αθλητές αντοχής και κυρίως στους δρομείς

αποστάσεων είναι αυξημένες κατά 70%. Όσοι ακολουθούν

χορτοφαγική διατροφή ή είναι αιμοδότες θα πρέπει να στο-

χεύουν σε πρόσληψη σιδήρου πολύ πιο πάνω από τις συ-

στάσεις. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες του Αμε-

ρικάνικου Κολλεγίου Αθλητιατρικής οι συστάσεις για την

πρόσληψη σιδήρου για τους άνδρες αθλητές είναι 8 mg την

ημέρα και 18 mg την ημέρα για  τις γυναίκες. 

Απορρόφηση σιδήρου
Η καθημερινή πρόσληψη σιδήρου εξαρτάται από τη σύ-

σταση του κάθε γεύματος και τη βιοδιαθεσιμότητα του σι-

δήρου, δηλαδή από το βαθμό απορρόφησης του σιδήρου

από τον οργανισμό. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως

το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα θαλασσινά, περιέ-

χουν αιμικό σίδηρο, που απορροφάται κατά 20- 50% . Από

την άλλη πλευρά, τα λαχανικά, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί

και τα όσπρια περιέχουν μη αιμικό σίδηρο, που απορροφά-

ται σε ποσοστό 2-20%, έχει δηλαδή πιο περιορισμένη βιο-

διαθεσιμότητα.

Η βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου επηρεάζεται επίσης από

άλλα συστατικά των γευμάτων. Η βιταμίνη C είναι το πιο

επιτυχημένο ενισχυτικό της απορρόφησης του σιδήρου.

Από την άλλη πλευρά, τα δημητριακά τύπου bran, η πη-

κτίνη, το φυτικό οξύ (προϊόντα σόγιας), οι πολυφαινόλες

(κόκκινο κρασί), οι τανίνες του τσαγιού, το ασβέστιο (γάλα,

τυρί,  καφεΐνη), εμποδίζουν την απορρόφηση σιδήρου.

«Σιδερένια» διατροφή
•    Βάλτε καθημερινά στη διατροφή σας μια καλή πηγή βι-

ταμίνης C (πορτοκάλια, ακτινίδια, φράουλες, ντομάτες,

μπρόκολο, λάχανο, πιπεριές, σπαράγγια) καθημερινά για να

βοηθήσετε στην απορρόφηση σιδήρου. Έχει αποδειχτεί, ότι

η κατανάλωση 100ml χυμού πορτοκαλιού τριπλασιάζει την

απορρόφηση του σιδήρου.

•    Φροντίστε να συνοδεύετε το κρέας, το ψάρι, τα θαλασ-

σινά, αλλά και τα όσπριά σας με λίγο λεμόνι.

•    Καλό είναι να αποφεύγετε την κατανάλωση καφέ ή τσα-

γιού, παράλληλα με τα γεύματα ή αμέσως μετά. Καλό είναι

να περιμένετε περίπου 2 ώρες μετά το γεύμα.

•    Δεν πρέπει να ξεχνάτε πως κάποια αναψυκτικά και σο-

κολάτες περιέχουν καφεΐνη. Καλό είναι τέτοιου είδους

αναψυκτικά και σοκολάτες να μην συνοδεύουν τα γεύματα.

•    Είναι επίσης γνωστό, ότι το ασβέστιο ανταγωνίζεται τον

σίδηρο στην απορρόφησή του από το γαστρεντερικό σύ-

στημα. Καλό είναι να μην συνοδεύονται τα γεύματα που

είναι πλούσια σε σίδηρο με τυρί ή γαλακτοκομικά.

•    Τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο, με υψηλή βιοδιαθεσιμό-

τητα, είναι το συκώτι, αλλά και το μοσχαρίσιο κρέας, καθώς

επίσης και οι σαρδέλες. Επίσης, καλές πηγές σιδήρου είναι

το σκούρο κρέας των πουλερικών, ο κρόκος του αυγού, οι

γαρίδες και τα ψάρια.

•    Υπάρχουν φυτικές τροφές που περιέχουν σίδηρο σε ικα-

νοποιητική ποσότητα (οι φακές, τα μανιτάρια, οι αγκινάρες,

τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα αποξηραμένα φρούτα,

οι πατάτες, ο αρακάς, το αβοκάντο, αλλά και το ψωμί ολι-

κής άλεσης), όμως απορροφάται σε μικρότερο βαθμό. Πολύ

συχνά, τα δημητριακά πρωινού, αλλά και διάφοροι χυμοί

εμπλουτίζονται με σίδηρο και μετατρέπονται σε καλές

πηγές σιδήρου. 

•    Εμπλουτίστε με καλές πηγές σιδήρου την διατροφή

σας: ξερά φρούτα, καρύδια, αμύγδαλα και φύτρα σιταριού

σαν γαρνιτούρα. 

Συμπληρώματα
Για τη χορήγηση συμπληρωμάτων θα πρέπει να συμβου-

λευτείτε τον γιατρό σας και να ενημερωθείτε από τον διαι-

τολόγο σας γιατί η συμπληρωματική λήψη σιδήρου

εγκυμονεί κινδύνους και δεν θα πρέπει να γίνεται αλόγι-

στα. 

Παναγιώτης Κλειάσιος
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

medNutrition

Ο σίδηρος και η χρησιμότητά του

Ελεγχος ακουστικής οξύτητας

στο ΚΑΠΗ 3Β

Το ΚΑΠΗ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στα

πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, θα πραγματο-

ποιήσει δωρεάν έλεγχο ακουστικής οξύτητας στα

μέλη του. 

Εντευκτήριο ΚΑΠΗ Βούλας:

Σάββατο 26 Νοεμβρίου,  ώρα 10:00-13:00

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-13:00

ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
και ΔΩΡΕΑΝ εξέταξη στο Μαρκόπουλο

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε συνεργασία με το

Δήμο Μαρκοπούλου και το Κέντρο Υγείας Μαρκο-

πούλου, διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης του

κοινού για τη νόσο της Γαστροοισοφαγικής Παλιν-

δρόμησης, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου από τις 17.00

– 21.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού

Συμβουλίου «Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου» (β΄

όροφος Δημαρχείου Μαρκοπούλου).

Στο χώρο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί ΔΩ-

ΡΕΑΝ έλεγχος Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και

Σπιρομετρήσεις.
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Εκτός συνέχειας άφησε ο Πρω-

τέας τον Απόλλωνα Πτολεμαΐδας

την περασμένη Κυριακή στη

Βούλα και δείχνει ικανός να επα-

ναλάβει το περσινό θαύμα όταν

έφτασε μια ανάσα από την κατά-

κτηση του τροπαίου. Παρά την

απουσία της βασικής σέντερ Παν-

τέλη λόγω τραυματισμού, οι παί-

κτριες του Δάγλα πήραν σπουδαία

νίκη με 59-51. Ο Απόλλων πήρε

σκορ αποκλειστικά από τις δύο

Αμερικανίδες, Έβανς και Ντ' Αμικο

(43 από τους 51 πόντους), αλλά το

βάθος του Πρωτέα έπαιξε σημαν-

τικό ρόλο. Η Δήμητρα Μπαρμπε-

ρίδου στην καλύτερη φετινή της

εμφάνιση με 19 πόντους και 4 τρί-

ποντα εκτέλεσε την Πτολεμαΐδα

ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η

Ασπασία Γριμπαβιώτη με την

άμυνά της. 

Τα αποτελέσματα της φάσης των

«16»:
ΦΕΑ – Αστέρας Εξ. 63-45

Πανιώνιος - ΔΑΣΑΛ 61-57

Ελληνικό – Άρης 64-49

Πρωτέας Βούλας – Απόλλων Πτ. 59-51

ΠΑΟΚ – Εσπερίδες 51-63

Παναθλητικός – Παναθηναϊκός 53-56

Απόλλων Καλ. – Κρόνος Αγ. Δημ. 47-68

Τιτάνες Δρ. – Αθηναϊκός 53-78

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤ. 59-51

Δεκάλεπτα: 13-15, 24-28, 39-32, 59-51 

Διαιτητές : Μπλέτσας, Σπυρόπουλος

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας, Κουρμού-

λης): Γριμπαβιώτη 5(1), Βαλέτα 3, Σπαθά-

ρου 11(1), Μπαρμπερίδου 17(4),

Κασάπογλου 6, Σπυριδοπούλου  6(1), Τσέ-

ρου 6, Νικολοπούλου , Κύρου, Σιδηροπού-

λου, Μελά, Ισκιόγλου 5

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Κούκος) : Κο-

τζαίτση , Ντ Αμίκο 22, Λογδανίδου, Κυρα-

τζή 1, Καραδήμα 5, Eβανς 21(1), Κωτούλα

2, Πισιάνη.

Tα ζευγάρια των προημιτελικών (05/02)

Πρωτέας Βούλας - Πανιώνιος

Κρόνος Αγ. Δημ. - Παναθηναϊκός

Ελληνικό - Αθηναϊκός

Εσπερίδες - ΦΕΑ

Με πολλές επιτυχίες ξεκίνησε η χρο-

νιά για τους αθλητές του ΟΑ Βουλιαγ-

μένης «οι μικροί άσσοι» καθώς στο 9ο

πανελλαδικό πρωτάθλημα το οποίο

διεξήχθη στον Μαραθώνα, διακρίθη-

καν σε πολύ υψηλές θέσεις.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία κορί-

τσια 14, η Μπότσα Παρασκευή κέρ-

δισε την τρίτη θέση ενώ στα κορίτσια

των κοριτσιών κάτω των 16 ετών, η

Καπέλλα Αλίκη πήρε και αυτή την

τρίτη θέση. 

Στην κατηγορία των αγοριών κάτω

των 16 ετών, την πρώτη θέση πήρε ο

Στεργίου Γιάννης,

Προπονητής των παιδιών είναι ο Καμ-

πάκογλου Γιάννης.

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

πόνηση κερδίζουν σημαντικές θέσεις

ανάμεσα σε πολλούς ομίλους από όλη

την Ελλάδα. 

Κύπελλο Ελλάδας 2011

ΠΡΩΤΕΑΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 59-51

Με επιτυχίες ξεκίνησε η χρονιά 

για τον ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΙΟΡΤΗ XANTMΠΟΛ 5Χ5

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου σε συνεργασία με το

Γραφείο Φ.Α Ανατολικής Αττικής και τη Επιτροπή Ανάπτυ-

ξης ΟΧΕ  διοργανώνει εορτή Χάντμπόλ 5Χ5, την Κυριακή

27 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο Γ. Σ Πα-

πασιδερης (Κλειστό Γυμναστήριο) 

Οι ομάδες θα αποτελούνται από 5-7 παίκτες και 2 αναπλη-

ρωματικούς. Υπεύθυνοι Σωματείου Γ.Σ Κορωπίου Κακάκης

Μανώλης 6944 -444 -152 και υπεύθυνος Ανάπτυξης ΟΧΕ

Αναγνώστου Γεώργιος 6977- 385-744

1ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου

στον Κουβαρά  

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ο 1ος Αγώνας Ορεινού

Δρόμου που διοργάνωσε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου ο

Δήμος Σαρωνικού, στο δάσος του Κουβαρά. 

Ανδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, αλλά και μικρά

παιδιά – συμμετείχαν στον αγώνα και έτρεξαν σε μια μο-

ναδικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή 11 χιλιομέτρων.

Πρώτος τερμάτισε με χρόνο 42:40 ο αθλητής μεγάλων

αποστάσεων Γιάννης Χαμόδρακας, ενώ την πρώτη

τριάδα συμπλήρωσαν οι αθλητές Γιώργος Βαλαβάνης

(2ος) με χρόνο 42:49 και Ανδρέας Βογιατζής (3ος) με

χρόνο 42:51. Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ζήνια Σα-

νούδου με χρόνο 57:25, δεύτερη η Ελένη Κιουμουρτζή

(01:05:10) και τρίτη η Χρυσούλα Βήχου (01:05:30).  

Ο Δήμαρχος  Πέτρος Φιλίππου, συνεχάρη τους νικητές,

αλλά και  όλους τους αθλητές  που έλαβαν μέρος στον

αγώνα και ευχαρίστησε όλους όσους συνετέλεσαν στην

επιτυχία της διοργάνωσης.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους ολυμπιονίκες της ελληνο-

ρωμαϊκής πάλης Πέτρο Γαλακτόπουλο και Στέλιο Μυ-

γιάκη για την παρουσία τους και ευχήθηκε ο αγώνας

ορεινού δρόμου να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και

να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός με ακόμα μεγαλύτερη

επιτυχία και περισσότερες συμμετοχές. 

Στη συνέχεια χαιρέτισαν την εκδήλωση, η Αντιδήμαρχος

Κατερίνα Πρίφτη και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότη-

τας Κουβαρά Γιάννης Κίτσος. 
Ο 1ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου πραγματοποιήθηκε υπό την αι-

γίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και τη διοργάνωση

στήριξαν μια σειρά από φορείς και θεσμικά όργανα. 

Μετά το τέλος του αγώνα και την απονομή των επάθλων,

τα μέλη των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας

που συμμετείχαν στη διοργάνωση, πραγματοποίησαν

δράση καθαρισμού, φροντίζοντας να παραμείνει όμορφο

και καθαρό το δάσος και μετά το πέρας της εκδήλωσης.  
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Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού

& Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.)  μετά

την συγχώνευση επτά διαφορετικών

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

κοινοποιεί, μετά την έναρξη λειτουρ-

γίας του, τμήματα αθλητικών και πολι-

τιστικών δραστηριοτήτων για όλες τις

ηλικίες. 

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν στις

τρεις δημοτικές ενότητες αναλόγως

τη ζήτηση και τον αριθμό συμμετε-

χόντων: 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Για παιδιά ηλικίας από 7 – 14 ετών

με σκοπό μέσα από το παιχνίδι τα

παιδιά να μάθουν να εκφράζονται,

αναπτύσσοντας την φαντασία και

την δημιουργικότητά τους.  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:  Αφορούν

παιδιά και εφήβους παρέχοντας  εκ-

παίδευση σε διαφορετικά μουσικά

όργανα (κιθάρα - μπουζούκι ή  πιάνο

- αρμόνιο).  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ: Εκμάθηση Ελληνικών Πα-

ραδοσιακών Χορών.   

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ

(TANGO, SAMBA ORIENTAL κ.α.)

παιδιών και ενηλίκων.  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ: Παιδικής χο-

ρωδίας και ενηλίκων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ παιδιών και ενηλίκων. 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ενηλίκων. 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ενηλίκων.

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ενηλίκων.

ΣΚΑΚΙ Λειτουργεί παιδικό τμήμα. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΓΙΟΓΚΑ

ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σουηδική &

Αεροβική γυμναστική.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ PILATES ενηλίκων.  

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ για παιδιά 5 έως 12 ετών.

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

παιδικά μέχρι 12 ετών.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, παιδικά

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ παιδιών  

ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ παιδιών

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ενηλίκων και  παιδιών.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν μέχρι

30/6/2012. 

Εγγραφές γίνονται στον Ο.Α.Π.Π.Α.

Αφροδίτης 2 (πρώην Δημαρχείο

Βουλιαγμένης) 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-

2020750, 213-2020777.

Τμήματα δραστηριοτήτων του Οργανισμού των 3Β
Πολιτιστικά, Αθλητικά, 

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος διατήρησης: 3
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός ασφαλείας:K
ΔΗΜΟΣ Βούλα, 22-11-2011
ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αριθ. πρωτ. 71539
Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα Βαθμός Προτ/τας:Επείγον
Τηλ.: 2132020000 - Fax: 2109657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

Για την πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο Δήμος Bάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 62/2011
& 226/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες νομιμοποιήθηκαν
με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 43111/3-10-2011 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών &
υπ΄αριθ. 35613/32446/2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, την υπ’ αριθ. πρωτ. 19518/11-11-2011 έγκριση του Α.Σ.Ε.Π.,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την κά-
λυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βάρης – Βούλας -
Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας ανά Δημοτική
Ενότητα (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/17-08-2009) για τον πρώην Δήμο Βάρης,
(ΦΕΚ661/Β/2004,1393/Β/7-10-2005 και 995/Β/27-05-2009), για τον πρώην Δήμο
Βούλας & (ΦΕΚ 739/τ.Β΄/28-05-2010) για τον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης, για
τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προ-
σόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Ειδικότητα    Αριθμός           Ειδικά τυπικά προσόντα                   Χρον. διάρκεια  
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Οδηγοί 5 -Κάτοχοι διπλώματος Γ ΄ κατηγορίας 6 μήνες 
βυτιοφόρων -Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης

ΙΕΚ ειδικοτήτων ..(όπως αναλύονται
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011)

Ξυλουργός 1 Α. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απλυτήριος
Τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών – 
Επιπλοποιών  (όπως αναλύοναι
Στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011        8 μήνες

Ηλεκτρολόγοι 2 Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλ/γου
Α΄ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας.
Β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ
ή Τεχν. Επαγγελματικού Εκπ/ρίου
α΄ ή β΄ κύκλου …. (όπως αναλύονται
στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011      8 μήνες 

Σιδεράς 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
Τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών … 8 μήνες
(όπως αναλύονται στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011

Βοηθός 1  Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οχημάτων
Μηχανικού Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων

Β. Ομώνυμος ή  αντίστοιχος τίτλος... 8 μήνες
(όπως αναλύονται στην υπ’ Αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011

Οικοδόμος 1 Οποιοσδήποτε τίτλος Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριος
τίτλος …. (όπως Αναλύονται στην υπ’ αριθ. 
Σ.Ο.Χ. 2/2011 8 μήνες

Ελαιοχρωματιστής 1 Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ελαιοχρωματιστή ή … 
(όπως αναλύονται στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011 8 μήνες

ΤΕ 1 Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕ ή το 8 μήνες

Νοσηλευτριών ομώνυμο (όπως αναλύονται στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011
ΥΕ Οικιακών 1 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
Βοηθών Εκπαίδευσης … (όπως αναλύονται

Στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011      8 μήνες
ΤΕ 1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Φυσιοθεραπευτών Φυσιοθεραπευτή (όπως αναλύονται στην 

υπ’ αρ. Σ.Ο.Χ. 2/2011 8 μήνες
Κοινωνικών 1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Λειτουργών Κοινωνικού Λειτουργού … (όπως

Αναλύονται στην υπ’ αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2011 8 μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κωλύματα παροχής εργασίας κατά το

άρθρο 214 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Ν. 3584/2007.   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπη-
ρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας -Βουλιαγμένης ταχυδρομικώς με συ-
στημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, Τ.Κ.
166-73, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος
(Εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα
εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα: 
1.- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.- Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται).
3. -Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4.- Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης (Μόνο για τους οδηγούς)
5. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτεί-
ται)
6.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κωλύματα παροχής ερ-
γασίας κατά το άρθρο 214 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007.   
7.- Η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδιος
προς τούτο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Αποκλείεται
η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
8.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9.- Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον
έχουν και επικαλούνται επί πλέον κάποια από τις ιδιότητες που ρητά, ανα-
φέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, πρέπει να υπο-
βάλλουν μαζί με την αίτησή τους, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ  της 2/2011 ανακοίνωσης αποτελεί και το «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «13-01-2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούν-
ται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,  μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτη-
σης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων
→ Εποχικού (ΣΟΧ).

Πληροφορίες από το τηλέφωνο 2132020000 (κ. Ρωμαίου Ιωάννα – κ. Τσο-
νωνά Φωτεινή) και από ώρα 8.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Ο Δήμαρχος α.α.
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νίκες και ήττες του Πρωτέα

Α Κορασίδων 9η αγωνιστική  [ Σάββατο  19 / 11 ]

Πρωτέας Βούλας –Κρόνος 37-33 

Χωρίς να παίξουν το όμορφο μπάσκετ που μας έχουν συνηθί-
σει, οι κορασίδες κατάφεραν να κερδίσουν την πολύ αθλητική
ομάδα του Κρόνου.  Ο Πρωτέας ήταν μπροστά σχεδόν σε όλο
το παιχνίδι όμως δεν μπόρεσε να ανοίξει αρκετά την διαφορά
και ο Κρόνος απειλούσε συνέχεια, περνώντας μάλιστα μπρο-
στά στο σκόρ για λίγο στο τρίτο δεκάλεπτο.  Στο τέταρτο δε-
κάλεπτο οι κορασίδες έπαιξαν με περισσότερη ενέργεια και
κράτησαν τη νίκη που άξιζαν.

Τα δεκάλεπτα: 10-06, 18-12, 26-25, 37-33

Πρωτέας: (Κουρμούλης), Μπιτζανάκη Ρ. 6 ,  Παπαλιού,  Μιχαλο-
πούλου Α., Μπιτζανάκη Ε. 5,  Χριστοπούλου,  Αναστασίου,
Λαγού-Μειμάρογλου 6, Abdul Fattah , Κακούρη,  Βάνα,  Φασούλα
16,  Μιχαλοπούλου Μ. 2. 

Βαθμολογία : 9  Aγωνιστικής

1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16 8             8  0 561 305
2 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 15 8 7 1 617         302
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣ. 14 8 6 2 406        306
4 Α.Ο.Ν.Α. 13 8 5 3 382 352
5 ΠΡΩΤΕΑΣ Β. 13 8 5 3 341 314
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 12 9 3 6 354 428
――――――――――――――――――――――――――――――――
7 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛ. 11 8 3 5 335 384
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 10 8 2 6 264 417
9 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. Δ. 10 7 3 4 265 293
10 Π.ΦΑΛΗΡΟ 10 8 2 6 309 437
11 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 8 8 0 8 221 517

19/11/2011 [ 1η  Αγωνιστική ]  ΕΣΚΑΝΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ,
Α.Ο. ΣΟΥΡΜΕΝΑ- ΠΡΩΤΕΑΣ 7-82  

Παρ' όλη τη διαφορά δυναμικού,  η ομάδα του Πρωτέα προσπά-
θησε να παίξει σωστό μπάσκετ και να φέρει σε πέρας τα όσα δι-
δάσκεται καθημερινά στις προπονήσεις. Στο πρώτο φετινό
επίσημο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα  ΜΙΝΙ της ΕΣΚΑΝΑ σκό-
ραραν και οι δώδεκα παίκτες της ομάδας. 

22/11/2011[ 9η Αγωνιστική ] ΕΣΚΑΝΑ  Α` ΑΝΔΡΩΝ, ΦΟΙ-
ΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ 58-62

Η ομάδα του Πρωτέα παίζοντας χωρίς δύο βασικά στελέχη της

(Χάλαρης άρρωστος, Παπουλιδης τραυματίας) και με τον Γάρ-

γαλη με ράμματα αναγκαστικά στην δωδεκάδα, έπαιξε με ψυχή

και ζωντάνια καλύπτοντας τα κενά που δημιούργησαν οι απου-

σίες.   Σε εξαιρετική μέρα οι σουτέρ με 11 τρίποντα!!! και ο Σα-

μαράς κάτω από τα καλάθια. Οι έφηβοι σε κάθε παιχνίδι και πιο

ώριμοι...!!!

23/11/2011 [ 10η Αγωνιστική ] Α` ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΙΔΩΝ :
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ 66-60

Μετά από ένα ισοδύναμο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα της Δρα-

πετσώνας, παίζοντας αποφασιστικά στο δεύτερο και τρίτο δε-

κάλεπτο, δημιούργησε διαφορά, που παρά την προσπάθεια των

παικτών μας στο τέταρτο δεκάλεπτο, δεν ήταν δυνατόν να κα-

λυφθεί.

23/11/2011 [ 10η Αγωνιστική ] ΕΣΚΑΝΑ ΕΦΗΒΩΝ,
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ 54-53

Ο Πρωτέας ξεκίνησε δυνατά, παίζοντας με  ένταση και καλή πα-

ρουσία κάτω από τα καλάθια. Κέρδισε νωρίς πολλά φάουλ τα

οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκε χάνοντας πάνω από 15 βολές

σε όλο τον αγώνα, κάτι που αποδείχτηκε αποφασιστικό όπως

εξελίχτηκε το σκορ.   Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πολύ έντονο

με τους έφηβους να ισοφαρίζουν και να διεκδικούν τη νίκη. Μία

συρροή λανθασμένων σφυριγμάτων από τους διαιτητές οι οποίοι

σε μερικές φάσεις αγνοούσαν βασικούς κανόνες δεν το επέτρε-

ψαν.  Ο Πρωτέας έκανε ένσταση στο τέλος του αγώνα. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ SHOOTING CAMP
ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ 27-30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το  SHOOTING CAMP θα διαρκέσει 4 μέρες (27-30 Δε-
κεμβρίου) και θα  έχει περιορισμένο αριθμό συμμετο-
χών.  Πληροφορίες στη Γραμματεία του Συλλόγου
[τηλ. 2108953823 ] και στον Τεχνικό Υπεύθυνο Μάνο
Μανουσέλη.




