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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Ο Νεύτων έγραφε ελληνικά!

Δικαιώθηκαν οι συμβασιούχοι
και ο Δήμος Μαρκοπούλου 

Σελίδα 12

Σελίδες 
5, 12, 14

Εθελοντικές δράσεις...

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γ.Α.Π. & ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

Σελίδα 10

“Αν δεν πάρουμε την “δόση” μας, δεν θα ‘χουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις”. Ψέματα!

Για μισθούς και συντάξεις δαπανήθηκαν 21,791 δις € το 2010 και 21,308 το 2011

Τα κρατικά έσοδα  ήταν 55,176 δις € το 2010 και 55,560 δις € το 2011!
Υπάρχει ένα έλλειμμα και μια

αναντιστοιχία εσόδων - εξόδων στο

Δημόσιο αλλά δεν εξετάζουμε στο

παρόν φύλλο τα αίτια. 

Το βασικό όμως μέγεθος που δημι-

ουργεί το έλλειμμα είναι η εξυπη-

ρέτηση του δημόσιου χρέους. Η

αποπλήρωση των τοκογλυφικών

δανείων.

Αν πάρουμε τα στοιχεία της εξέλιξης των μεγεθών

του Κρατικού Προϋπολογισμού1 βλέπουμε συνοπτικά

τα εξής:

1. Για Μισθούς και Συντάξεις τα έτη 2009 έως 2011

δαπανήθηκαν συνολικά σε δισεκατομμύρια ευρώ:

2009 2010 2011

24,136 21,791 21,308

Για τόκους:

12,325 13,260 15,920

Κι ενώ βλέπουμε τους μισθούς και τις Συντάξεις να

πέφτουν από τα 24 δις το 2009, στα 21 δις το 2011, οι

τόκοι ανεβαίνουν από 12 δις το 2009, στα 16 δις το 2011. 

Τα κρατικά έσοδα στα αντίστοιχα χρόνια, από

έμμεσους και άμεσους φόρους ήσαν:

Το 2009 Το 2010 Το 2011

48,545 55,176 55,560 δις ευρω

Γιατί λοιπόν έχουμε έλλειμα, αφού τα έσοδα είναι 2,5

φορές πάνω απ’ τους μισθούς και τις συντάξεις;

Επειδή αυξάνουν οι υποχρεώσεις προς τους

δανειστές μας. 

Οι δανειστές “μας”! Αυτό το “μας”, λέγεται με

ιδιαίτερα “ερωτικό” τρόπο, από τους κρατούντες.  
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Συνάντηση
Βορίδη - Καλαντζή
για θέματα
Παλλήνης

σελίδα 12

Τα γράφουμε για να τα διαβάσουν οι ...νέοι της τρίτης
ηλικίας, που δεν μπαίνουν στο ίντερνετ.

Προϋπολογισμός, 
Επιχειρησιακό και Πρόγραμμα

δράσης στο Κορωπί 
Σελίδα 13

Μας τρομοκρατούν με ΨΕΜΑΤΑ για να αποδεχθούμε το νέο μνημόνιο



2 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Λες και είναι οι εραστές μας! Κατά

τον ίδιο τρόπο μνημονιακοί

πολιτικοί και μιντιακοί παπαγάλοι

που βαφτίζουν την επαχθή

δανειοδότησή μας, σε “βοήθεια”,

“επιδότηση”, “επιχορήγηση”, λες και

μας τα χαρίζουν!...

Τα δάνεια είναι επαχθή και

τοκογλυφικά διότι:

Ενώ εμείς, οι Ιταλοί και οι άλλοι

δανείζονται με 7, και 8%, οι

Γερμανοί και οι Αμερικανοί των

ΗΠΑ, δανείζονται με 1,7% και 1%

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αφού μας

δένουν χειροπόδαρα με τις νέες

δανειακές συμβάσεις, μας

δανείζουν “χατηρικά” με 5,3 και

4,3%!

Δηλαδή χωρίς να κάνουν τίποτα,

χωρίς να παράγουν, χωρίς να

πουλάνε, βγάζουν 400 και 500%

τριπλάσια, το ολιγότερο, απ’ ότι

εκείνοι δανείζονται, απ’ τις αγορές!

Είμαστε και πολύ Μ..., αν δεν

είμαστε αυτόχειρες ή προδότες. 

Αυτόν τον απαίσιο ρόλο έχει

αναλάβει η Κυβέρνηση του Γ.Α.Π.

και πρόσφατα του παράνομου

“Πρωθυπουργού” και τοποτηρητή

των τοκογλύφων, ΛουΠ.

Έχουν αναλάβει με επίφαση

νομιμότητας, με διάτρυτο, τι

διάτρυτο; ξεσκισμένο μανδύα

συνταγματικής ψευδονομιμότητας,

να εξασφαλίσουν τα λεφτά των

τοκογλύφων και το ξεπούλημα της

χώρας. Εισπρακτική και μεταπρατική

“εταιρεία” είναι. Έχουμε 2η

Φραγκοκρατία. Ας το καταλάβουμε

και ας πράξουμε αναλόγως. 

___________
1. Υπ. Οικονομικών, Γεν. Λογιστήριο

του Κράτους, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2011, πίνακας 5-7.

Μήνυμα δημάρχου Παλλήνης Σελ. 6

Αντιπαραγωγικές αντιπαραθέσεις
στο Μαρκόπουλο Σελ. 6

Οδεύει προς επίλυση το αποχε-
τευτικό στο Σαρωνικό Σελ. 7

Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

10χρονα γενέθλια το euro! Σελ. 8

Αναμνήσεις από την Αθήνα της

νιότης μου (Μέρος Β) Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Μπλουζάκι για την Ελλάδα
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Κοινωνική προσφορά στο Κορωπί Σελ. 13

Επιστολές Σελ. 11

Τα μεταλλαγμένα είναι εδώ Σελ. 15

Βραβείο έρευνας στον Στάθη
Αβραμίδη Σελ. 22

Εφυγε από τη ζωή ο Γιάννης

Ιωαννίδης Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γ.Α.Π. & ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ 

και ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ στα 3Β

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ

... Απαγορεύεται η αναγραφή, ανάρτηση ή προσάρτηση
κάθε είδους ενδεικτικών πινακίδων, επιγραφών ή διαφη-
μιστικών στοιχείων, κάθε πράξη διαφήμισης, η επικόλ-
ληση εντύπων ή χειρογράφων κάθε μορφής, η
αναγραφή, ανάρτηση ή προβολή συνθημάτων, ονομάτων,
συμβόλων, παραστάσεων ή προσκλήσεων, καθώς και η
διακίνηση και προβολή ιδεών...

Σελίδες 16, 17, 19

Με απόφαση του δημαρχεύοντος

Αντιδημάρχου 3Β Σπύρου Πανά

(Βούλα: 9/11/2011,  αριθ. πρωτ.

68974 - απόφαση 398 /2011) προ-

σελήφθη στο Δήμο 3Β, ειδικός

σύμβουλος «για παροχή συμβου-
λών σε θέματα ανάπλασης έργων
πρασίνου» ο Πέτρος Φεβρανό-

γλου του Ελευθερίου, ΤΕ Φυτικής

Παραγωγής του Τεχνολογικού Εκ-

παιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

Την γνωστοποίηση της πλήρωσης

θέσης έκανε στην εφημερίδα

“Εστία”(;) 25/10/11. Ο προσληφθείς

έκανε αίτηση την 1/11/11 και όπως

σημειώνεται στο αποφασιστικό:

«από τα στοιχεία που προσκόμισε
o ενδιαφερόμενoς, προκύπτει ότι

πληροί τις προϋποθέσεις των προ-
αναφερόμενων διατάξεων και έχει
την απαιτούμενη εμπειρία».
...«Για τη δαπάνη που απαιτείται
θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου
για το έτος 2011».
Τα καθήκοντα, με τα οποία θα απα-

σχοληθεί, ο ειδικός σύμβουλος

είναι η παροχή συμβουλών σε θέ-

ματα ανάπλασης έργων πρασίνου

του Δήμου.

Η πρόσληψη, θα ολοκληρωθεί, με

την υπογραφή από τον προσλαμβα-

νόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-

νου, με την οποία και συνάπτεται η

εργασιακή σχέση με το Δήμο.

«Η δαπάνη που προκύπτει,  έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου οικονομικού έτους
2011, στον Κ.Α. 00-6031.001».
Ας τον αναζητήσουν οι σύμβουλοι

να δούμε και πόσα πληρώνεται!

Εδώ ταιριάζει η παροιμία «όλα τα
έχει η Μαριωρή ο φερετζές της
έλειπε». Γιατί ο Δήμος έχει μείνει

με ελάχιστους εργάτες καθαριότη-

τας και αυτό φαίνεται στους δρό-

μους, αλλά είναι και οικονομικά στο

κόκκινο. Εχει απλήρωτους προμη-

θευτές με χοντρά ποσά και πήρε

απόφαση να τους πληρώνει σε δό-

σεις επί δύο χρόνια!!!

Αννα Μπουζιάνη

Και ειδικός σύμβουλος πρασίνου στα 3Β!!!
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Ενας ενεργός πολίτης αντιδρά!

Ο τέως Δημοτικός σύμβουλος Γιάννης

Κουρεμέτης, χωρίς καρκινοβατήματα,

χωρίς θόρυβο, χωρίς πάθος, αλλά με νη-

φαλιότητα, σύνεση και υπεύθυνα ως

ενεργός δημότης, αφού ανέμενε επί τε-

τράμηνο και πλέον, να ενεργήσει, ως

όφειλε, η Δημοτική αρχή σύμφωνα με

τις επιταγές του νόμου - πράγμα που δεν

έπραξαν όσοι πρωτίστως έπρεπε να

ενεργήσουν - προσέφυγε στη δικαιο-

σύνη. Κατέθεσε στον Εισαγγελέα Ποινι-

κής Δίωξης αναφορά, την περασμένη

Τετάρτη (4/1/12 αρ. πρωτ. 336), αναφέ-

ροντας τα πραγματικά γεγονότα, που

συμβαίνουν στο Δήμο 3Β, και ιδίως την

ανυπαρξία Δημάρχου, πλέον του τετρα-

μήνου.

Στην αναφορά του ο Γιάννης Κουρεμέ-

της σημειώνει όσα κατά καιρούς η

ΕΒΔΟΜΗ έχει επισημάνει.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«...τους τελευταίους τέσσερις μήνες, με

χρονική αφετηρία την 25.8.11, οπότε και

επεσυνέβη το ατυχές και συνάμα λυ-

πηρό γεγονός της αιφνίδιας πλην όμως

σοβαρής ασθένειας του Δημάρχου Γρη-

γορίου Κασιδόκωστα, ο οποίος έκτοτε

(ήτοι για διάστημα τεσσάρων μηνών και

πλέον) αδυνατεί να ασκήσει τα καθή-

κοντά του και “αναπληρώνεται” από τον

Αντιδήμαρχο Σπυρ. Πανά. Μία “αναπλή-

ρωση”, η οποία αμφισβητείται έντονα,

τόσο από τους κόλπους της συμπολί-

τευσης (ήδη Δημοτικοί Σύμβουλοι, μετά

την παρέλευση μηνός από τις 25.8.11,

οπότε και η απουσία του Δημάρχου ήταν

απολύτως δικαιολογημένη σύμφωνα με

τον ισχύοντα νόμο, με άρθρα και ανα-

κοινώσεις δημοσιευμένα στον τοπικό

Τύπο, έχουν διαφοροποιηθεί σε ότι

αφορά στον τρόπο λειτουργίας της Δη-

μοτικής αρχής) όσο και από την Αντιπο-

λίτευση, αλλά και τον λαό της Βούλας,

ως προς τη νομιμότητά της και συνακό-

λουθα ως προς τη νομιμότητα τόσο των

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

το οποίο έχει συγκληθεί κατά το διά-

στημα αυτό, όσο και των πράξεων που

έχουν εκδοθεί από τον αναπληρωτή του

Δημάρχου και άπτονται ιδιαιτέρως σο-

βαρών ζητημάτων του Δήμου».

Και συμπληρώνει: «Ο ισχύων νόμος

3852/2010, είναι απόλυτα σαφής και

πλήρως αναλυτικός, ιδίως στο άρθρο 60

παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 61

παρ. 5, όπου προβλέπεται η διαδικασία

που πρέπει να τηρηθεί στην περίπτωση

που η θέση του Δημάρχου μείνει κενή

για οποιονδήποτε λόγο»

Σημειώνει ότι ο νόμος 3852/10 (“Καλλι-

κράτης”) στο άρθρο 60 ορίζει ρητά ότι:

«Αν η θέση του Δημάρχου μείνει κενή

για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθε-

σμία δέκα πέντε ημερών, αφότου κενώ-

θηκε η θέση, οι σύμβουλοι του

επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται

σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρό-

σκληση του συμβούλου του συνδυασμού

αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισ-

σότερους σταυρούς προτίμησης και

...εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και

με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των συμβούλων του συνδυα-

σμού, έναν από αυτούς ως δήμαρχο...».

(Σ.Σ.: Εδώ η κύρια ευθύνη εντοπίζεται

στους δημοτικούς συμβούλους της πλει-

οψηφίας, - πλην Ηλέκτρας Τσιριγώτη και

τινων άλλων - και ιδίως η ευθύνη βαρύνη

την πλειοψηφήσασα σύμβουλο Γεωργία

Μαρτίνου, και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δ.

Αναστασίου, αλλά και σε όλο το Δημο-

τικό Συμβούλιο που ανέχθηκε παθητικά

την παρανομία).

Ακολούθως ο Γ. Κουρεμέτης συμπληρώ-

νει: «...Η χρονική δε αφετηρια έναρξης

των δεκα πέντε ημερών, αφότου κενώ-

θηκε η θέση σύμφωνα με την ανωτέρω

διαδικασία, διευκρινίζεται στο άρθρο 61

παρ.5 του ιδίου νόμου, όπου ορίζεται ότι

ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επι-

τρέπεται να απουσιάζουν περισσοτεορ

από τριάντα ημέρες συνολικά κάθε

χρόνο, χωρίς την άδεια του δημοτικού

συμβουλίου, ενώ η απουσία αυτή μπορεί

να παρατείνεται για εξαιρετικούς λό-

γους, έως τρεις μήνες, με άδεια του

συμβουλίου».

Εδώ η ευθύνη των δημοτικών συμβού-

λων και ιδιαιτερα του Προέδρου εντοπί-

ζεται και στο γεγονός ότι άφησαν το

Δήμαρχό τους ακάλυπτο, αφού δεν του

χορήγησαν την επιβαλλόμενη 2μηνη πα-

ράταση άδειας για “εξαιρετικούς λό-

γους”.

Και “εξαιρετικός λόγος” βεβαίως είναι η

βαριά ασθένεια του Δημάρχου, που τον

καθιστούσε ανίκανο ακόμη και να αιτή-

σει την εν λόγω παράταση αδείας και το

Δ.Σ. “στρουθοκαμήλιζε”, ότι δεν έχει

σχετική αίτηση του Δημάρχου - πράγμα

που δεν απαιτείτο από τη σχετική διά-

ταξη του νόμου - ενώ ο δικηγόρος του

Δήμου τους επεσήμανε ότι αυτή, η αί-

τηση, δύναται να θεωρηθεί ως “εικαζό-

μενη”.

Αντί λοιπόν των προβλεπόμενων νομί-

μων ενεργειών, το Δημοτικό Συμβούλιο

και ειδικότερα η πλειοψηφία, με προ-

εξάρχοντα τον αναπληρωτή Αντιδή-

μαρχο Σπυράγγελο Πανά, που είχε κάθε

ιδιοτελή λόγο να το πράξει, επέλεξε να

δολιχοδρομεί* κάνοντας παρελκυστικά

ερωτήματα σε δικηγορικά γραφεία, Πε-

ριφέρειες, Υπουργεία και Νομικά Συμ-

βούλια. Οφειλαν να ρωτήσουν τους

δικηγόρους του Δήμου κι εκείνοι όφει-

λαν να γνωρίζουν - και γνωρίζουν - και

αναλόγως να συμβουλεύσουν και να

υποδείξουν τα νόμιμα.

Η παρούσα αναφορά, καταλήγει ο Γ.

Κουρεμέτης, «εδράζεται στην βαθύτατη

επιθυμία μου να εφαρμοστεί ο ισχύων

νόμος, στην περίπτωση που εσείς, μέσω

της έρευνας που τυχόν διεξάγετε, κρί-

νετε ότι δεν έχει εφαρμοστεί και να

τεθεί επιτέλους ένα τέλος στη διαιώνιση

μίας αμφισβητούμενης κατάστασης ανα-

φορικά με τη νομιμότητα της λειτουρ-

γίας της Δημοτικής Αρχής και να

αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης των συμ-

φερόντων του Δήμου.

――――――

* δολιχοδρομώ = τρέχω μακρύ δρόμο - κωλυ-

σιεργώ

ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΡΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑ 3Β

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

κατέθεσε ο Γιάννης Κουρεμέτης
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― Σάββατο 14 & Κυριακή 15/1/12 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Πως να δολοφονήσετε τη γυναίκα

σας» του G. Axelrod

Αναρωτιέστε πώς; ακολουθήστε τα παρα-

κάτω βήματα:
1. Είστε αυστηρός μαζί της.

2. Υποδύεστε, όταν πρέπει, τον ερωτευμένο.

3. Διασκεδάζετε με τους φίλους σας.

4. Διοργανώνετε πάρτυ ……

Ήδη είπαμε αρκετά...

Από τον πολιτιστικό θεατρικό σύλλογο

“Ερωτέχνες”, στο Θέατρο «Μελίνα Μερ-

κούρη» ώρα: 8.00 μ.μ.

― Από Σάββατο 14 έως Παρασκευή

20/1/12 ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Έκθεση από τρεις σημαντικούς φωτογρά-

φους από το Ίλιον: Αποστολάκης Νίκος,

Μάχου Μαρία και Φουγιατζή Κατερίνα,

στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρες λει-

τουργίας: 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. καθημερινά

― Σάββατο 14/1/12 Εγκαίνια της έκθεσης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ BLUES
Με τους Nick and the backbone (Νίκος

Δουνούσης: κιθάρες, φωνή – Λάζαρος

Λαζαρίδης: μπάσο, Α. Αποστολάκης:

ντραμς), Καλλιτεχνικό Καφενείο, 9.30μ.μ.

― Τετάρτη 18/1  στα πλαίσια της έκθεσης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ROCK με τους Rebetoven
στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρα: 9.00μ.μ.

― Δευτέρα 16/1/12 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Ο γλύπτης και

η κοιμωμένη του» του Γιώργου Α. Χρι-

στοδούλου.

Για πρώτη φορά σε μυθιστόρημα, η βιο-

γραφία του Γιαννούλη Χαλεπά, του γλύ-

πτη από την Τήνο, που σημάδεψε την

τέχνη του 19ου αιώνα.

• Θα προλογίσουν οι: Κ. Ξυπνητού (θεα-

τρολόγος), Ν. Σηφάκης (δημοσιογράφος)

Αλ.Κοντοπάνος (δημοσιογράφος/εκδό-

της), Ηλ. Πετροπουλέας (ηθοποιός), Π.

Αποστολόπουλος (ηθοποιός), Ι. Γκερέκος

(μουσειολόγος, καθ. ΤΕΙ Αθηνών)

• Θα συνεπικουρήσουν: Μουσική και video

στο Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρα: 8.00μ.μ.

― Από Σάββατο 21 έως Κυριακή 29/1/12

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Έκθεση Ζωγραφικής Ειρήνης Μπούτιβα
Μια ιστορία κρύβει μέσα της και ένα αγκυρο-

βολημένο καράβι, γεμάτο σκουριά, δεμένο για

χρόνια στον κάβο του, χτυπημένο από τον

καιρό.

Εγκαίνια Έκθεσης το Σάββατο 21/1 στο

Καλλιτεχνικό Καφενείο, ώρα 8.00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας: 6.00 έως 9.00 μ.μ. κα-

θημερινά

―Κυριακή 22/1/12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μνήμες από Αλησμόνητες Πατρίδες
Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στη Μικρά Ασία,

σε τόπους, μέρη & περιοχές όπου τα τραγού-

δια, η μουσική και οι χοροί παίζουν τον πρώτο

ρόλο. Μια γνωριμία με τις μνήμες από το μου-

σικό πολιτισμό από αλησμόνητες πατρίδες...

Ομιλία με θέμα “Αναφορά για τις αλησμόνητες

πατρίδες” από την κ. Νίνα Σακελλαρίου (Λαο-

γράφο-ερευνήτρια)

Μουσικό συγκρότημα Μεσόγειος (Καλλ.

Διεύ/νση: Κατσίπης Παναγιώτης

Χορευτικά από το Σωματείο Ελληνικών

χορών και λαογραφικών ερευνών (Ελλη-

νική παράδοση,
υπεύθυνοι: Τσούνης Βασίλειος - Ρούτη Έφη)

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Νίνα Σακελλαρίου, Κα-

τσίπης Παναγιώτης

Στο «Μελίνα Μερκούρη» ώρα: 8.00 μ.μ.

― Παρασκευή 27/1/12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γιώργος Ζαμπέτας
Το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου οργανώνει ένα αφιέ-

ρωμα στον μεγάλο λαϊκό δημιουργό, ο

οποίος με την μουσική του σφράγισε μια

ολόκληρη περίοδο.

Συμμετέχει η ορχήστρα του Βαγγέλη Λιό-

λιου, η οποία μας υπόσχεται μια αξέχαστη

βραδιά.

Στο «Μελίνα Μερκούρη» ώρα: 8.30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το θέατρο “Μελίνα Μερκούρη” βρί-

σκεται στην οδό Αγίου Φανουρίου 99,

Ίλιον.

Την Παρασκευή 13/1 οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προγραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της Αθήνας και την

Αγορά της Κυψέλης. Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα (Αφετηρία  Τραμ) και θα  ακολουθήσουμε τη διαδρομή Παραλιακή Λε-

ωφόρος-Πρίγκηπος Πέτρου-Λεωφ. Βουλιαγμένης—(Γλυφάδα-Ελληνικό-Αργυρούπολη-Ηλιούπολη-Δάφνη-Αθήνα) Στύλοι Ολυμπίου Διός

– Αμαλίας - Σύνταγμα-Πανεπιστημίου – Πατησίων - Κυ-

ψέλη

Εδώ θα κάνουν  μια στάση για  ένα ποτό και στη συνέχεια

θα  επιστρέψουν στην αφετηρία του Τραμ Βούλας από την

ίδια διαδρομή.

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 3 ώρες  με

την επιστροφή, χωρίς τη στάση

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου,  στις 8 το βράδυ στην αφε-

τηρία του Τραμ στη Βούλα (Πάρκινγκ Α Πλαζ  στο Ασκλη-

πιείο ) ξεκινάει μια όμορφη και ευχάριστη ποδηλατοβόλτα.

Παρακαλούνται οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια αν-

ταλλακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδή-

ποτε φώτα  εμπρός και πίσω στ ποδήλατο.  

Υπεύθυνος ενημέρωσης  Κωστής 6937153051 

www.enallaktiki-drasi.gr           ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016

Ε-mail  ena.drasi@gmail.com   Facebook:  enallaktiki drasi

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ  15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Στον Αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Βραυρώνας

που βρίσκεται σε μια μικρή κοιλάδα, ανάμεσα σε χαμη-

λούς λόφους και τη θάλασσα, θα πραγματοποιηθεί η

επόμενη ξενάγηση της Εναλλακτικής Δράσης. Αφού πε-

ράσουν από τη Γέφυρα του 5ου αι., θα προσεγγίσουν την

τεράστια Δωρική Στοά (420 πΧ) και κατόπιν τις 11 αί-

θουσες εστίασης. Η κιονοστοιχία, το κλιμακωτό ανά-

λημμα, η κρήνη και οι λίθινοι βατήρες, όπως και η

παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου μ Χ. αι. είναι επίσης

ορισμένα από τα ενδιαφέροντα μνημεία που θα επισκε-

φθούν προτού φθάσουν στο πολύ ενδιαφέρον  Αρχαι-

ολογικό Μουσείο.

Φεύγοντας από τον αρχαιολογικό χώρο θα επισκεφθούν

και θα έχουν οικοξενάγηση στον υγρότοπο του Ερασί-

νου, που βρίσκεται δίπλα στις αρχαιότητες και είναι κατά

ορισμένους, ο σημαντικότερος  υγρότοπος  της Αττικής.

Μετά  από την ολοκλήρωση της ξενάγησης θα πάνε στο

Πόρτο Ράφτη για ουζάκι.

Το πούλμαν θα αναχωρήσει  9 το πρωί από την Ομόνοια

και 9.30 από τη Βούλα.             

Επιστροφή 5 το απόγευμα στην Ομόνοια

Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τη διαδρομή με πο-

δήλατο. Η αναχώρηση θα είναι 8 το πρωί από την αφε-

τηρία του Τραμ στη Βούλα

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής

Λομάγιν Μαριλένα  2109659398 -  6937074087

Εκδηλώσεις στο Δήμο Ιλίου

Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Αθλησης

Διήμερη εκδρομή
αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσαινα, Κατάκολο...

Διήμερη εκδρομή ετοιμάζει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Κάτω Βούλα για τις 21 & 22 Ιανουαρίου στην ορεινή

Ηλεία: Ανδρίτσαινα, Ναός Επικούρειου Απόλλωνα, Αρ-

χαία Ολυμπία, Κατάκολο, παραλία Κουρούτας Αμα-

λιάδας.

Πρώτη ημέρα αναχώρηση 7π.μ. από Βούλα φούρνο

Στεργίου (οδός Σωκράτους), μέσω Τριπόλεως και Με-

γαλόπολης θα φθάσουν Ανδρίτσαινα και θα γίνει ξε-

νάγηση στο ναό Επικούρειου Απόλλωνα, αρχαία

Ολυμπία και μετά χρόνος ελεύθερος για περιήγηση

στο κέντρο της αρχαίας Ολυμπίας όπου και θα διανυ-

κτερεύσουν.

Δεύτερη ημέρα. Μετά το πρωινό αναχώρηση στις

9π.μ. για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμ-

πίας, όπου θα ξεναγηθούν. Μετά την ξενάγηση προ-

χωρούν στο επίνειο του Πύργου, το Κατάκολο όπου

θα έχουν ελεύθερο χρόνο εως τις 13.00. Μετά ανα-

χώρηση για την παραλία της Κουρούτας (Μύκονος της

Δυτικής Ελλάδας) όπου θα γευματίσουν. Επιστροφή

στην Αθήνα.

Πληροφορίες: Δημήτρης Ζησιμόπουλος 6974017108

Γωγώ Βικελή 6946465294

Εφη Γαβριλάκη 6937730962

ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,  8μμ  

www.enallaktiki-drasi.gr - Email   ena.drasi@gmail.com   Tηλ.-Φαξ 2108958016    
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ART GALLERY

CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@art-

gallerycafe.gr

“Τσιγγάνικες του 
κόσμου μουσικές” 

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Μια μουσική παράσταση με κλασική και

τσιγγάνικη μουσική και τραγούδια κυρίως

από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Διανθι-

σμένη από άλλοτε ρομαντικές και άλλοτε

σατυρικές θεατράλε παρλάτες. 

Μια ατμοσφαιρική παράσταση με ποι-

ητική διάθεση που θα σας ταξιδέψει στις

ωραιότερες κλασικές μελωδίες από όλο

τον κόσμο, όπως: “Νύχτες Μόσχας”,

“Δόκτωρ Ζιβάγκο”, “Άρωμα γυναίκας”,

“Βιολιστής στη στέγη”, κλπ.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

9.00μμ

ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 & ΣΑΒΒΑΤΟ 14 /1   

Μετά από χρόνια απουσίας του ύστερα

από μια ουσιαστική ενασχόληση με τα

μουσικά δρώμενα στην Ελλάδα, αλλά

και μια εξαιρετική καριέρα στο εξωτε-

ρικό στη συνέχεια, ο Νίκος Ιγνατιάδης

αποφάσισε να έρθει και πάλι σε επικοι-

νωνία με το ακροατήριο. Πρόκειται για

έναν χαρισματικό συνθέτη και ενορχη-

στρωτή αλλά και καταπληκτικό πιανί-

στα, που είναι έτοιμος να συμβάλει με

την μουσική του υπόσταση...

Δεινόσαυροι από το ...Λονδίνο 

Οι δεινόσαυροι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του

Λονδίνου φιλοξενούνται στον 4ο όροφο του Τhe

Athens Mall, σε μια έκθεση που αποκαλύπτει όλα όσα

οι επιστήμονες γνωρίζουν για το πώς κυνηγούσαν και

τι έτρωγαν οι δεινόσαυροι.

The Mall Athens, Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι 

Τηλέφωνο 2109472029
Θα παραμείνει μέχρι 4 Μαρτίου , Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-

21:00, Σάββατο: 10:00 – 22:00, Κυριακή: 10:00 – 20:00

ΚΥΡΙΑΚΕΣ με ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

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

Εναλλασσόμενο πρόγραμμα παραστάσεων κου-

κλοθέατρου για παιδιά από την Unima Ελλάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

κόβει τη βασιλόπιτα

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπίτας του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θα γίνει την Κυριακή

15 Ιανουαρίου, στις 11:00 στο Πνευματικό Κέν-

τρο του Δήμου  «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» στα Σπάτα.

«Πολιτική ανυπακοή» 
του Χένρυ Ντέιβιντ Θορώ 

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη στις 21:30

Ένα κείμενο – μανιφέστο. Μια πολιτική θέση που δεν χα-

ρακτηρίζεται από την άρνηση, αλλά από την πρόταση. Μια

εικαστική παρέμβαση με εξαιρετική εκφραστική δύναμη.

Αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία της παράστασης που πα-

ρουσιάζει η So7 εισάγοντας τα θέματα της κοινωνικής ελευ-

θερίας και του δικαιώματος στη σκέψη, της

«αποδιοπομπαίας» εξουσίας και του ενεργού πολίτη όπως

αυτά επιβιώνουν διαχρονικά. 

Η So7 επιμένει να ανακαλύπτει τη θεατρικότητα τόσο της

πολιτείας όσο και του ανθρώπου που έχει επιλέξει να την

κατοικεί.

Από Δευτέρα 2 Ιανουαρίου έως 7 Τρίτη Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Δημιουργία: Φρόσω Κορρού, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Κώστας Φι-

λίππογλου 

Κίνηση ηθοποιών: Φρόσω Κορρού

Εικαστική παρέμβαση: Γιάννης Πέτσας

Παίζουν: Κώστας Φιλίππογλου, Δημήτρης Κουρούμπαλης

Αίθουσα: Ειδικά Διαμορφωμένος Υπόγειος Χώρος

Διάρκεια: 60 - Εισιτήρια: 10 € ενιαίο

Παραγωγή: So7

Το κείμενο του Χ. Ν. Θορώ «Πολιτική ανυπακοή» κυκλοφορεί από

τις εκδόσεις ΕΡΑΤΩ σε μετάφραση Κων/νας Παπαπετροπούλου.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

Ευρωπαϊκό Ετος εθελοντισμού

Το  Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού  καλεί

στον  χώρο του το Σάββατο 14  Ιανουαρίου 2012

στις 6.00μ.μ. για ενημέρωση, με ευκαιρία το Ευρω-

παϊκό Έτος Εθελοντισμού 2012,  

• από την Βάσω Κιούση

• την Ομάδα Εθελοντών Κορωπίου από τον Κ. Δήμου

• το πρόγραμμα Grundvtig  Δια Βίου Μάθηση από

την Μαίρη Κουκούλη και   Προτάσεις 

• για ενεργό συμμετοχή στα κοινά 

• για δημιουργία κοινωνικής τράπεζας

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Ο Σύλλογός μας καλεί τα μέλη και τους φίλους του,

την Κυριακή 15.01.2012 και ώρα 11.30 το πρωί στο

Πολιτιστικό Κέντρο στο «ΚΙΤΣΙ» για την κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Θα παρευρίσκεται ο Δή-

μαρχος Κορωπίου Δημήτριος Κιούσης και μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Τηλ. & Fax: 210 8970533  

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης Δήμητρα Μυκονιάτη 
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ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΠΑΤΩΝ

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος μέσα στις δύσκολες κοι-

νωνικοοικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα

μας αλλά και ειδικότερα η τοπική μας κοινωνία, καλού-

μενος να αντιμετωπίσει, στοιχειωδώς, τις ανάγκες δια-

βίωσης των πολιτών του, προχωρά στην λειτουργία της

ΣΤΕΓΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ υλικών

αγαθών στην Αρτέμιδα, στο χώρο της Παιδικής Χαράς,

στην αρχή της Λεωφ. Αρτέμιδος. 

Η ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ θα ξεκινήσει

να λειτουργεί στις 7 Ιανουαρίου, κάθε Τετάρτη (18:30 – 21:30)

και κάθε Σάββατο & Κυριακή (10:30 – 13:00).

Ο Δήμος καλεί στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας και της

κατανόησης για τον συνάνθρωπο να στηρίξετε όλοι μαζί

αυτή την πρωτοβουλία και να έρθετε πιο κοντά βοηθών-

τας αυτούς που έχουν ανάγκη.

Μήνυμα 

του Δημάρχου Παλλήνης
Αθανάσιου Ζούτσου

Αγαπητοί μου συμπολίτες, 

Με την ευκαιρία των Αγιων ημερών και την γέννηση του Θε-

ανθρώπου θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές και ειλικρι-

νείς ευχές μου για σας και τις οικογένειές σας.

Ευχές που πρέπει

να συνοδεύονται

από την αισιοδοξία

για μια ηθική ανά-

ταξη του δοκιμαζό-

μενου λαού μας

στις δύσκολες επο-

χές που ζούμε. 

Μια αισιοδοξία που

μπορούμε να την

αντλήσουμε από τα

πρώτα δείγματα

αλληλεγγύης και

κοινωνικής εγρή-

γορσης που παρατηρούμε γύρω μας.  

Τις μέρες αυτές συνηθίζεται  και επιβάλλεται να κάνουμε τον

απολογισμό μας,  να αναλογιζόμαστε λάθη και παραλείψεις

και από αυτά να παίρνουμε την δύναμη της ευχής και του

προγραμματισμού για το μέλλον μας για το νέο έτος που έρ-

χεται. 

Η ελληνική κοινωνία, κόντρα στην κατάθλιψη και στην κατή-

φεια που επιβάλει η σκληρή πραγματικότητα, δείχνει ότι

ξέρει να αντιδρά. Μπορεί να αγωνίζεται και να βρίσκει λύ-

σεις. 

Οι μέρες αυτές μας έδειξαν ότι η τοπική μας κοινωνία αντα-

ποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα και πρωτοβουλία κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης του δήμου και κατανόησε τις επιλογές που

μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιότητα ζωής και

κοινωνική σταθερότητα χωρίς αποκλεισμούς.

Από αυτά λοιπόν τα πρώτα δείγματα εγώ και οι συνεργάτες

μου αντλούμε μια απεριόριστη αισιοδοξία, γεμίζουμε δύναμη

για παραπάνω προσπάθεια και προσφορά και απευθύνουμε

ευχές με αντίκρισμα.

Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας, τους δοκιμαζόμενους συμπο-

λίτες μου, υγεία, κάθε ευτυχία, εκπλήρωση των στόχων και

των ονείρων σας και δύναμη για μια ελπιδοφόρα επανεκκί-

νηση που θα δώσει και πάλι χαμόγελα στα πρόσωπά σας. 

Στην κρίση τους δεν είμαστε όλοι

συμμέτοχοι, ούτε βιώνουμε τις συ-

νέπειες με τον ίδιο τρόπο. Οι λίγοι

εξακολουθούν να πλουτίζουν

ακόμη, ενώ προστίθενται όλο και

περισσότεροι άνεργοι, απλήρωτοι

και θύματα εργοδοτικής αυθαιρε-

σίας.

Το κράτος από την πλευρά του

επισπεύδει την εξαθλίωση ολό-

κληρων κοινωνικών ομάδων με πε-

ρικοπές μισθών, συντάξεων,

επιδομάτων, αλλά και επιβολή χα-

ρατσιών, στερώντας μας ακόμη και

βασικά κοινωνικά αγαθά.

Φτάνει να εκβιάζει με διακοπή του

ηλεκτρικού ρεύματος για να ει-

σπράξει τον πολλοστό άδικο φόρο

που τον βαφτίζει “τέλος”, για να

πληρώνει τόκους και τοκοχρεολύ-

σια τοκογλύφων. Ένα ακραία επώ-

δυνο μέτρο χωρίς κανένα όφελος

για την κοινωνία.

Απέναντι στο οικονομικό σύστημα

που επιβάλλει την κυριαρχία του

με τον τρόμο, την εκμετάλλευση

ανθρώπου από άνθρωπο, την κα-

ταστολή των κοινωνικών αγώνων,

την κατάργηση των εργασιακών

δικαιωμάτων και τους κεφαλικούς

φόρους,

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ

ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 7μμ

στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του ΠΝΕΥΜΑΤΙ-

ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (Εθνικής

Αντίστασης και Δαβάκη Πίνδου)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΡΑΦΗ-

ΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑ-

ΡΑΤΣΙΑ

blog: http://prokarapi.wordpress.com

email: prokarapi@gmail.com

Οι ομαδικές προσφυγές για το χαράτσι

της ΔΕΗ συνεχίζονται

Μια έντονη και συνεχής αντιπαράθεση

έχει ξεκινήσει από την ανάληψη των

καθηκόντων της νέας Δημοτικής

Αρχής Μαρκοπούλου, μεταξύ της

πλειοψηφούσας Δημοτικής παράταξης

και της αντιπολιτευτικής παράταξης

“Δύναμης Ελπίδας”.

Πιστεύουμε ότι η αντιπολίτευση για

την αντιπολίτευση δεν ωφελεί κανέ-

ναν. Κι αυτός είναι ο λόγος που δεν

δημοσιεύουμε επιστολές και αντιπα-

λότητες.

Εδώ όμως θίγονται δύο πολύ ευαί-

σθητα θέματα. Το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο, που είναι ανάγκη και

αποτέλεσμα της κρίσης που δια-

νύουμε και η αποτέφρωση νεκρών,

που κι αυτό έχει καταστεί πλέον ανα-

γκαίο και λόγω έλλειψης χώρου αλλά

και δυνατότητας επιλογής.

Θεωρούμε άγονο, όταν εγκαινιάζεται

το Κοινωνικό Παντοπωλείο και βρίσκε-

ται ουσιαστικά εν τη γενέσει του να το

βλέπουμε καχύποπτα και με διάθεση

υποβάθμισής του.

Η παράταξη  “Δύναμη Ελπίδας”, κατη-

γόρησε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφα-

νείς διαδικασίες και φόβους για

“σπέρματα διαφθοράς και συναλλα-
γής”, στηριζόμενη στην “απουσία κα-
νονισμού λειτουργίας” και στην

απουσία “βιβλίου εισερχομένων/εξερ-
χομένων ειδών”.
Ο Δήμαρχος απάντησε στα “πυρά” της

“Δύναμης Ελπίδας”, τονίζοντας ότι

«Ποτέ δεν περιμέναμε, ότι ένας θε-
σμός όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Μαρκοπούλου, που με
τόση ζέση έχουν αγκαλιάσει, η τοπική
κοινωνία, μέλη του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, η Αντιπροεδρία της Κυβέρνη-
σης, φορείς, σύλλογοι, μέσα μαζικής
ενημέρωσης, η μαθητική και εκπαιδευ-
τική κοινότητα, η Ιερά Μητρόπολη Με-
σογαίας και Λαυρεωτικής και ίσως το
σύνολο της κοινωνίας των πολιτών, θα
δεχόταν τα βέλη μιας προκλητικής μει-
οψηφίας, που επιχειρεί συστηματικά
να μηδενίσει, ακόμα και το κοινωνικό
έργο της Δημοτικής Αρχής, με την
προσφιλή κουτοπόνηρη μέθοδο της
καλλιέργειας αρνητικού κλίματος και
της διαρκούς διασποράς ψευδών!»  

Ναι μεν αλλά...

Επίσης αναφορά κάνουν και στην από-

φαση του αποτεφρωτήρα νεκρών, που

έχει πάρει ομόφωνα απόφαση το Δη-

μοτικό Συμβούλιο να υλοποιήσει, και

το έχει ψηφίσει και η παράταξη της

“Δύναμης Ελπίδας”. 

Παρ’ όλα αυτά, πιθανόν μετά την επι-

στολη του Μητροπολίτη Μεσογαίας,

επανήλθε σχολιάζοντας επιστολές

του Δημάρχου και για το θέμα αυτό

αλλά και προηγούμενες.

Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο θέμα, δεν

χωράει, διαλόγους αντιπαράθεσης και

μάλιστα όταν έχει την ομόφωνη

γνώμη του σώματος του Δημοτικού

Συμβουλίου.

«Είχαμε μια μικρή ελπίδα, ότι οι παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης, θα στήρι-
ζαν τη Δημοτική Αρχή, όταν δεχόταν
επιθέσεις από ακραίους κύκλους στην
περιοχή, οι οποίοι μετέφεραν, κυρίως
σε ηλικιωμένους, ότι «η αποτέφρωση
είναι υποχρεωτική» και ότι ο Δήμος θα
δαπανήσει πολύτιμους πόρους για ένα
αμφιλεγόμενο έργο. Αντί αυτού,
έχουμε τώρα την απίστευτη αλλαγή
πλεύσης», γράφει σε απάντηση με-

ταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σωτήρης Με-

θενίτης.

Αντιπαραγωγικές αντιπαραθέσεις στο
Δήμο Μαρκοπούλου
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Σύσκεψη Διυπουργικής Επιτροπής

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Δε-

κεμβρίου 2011 στο Γραφείο του Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης Θ.

Θεόδωρου Πάγκαλου, όπου συζητήθη-

καν μεταξύ άλλων και τα έργα διαχεί-

ρισης αστικών λυμάτων στην Αττική.

Είχαμε γράψει ότι επίκειτο και είχαμε

δημοσιεύσει αίτημα του Δήμου Σαρωνι-

κού να συμμετέχει αντιπροσωπεία της

Δημοτικής Αρχής, πράγμα που δεν

τους επετράπη, ούτε καν να μπουν στο

κτίριο.

Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από

το Δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίπ-

που, αντιδημάρχους και δημοτικούς

συμβούλους της συμπολίτευσης και

της αντιπολίτευσης (εκπρόσωποι από

όλες τις δημοτικές παρατάξεις),  παρέ-

μεινε έξω από τα γραφεία της Αντιπρο-

εδρίας παρουσία αστυνομικών

δυνάμεων!  

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την

προεδρία του Θ. Πάγκαλου, συμμετεί-

χαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής Γεώργιος

Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Υπο-

δομών Μεταφορών και Δικτύων Μαυ-

ρουδής Βορίδης, ο Υφυπουργός

Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, οι

Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής Άρης Αλεξόπουλος και

Δημοσίων Έργων  Ιωάννης Οικονομί-

δης, οι Ειδικοί Γραμματείς Συμπράξεων

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα  Νικό-

λαος Μαντζούφας, Υδάτων Ανδρέας

Ανδρεαδάκης και Δημοσίας Τάξης

Ελευθέριος Οικονόμου, ο Περιφερειάρ-

χης Αττικής Ιωάννης Σγουρός, ο Γενι-

κός Γραμματέας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος

καθώς και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων

Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Θεμιστο-

κλής Λέκκας και Νικόλαος Μπάρδης,

αντίστοιχα. 

Στη συζήτηση για τη διαχείριση απο-

βλήτων του Δήμου Σαρωνικού, για

πρώτη φορά ετέθη στο τραπέζι των συ-

ζητήσεων η λύση της Ψυττάλειας,  δι-

καιώνοντας έτσι τις προσπάθειες του

Δήμου προς αυτή την κατεύθυνση. 

Από πλευράς των υπευθύνων της

ΕΥΔΑΠ, τέθηκαν οι τεκμηριωμένες

απόψεις και προτάσεις και όλα τα νέα

τεχνικά δεδομένα, σύμφωνα με τα

οποία πιστοποιείται η δυνατότητα αυτή,

ενώ την ίδια θέση υποστήριξε και ο αρ-

μόδιος υπουργός  Μάκης Βορίδης. Επι-

πλέον, όλοι οι παριστάμενοι πολιτικοί

και υπηρεσιακοί παράγοντες συναίνε-

σαν στο να επανεξεταστεί το θέμα και

να δώσει την τελική απάντηση στη Δια-

χειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ, η

ΕΥΔΑΠ. Με έγγραφό της προς το Δήμο

Σαρωνικού, η Διαχειριστική Αρχή του

ΕΠΠΕΡΑΑ, ζητά η τελική απάντηση να

δοθεί μέχρι τις 13/1/2012 προκειμένου

να γίνει η οριστική ένταξη του έργου

στο πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Σαρωνικού θεωρεί ιδιαίτερα

θετική την παραπάνω εξέλιξη, διότι  με

την επιμονή του και τη σταθερή του

θέση, ανέτρεψε την προηγούμενη από-

φαση της Διυπουργικής Επιτροπής (19-

10-2011), η οποία αναφερόταν

αποκλειστικά και μόνο στο ΚΕΛ Σαρω-

νικού (θέση Γερακίνα Παλαιάς Φώ-

καιας). 

Εκτιμούν ότι πλέον η θέση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, που ανα-

μένεται να συγκληθεί τις επόμενες

ημέρες, θα είναι θετική για την Ψυττά-

λεια, καθώς οι τεχνικοί της ΕΥΔΑΠ

ήταν εκείνοι που εισηγήθηκαν τη λύση

αυτή. 

Οδεύει προς επίλυση η διαχείριση 

αποβλήτων στο Σαρωνικό 
Βάσιμες ελπίδες ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, 

με σύνδεση την Ψυττάλεια

Κάθετα αντίθετος Δήμος και πολί-

τες με την απομάκρυνση της Εφο-

ρίας και της Επιθεώρησης

Εργασίας που επιχειρεί η κυβέρ-

νηση.

Το Λαύριο είναι αποκομμένο από

άλλες πόλεις και θα δημιουργήσει

τεράστια προβλήματα, μια τέτοια

ενέργεια, όντας εμπορικό λιμάνι

και εργατούπολη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνε-

δρίαση της 7/12/2011, εξέδωσε

ομόφωνα ψήφισμα διαμαρτυρίας,

το οποίο δημοσιεύουμε:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής διαμαρτύ-

ρεται και είναι αντίθετος με την

απομάκρυνση, τόσο της Δ.Ο.Υ.

Λαυρίου, όσο και της Επιθεώρη-

σης Εργασίας από την πόλη του

Λαυρίου, για τους κάτωθι λόγους:

1) Η πόλη του Λαυρίου διαθέτει το

δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της

Αττικής, το οποίο θα υποβαθμι-

σθεί, και αυξημένες εμπορικές

συναλλαγές, οι οποίες θα μει-

ωθούν, καθόσον στον Δήμο

Λαυρεωτικής δραστηριοποιούν-

ται δεκάδες επιχειρήσεις και

Βιοτεχνίες, οι οποίες απασχο-

λούν εκατοντάδες εργαζόμε-

νους.

2) Η απομάκρυνση της Δ.Ο.Υ.

Λαυρίου και της Επιθεώρησης

Εργασίας από την πόλη του

Λαυρίου, θα λειτουργήσει απο-

τρεπτικά στην εγκατάσταση

νέων επιχειρήσεων και βιοτε-

χνιών στα ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Κερα-

τέας και Λαυρίου.

3) Η απομάκρυνση των Υπηρεσιών

αυτών, πέραν από την υποβάθ-

μιση του Δήμου, θα προκαλέσει

οικονομική αιμορραγία στους

πολίτες, σε μία περίοδο κρίσης,

καθόσον θα είναι αναγκασμένοι

να διανύουν 30 και πλέον χιλιό-

μετρα, χωρίς την ύπαρξη αστι-

κής συγκοινωνίας, για να

εξυπηρετηθούν από την Δ.Ο.Υ.

Παλλήνης.

4) Η απομάκρυνση των Υπηρεσιών

αυτών, θα έχει ως αποτέλεσμα

την οικονομική ύφεση, την αύ-

ξηση της ανεργίας, την μείωση

της ανάπτυξης, της προόδου

και της εξέλιξης ολόκληρης της

Λαυρεωτικής.

Παρατείνονται οι συμβάσεις

για τις μεταφορές μαθητών

Την παράταση των συμβάσεων που έχουν συνάψει οι Πε-

ριφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι και τις 28

Φεβρουαρίου 2012, προβλέπει, μεταξύ άλλων, η Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 2, παρ. 7) που εγκρί-

θηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (29-12-2011) και πε-

ριλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Μειώστε δαπάνες κι εκδηλώσεις

Στηρίξτε ανέργους
Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης με Επιστολή

που απευθύνεται στους Περιφερειάρχες και τους Δημάρ-

χους, τους καλεί να ιεραρχήσουν προτεραιότητες και να

διαχειριστούν ακόμη πιο σφιχτά τους πόρους του 2012.

«...η χώρα περνάει μια φάση, κατά την οποία διακυ-
βεύονται κατακτήσεις δεκαετιών. ...η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση καλείται να μηδενίσει ή να περιορίσει στο ελάχιστο
και μη προκλητικό επίπεδο δαπάνες για κάθε μορφής εορ-
ταστικές εκδηλώσεις, δράσεις προβολής...».
Τα κομένα προ πολλού θα λέγαμε εμείς· γιατί οι Δήμοι

πλέον ανοίγουν Κοινωνικά Παντοπωλεία για να βοηθή-

σουν τους δημότες τους να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα

που δημιούργησαν οι Υπουργοί τύπου Γιαννίτση. Βέβαια

κάποιοι προσλαμβάνουν ειδικούς επί του πρασίνου...

Αντίθετος ο Δήμος Λαυρεωτικής
στην απομάκρυνση της Δ.Ο.Υ. 

και της Επιθεώρησης Εργασίας
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Δεκάχρονα γενέθλια  του euro!

Πριν από δέκα χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 2002, τα τραπε-

ζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ εισήχθησαν σε 12

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, μεταξύ αυτών και η χώρα

μας. Από τότε, πέντε ακόμη κράτη

μέλη έχουν υιοθετήσει το ευρώ τα

τελευταία χρόνια. 

Εμάς, μάς έκαψε τη ...γούνα πάν-

τως. Οταν το ματσάκι το μαϊντανό,

ξαφνικά από 50 δραχμές πήγε 170

δραχμές (μισό ευρώ) και η πατάτα το κιλό από 100 δραχ-

μές, ένα ευρώ!!

Μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει λίγα·
εισπράττουμε τόκους!

Στην “ανασκόπηση” των δέκα χρόνων ευρώ, δεν έλει-
ψαν και οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικο-
νομικών Β. Σόλιμπλε μιλώντας στην εφημερίδα Bild
που εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος!

Είπε λοιπόν ο Β. Σόιμπλε ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα

είναι σταθερό, δεν διατρέχει κινδύνους “δέκα χρόνια
μετά την καθιέρωσή του ως μετρητό χρήμα, το ευρώ
εξακολουθεί να είναι σταθερό και μετά το δολάριο
το σημαντικότερο αποθεματικό νόμισμα”.
Απευθυνόμενος δε στον Γερμανό φορολογούμενο-

πολίτη που διαμαρτύρεται γιατί δανείζουν την Ελ-

λάδα  είπε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας:

“Μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει λίγα. Δώσαμε στην
Ελλάδα δάνεια, για τα οποία εισπράττουμε τόκους.
Τα υπόλοιπα είναι εγγυήσεις, οι οποίες δεν χρησι-
μοποιήθηκαν”
Επεσαν οι μάσκες και αποκαλύφθηκαν οι απειλές και

οι τρομολαγνικές ειδήσεις από τα δικά μας γυάλινα

παράθυρα. 

Η Γερμανία απολαμβάνει και η Ελλάδα πεθαίνει με

γρήγορους ρυθμούς. Και όποιος νομίζει ότι παίρνον-

τας τα 130 εκατομ. ευρώ δάνειο θα σωθούμε είναι

βαθιά νυχτωμένος...                         πηγή: mega 2.1.2012

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, όπως έγραψα στο

προηγούμενο άρθρο, υπήρξε κορυφαία πνευμα-

τική προσωπικότητα του 14ου αιώνα και μάλιστα

των ύστερων  Βυζαντινών χρόνων της Παλαι-

ολόγειας εποχής.

Καθαρός εκφραστής του πλατωνικού αλλά και

νεοπλατωνικού  στοχασμού,  θέλησε με μια δική

του ξεχωριστή θέση να αναπτύξει ένα ιδιαίτερο

φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα. Στο δικό του

σύστημα ανέμειξε τον πολυθεϊσμό και Ζωροα-

στρισμό και έκανε προτάσεις για την επιβίωση

του ελληνικού κόσμου και γενικότερα της φθί-

νουσας Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η πράξη του

βέβαια αυτή, μέσα σε μια κοινωνία που κυριαρ-

χούσε  το μοναστήρι, ο  μοναχισμός και η χρι-

στιανική λατρεία δεν ήταν κάτι εύκολο. Προτού

όμως βιαστούμε να τον κρίνομε θρησκευτικά, για

παγανισμό και αιρετικές διδασκαλίες, θα πρέπει

να εξετάσομε προσεκτικά το προσωπικό του

κύρος, αλλά και το γεωπολιτικό και κοινωνικό

υπόβαθρο της εποχής του.

Για το ανάστημα του ανδρός έχομε ήδη γράψει.

Γεγονός αποδεικτικό αποτελεί η  κατ΄έντολήν

του αυτοκράτορα συμμετοχή του, λόγω λατινο-

μάθειας και ευρυμάθειας,  στη Σύνοδο  της Φερ-

ράρας στη Φλωρεντία, όπου εκτός του ότι

επιτυχώς αντιμετώπισε τις παπικές παρεμβάσεις

στο σύμβολο της Πίστεως, αρνήθηκε να προσυ-

πογράψει την ένωση των Εκκλησιών. 

Η εποχή του Γεμιστού συμπίπτει χρονικά με την

περίοδο, που οι Τούρκοι για πρώτη φορά περ-

νούν στην Ευρώπη και αποτελούν έκτοτε μια

συνεχή απειλή γι’ αυτήν.   Το Βυζάντιο τώρα αρ-

χίζει να δίνει τον αγώνα της δικής του επιβίω-

σης. Εδαφική συρρίκνωση και συμπτώματα

άρνησης κάθε ηθικής αξίας, γενικότερης παρακ-

μής και αποσύνθεσης, που οδηγούν στον μηδε-

νισμό, είναι τα γνωρίσματα  τα οποία  κυριαρ-

χούν στην πάλαι ποτέ βασιλίδα, που γεφύρωνε

την Ανατολή με τη Δύση. Ο στρατός είναι κυρίως

μισθοφορικός και γονατίζει  την ούτως ή άλλως

ασθενική κρατική οικονομία, χωρίς από την άλλη

μεριά να είναι αξιόμαχος αλλά ούτε και αξιόπι-

στος. Η οικονομία είναι σε διάλυση, το εμπόριο

των βυζαντινών,  με την εκ των πραγμάτων πα-

ραχώρηση δικαιωμάτων σε ιταλικές πόλεις, έχει

παραλύσει και η μικρή αγροτική οικονομία  προ-

οδευτικά εξαφανίζεται. Συγχρόνως η υψηλή φο-

ρολογία των ασθενεστέρων τάξεων αυξάνει τη

λαϊκή αγανάκτηση. Και σε όλα αυτά, το εκκλη-

σιαστικό κατεστημένο, ζεί στο δικό του κόσμο

και διχάζει τον λαό σε ενωτικούς και ανθενωτι-

κούς. 

Στη Δύση  χαράζει  η Αναγέννηση, ενώ στο Βυ-

ζάντιο  μια ζοφερή πραγματικότητα εξαφανίζει

κάθε ελπίδα για ένα καλύτερο  μέλλον.  Σε αυτό

το επικρατούν  κλίμα, έρχεται ο Πλήθων να τα-

ράξει το τέλμα με την θρησκευτική, κοινωνική και

οικονομική προτεινόμενη μεταρρύθμιση. Απο-

γοητευμένος από τον  χριστιανισμό, που παρα-

μένει  απαθής  και αμέτοχος στα προβλήματα

επιβίωσης του γένους, προωθεί τον ελληνικό πο-

λυθεϊσμό και το  αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Με

τις θεωρίες του Πλάτωνα,   ιδρύει στην Ιταλία με

τη βοήθεια του Κοσμά των Μεδίκων, την Πλατω-

νική Ακαδημία, «τον συντριμμένο ναό των Ελλή-

νων». (Παλαμάς), αλλά και από  τον Μυστρά δεν

παύει να μάχεται σθεναρά κατά των εθνοφθό-

ρων ενεργειών του Πάπα.

Στο Βυζάντιο, τα μοναστήρια είχαν στην ιδιο-

κτησία τους το  1/3 των εδαφών της αυτοκρατο-

ρίας, με αποτέλεσμα την αθλιότητα του βίου των

αγροτών.

Το 1416, με το υπόμνημά του «Περί των εν Πε-

λοποννήσω πραγμάτων», καταγγέλει την ανισό-

τητα της κατανομής της γής. Δηλώνει ότι η γη

δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκει στον καλ-

λιεργητή   και σε αυτόν,   μόνο όσον αφορά τη

νομή της και μόνο για το διάστημα που την καλ-

λιεργεί, και όχι όταν την έχει εγκαταλείψει

χέρσα. Το προϊόν της παραγωγής προτείνει να

κατανέμεται σε τρία μερίδια: Ένα για τον ερ-

γάτη, ένα στον παραγωγό (δηλαδή αυτόν που

έχει το χωράφι ή τα μέσα παραγωγής)  και ένα

για  το δημόσιο, που διατίθεται  στη συντήρηση

του κράτους και του στρατού. «Δια ταύτα τοίνυν

και τριχή φημί δέον νενεμείσθαι τους γιγνομέ-

νους εκάστοις των έργων καρπους, είτε σίτος

είεν, είτε οίνος, είτε έλαιον, είτε βομβύκινα έτι.

τε βοσκημάτων,.. ..τόκοι, γάλα, έριον, είτε τι

άλλο παραπλήσιον… μιάν  τω εργάτη γεγενεί-

σθαι μοίραν, δευτέραν δε τους τελέσι, την τρί-

την δε αυτώ τω δημοσίω».  

Προχωρεί ακόμα παραπέρα και δηλώνει, ότι τα

εγκαταλελειμμένα σπίτια δεν ανήκουν σε  κανέ-

ναν, ούτε σε εκείνον που τα έχτισε, αλλά μόνο

σε αυτόν που και όταν τα κατοικεί. «εξείνε δε

παντί τω εθελόντι φυτεύειν όπη βούλεται και

εποικοδομείν και αρούν γής τι τοσούτον οπόσον

βούλεται και δύναται». Διαχωρίζει τις κοινωνικές

τάξεις σε τρείς:  1) Στην τάξη των «αυτουργών»,

στην οποία υπάγονται οι ασχολούμενοι με την

καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία.  2)

Στην τάξη των «διακόνων», δηλαδή εμπόρων, τε-

χνητών, εμμίσθων υπαλλήλων, 3) Στην τάξη των

«αρχόντων», αυτών που ασχολούνται για την

ασφάλεια και πρόοδο του κράτους. Η πρώτη και

δεύτερη τάξη υπόκειται σε ελαφρά φορολογία,

αλλά δεν στρατεύεται. Στρατεύεται η τρίτη τάξη,

αλλά δεν φορολογείται. Για τη συντήρηση του

στρατού επιβαρύνονται μόνο οι οικογένειες που

δεν στρατεύονται. Μια οικογένεια  συντηρεί τον

πεζικάριο, δύο τους ιππείς και από τρείς τους

αξιωματικούς, ιερείς, και  αρχιερείς. Ο βασιλιάς

αποφασίζει εν λευκώ, πόσες οικογένειες θέλει

να τον συντηρούν.  Προτείνει την κατάργηση της

θανατικής ποινής και της ποινής δια ακρωτηρια-

σμού. Αντ΄αυτών προτείνει την ποινήν των κοι-

νωνικών καταναγκαστικών έργων. «Ούτως ο

Γεμιστός  δ΄ ουχ άπαξ ώσπερ ο Δίκαιος Αριστεί-

δης, αλλά πάσι δια βίου νέμων τα δίκαια.»

Για την αντιμετώπιση του αδίκηματος   της παρά

φύσιν ασέλγειας, του οποίου υπήρξε πολέμιος

προέτεινε την πολυγαμίαν: «κοινάς είναι τας

κτήσεις και τας γυναίκας, αλλά και τους παίδας».

Δηλαδή οι γυναίκες και τα παιδιά να είναι κοινά,

αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πως με αυτή την κοι-

νοκτημοσύνη έβλεπε δυνατή  τη σύσταση των οι-

κογενειών. Μισούσε το νόμισμα και προέτεινε

την εις είδος συναλλαγή.   Πίστευε στον κρατικό

παρεμβατισμό με υψηλούς δασμούς, όσον

αφορά την εισαγωγή ξένων προϊόντων και προ-

στάτευε  την εγχώρια παραγωγή που οδηγεί σε

αυτάρκεια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο των Νόμων του, (το όλο

έργο απαρτιζόταν από τρία βιβλία και 101 κεφά-

λαια εξ ών διασώθηκαν μόνο 15) μιλά για την

αρίστη πολιτεία, για τον Ζωροάστρη, τον Πλά-

τωνα και τους ΄Ελληνες. Σε άλλο κεφάλαιο,

αναφέρεται στο θρησκευτικό του πιστεύω, που

την πρώτη θέση θεωρεί να κατέχει ο  υπέρτατος

Δίας, η πρώτη και η αγέννητη αρχή. Σε άλλο κε-

φάλαιο μας μιλά για την ειμαρμένη και την από-

λυτη αιτιοκρατία στην οποία πιστεύει. Και το

έργο κλείνει με το κεφάλαιο ‘’Επινομίς’’ που απο-

τελεί την όλη περίληψη. Όπως δε είχα γράψει

και στο προηγούμενο άρθρο, αυτό το έργο μετά

το θάνατό του  Πλήθωνα, ο πατριάρχης Σχολά-

ριος, μη μπορώντας να αντέξει τον δι΄ αυτού

προτεινόμενο πολυθεϊσμό, με  προτροπή της Θε-

οδώρας, της συζύγου του Δημητρίου Παλαιολό-

γου, δεσπότη του Μυστρά, το κατέστρεψε δια

της πυράς. 

Τον απέρριψε δια της πυράς ο Πατριάρχης Γε-

ώργιος Γεννάδιος ο Σχολάριος, ο οποίος δεν

έπαψε ποτέ να δηλώνει την άρνηση του ότι είναι

Ελληνας. «Έλλην ων τη φωνή ουκ αν ποτέ φαίην

Έλληνας». Αν και μιλώ την ελληνική γλώσσα,

ποτέ δεν είπα ότι είμαι Έλληνας. Σε αντίθεση με

τον Πλήθωνα, που δήλωνε  με υπερηφάνεια:

Εμείς είμαστε Έλληνες στην καταγωγή και στη

γλώσσα  και στην πατροπαράδοτη παιδεία..

«Εσμέν γαρ ουν Έλληνες το γένος» . 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2) Ευαγγ. Σαββόπουλου:  “Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων” 

3) Ευαγγ. Σαββόπουλου: “Χριστιανισμός και Εργασία”,

4) Γενναδίου Σχολαρίου: “Άπαντα τα Ευρισκόμενα”, Εκδ. Le

Petit,  1928 

5) Βασίλιεφ:”’Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας”. 

6) Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων:’ “Νόμων Συγγραφή’’ Εκδ. Ζή-

τρος 

Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων: 
Οι κοινωνικές και οικονομικές θεωρίες του
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Στην καρδιά της Αθήνας, εκατό μέτρα από την Ομόνοια

ήταν το ορμητήριό μου. Γερανίου 41, ανάμεσα Αγ. Κων-

σταντίνου και Ζήνωνος. Από εκεί ξεκινούσαν οι καθημερι-

νές εξορμήσεις μου, που ποτέ δεν υπολείπονταν των 5

χιλιομέτρων πεζοπορίας. Όμως, όσο κι αν βιαζόμουν στα

καθημερινά μου τρεχάματα, πάντοτε ξέκλεβα λίγο χρόνο

για να εντοπίζω «στόχους», δηλαδή ...μαγαζιά. Όχι, δεν τ’

άνοιγα με λοστό τη νύχτα, μην πάει το μυαλό σας εκεί.

Απλώς για μιά εικοσαετία δεν υπήρχε μαγαζί σε μιά ακτίνα

δύο χιλιομέτρων από την Ομόνοια, που να μη γνώριζα τι

διαθέτει και σε ποιές τιμές. Όταν στα τελευταία χρόνια άρ-

χισα ν’ ακούω τον ξενοφερμένο όρο shopping therapy, ομο-

λογώ ότι γελούσα. Κάποια κουταβάκια στο «σπορ» αυτό

νομίζουν ότι κάνουν πρωταθλητισμό, επισκεπτόμενα δέκα

μαγαζιά στη Γλυφάδα κι άλλα τόσα στην Ερμού.

Στα μυστικά των αγορών –όχι αυτών του Ροκφέλερ και του

Σόρος- με είχαν μυήσει ο παππούς μου και ο πατέρας μου.

Αλλά εκείνοι ήταν φυσιολογικοί καταναλωτές. Εγώ είχα ξε-

φύγει. Το μυαλό μου ήταν κάτι σαν «Αθηνόραμα». Γνώριζα

και φώναζα με τα μικρά τους ονόματα τους περισσότερους

καταστηματάρχες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Μου

άρεσε να διαβαίνω έναν δρόμο, να λέω και ν’ ακούω καμμιά

δεκαριά “καλημέρα”. Άλλωστε έκανα έτσι και δημόσιες σχέ-

σεις για τη δουλειά μου, αφού όταν σε κάποιο γνωστό μου

μαγαζί χρειάζονταν ένα διαφημιστικό, ή οποιοδήποτε άλλο

έντυπο, μού τηλεφωνούσαν. Πολύ συχνά εφάρμοζα την δο-

σοληψία του ανταλλακτικού εμπορίου –«κλήρινγκ»- που

εκείνη την εποχή ακολουθούσαν και κάποιες κυβερνήσεις

μας. Δηλαδή, πάρε ροδάκινα, δώσε μου τρακτέρ. Κάποιες

φορές ένα μέρος της αμοιβής μου για τη δουλειά που παρέ-

διδα, μπορεί να ήταν ένα ρούχο, ένα εργαλείο, ή οτιδήποτε

άλλο.

Υπήρχαν τα διάσπαρτα μαγαζιά, υπήρχαν και οι λεγόμενες

“πιάτσες”. Όπως η Αιόλου και τα γύρω δρομάκια ήταν πιά-

τσα για ρούχα και παπούτσια, η Σοφοκλέους και η Ευριπί-

δου για τρόφιμα, οι δρόμοι κάτω από τη Σοφοκλέους, προς

το Μοναστηράκι, προσφέρονταν για καλές αγορές σε παι-

χνίδια, είδη ραπτικής και πλεξίματος, η Μητροπόλεως και

τα πέριξ της για κουρτίνες, χαλιά και υφάσματα επιπλώ-

σεων, η Αθηνάς για εργαλεία και πάει λέγοντας. Είχα συ-

νηθίσει να με ρωτούν φίλοι και γνωστοί για κάτι που ήθελαν

ν’ αγοράσουν. Ήξεραν ότι θα κέρδιζαν χρόνο και χρήμα. Σε

πολύ σπάνιες περιπτώσεις μού χρειάστηκε να ψάξω για κάτι

που ήθελα ν’ αγοράσω. Συνήθως το είχα εντοπίσει από πριν,

σε ανύποπτο χρόνο. Πολλές φορές μου τύχαινε να μ’ αρέσει

πολύ κάτι και να μην είχα αρκετά χρήματα πάνω μου. Κανένα

πρόβλημα. Έλεγα στον καταστηματάρχη να το κρατήσει στην

άκρη κι αν δεν περνούσα σε δέκα μέρες το πολύ, ας το που-

λούσε. Ποτέ, κανείς, δεν μου το αρνήθηκε.

Έπινα καφέ με μιά φίλη στην Αιόλου, μιά ηλιόλουστη χει-

μωνιάτικη μέρα. Ότι είχαμε τελειώσει μιάν εξόρμηση για

“shopping therapy” στα πέριξ. Είχε έρθει φορώντας κάτι πα-

νέμορφες μπότες, αλλά την είχαν “σφάξει” στο μαγαζί που

τις είχε αγοράσει. Της παραπονέθηκα: - Γιατί δεν με ρώτη-
σες πριν; Το ίδιο εργοστάσιο που τις φτιάχνει, δίνει και σ’
άλλα μαγαζιά, που έχουν πολύ καλύτερες τιμές. Νευ-

ρίασε... –Απορώ πως φορτώνεις το μυαλό σου με τόσες
άχρηστες πληροφορίες. Γέλασα και της έδειξα την

μπλούζα κασμίρ που φορούσε: - Φοράς μιά ...άχρηστη πλη-
ροφορία -της είπα. Την μπλούζα σου την είχα εντοπίσει δυό
μήνες πριν την πάρω για τη γιορτή σου. Λίγους μήνες αρ-

γότερα, έχοντας τελειώσει -μετά τη Νομική- και την πρα-

κτική της στο δικηγορικό γραφείο που ήταν ασκουμένη, τη

βοηθούσα με βαψίματα κι άλλα μαστορέματα σ’ ένα παλιό

γραφείο που είχε νοικιάσει και προσπαθούσε να το σου-

λουπώσει. –Ορίστε ξερόλα τιμοκατάλογε, θα χρειαστώ
κουρτίνες. Ξέρεις τίποτα;

Τη ρώτησα πως περίπου τις φανταζόταν, πήρα τα μέτρα και

την άλλη μέρα τ’ απόγευμα ήμουν στο μαγαζί του φίλου -

και γείτονά μας στη Βουλιαγμένη- Πέπο Λεβί, στην οδό

Αθηναϊδος. Ελληνοεβραίος, εκπληκτικός άνθρωπος, έξω

καρδιά, Θεός σχωρέστον. Κάθε Ανάσταση ερχόταν στην

εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στη Βουλιαγμένη και με

το “Χριστός Ανέστη” έριχνε μπαλωθιές με το πιστολάκι του

εγγονού του.

- Φίλε μου Γρηγόρη, κατάλαβα τι κουρτίνες θέλει η κοπέλα,
αλλά δεν έχω. Θα σε στείλω σ’ έναν δικό μας στην Μητρο-
πόλεως, έχει πιο μεγάλο μαγαζί από μένα, αλλά πρόσεχε.
Κάνε του σκληρό παζάρι, είναι πανάκριβος. Πέστου ότι σ’
έστειλα εγώ.
Το μαγαζί ήταν η σπηλιά με τους θησαυρούς του Αλή

Μπαμπά, σ’ ότι είχε σχέση με κουρτίνες και υφάσματα επι-

πλώσεων. Και ο μαγαζάτορας λες κι είχε βγει από τις “Χί-
λιες και μία νύχτες”. Ιέραξ! Μου έκανε αστραπιαίο

ψυχογράφημα με το που μπήκα.

― Ώστε έτσι, έ; Σου είπε ο Πέπο ότι θα σου κάνω καλή τιμή;
Πάντα είχε χιούμορ ο Πέπο, αλλά το δικό μου είναι καλύ-
τερο. Γι’ αυτό θα σου κάνω καλή τιμή και να πας να του την
πεις. Διάλεξε τι σ’ αρέσει και τα λέμε.
Διάλεξα κάτι κουρτίνες όνειρο. Τον ρώτησα πόσο κάνουν

και μου είπε μιά τιμή αστρονομική.

― Αυτή είναι η καλή τιμή που θα μου κάνατε;
― Όχι, αυτή είναι η τιμή που θά ‘πρεπε να σου κάνω. Θα
σου μάθω κάτι και φρόντισε να το θυμάσαι κάθε φορά που
θα μπαίνεις σ’ ένα μαγαζί. Αυτά δεν τα λέμε σ’ όποιον κι
όποιον, αλλά μιά και είσαι φίλος του Πέπο, άκου. Είδες
αυτό που σου άρεσε και πήρες μιά έκφραση λες κι είδες
την Ράκελ Γουέλς γυμνή.
― Σας αρέσει;
― Ναι, μ’ αρέσει πολύ, όπως μου αρέσουν πολύ και οι πε-
λάτες σαν εσένα. Τέτοιους θέλω να ‘χω κάθε μέρα. Άκου.
Θα μπαίνεις στο μαγαζί κι όταν βλέπεις αυτό που σ’ αρέσει
δεν θα του ρίχνεις δεύτερη ματιά. Θα κοιτάς άλλο ...κι άλλο
και μετά θ’ αρχίσεις να ρωτάς τιμές, αλλά όχι αυτό που σ’
αρέσει. Θα δείχνεις ένα άλλο, θα σου λέει αυτός την τιμή·
“πολύ ακριβό” θα του λες. Θα δείχνεις διάφορα και κάθε
φορά που θ’ ακούς την τιμή θα κάνεις ότι βγαίνεις από τα
ρούχα σου: “ακριβό, πολύ ακριβό, πανάκριβο”, ξέρεις. “Ευ-
χαριστώ, θα κοιτάξω κι αλλού”, θα του πεις και ξεκινώντας
να φύγεις θα του δείξεις πάλι ένα άσχετο, όχι αυτό που σ’
αρέσει. Έχει πειστεί πια ότι σ’ έχει χάσει και θα σου πει μιά
καλύτερη τιμή. Θα κουνήσεις το κεφάλι σου, θα κάνεις πάλι
ότι φεύγεις κι εντελώς αδιάφορα θα του δείξεις αυτό που
σ’ αρέσει και θα τον ρωτήσεις την τιμή. Τότε θα σου κάνει
την καλή τιμή. Κατάλαβες;
Είχα καταλάβει. Η Μάγδα είχε τις κουρτίνες που ήθελε κι

εγώ είχα πάρει ένα πολύ καλό μάθημα, από εξπέρ δά-

σκαλο. Τις περισσότερες φορές που εφάρμοσα τη συνταγή,

βγήκα εύκολα κερδισμένος. Εκτός από κάποιες φορές που

είχα απέναντί μου πεπειραμένη γυναίκα έμπορο. Νιαουρί-

σματα στη γάτα δεν είναι εύκολο.

Συνέχεια και τέλος στο επόμενο.

Αναμνήσεις από την Αθήνα της νιότης μου
Β΄ ΜΕΡΟΣ

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ο Μ. Γλέζος διαπιστώνει μεγάλη απήχηση

της ιδέας στην ελληνική κοινωνία και προ-

τρέπει να διαδοθεί το μήνυμα για μποϊκο-

τάζ, ως απάντηση στην αδιαλλαξία της

γερμανικής πλευράς γύρω από το θέμα των

οφειλών και αποζημιώσεων.

Τα χρωστούμενα της Γερμανίας στην Ελλάδα

αφορούν στους αρχαιολογικούς θησαυρούς

οι οποίοι αποσπάστηκαν από τη χώρα (υπάρ-

χει διαθέσιμος και σχετικός πίνακας με όλα τα

στοιχεία), στα αναγκαστικά δάνεια (3,5 δις

δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938, άρα 54

δις € σήμερα χωρίς τους τόκους) και στις

επανορθώσεις (7 δις 100 εκατ. δολάρια αγο-

ραστικής αξίας του 1938, άρα 108 δις € σή-

μερα χωρίς τους τόκους).

Αν υπολογίσει κανείς έναν τόκο της τάξης

του 3% επί των οφειλών του γερμανικού

προς το ελληνικό Δημόσιο, καταλήγει στο

νούμερο του 1 τρις ευρώ.

«Οι οφειλές πρέπει να καταβληθούν όπως
συνέβη με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες, πλην της Ελλάδας», υπογραμμίζει ο

Μ. Γλέζος.

“Μποϊκοτάζ στα γερμανικά

προϊόντα”

«Δεδομένου ότι η Γερμανία δεν διαπραγ-
ματεύεται καν την καταβολή των χρω-
στούμενων οφειλών στην Ελλάδα,
καλούμε σε μποϊκοτάζ των γερμανικών
προϊόντων αρχής γενομένης από τις 23
Δεκεμβρίου», δηλώνει στο tvxs.gr ο Μα-

νώλης Γλέζος, με την ιδιότητά του ως επι-

κεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου

Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας

προς την Ελλάδα.

Ο Μ. Γλέζος τονίζει ότι το Συμβούλιο έχει

διαμηνύσει την πρόθεση για μποϊκοτάζ

στα γερμανικά προϊόντα εδώ και περισσό-

τερο από 2 μήνες, ωστόσο, η γερμανική

πλευρά δεν έχει ανταποκριθεί σε σχέση

με τις υποχρεώσεις της που αφορούν

στην καταβολή των οφειλών στο ελληνικό

Δημόσιο αλλά και στα θύματα του πολέ-

μου.

«Εμείς δεν είμαστε σαν εκείνους· δεν
τους πιάνουμε από το λαιμό», αναφέρει

χαρακτηριστικά, απαντώντας στην άποψη

ότι η πρωτοβουλία του μποϊκοτάζ θα

έπρεπε να έχει αναληφθεί νωρίτερα.

Η Γερμανία να καταβάλει τα χρωστούμενα στην Ελλάδα
δηλώνει ο Μανώλης Γλέζος ως επικεφαλής του “Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας”

Φωτογραφία αρχείου. 2008 μίνι συνέντευξη του Μα-
νώλη Γλέζουν στην Ηλέκτρα Βενετσάνου
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� Αυτό που πραγματικά θέλουμε μπορούμε να το κρύβουμε απ' όλους, εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό.

� Kai xwris xeria akoma tha xoreuw reeeeeeeeeeee! akous Patera?????

� ORAIO PRAGMA TO XAMOGELO TO EIXA KSEXASEI KAPOU ...alla tsoup to vrikaaaaaaaaaaaaaaaa....XIX-

IXOXIXOXIXOIXOXI

� Βρήκε το κράτος τον τρόπο να εξασφαλίσει χρήματα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μειώνοντας τους

μισθούς των εκπαιδευτικών, βρήκαν και οι εκπαιδευτικοί τρόπο να αντιδράσουν και εξέφρασαν άποψη οτι η

χρήση νέων τεχνολογιών δεν ωφελεί στο μάθημα. Πώς να ερμηνευσω το "“I fought for my country,” she said.

“Now I’m fighting for my kids.”από μια δολοφόνο παιδιών?!?

� Δεν ειμαι τελειος, κι ουτε θελω να γινω...Πριν σηκωσεις ομως το δαχτυλο σου για να με δειξεις σιγουρε-

ψου πρωτα οτι το χερι σου ειναι καθαρ;o.. Εχεις σκεφτει ποτε οτι τα υπολοιπα 3 δαχτυλα σου δειχνουν

εσενα;;;

Πολλοί είναι εκείνοι που βιώ-

νοντας την οικονομική κρίση

την οποία περνάει η Ελλάδα,

αλλά και προβλέποντας

ακόμα χειρότερες μέρες, μην

βλέποντας φωτεινό το μέλ-

λον, αποφασίζουν να ξενιτευ-

τούν ψάχνοντας μια

καλύτερη ευκαιρία. 

Φρένο στη “έξοδο” των Ελλή-

νων προσπάθησε να βάλει

Ελληνική βιοτεχνία ενδυμά-

των με μια έξυπνη καμπάνια

που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο

του 2011. Φρένο στην κίνηση

που κάνουν όλο και περισσό-

τεροι Έλληνες, πλέον, να φύ-

γουν για το εξωτερικό αλλά

και μια φωνή σε ‘κείνους που

είναι ήδη έξω για τον επανα-

πατρισμό τους. 

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Αρνα-

ουτάκης και η Catherine

Sparks, ένα ζευγάρι από την

Κρήτη, που διατηρούν από το

1988 στον Άγιο Νικόλαο τη

βιοτεχνία ενδυμάτων, σχε-

διάζουν και παράγουν t-shirts

με τη φράση «I am Back in

Greece», ενώ με τη βοήθεια

του ευρωβουλευτή Γιώργου

Χατζημαρκάκη, έχουν κατα-

φέρει να στείλουν το μήνυμά

τους μέχρι τη Γερμανία! 

Σε συνέντευξή της, η Cather-

ine Sparkis εξήγησε: “σχε-

διάζοντας τόσα χρόνια
μπλουζάκια, μου ήρθε στο
μυαλό το λογοπαίγνιο στα
αγγλικά της φράσης «I am
back in Greece» και  "I am
backing Greece", ήτοι
«Eπιστρέφω στην Ελλάδα»
και «Υποστηρίζω την Ελ-
λάδα». Έχοντας ενοχληθεί
από την τόση αρνητική δημο-
σιότητα που έχει πάρει η Ελ-
λάδα στο εξωτερικό,
σκέφτηκα ότι και τα ωραία
πράγματα που αντιπροσω-

πεύει θα αρχίσουν να φεύ-
γουν από τις σκέψεις των αν-
θρώπων. 
Χρειαζόμαστε θετική ενέρ-
γεια για να αντιμετωπίσουμε
τη δύσκολη αυτή κατάσταση,
οπότε ενα μπλουζάκι που με-

ταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα,
θα βοηθούσε λέγοντας «στη-
ρίζω την Ελλάδα». Προσω-
πικά ήθελα να αντιδράσω
στην κρίση κάνοντας αυτό το
μπλουζάκι”.
Μπλουζάκια μπορείτε να

βρείτε μέσω του ηλεκτρονι-

κού καταστήματος

www.iambackingreece.gr,

μέσω του δικτύου των πελα-

τών τους σε όλη την Ελλάδα

και με τις σελίδες στο face-

book και στο YouTube.

Μπλουζάκι υποστήριξης 

και επαναπατρισμού

Έξι αιώνες μετά από την διατύπωση των τρειών μνημειωδών νόμων

της κίνησης και τον περισπούδαστο «νόμο της βαρύτητας» και για

πρώτη φορά στα χρονικά, τα χειρόγραφα πρωτότυπα και τυπωμένα

έργα του μεγάλου επιστήμονα Ισαάκ Νεύτωνα δημοσιεύονται στο in-

ternet προς το ευρύ κοινό.  

Το Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ επιτρέπει την διαδικτυακή πρόσβαση οποι-

ουδήποτε ενδιαφερομένου στο ψηφιοποιημένο “έργο” του επιστή-

μονα. 

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η πρωτότυπη τυπωμένη έκδοση του αρι-

στουργήματός του «Principia Mathematica» (Μαθηματικές Αρχές της

Φυσικής Φιλοσοφίας), μαζί με τις εμβόλιμες σχετικές χειρόγραφες

σημειώσεις και απαντητικά σχόλια στους επικριτές του, που ο ίδιος

είχε κάνει πάνω στο δικό του αντίτυπο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», περισσότερες

από 4.000 σελίδες, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο του αρχείου του Νεύ-

τωνα, που διατηρεί το φημισμένο πανεπιστήμιο, έχουν ψηφιοποιηθεί και

είναι προσβάσιμα online στο πλαίσιο ενός προγράμματος, το οποίο θα

δώσει στο ευρύ κοινό πρόσβαση στο έργο και άλλων «κολοσσών» της

επιστήμης, όπως ο Δαρβίνος.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση στη βιβλιοθήκη του

Κέμπριτζ, Γκραντ Γιανγκ, τα χειρόγραφα του Νεύτωνα αποκαλύπτουν

τον τρόπο που σκεπτόταν και σταδιακά προχωρούσε στις σημαντικές

ανακαλύψεις του, που σφράγισαν τη σύγχρονη επιστήμη.

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε τα χειρόγραφά του. Αναγνωρί-

ζετε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε;

http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-ADD-03996/9

H Αλ Κάιντα εξέδωσε 

περιοδικό μόδας!

Στον κόσμο της μόδας αποφάσισε να μπει και η γνωστή Αλ

Κάιντα απευθυνόμενη στη single γυ-

ναίκα και πώς να κερδίσει έναν

άντρα mujahideen,” ή “Μουσουλ-

μάνο μαχητή”, ποιά είναι τα tips που

πρέπει να κάνει. Παράλληλα της

δίνει συμβουλές ομορφιάς όπως ότι

για να διατηρεί υγιές και καθαρό το

δέρμα του προσώπου της, πρέπει

να μένει μέσα στο σπίτι με καλυ-

μένο το πρόσωπο, εξασφαλίζοντας

έτσι καλή επιδερμίδα. 

Αρχαία χειρόγραφα 

επιστημών στο Internet
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Για όσους δεν γνωρίζουν τι θα πει Έλληνας και Ελλάδα, που

"τάχα" πάει για φούντο.... ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΦΟΥΝΤΑΡΟΥΝΕ ΑΝ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ!!!...

1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια

έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί (450.000 τετρ. χι-

λιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική ως τις ακτές

του Λιβάνου (περιλαμβανομένης και της Κύπρου μας) και από το

τριεθνές στον Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις ΔΥO ώρες

ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από το πιο δυτικό (Κέρκυρα)

στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα). Σαν

να πετάς δηλαδή από τις Βρυξέλλες προς τη Μασσαλία....

2. Στον κόσμο ζουν συνολικά 17.000.000 και πλεον ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΕ-

ΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ , Ελλαδίτες Ελληνες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες,

Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι, Τενέδιοι κλπ. 

3. Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία (Αυτο

που το πατε?/ Γιατι ρε παιδια εκει?)... και εχουμε και τους πε-

ρισσοτερους, ελληνικης καταγωγης, καθηγητες στα Αμερικανικα

πανεπιστημια....

4. Δεχόμαστε 16.000.000 και πλεον τουρίστες τον χρόνο και δια-

θέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία, παρ'ολα τα οσα

καποιοι καλοθελητες, μας καταμαρτυρουν....

5. Έχουμε πεντε ναυπηγεια, απο τα οποια τα δυο κατασκευα-

ζουν σχεδον καθε ειδους πλοιο. 

6. Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα

φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα,

μπετονιέρες, βυτία κλπ. 

7. Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά

πλοία, είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο στην εμπορική ναυτιλία, ενώ

άλλα 1.500 τεράστια τάνκερ και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι πλοι-

οκτήτες -5οι στον κόσμο. 

8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα, 3οι στις ελιές, 3οι

παγκοσμίως στον κρόκο, στα ακτινίδια, στα ροδάκινα. 

9. Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι σε

υδρομαγνησίτη, 1οι σε περλίτη (1.600.000 τόννοι), 2οι παγκο-

σμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη

(2.174.000 τόννοι), 1οι σε χρωμίτη, 1οι σε ψευδάργυρο, 1οι και

σε αλουμίνα. 

10. Τα Νατοικα τεστ λενε οτι εχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική

Αεροπορία στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, απο πλευρας χειρισμων,

ενώ οι Τούρκοι είναι προτελευταίοι), το ιδιο λεγεται και για το

Πολεμικό μας Ναυτικό, με την Τουρκία να είναι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! 

11. Έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέ-

λαιο/υγραεριο, το 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα παγκοσμίως. Εντωμε-

ταξύ ο χρυσός που υπάρχει στην Θράκη μας αξίζει 38 δις ευρώ.

Προσφατα οι Καταριανοι, υπεγραψαν συμβαση με την κυβερνηση

για εξορυξη, υψους 1.2 δις ευρω... Ο χρυσος που εχουμε εκει, (στην

Μακεδονία και την Θράκη) ειναι τα 3τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της

Ευρώπης.

Η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας νοτιως της Κρητης λε-

γεται οτι είναι - κρατηθείτε - 10.000.000.000.000 (10 ΤΡΙΣΕΚΑ-

ΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ!) κατα το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Και δεν μιλησαμε για τα κοιτασματα ουρανιου (τρισεκατομυριων

ευρω) και αλλων στρατηγικης σημασιας μεταλλων και συστατι-

κων, που βεβαιως και τα επιβουλευονται, βορειοι και ανατολικοι

γειτονες μας.

Αυτή την Χώρα λοιπον, καποια λαμογια, πάνε σημερα - αυριο να

την ξεπουλήσουν, υποθηκευσουν, καταταλαιπωρισουν στον

αιωνα..., για περιπου 340 δις;;;;;;;;;;

Αν είδες κάτι που σε άγγιξε, μοιράσου το τώρα  με ανθρώπους

που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν! Μη μένεις απαθής. Πρώτα

θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα....

Θα τα βγάλουμε πέρα.

ΣΑΒΒΑΣ Μ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ; 

ε π ι σ τ ο λ έ ς

Με  αφορμή  σχετικό  δημοσίευμα

στην  έγκριτη  εφημερίδα  σας

(31/12/2011),  με  τίτλο  «Παράνομο

το  Πανόραμα  Βούλας  ισχυρίζονται

Σύλλογοι,  Νόμιμο  η  Πολεοδομία»,

θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι,  ο  νε-

ώτερος  οικιστικός  νόμος  2508/1997

(ΦΕΚ 124Α/13-6-97),  στο  άρθρο  4

(περί  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχε-

δίου),  παρ. 8,  σε  ό,τι  αφορά  στο

συντελεστή  δόμησης,  αναφέρει  συγ-

κεκριμένα:  «Μετά  την  έγκριση  του

Γ.Π.Σ.  και  μέχρι  την  αναθεώρηση

του  σχεδίου  πόλεως  της  περιοχής

και  την  προσαρμογή  του  προς  το

Γ.Π.Σ.,  δεν  επιτρέπεται  η  έκδοση  οι-

κοδομικών  αδειών  με  βάση  συντε-

λεστή  δόμησης  ανώτερο  από  το

μέσο  συντελεστή  που  ορίζεται  στο

Γ.Π.Σ.»  Όμως,  σύμφωνα  με  τροπο-

ποιητική  διάταξη  που  προστέθηκε

σε  μεταγενέστερο  νόμο  ως  νέα

παρ. 9  του  άρθρου  4  του  ν. 2508

(νόμος  2545/1997,  ΦΕΚ 254Α/15-12-

97,  άρθρο 28,  παρ. 1),  ο  ίδιος  οικι-

στικός  νόμος  αναιρεί  τα

προηγούμενα  σε  περιπτώσεις  Γ.Π.Σ.

που  είναι  προγενέστερα  του  ν.

2508/1997,  αναφέροντας  επί  λέξει:

«Οι  απαγορεύσεις  που  προβλέπον-

ται  στην  προηγούμενη  παράγραφο

δεν  ισχύουν  στις  περιοχές Γ.Π.Σ.

εγκεκριμένων  κατά  τη  δημοσίευση

του  παρόντος  νόμου.»

Συμπερασματικά,  σύμφωνα  με  την

ανωτέρω  τροποποιητική  διάταξη  του

οικιστικού  νόμου,  ο  μέσος  συντελε-

στής  δόμησης  0,4  του  Πανοράμα-

τος,  που  αναφέρεται  στο  Γ.Π.Σ.

Βούλας  του  1993  (ΦΕΚ 1276Δ/6-10-

1993)  και  το  οποίο  είναι  προγενέ-

στερο  του  ν. 2508/1997,  δεν  έχει

νομική  ισχύ,  τουλάχιστον  μέχρις

ότου  εκπονηθεί  και  εγκριθεί  η  αντί-

στοιχη  πολεοδομική  μελέτη  αναθε-

ώρησης  (Π.Μ.Α.),  το  διάταγμα  της

οποίας  είναι  υποχρεωμένο  να  ακο-

λουθήσει  τις  κατευθύνσεις  του

Γ.Π.Σ.,  σύμφωνα  με  τον  οικιστικό

νόμο.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,

η  Π.Μ.Α.  Πανοράματος  θα  ακολου-

θήσει,  υποχρεωτικά,  μέσο  συντελε-

στή  δόμησης  0,4,  που,  όμως,  θα

μπορούσε  να  διαφοροποιηθεί  από

περιοχή  σε  περιοχή,  ανάλογα  με  τις

τοπογραφικές  και  άλλες  πολεοδομι-

κές  και  περιβαλλοντικές  συνθήκες.

Να,  λοιπόν,  άλλος  ένας  σοβαρός

λόγος  (μεταξύ  πολλών  άλλων)  που,

χρόνια  τώρα,  υποστηρίζω  ότι  είναι

απολύτως  αναγκαίο  για  τη  Βούλα

να  προχωρήσει,  επί  τέλους,  ο  Ολο-

κληρωμένος  Πολεοδομικός  Σχεδια-

σμός,  ο  οποίος  θα  δώσει

συγκεκριμένες  απαντήσεις  για  όλες

τις  υπάρχουσες  πολεοδομικές  ασά-

φειες,  θα  βάλει  το  θεμέλιο  για  ένα

σύγχρονο  προάστιο,  πλήρως  ανα-

βαθμισμένο  λειτουργικά,  οικιστικά

και  περιβαλλοντικά  και,  ταυτόχρονα,

θα  θωρακίσει  τη  ραγδαία  αναπτυσ-

σόμενη  πόλη  μας  εναντίον  δράσεων

και  λειτουργιών  που  έχουν  ως  απο-

τέλεσμα  την  υποβάθμισή  της. 

Με  εκτίμηση,

Γιάννης  Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης  μηχανικός

Πρόεδρος  της  Ένωσης  Πολιτών  Βούλας 

«Κάθε ημέρα που περνάει

ξεκαθαρίζει ότι την κυ-

βέρνηση αυτή την έστη-

σαν οι Βρυξέλες για να

υπογράψουν όλα τα ανο-

μήματα και τα ξεδιάν-

τροπα ομολογημένα,

υποτάσσοντας τη χώρα

και το λαό της σε πλήρη

υποδούλωση και φτώ-

χεια.

Ο κύριος τίποτα, Λουκάς

Παπαδήμος, που επί δέκα

χρόνια κρατούσε τη θέση

του καθηγητή σε Ελλη-

νικό Πανεπιστήμιο, ενώ

εργαζόταν στην Κεντρική

Τράπεζα της Ευρώπης,

στερώντας έναν καθηγητή

από τους φοιτητές, τώρα

παίρνει και σύνταξη.

Ο κύριος τίποτα λοιπόν

συναντήθηκε με τη ΓΣΕΕ,

την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΕΕ,

όπου με δύο λόγια τους

είπε ότι δεν αποφασίζει

αυτός, ούτε ζητάει αυτός

να κατέβουν κι άλλο οι μι-

σθοί και οι συντάξεις, να

κοπεί ο 13ος και 14ος μι-

σθός, να εξαθλιωθούν οι

πολίτες μέχρις εξοντώ-

σεως:  «εγώ δεν σας
ζητώ να πάρετε αυτά τα
μέτρα, σας λέω τι λένε
και τι ζητούν οι δανει-
στές». 

Κάπως έτσι θα ξεπουλη-

θεί η χώρα με υπογραφές

και “βούλες”. Δεν θα τη

δίνει αυτός· η τρόικα τη

ζήτησε. 

Ούτε αυτός θα φέρει το

νέο μνημόνιο· οι δανει-

στές!

Η κοινοβουλευτική

χούντα που επέβαλαν οι

μερκοζί κάνει μια χαρά τη

δουλειά της με δύο

ακόμη κόμματα να τη

στηρίζουν· άλλοι ένθερμα

(Καρατζαφέρης) και

άλλοι ...παγωμένοι (Σα-

μαράς).

Ας ξυπνήσουμε, πριν μας

ναρκώσουν με πλήρη

νάρκωση.

55 δισεκατομμύρια ευρώ

εισπράττει το κράτος το

χρόνο. Του φτάνουν και

του περισσεύουν για να

πληρώσει μισθούς, συν-

τάξεις, υγεία, σχολεία και

όλα όσα χρειάζεται για

να λειτουργήσει. 

Δεν του φτάνουν  για τα

τοκοχρεωλύσια, τα οποία

συνεχώς αυξάνουν και θα

αυξάνουν όσο παίρνουμε

δάνεια, βάζοντας τη θη-

λειά στο λαιμό μας όλο

και πιο σφιχτά.
Ελένη Π.

Ο  οικιστικός  νόμος  και  το  Πανόραμα  Βούλας

Από τον πολεοδόμο - χωροτάκτη μηχανικό Γιάννη Δημητριάδη, λά-

βαμε επιστολή με θέμα τον οικιστικό νόμο στο Πανόραμα Βούλας,

που είχαμε γράψει σχετικά στο προηγούμενο φύλλο μας.

Δεν τα ζητάω εγώ, ...η τρόικα!

Αναγνώστρια, που για ευνοήτους λόγους δεν δημοσιεύουμε το όνομά της, αγανακτισμένη με

τα όσα άκουσε από τη συνάντηση Παπαδήμου με τους προέδρους των επαγγελματικών ενώ-

σεων καταγγέλει την “κοινοβουλευτική χούντα” που στηρίζεται και από τα άλλα δύο κόμματα

που κλήθηκαν να ...συγκυβερνήσουν.
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Επίσκεψη στον Υπουργό Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων  Μάκη Βορίδη πραγμα-

τοποίησε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Παλλήνης Νεκτάριος Καλαν-

τζής, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και  αφο-

ρούσε  σημαντικά ζητήματα που

απασχολούν  το Δήμο Παλλήνης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 29

Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων και ο Υπουργός μετά

την έκθεση των προβλημάτων, δεσμεύθηκε

ότι θα  συμβάλλει στην επίλυσή τους όπου

αυτό είναι δυνατό.

Τα θέματα που έθιξε ο Νεκτάριος Καλαν-

τζής αφορούν τις περιοχές της Ανθούσας,

του Γέρακα και της Παλλήνης. 

― Η προοπτική δημιουργίας στάσης Προ-

αστιακού Σιδηροδρόμου στη δημοτική ενό-

τητα Γέρακα (ύψος οδού Γέρακα), όπου

ήδη από παλαιότερα έχει προβλεφθεί και

χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, με σκοπό

να εξυπηρετεί καλύτερα τις συγκοινωνια-

κές λειτουργίες των κατοίκων του Γέρακα,

σε ένα σταθμό που θα βρίσκεται ανάμεσα

σε αυτούς της Δουκίσσης Πλακεντίας και

Παλλήνης.

― Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λόφου

της Κεραίας στον Σταυρό (έκτασης 38

στρεμμάτων), όπου ανήκει στην ΕΡΤ Α.Ε.,

και αν υπάρχει προοπτική αλλαγής ιδιοκτη-

σίας από την ΕΡΤ στο δήμο Παλλήνης, κάτι

που το επιδιώκει η τοπική κοινωνία.

― Την πύκνωση των δρομολογίων των

μπλε λεωφορείων στις Δ.Ε. Ανθούσας, Γέ-

ρακα και Παλλήνης, έθεσε ο Ν. Καλαντζής,

στον Υπουργό, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα

βελτιώσει την κατάσταση, ιδίως τους χει-

μερινούς μήνες. 

― Τη δημιουργία νέων γραμμών σταθερής

τηλεφωνίας και ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο δήμο Παλ-

λήνης, και ιδίως στο Γέρακα, αφού υπάρ-

χουν σοβαρά προβλήματα της σύνδεσης με

το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ για τους κατοίκους και κυ-

ρίως τους νέους της περιοχής.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εργαζόμενοι

και Δημοτική Αρχή, για τη δικαίωσή

τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο

Αθηών, το οποίο έκανε δεκτή την αί-

τηση Ασφαλιστικών Μέτρων των 21

συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου,

οι οποίοι ζητούσαν την μετατροπή των

συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. 

Ο Δήμος μετά το αποτέλεσμα έκανε τις

παρακάτω δηλώσεις: Ως νέα διοίκηση,

σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή, νο-

μικά και πολιτικά, στο πλευρό των

υπαλλήλων μας, που διεκδικούν τα αυ-

τονόητα: την αναγνώριση του δικαιώ-

ματος μονιμοποίησης, καθώς

καλύπτουν πολλά χρόνια, πάγιες και

διαρκείς ανάγκες!

Το ίδιο κάνουμε επίσης, όταν δέχονται

άδικες επιθέσεις, από μεμονωμένους

πολίτες και δημοτικές παρατάξεις,

όπως η «Δύναμη Ελπίδας», που τους

κατηγορούν ως «βολεμένους», φαινό-

μενο που τελευταία στη χώρα μας, έχει

λάβει ακραίες διαστάσεις.

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε ιδιαί-

τερα αυστηρά τα «κακώς κείμενα»,

καθώς και τις περιπτώσεις που θεω-

ρούμε, ότι το έργο που προσφέρουν οι

υπηρεσίες μας χρειάζεται δραστική

βελτίωση.

Υπενθυμίζουμε, ότι πρόσφατα το Μο-

νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν

έκανε δεκτές, δύο αντίστοιχες αιτήσεις

Ασφαλιστικών Μέτρων τριακοσίων πε-

νήντα (350) περίπου συμβασιούχων του

Δήμου Αθηναίων.    

Τέλος επαναλαμβάνουμε, ότι χωρίς τη

συμβολή και το έργο των συμβασιού-

χων, που ήδη εργάζονται πολλά χρόνια

στον Δήμο Μαρκοπούλου, οι δυνατότη-

τες βελτίωσης των προσφερόμενων

υπηρεσιών στον Δήμο μας, είναι ελάχι-

στες!

Δικαιώθηκαν οι συμβασιούχοι του Δήμου Μαρκοπούλου
Αποδείχθηκε δίκαιη η συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής

Επoικοδομητική συνάντηση 

Υπουργού Μεταφορών Μάκη Βορίδη 

με αντιπρόεδρο Δήμου Παλλήνης 

Νεκτάριο Καλαντζή
Πλούσια εθελοντική δράση έχει να παρου-

σιάσει η Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα

Δήμου Μαραθώνα το χρόνο που μόλις

αφήσαμε και ευχαριστεί όλους όσους βοή-

θησαν από το δικό τους μετερίζι για την

προβολή στο έργο τους και τους ανώνυ-

μους εθελοντές  που στηρίζουν την τρά-

πεζα τροφίμων και την τράπεζα ρουχισμού

που διαθέτει,  γιατί όπως σημειώνει «χωρίς
την συνεργασία όλων δεν θα είχαν το ση-
μερινό θετικό αποτέλεσμα των δράσεών

τους στους δύσκολους καιρούς που δια-
νύουν οι Ελληνες πολίτες». 
Παραθέτουμε μερικές από τις εθελοντικές

δράσεις τους για το 2011.

� Επίσκεψη στο ίδρυμα Παμμακάριστος

στη Νέα Μάκρη με ρουχισμό, παιγνίδια και

άλλα δώρα για τα παιδιά ( τρεις επισκέψεις

μέσα στο έτος, ανά τετράμηνο περίπου).        

� Συλλογή φαρμάκων και ιατρικού υλικού

προς τους Γιατρούς του Κόσμου (δύο απο-

στολές στην έδρα των ΓτΚ μέσα στο έτος).

� Καθαρισμός μέρους της παραλίας Βαρ-

νάβα δήμου Μαραθώνα.

� Προσφορά ρουχισμού, παιχνιδιών σε κοι-

νότητες μεταναστών.

� Δωρεάν προσφορά επίπλων και γρα-

φείων σε έλληνες και μετανάστες που δια-

μένουν στη  βόρεια Αττική.                                     

� Συμμετοχή σε δράσεις  της Αντικαρκινι-

κής Εταιρείας  (Παραρτήματα   Αχαρνών

και Καπανδριτίου).

� Προσφορά ρουχισμού, παιχνιδιών, H/Y

και γραφικής ύλης σε δημοτικό σχολείο

του δήμου Αχαρνών (δύο αποστολές), σε

ειδικό νηπιαγωγείο της ανατολικής Αττι-

κής, σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Αθή-

νας και σε φιλανθρωπικό σωματείο.

� Δωρεάν διάθεση σε κατοίκους της βό-

ρειας Αττικής, άγριων δέντρων και φυτών.             

� Δωρεάν ξεναγήσεις στο Διαδραστικό

Λαογραφικό μουσείο Βαρνάβα και το Ευ-

ρωπαϊκό μουσείο  Άρτου σε ειδικά σχολεία

και ιδρύματα ενηλίκων. 

Πλούσιο το έργο εθελοντισμού 

από τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα

Δήμου Μαραθώνα
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Σημαντικό έργο επιτελεί η  δημοτική αρχή

Κρωπίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής

και αλληλεγγύης προσπαθώντας να σταθεί

δίπλα σε πολίτες  που αντιμετωπίζουν σο-

βαρά οικονομικά προβλήματα. 

Ο Δήμος Κρωπίας προσπερνώντας τα “κοι-

νωνικά παντοπωλεία”, στα οποία κρατάει

επιφύλαξη για την βιωσιμότητα τους, όπως

σημειώνει,  αλλά και στην τάση για απο-

δοχή μιας εικόνας συνεχούς φτωχοποί-

ησης ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων,

έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, στη

δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων δομών

διανομής τροφίμων και ιματισμού στα σπί-

τια των πολιτών, που έχουν καθημερινή

πλέον ανάγκη. 

Βασική αρχή της πολιτικής του Δημάρχου

Δημήτρη Κιούση, όπως μας είπε,  αποτελεί

η αποφυγή κοινωνικού στιγματισμού και η

διασφάλιση της αξιοπρέπειας των συμπο-

λιτών. 

Έτσι, η δημοτική κοινωνική δομή μετά την

συλλογή των προϊόντων, αξιολογώντας τις

ανάγκες των ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει

την ανάγκη στήριξης, με απόλυτα διακριτικό

τρόπο,  προχωρεί στην διανομή τους κατ΄

οίκον. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πολιτικής αντί-

ληψης και σε συνεργασία με όλα τα φιλό-

πτωχα σωματεία των εκκλησιαστικών ενο-

ριών της πόλης, με συλλόγους, με ΜΚΟ, με

ιδιωτικούς φορείς, αλλά και με κάθε ευαι-

σθητοποιημένο πολίτη,  έχει ήδη επιτευχ-

θεί σημαντικό έργο το οποίο και θα

συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά. Ήδη έχουν

εξασφαλιστεί για διανομή τρόφιμα   για: 

― 100 οικογένειες από super market

― 150 οικογένειες από πρόγραμμα της Ε.Ε

(ίσως ο μοναδικός δήμος και για πρώτη

φορά στην Αν. Αττική, αν και το πρό-

γραμμα υπάρχει από το 1987)

― 150 οικογένειες από ΜΚΟ «Γραμμή Ζωής» 

― 140 οικογένειες από την εταιρεία

«Π.Α.Λ.Ι. Σ»

― 50 οικογένειες από τα Εκπαιδευτήρια

«Γείτονα» 

― 50 οικογένειες από τους εργαζόμενους

της «Boehringer Ingelheim».

― Ο Δήμος διανέμει 6500 μερίδες ζεστού

φαγητού ετησίως σε απόρους πολίτες.

Επίσης οι δημότες με αναπηρία 67% και άνω

έχουν έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη. 

Ακόμη με πρωτοβουλία του Δημάρχου και

σε  συνεργασία με ιδιωτικά φροντιστήρια

της πόλης υπάρχει πλέον και η δυνατότητα

να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα μα-

θητές, που οι οικογένειές τους αντιμετωπί-

ζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Και εκπτωτική κάρτα

Οπως σημειώνει σε δελτίο τύπου, ο Δήμος

σε λίγες ημέρες θα θέσει  σε κυκλοφορία

την Εκπτωτική  Κάρτα με σημαντική έκ-

πτωση στους κατόχους (αφορά όλους τους

κατοίκους του Δήμου Κρωπίας) από τα κα-

ταστήματα της πόλης.

Υπεύθυνος διανομής είναι ο Κων/νος

Δήμου τηλ. : 210-662 23 24 εσωτ.115 

ΑΘΟΡΥΒΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Kατ’ οίκον διανομή κοινωνικής βοήθειας με πολλαπλές συνεργασίες χορηγών

Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο, όπου συλλέγει τα τρόφιμα.

Δύο ημέρες πριν κλείσει το δύ-

σκολο 2011,  Πέμπτη 29.12, το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Κρωπίας

ψήφισε κατά πλειοψηφία τον προ-

υπολογισμό του 2012, το επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα και το

πρόγραμμα δράσης· θέματα συ-

ναφή και αλληλένδετα μεταξύ

τους, αφού χωρίς χρήμα (προϋπο-

λογισμό) αλλά και χωρίς πρό-

γραμμα (επιχειρησιακό) δεν

κάνεις έργο.

Οικονομικό και διοικητικό

χάος στη δημοσια διοίκηση

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης προσδιόρισε το γενικό πολι-

τικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαί-

σιο καθώς και τους αυστηρούς

περιορισμούς που θέτει η κρατική

εξουσία στην Ελληνική Αυτοδιοί-

κηση. Μετέφερε τις δραματικές συ-

νεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

της Αυτοδιοίκησης και τις απόψεις

πολλών δημάρχων  για το οικονομικό

αδιέξοδο και το διοικητικό χάος με-

ταξύ ΟΤΑ και κράτους. Αναφέρθηκε

στη  χαοτική κατάσταση της δημό-

σιας διοίκησης που όπως είπε χαρα-

κτηριστικά, υπολειτουργεί ή και έχει

νεκρωθεί, κάτι που φαίνεται και από

τις διοικητικές επιτροπές σε Υπουρ-

γεία που αφορούν στην εξέλιξη δη-

μοτικών υποθέσεων  και οι οποίες

έπαψαν να  λειτουργούν!

Ο Προϋπολογισμός του 2012 προ-

σεγγίζει την πραγματική υλοποίηση

Ο Δ. Κιούσης ξεκαθάρισε ότι ο Δημο-

τικός Προϋπολογισμός του 2012

είναι πολύ μετρημένος, προσεγγίζει

την πραγματική υλοποίηση (σε

σχέση με άλλες δημοτικές περιό-

δους) και στοχεύει σε εξορθολογι-

σμό των οικονομικών μεγεθών. 

Είναι προσαρμοσμένος αναγκαστικά

στην κρατική πολιτική απόφαση του

“μνημονίου”  και έχει εκ των ενόντων

“μνημονιακό” χαρακτήρα! Με αυτές

τις προδιαγραφές κανένα όραμα δεν

μπορεί να υλοποιηθεί και  είναι προ-

φανές ότι δεν ανταποκρίνεται στο

όραμα της δημοτικής αρχής. Όμως η

προσπάθεια του Δήμου είναι επικεν-

τρωμένη στην υλοποίηση  βασικών

έργων με αντίστοιχες πολιτικές, κάτι

που είναι και μια πάγια απαίτηση των

πολιτών εδώ και πολλά χρόνια. Δη-

λαδή να εξαγγελθούν 5 πράγματα

αλλά να γίνουν! Είναι ενδεικτικό ότι

το λεγόμενο Πράσινο Ταμείο και

πόροι που θα δίδονταν στους Δήμους

πάνε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων και χορηγούνται ως δανει-

σμός! 

Ο αρμόδιος Αντιδημαρχος Οικονομι-

κών  Αθανάσιος Πουλάκης  επεση-

μανε ότι:  «Σύμφωνα με ανακοίνωση

της ίδιας της ΚΕΔΕ, “με το κατατεθέν
σχέδιο Προϋπολογισμού προβλέπον-
ται μειώσεις στην επιχορήγηση των
δήμων της τάξης του 32% σε σχέση
με φέτος, που επίσης είναι μειωμένη
κατά 35% σε σχέση με το 2010.”Ειδι-
κότερα, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι (ΚΑΠ), από 3,5 δισ. φέτος, μει-
ώνονται στα 2,4 δισ. ευρώ δηλαδή
μείωση της τάξης των 1,1 δισ. €
(31,42%), τη στιγμή που το ίδιο το
υπουργείο Εσωτερικών πριν από λί-
γους μήνες είχε υπολογίσει ότι το
ελάχιστο λειτουργικό κόστος των
δήμων ανέρχεται στα 3,8 δισ. €».
―――――――――――――――――――

ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ 

ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ

2011 8.942.783,62 13.078.624,04  

2012 6.799.273,38 10.698.493,00  
―――――――――――――――――――

-2. 143.510,24€ -2.380.131,04 € 
―――――――――――――――――――

Ο Σωτήρης Λάμπρου στην τοποθέτησή

του υπενθύμισε στην μείζονα αντιπο-

λίτευση, ότι οι καταρτίσεις των προ-

ηγούμενων  προϋπολογισμών

στόχευαν  στον εντυπωσιασμό με με-

γάλα ποσά 40 με 45 εκ. ευρώ ενώ τε-

λικά τα ποσά  υλοποίησης τους  ήταν

της τάξεως των 20 με 25 εκ. ευρώ σύμ-

φωνα με τα πρακτικά της 25ης συνε-

δρίασης του ΔΣ (14.12.2009)!

Καταψήφισε 

η αντιπολίτευση

Η μείζονα αντιπολίτευση με τον επικε-

φαλής της Αριστείδη Γκίκα παρατή-

ρησε ότι ειναι ενας «υπέρ του δέοντος
υφεσιακός προϋπολογισμός απ’ ότι
επιβάλλεται από τις συνθήκες». Υπο-

στήριξε ότι ο δημοτικός προϋπολογι-

σμός δεν καλύπτει με ανάλογα ποσά

τις προεκλογικές εξαγγελίες το συν-

δυασμού της πλειοψηφίας και καταψή-

φισε τον προϋπολογισμό.

Και η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε

το σύνολο θεμάτων (Προϋπολογισμό,

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα) με το αιτιολογικό

ότι αυτά εκφράζουν την κρατική και

ευρωπαϊκή μνημονιακή πολιτική, που

καταδικάζει το λαό σε φτώχεια και

τους δήμους σε όργανα αυτής της πο-

λιτικής. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας σε απάντηση

των ενστάσεων των αντιπολιτευσεων

τόνισε: «Καλύψαμε το 60% των υπο-
χρεώσεων του Δήμου… Πώς θα επεν-
δύσει ο Δήμος με αυτήν την
κατάσταση; Οι “εικονικοί προϋπολογι-
σμοί” του παρελθόντος που εγγρά-
φονταν ποσά για να δικαιολογηθούν
εξαγγελίες ...ανεφάρμοστες έχουν τε-
λειώσει». 

Προϋπολογισμός, Επιχειρησιακό και Πρόγραμμα δράσης 

ψηφίστηκαν στο Δήμο Κρωπίας
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Ένα από τα καίρια προβλήματα που μαστίζει ένα με-

γάλο μέρος του πληθυσμού τούτες τις σκληρές μέρες

της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, είναι η από-

λυτη ανασφάλεια για το σήμερα, αλλά και η αγωνία

για το αύριο.

Με τη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων,  όλο και πε-

ρισσότεροι άνθρωποι νιώθουν τη δυσκολία της δια-

χείρισης των αλλαγών στη ζωή τους. Αυτό έχει σαν

αποτέλεσμα να κλονίζεται σοβαρά η εμπιστοσύνη και

η σταθερότητα για την επιβίωση. Είναι σχεδόν σί-

γουρο, ότι μπροστά μας ανοίγεται μια αβέβαιη εποχή.

Εμείς, μέσα από το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ)

που δεν είναι κόμμα με την παραδοσιακή έννοια του

όρου, αλλά μία μεταβατική σύμπραξη (συμμαχία) κοι-

νωνικοπολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του λαού,

που υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές ιδεολογίας

και κομματικής ταυτότητας στις γραμμές του, κινού-

μαστε για να επιτύχουμε  τους στόχους του που είναι

κοινωνικοπολιτικοί και επιδιώκουμε να επιτευχθούν,

μέσα από την αυτοοργάνωση των τοπικών κοινωνιών

(πυρήνων), στη βάση της άμεσης δημοκρατίας.  

Στο επίπεδο της οργάνωσης του κοινωνικού μετώπου

και μπροστά στο φάσμα της ανέχειας που θα αντιμε-

τωπίζει όλο και μεγαλύτερος πληθυσμός, το ΕΠΑΜ

οργανώνεται για να σταθεί αρωγός σε κάθε πά-

σχοντα ή αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μας.

Το ΕΠΑΜ κινητοποιεί και στρατεύει σε αυτήν την προ-

σπάθεια το ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό και

τους εθελοντές του, με τους οποίους  δημιούργησε,

αλλά και συνεχίζει να δημιουργεί ένα πλατύ Δίκτυο

κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση των

πιο ακραίων εκδοχών ανέχειας και εξαθλίωσης.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ διευ-

θύνεται από δύο Ειδικές Γραμματείες:

α. Το Δίκτυο Νομικής Αλληλεγγύης και Υποστήριξης

(Ν.Α.Υ)

β. Το Δίκτυο Ιατρικής Αλληλεγγύης και Υπο-

στήριξης (Ι.Α.Υ), εντός του οποίου αναπτύσ-

σονται, η Κοινωνική Φροντίδα και η

Ψυχολογική Υποστήριξη.

Εμείς στο ΕΠΑΜ πιστεύουμε ότι είναι Υποχρέ-

ωση όλων μας να δίνουμε Αξία στη ζωή με τη

συμμετοχή μας, γιατί κοινωνώ σημαίνει συμμε-

τέχω, συμπάσχω, συμμερίζομαι.

Οι Τοπικές επιτροπές που αποτελούν τους Πυ-

ρήνες του ΕΠΑΜ, είναι έτοιμες και έχουν ήδη

αρχίσει τη δράση τους μέσα  στους άξονες των

Δικτύων Αλληλεγγύης που έχουν  δημιουργη-

θεί   σε πολλές Πόλεις της Χώρας. Αυτήν τη συ-

νέχεια επιδιώκουμε να δώσουμε και  στο Δήμο

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Πιστεύουμε όπως άλλωστε  και κάθε άλλος φο-

ρέας που αναπτύσσει παρόμοιες πρωτοβουλίες,

ότι είναι ανάγκη να επιβιώσουμε όλοι  μέσα από

αυτήν τη λαίλαπα της οικονομικής εξαθλίωσης

που οδηγούμαστε με όλα τα αντιλαϊκά και βά-

ναυσα   μέτρα που παίρνονται ερήμην ημών.

Με τη συμβολή της αγάπης και της αλληλεγ-

γύης (όχι ελεημοσύνης) που θέλουμε και μπο-

ρούμε να συνεισφέρουμε προς τον πάσχοντα

συνάνθρωπό μας, θέλουμε ταυτόχρονα να του

πούμε:

ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ  ΤΟ ΦΟΒΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΠΕΙΡΟΥΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΑΤΑΙ, ΑΦΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥ-

ΣΚΟΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

ΠΙΑ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ, ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ  ΟΙ

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ! 

ΟΜΑΔΑ Αλληλεγγύης και Στήριξης του ΕΠΑΜ 

Πλαταιών & Σπερχειού 23, Κεραμεικός, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-3466224.  Κιν: 6946573173

Κεντρική Ιστοσελίδα: www. Epam-hellas.gr

Ιστοσελίδα Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη:

www.epam3b.blogspot.com

Mail:epam3Bsyntonistiko@gmail.com

Αν έχεις ανάγκη, 

μη διστάσεις
― Κάλεσέ μας στο τηλέφωνο

― στείλε μας ένα μήνυμα με το κινητό

― ή με το κομπιούτερ

θα βρεθούμε κοντά σου
Τηλέφωνα: 210-3466224.  Κιν: 6946573173

ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Και στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Εθελοντισμός με το «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» 

Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε μια συλλογική προσπάθεια από κατοίκους

της περιοχής του Δήμου Σαρωνικού, ανεξάρτητη από κόμματα και παρα-

τάξεις, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την ονομα-

σία «Δίκτυο Σαρωνικού», που επίσημα ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο

Οκτώβρη. Το προεδρείο του πρώτου ΔΣ αποτελείται από: Πρόεδρος – Χρή-

στος Λούλας, Αντιπρόεδρος – Μιχάλης Φουσιάνης,  Γραμματέας – Ειρήνη

Καραγιάννη, Ταμίας – Έλενα Καρνάβου. 

Σκοπός αυτής της προσπάθειας, εκτός από τη χαρά και την ικανοποίηση

που αντλούν τα μέλη, συμμετέχοντας σε εθελοντικές ομάδες συντοπιτών

τους, με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους, είναι:

• η εφαρμογή της αλληλεγγύης στην πράξη, ειδικά τη σημερινή, δύσκολη

για πολλούς συνανθρώπους μας, εποχή, 

• η βελτίωση της καθημερινότητας, με τον εντοπισμό και την ανάδειξη των

προβλημάτων που ταλαιπωρούν όλους και την υλοποίηση δράσεων για

την επίλυσή τους,

• η  ανάπτυξη του τόπου,

• η προστασία του περιβάλλοντος,

• η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως κατοίκων, κ.ά.

Είναι αλήθεια πως μερίδιο ευθύνης για  ό,τι συμβαίνει γύρω μας, έχουμε

κι εμείς. Η αδιαφορία και η μη-συμμετοχή είναι ό,τι χειρότερο.

Ακόμα περισσότερο τώρα, στους τόσο δύσκολους καιρούς που ζούμε, ο

εθελοντισμός και η αλληλεγγύη, μπορούν  να προσφέρουν λύσεις σε πολ-

λές πτυχές της προβληματικής καθημερινότητας.

Καλές και αξιέπαινες οι ατομικές προσπάθειες, αλλά είναι γεγονός πως

ενωμένοι είμαστε σίγουρα πιο αποτελεσματικοί. 

Έτσι, το ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ οργανώνει έργο σε όλα τα επίπεδα προ-

σφοράς με αντίστοιχες ομάδες.

Κύριος στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία ενός «Κοινωνικού Παντο-

πωλείου», όχι όμως με τη συνηθισμένη μορφή. Στο  Κοινωνικό Παντοπω-

λείο του Δικτύου Σαρωνικού, οι εθελοντές  της Αλληλεγγύης Σαρωνικού

διανέμουν  οι ίδιοι  κατ’ οίκον  τα τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη οικιακής

χρήσης, ένδυσης και υπόδησης, στους έχοντες πραγματική ανάγκη. Για

το σκοπό αυτό ξεκίνησε ο εντοπισμός και η καταγραφή, σε συνεργασία

με ιερείς των ενοριών, συμπολιτών, αλλά και κοινωνικών λειτουργών, των

ανθρώπων που εξακριβωμένα (κατόπιν επιτόπιου «ελέγχου») αντιμετωπί-

ζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Αν θέλετε και μπορείτε να προσφέρετε τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρ-

τικά, κτλ, επικοινωνήστε στα: 6946-268384, 6944-863360, 6981-420577.

Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» σχεδιάζει παράλληλα, και άλλες καινο-

τόμες δράσεις, για την πολύπλευρη  στήριξη των συνανθρώπων μας που

υποφέρουν, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα.  

«ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Σειρά εκδηλώσεων σχετικά

με τον ρόλο και την αξία της

κοινωνίας πολιτών παρου-

σίασε ο Νίκος Γιαννής, με

αφορμή την πρόσφατη ανα-

κοίνωση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής όσον αφορά τον

εθελοντισμό.

Ετσι με μια σειρά ομιλιών σε

διάφορες πόλεις και κατα-

ληκτική την παρουσίαση του

πολυσυνεδριακού γεγονό-

τος Money Show στο ξενο-

δοχείο Χίλτον στην Αθήνα

με τίτλο  «Εθελοντισμός

χωρίς σύνορα, Έλληνας Πο-

λίτης Ευρωπαίος Πολίτης»,

ο Νίκος Γιαννής συνόψισε

κατά την κεντρική εκδή-

λωση τα δεδομένα, τα

οφέλη, τα προβλήματα και

τις μελλοντικές προκλήσεις

του εθελοντικού κινήματος.

Παρουσιάζοντας ενδιαφέ-

ροντα στοιχεία σημείωσε

μεταξύ άλλων:

«Στην Ευρώπη σήμερα

υπάρχουν περίπου 100 εκα-

τομμύρια εθελοντές, αν και

τα ποσοστά διαφέρουν έν-

τονα από χώρα σε χώρα,

φθάνοντας μέχρι και πάνω

από το 40% στη Βρετανία ή

την Ολλανδία, ενώ δεν ξε-

περνούν το 10% στην Ελ-

λάδα ή την Ιταλία, περιλαμ-

βανομένων των αθλητικών

και εκκλησιαστικών. Το Ευ-

ρωπαϊκό Κέντρο για τον

Εθελοντισμό έχει παρουσιά-

σει στοιχεία ότι για κάθε

ευρώ που επενδύεται στον

εθελοντισμό, οι εθελοντές

και οι οργανώσεις τους πα-

ράγουν υπηρεσίες που αξί-

ζουν 13,5 φορές

περισσότερο. Συχνά, η συμ-

βολή αυτή δεν αποτιμάται

καν οικονομικά, ενώ είναι

τεράστια η συνεισφορά

στην κοινωνική ανάπτυξη,

στον πολιτισμό και στην

προστασία του περιβάλλον-

τος. Ως προσωπική στάση

και νοοτροπία καθώς και ως

αξία, ο τρόπος με τον οποίο

αντιμετωπίζουμε εμείς τους

άλλους, είναι ο τρόπος με

τον οποίο θα αντιμετωπί-

σουν οι άλλοι εμάς τους ίδι-

ους. Αυτό ισχύει ειδικώς για

τα παιδιά και τους νέους, ει-

δικότερα δε στις μέρες μας

έχει αξία για την κοινωνία

και τους πολίτες σε σχέση

με την ηγεσία μας. “Καθώς

θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άν-
θρωποι, και υμείς ποιείτε αυ-

τοίς ομοίως” (Λουκ. Κεφ.

Στ’, 31). Μην κάνεις ποτέ

αυτό που δεν θέλεις να σου

κάνουν! 

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται

εν μέσω της μεγαλύτερης

κρίσης της, που όπως φαί-

νεται οδηγεί στη διάνοιξη

της πολιτικής της ενοποί-

ησης, σε μια Ευρωπαϊκή

ομοσπονδία και καθώς ο κό-

σμος ολόκληρος κλυδωνίζε-

ται, δεν είναι τυχαίο ότι

εκτός του 2011 που ήταν το

Ευρ. Έτος Εθελοντισμού, το

2012 είναι το Διεθνές Έτος

Συνεταιρισμών και Ευρω-

παϊκό Έτος Ενεργού Γήραν-

σης, ενώ  το 2013 είναι το

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών».

Προτείνει δε τον παρακάτω

ορισμό: Η κοινωνία πολι-

τών είναι ο αυτοτελής

χώρος μεταξύ της ιδιωτι-

κής οικονομίας και των επί-

σημων πολιτικών θεσμών,

τους οποίους αναπόδρα-

στα συμπληρώνει χωρίς να

υποκαθιστά, μέσα στον

οποίο διασφαλίζεται το

βάθος μιας συμμετοχικής

και αλληλοελεγχόμενης

δημοκρατίας και καταξιώ-

νεται ένα κοινωνικώς υπεύ-

θυνο και ατομικώς

ανεξάρτητο άτομο, με συ-

νείδηση της οικουμενικότη-

τας των κοινών

προβλημάτων, της τοπικό-

τητας της συλλογικής μας

δράσης και του φθαρτού,

άρα ηθικού προορισμού

του καθενός μας, ένας συ-

νειδητός και ενεργός όχι

ανά τετραετία πολίτης.

Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού - 2011

Για κάθε ευρώ που επενδύεται στον εθελοντισμό, οι εθελοντές και οι 

οργανώσεις τους παράγουν υπηρεσίες που αξίζουν 13,5 φορές περισσότερο. 
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Η ωμή παρέμβαση της εται-

ρείας Monsanto στον τρόπο

λειτουργίας της αγροτικής

παραγωγής στη Γαλλία απο-

τελεί χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα, της ισχύος των

πολυεθνικών επιχειρήσεων,

στην εσωτερική λειτουργία

κάθε χώρας.

Την ώρα που το Συμβούλιο

του Κράτους καταργούσε τη

μέχρι σήμερα απαγόρευση

της καλλιέργειας μεταλλαγ-

μένων σπόρων στην Γαλλία,

το γαλλικό Κοινοβούλιο υιο-

θετούσε μια πρόταση νόμου

που αλλάζει ριζικά η δομή της

γεωργίας στη χώρα.

Με την επιβολή της νέας

νομοθετικής ρύθμισης στη

Γαλλία (την οποία υιοθέ-

τησε το γαλλικό Κοινοβού-

λιο στις 28 Νοεμβρίου 2011,

ενώ είχε ήδη λάβει την έγ-

κριση της Γερουσίας) θα

επιβάλλονται χρηματικές

κυρώσεις σε όποιον αγρότη

δεν υποβάλει δήλωση για

το είδος των σπόρων που

χρησιμοποιεί και κρατά για

δεύτερη συνεχόμενη χρο-

νιά τους ίδιους σπόρους

στις καλλιέργειές του. Επα-

ναχρησιμοποιήσει δηλαδή

από χρονιά σε χρονιά τους

δικούς του σπόρους.

Οι αντιδράσεις από τον αγρο-

τικό κόσμο της Γαλλίας υπήρ-

ξαν άμεσες και δυναμικές.

Οι Γάλλοι αγρότες καταγ-

γέλλουν το γεγονός ότι η

νέα ρύθμιση στην ουσία

«δολοφονεί» την παραδο-

σιακή γεωργία.

Η γαλλική κυβέρνηση, υπε-

ρασπίζεται την απόφαση

υποστηρίζοντας ότι μόνη

της δεν είναι σε θέση να χα-

ράξει ανεξάρτητη πολιτική

επί του θέματος και να απα-

γορεύσει την καλλιέργεια

μεταλλαγμένων σπόρων,

λόγω των νομικών κενών

που διέπουν την ευρω-

παϊκή νομοθεσία.

Ο Γάλλος υπουργός Γεωρ-

γίας, Μπρουνό Λεμέρ, από

την πλευρά του δήλωσε

πως «η ιδέα είναι να μη στα-
ματήσει η έρευνα με στόχο
τη βελτίωση των καλλιερ-
γειών». 
Αλλά και η  αντίδραση των

κομμάτων της αντιπολίτευ-

σης, ήταν έντονη κατογορών-

τας  τον υπουργό Γεωργίας

ότι ενδίδει στις πιέσεις του

Χρηματιστηρίου και ότι εκχω-

ρεί τη γεωργία στους «βασι-

λείς των σπόρων».

Από τη μεριά τους τα αγρο-

τικά συνδικάτα  υποστηρί-

ζουν ότι «είναι απόλυτο
δικαίωμα του αγρότη να
καλλιεργεί τους δικούς του
σπόρους», πως

«αυτό αποτελεί τη βάση της
γεωργίας και της βιοποικι-
λότητας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της

πολυεθνικής Monsanto στη

Γαλλία, Γιαν Φισέ, πάντως

εξέφρασε την ικανοποίησή

του  για το γεγονός δηλώ-

νοντας «το δίκαιο επιτέλους

κερδίζει έδαφος, διότι από το

2007 οι αγρότες έχουν στερη-

θεί την επιλογή και την πρό-

σβαση στους μεταλλαγμένους

σπόρους, τα οφέλη των οποίων

εκατομμύρια άλλοι αγρότες σε

ολόκληρο τον πλανήτη απο-

λαμβάνουν εδώ και χρόνια».

στοιχεία “Ελευθεροτυπία” Ν. Τζανε-

τάκου

Στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών

δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός

επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επι-

χειρήσεις αναπτύσσουν έντονη εξα-

γωγική δραστηριότητα, καθώς

διαθέτουν μεγάλο μέρος των προϊόν-

των τους σε αγορές του εξωτερικού

(σε χύμα ή τυποποιημένη μορφή). Τα

συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από

μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών

Μελετών της ICAP Group με τίτλο

«Ελαιόλαδο – Πυρηνέλαιο – Επιτρα-

πέζιες Ελιές», που κυκλοφόρησε πρό-

σφατα.

Η εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων

ελιών υπερκαλύπτει τη ζήτηση, ενώ

μεγάλες ποσότητες διατίθενται και σε

χώρες του εξωτερικού. Το μέγεθός

της παρουσιάζει διακυμάνσεις ετη-

σίως, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο

βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που

επικρατούν στις ελαιοπαρα-γωγικές

περιοχές. Επίσης, χαρακτηριστικό της

παραγωγής των συγκεκριμένων προ-

ϊόντων είναι η κυκλικότητα (εναλλαγή

μεταξύ «καλών» και «κακών» ελαι-

οκομικών ετών).

Η εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων

ελιών παρουσίασε αύξηση 2% περί-

που την περίοδο 2009/10. Την ίδια πε-

ρίοδο, η εγχώρια κατανάλωση

επιτραπέζιων ελιών αυξήθηκε κατά

5% σε σχέση με το προηγούμενο

έτος. Το μεγαλύτερο μέρος των επι-

τραπέζιων ελιών που καταναλώνονται

στην εγχώρια αγορά διατίθεται σε

χύμα μορφή.

Σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά

του ανταγωνισμού, η Διευθύντρια Οι-

κονομικών - Κλαδικών Μελετών της

ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου,

τόνισε τα εξής:  «Στις διεθνείς αγορές

οι ελληνικές επιχειρήσεις τυποποί-

ησης επιτραπέζιων ελιών αντιμετωπί-

ζουν έντονο ανταγωνισμό από άλλες

ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διαθέ-

τουν ισχυρά εμπορικά σήματα και

έχουν αποσπάσει σημαντικά μερίδια

αγοράς. Επίσης, ενισχυμένος είναι

και ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες

(κυρίως μεσογειακές) οι οποίες δια-

θέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλό-

τερες τιμές, κάνοντας πιο αισθητή

την παρουσία τους στο εξωτερικό». 

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματο-

ποιήθηκε επίσης και χρηματοοικονο-

μική ανάλυση του επιχειρήσεων

επεξεργασίας και τυποποίησης επι-

τραπέζιων ελιών με τη χρήση επιλεγ-

μένων αριθμοδεικτών. 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, οι

πωλήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων

αυξήθηκαν το 2010 κατά 7,2%. Το

μικτό κέρδος, επίσης αυξήθηκε κατά

6,8%. Ωστόσο, λόγω υψηλών λει-

τουργικών εξόδων το συνολικό λει-

τουργικό αποτέλεσμα των εταιρειών

του δείγματος είναι αρνητικό και τα

δύο εξεταζόμενα έτη. Ως εκ τούτου

το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν

ζημιογόνο (ελαφρώς βελτιωμένο το

2010/2009).

ICAP Group

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου

szafirakopoulou@icap.gr

«Επιτραπέζιες ελιές»

Σταματίνα Παντελαίου

•  Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης διατίθεται σε χύμα

μορφή 

•  Τα υψηλά λειτουργικά έξοδα οδήγησαν σε ζημιογόνο αποτέ-

λεσμα τα δύο τελευταία έτη

Αποσύρεται σκουμπρί 

αποξηραμένο και αλατισμένο

Την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου του προϊόντος

σκουμπρί αποξηραμένο και αλατισμένο σε συσκευασία των

40 γραμμαρίων, με ημερομηνία λήξης 4.12.2012 προέλευσης

Βιετνάμ από τη Γερμανική επιχείρηση “Monolith Sud

GmbH”, απαίτησε ο ΕΦΕΤ.

Σε έρευνα που διεξήγαγε ο ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε ότι η εται-

ρία  “Αφοί Κεσίδης ΟΕ” παρέλαβε τον Ιούνιο 2011 το προ-

ϊόν από τη γερμανική εταιρεία  “Monolith Sud GmbH”, με

ημερομηνία λήξης 4.12.2012 και το διοχέτευσε στην αγορά. 

Σύμφωνα δε με υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας “Αφοί Κεσί-

δης ΟΕ”, ενημερώθηκε από την προμηθεύτρια γερμανική

εταιρία με επιστολή την 9.12.2012 ότι πρέπει να προχωρήσει

σε ανάκληση, μετά από απαίτηση της αρμόδιας Γερμανικής

Αρχής, διότι το προϊόν έχει υποστεί μη εγκεκριμένη ακτινο-

βολία. Αρχικά η γερμανική εταιρεία είχε ισχυριστεί ότι το

προϊόν δεν διακινήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά η έρευνα

απέδειξε άλλα...

Μαύρη σταφίδα με μύκητες!

Τη διακίνηση μαύρης σταφίδας, στην οποία ανιχνεύθηκε

Ωχρατοξίνη Α σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ανώ-

τατο επιτρεπτό όριο, εντόπισε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου

Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – και ζήτησε την άμεση ανάκληση του

προϊόντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή

του ο Ενιαίος Φορέας

Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ,

ζήτησε την άμεση ανά-

κληση μαύρης σταφίδας,

στην οποία ανιχνεύθηκε

Ωχρατοξίνη Α σε συγκέν-

τρωση μεγαλύτερη από το

ανώτατο επιτρεπτό όριο,

με την εμπορική ονομασία

«ADAMAS – ΜΑΥΡΗ ΣΤΑ-

ΦΙΔΑ ΕΓΧΩΡΙΑ – ΣΤΑΥ-

ΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ» σε

συσκευασία των 200 γρ.,

με ημερομηνία λήξης 12/2012 και αριθμό παρτίδας L 16511.

Μετά τις εξελίξεις αυτές ο Φορέας ζήτησε την άμεση

ανάκληση /απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης

παρτίδας από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέ-

λιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Σημειώνει δε ότι όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί

το προϊόν αυτό καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Η επιβολή σπόρων μιας χρήσης, στη Γαλλία, “δολοφονεί” την παραδοσιακή γεωργία

ΙΧ...έβοσκε στο Κίτσι 

Ι.Χ. Αυτοκίνητο βρέθηκε στη “μέση του πουθενά”, από κα-

τοίκους στο Κίτσι, που τους κίνησε την περιέργεια, αφού

το Ι.Χ. είχε μπει στο χωράφι να “βοσκήσει” την προηγού-

μενη νύχτα (4/1/12). Είχε δε ξεσηκωθεί ο τόπος τη νύχτα

από τα σκυλιά, όπως περιγράφουν οι κάτοικοι οι οποίοι

ειδοποίησαν την Αμεσο Δράση. Το Ι.Χ. είχε στο παρμ-

πρίζ ταμπελάκι που έγραφε “Αντιδήμαρχος Περιβάλ-

λοντος”. “Εφυγε” λίγες ώρες, μετά την Αστυνομία.

Για ποια Οικολογία μιλάει η Ε.Ε.;
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ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΨΖ-ΨΘ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 300/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ. 14 Δεκεμβρίου 2011
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73
Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμ. 22/2011 της 14ης
Δεκεμβρίου 2011.-

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΘΕΜΑ 18ο Hμερήσιας διάταξης
Ψήφιση Κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης.
Σχετικά: Απόφαση 15/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και 32 20:00 συνήλθε σε δη-
μόσια ανοικτή – τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
76733/9.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (33) μελών βρέ-
θηκαν παρόντες (17) και απόντες (16) συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ, ΔΑΒΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ.
ΣΥΜΒ. ΜΕΙΟΨ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ.,  ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΑ-
ΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ, ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑ-
ΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αρχηγός μειοψηφίας), ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ,  ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΤΙΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ (Αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος της Ημερήσιας

Διάταξης), ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Αποχώρησε πρίν την έναρξη της

συζήτησης των θεμάτων), ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δημ. σύμβουλος μειοψηφ.,

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ [(Αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της Ημε-

ρήσιας διάταξης (απόφαση 283/2011)],  ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (αποχώρησε πριν την

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων), ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΑΝΝΑ (αποχώρησε μετά

το πέρας της συζήτησης του 4ου εκτάκτου θέματος), ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 4ου εκτάκτου θέματος), ΓΚΟΛΦΙΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου έκτακτου θέ-

ματος), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤ.  (Αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του

6ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης), ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ αρχ. μει-
οψηφ.,   ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Αποχώρησε μετά το πέρας του 7ου θέμα-

τος της Ημερήσιας  Διάταξης), ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ.-ΒΕΡΟΝΙΚΑ (Αποχώρησε πριν την

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων), ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  αρχ. μειοψηφ., ΚΑ-
ΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αρχ. μειοψηφ., ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αποχώ-

ρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης),

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ αρχ. μειοψηφ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Απο-

χώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου έκτακτου θέματος), ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αρχ. μειοψηφ. (Αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης των θε-

μάτων).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ+ 33 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 17, ΑΠΟΝΤΕΣ 16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 17/33.
Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.
Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του  Δημοτικού Συμβουλίου,
κα. Μαίρη Σκέντου.
Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση από τον Πρόεδρο  Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έχοντας υπόψη:
1. Το με αρ. πρωτ. 45038/18.7.2011 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
με το οποίο μας διαβιβάζεται η υπ΄αριθμ. 15/2011 απόφασή της.
2. Το με αρ. πρωτ. 59917/28.9.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας, Τμήμα Μελετών & Εργολαβιών.
3.- Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.-Τις απόψεις των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνη-
μένα πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Δια ψήφων 11 υπέρ - 
5 κατά:  Γεωργουλόπουλος, Λ. Αργυροπούλου, Ι. Δήμας, Ν. Ζυγούρης, Π. Κα-
πετανέας και 1 παρών: X. Bαδάσης.
Οι αιτιολογήσεις των ψήφων αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρα-
κτικά:
Εγκρίνει τον Κανονισμό Προβολής Ιδεών και Υπαίθριας Διαφήμισης, καθώς
επίσης και την Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύει, ως κατωτέρω αναφέ-
ρονται:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Άρθρο 1: Η διακίνηση και προβολή ιδεών καθώς και η υπαίθρια διαφήμιση υπη-
ρεσιών και επιχειρήσεων επιτρέπεται στους χώρους, κατά τη διαδικασία και
τις προδιαγραφές που καθορίζονται με την παρούσα κανονιστική πράξη.
Άρθρο 2: 1) Απαγορεύεται η αναγραφή, ανάρτηση ή προσάρτηση κάθε είδους
ενδεικτικών πινακίδων, επιγραφών ή διαφημιστικών στοιχείων, κάθε πράξη
διαφήμισης, η επικόλληση εντύπων ή χειρογράφων κάθε μορφής, η ανα-
γραφή, ανάρτηση ή προβολή συνθημάτων, ονομάτων, συμβόλων, παραστά-
σεων ή προσκλήσεων, καθώς και η διακίνηση και προβολή ιδεών:
α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας
γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο
τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
β. Σε μνημεία, αγάλματα, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προ-
στασίας τους, καθώς και σε παραδοσιακά κτίρια.

γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του 
Δήμου, καθώς και οι υπηρεσίες άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον
περιβάλλοντα χώρο τους.
ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου και δημοτικού τομέα,
όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και
πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέ-
λειας.
στ. Σε στοές κτιρίων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 4 του κα-
νονισμού.
ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης, και
στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.
η. Στις προσόψεις, στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών, στους τοίχους,
στα προστεγάσματα, στις λειτουργικές προεξοχές (έρκερ) των κτιρίων και γε-
νικά στα περιφράγματα ιδιωτικών κτιρίων και κτισμάτων εντός και εκτός κα-
τοικημένων περιοχών, επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 4, 5 &
6 του κανονισμού.
θ. Πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή (στέγη) ή
δώμα κτιρίου. Εξαιρούνται τα κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ως κέντρα υγείας, νοσοκομεία, γηροκομεία, κλινικές και γενικά τα δημόσια
κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, στη στέγη των οποίων επι-
τρέπεται η τοποθέτηση ατελώς, μόνο μίας πινακίδας, η οποία θα είναι ενδει-
κτική της δραστηριότητας του χρήστη του κτιρίου.
Η πινακίδα, που θα έχει μέγιστο ύψος 1,20 μ., μέγιστο μήκος 4,00 μ. και θα
είναι απλή, φωτιζόμενη ή φωτεινή, μίας ή δύο όψεων, θα τοποθετείται μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στο άρθρο 12 του κανονισμού, τον έλεγχο των προδιαγραφών από τη
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του  Δήμου και τη χορήγηση της
απαραίτητης άδειας από το Δήμαρχο.
ι. Στο οδόστρωμα των οδών, στις διαχωριστικές νησίδες, στις νησίδες ασφα-
λείας και στο οδόστρωμα των οδών παρόδιας εξυπηρέτησης, στην ελεύθερη
ζώνη όδευσης πεζών, στον οδηγό τυφλών και στα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες
και σκάφες), ακόμη και όταν αυτά δεν έχουν διαμορφωθεί.
ια. Στα δέντρα των πεζοδρομίων, πλατειών και κήπων.
ιβ. Σε θέση ή κατά τρόπο ή με τεχνολογία ή με υλικά που μπορούν να έχουν
οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες των οδών ή να επηρεά-
σουν με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
2) Απαγορεύεται επίσης:
α. Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδή-
ποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προ-
σόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της
ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.
β. Η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων, που προσ-
διορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων,
πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, μετά από προηγούμενη άδεια του 
ημοτικού Συμβουλίου.
γ. Η παντός είδους διαφήμιση ή ανάρτηση ενδεικτικών επιγραφών στις τέν-
τες, χρώματος μπεζ ή λευκού, των καταστημάτων, των εμπορικών επιχειρή-
σεων και των κατοικιών.
δ. Η τοποθέτηση γιγαντοαφισών γενικώς.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΔΕΩΝ
Άρθρο 3: 1) Χωρίς άδεια του Δημάρχου και χωρίς καταβολή Τέλους, τα πολι-
τικά κόμματα, οι μαθητικές, οι φοιτητικές, συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές
οργανώσεις, οι ενώσεις προσώπων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκο-
πούς και τα σωματεία, μπορούν να χρησιμοποιούν τους παρακάτω αναφερό-
μενους χώρους, για την προβολή και διακίνηση ιδεών, την προβολή πολιτικών
και άλλων μηνυμάτων, συνθημάτων, ονομάτων και συμβόλων, καθώς και πα-
ραστάσεων ή προσκλήσεων.
2) Οι πράξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να διενεργούνται
μόνο σε προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία κατασκευάζονται και τοπο-
θετούνται, με φροντίδα και δαπάνη του ενδιαφερόμενου φορέα, στις εξής
θέσεις:

Α.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
α. Πλατεία ΝΗΣΩΝ επί της οδού Πανός (Δίλοφο)
β. Πλατεία ΔΙΒΟΛΗ επί της συμβολής των οδών Βορρέου & Βορεάδων (Βάρ-
κιζα)
γ. Πλατεία ΒΑΡΚΙΖΑΣ επί της συμβολής των οδών Απόλλωνος & Θέμιδος
(Βάρκιζα)
δ. Πλατεία ΔΗΜΑ επί της συμβολής των οδών Βάκχου & Βασ. Κωνσταντίνου
(Βάρη)
ε. Πλατεία ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της οδού Αθανασίου Διάκου (Μηλαδέζα)
στ. Χώρος στάθμευσης στο Ο.Τ. 374 επί της οδού Αθανασίου Διάκου (Κόρμπι)
ζ. Επί της συμβολής των οδών 25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου (Χέρωμα)

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

α. Βασ. Παύλου και Δημοκρατίας (έμπροσθεν του μαντρότοιχου του Ασκλη-
πιείου Βούλας)
β. Βασ. Παύλου και Λυκούργου
γ. Σωκράτους και Παπάγου
δ. Προόδου και Ζακύνθου
ε. Βασ. Γεωργίου και Καλύμνου
στ. Καλύμνου και Βασ. Γεωργίου
ζ. Καζαντζάκη

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
α. Θησέως έναντι αριθμού 14
β. Πανδώρας έναντι αριθμού 10
3) Για την άσκηση των πράξεων του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται τούτο
στο Δήμο από τον ενδιαφερόμενο φορέα με έγγραφο, όπου καθορίζεται ο
αριθμός των πλαισίων και η διάρκεια χρήσης αυτών, η οποία δεν μπορεί να
υπερβεί τις 15 ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση, ο Δήμαρχος μπορεί να επι-
τρέψει τη χρήση μέχρι 30 ημέρες εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, ο οποίος θα
αναφέρεται ειδικώς στην απόφαση.
Ο Δήμαρχος μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των πλαισίων ή να μειώσει τη διάρ-
κεια της χρήσης αυτών, αν τούτο επιβάλλεται από την απρόσκοπτη ταυτό-

χρονη προβολή περισσότερων ιδεών ή συνθημάτων.
Με το ίδιο έγγραφο ο ενδιαφερόμενος φορέας γνωστοποιεί στο Δήμο και τη
μορφή της προβολής, η οποία θα έχει οπωσδήποτε και την έγκριση της αρ-
μόδιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
4) Κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών ή δημοτικών εκλογών, ευ-
ρωεκλογών ή δημοψηφίσματος, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από
την προκήρυξη των εκλογών ή του δημοψηφίσματος ή τριάντα (30) ημερών
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών, οι χώροι της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατίθενται υποχρεωτικά, με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, στα πολιτικά κόμματα και στους συνδυασμούς υποψη-
φίων για την προεκλογική προβολή τους.
Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, τα πολιτικά κόμ-
ματα και οι συνδυασμοί, υποχρεούνται με δαπάνη τους, σε κάθε περίπτωση,
να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.
5) Η διάθεση των χώρων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται αναλογικά
και με ίσους όρους και σε περίπτωση προηγούμενης γραπτής συμφωνίας των
πολιτικών κομμάτων, που είναι αναγνωρισμένα σύμφωνα με τον κανονισμό
της Βουλής, ή των συνδυασμών υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές, η συμ-
φωνία αυτή είναι υποχρεωτική για το Δημοτικό Συμβούλιο.
6) Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει χώρους της παρ. 1 του άρθρ. 7
του κανονισμού, χωρίς αντάλλαγμα ή Τέλος διαφήμισης, σε νομικά πρόσωπα,
που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, για την προβολή δραστηριοτήτων και
μηνυμάτων τους, τα οποία θα έχουν οπωσδήποτε και την έγκριση της αρμό-
διας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 4: Χωρίς άδεια του Δημάρχου και χωρίς πληρωμή Τέλους, μπορούν να
αναγράφονται, να προσαρτώνται ή να αναρτώνται, πάνω σε τοίχους, προθή-
κες ή θύρες, καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών, πινακίδες, οι οποίες ορί-
ζονται ως επιγραφές, με σκοπό να προσδιορίσουν τη θέση, τη διεύθυνση, την
ιδιότητα ή την επαγγελματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή την επω-
νυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεων φυσικών προσώπων ή νο-
μικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκτελούν εργασίες στους
χώρους αυτούς. Κάθε επιχείρηση μπορεί να τοποθετεί μόνο μία επιγραφή,
στην κατά την κρίση του επιχειρηματία κύρια όψη του χώρου, όπου στεγάζε-
ται η επιχείρηση, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
Στην περίπτωση που ένα κτίριο έχει περισσότερες της μίας προσόψεις και
χρησιμοποιείται στο σύνολό του ως ξενοδοχείο, τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία,
επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη ή στις προσόψεις του
κτιρίου, μία σε κάθε όψη, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούνται από μεμο-
νωμένα διακριτά στοιχεία και δεν καλύπτουν αρχιτεκτονικά μέλη του κτιρίου.
Άρθρο 5: Οι επιγραφές του άρθρου 4 του κανονισμού, γράφονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα, επιτρεπόμενης επιπρόσθετης αναγραφής σε άλλη
γλώσσα, με μικρότερα στοιχεία.
Άρθρο 6: 1) Οι επιγραφές του άρθρου 4 του κανονισμού, τοποθετούνται μόνο
στο ισόγειο του κτιρίου και παράλληλα προς την όψη αυτού.
Η τοποθέτηση των επιγραφών επιτρέπεται εφόσον:
α. Έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ. και μέγιστο συνολικό μήκος ίσο με
την αντίστοιχη όψη του κτιρίου.
β. Εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 μ.
γ. Στην περίπτωση που, στην όψη του κτιρίου υπάρχει εμφανής κάναβος,
τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων χωρίς να τα επικαλύπτουν.
δ. Οπωσδήποτε δεν καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των
υαλοπινάκων που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.
Τα παραπάνω ισχύουν και για την έγκριση, με την έκδοση της οικοδομικής
αδείας, αρχιτεκτονικής μελέτης που προβλέπει ειδικές θέσεις τοποθέτησης
επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, καθώς και για τη τοποθέτηση επιγραφών στο
ισόγειο του κτιρίου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Σε περίπτωση εγκεκριμένης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αρχιτεκτονικής με-
λέτης, η τοποθέτηση των επιγραφών επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες
από τη μελέτη θέσεις.
Εξαιρούνται οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι λογιστές και συναφείς
ειδικότητες – ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π., οι οποίοι, χωρίς άδεια του Δη-
μάρχου και χωρίς πληρωμή Τέλους, μπορούν να τοποθετούν μόνο μία ενδει-
κτική πινακίδα (επιγραφή), στο ισόγειο ή σε όροφο του κτιρίου όπου
δραστηριοποιούνται και μόνο στο χώρο όπου στεγάζονται, ως εξής:
Α. Επάνω στο κτίριο και παράλληλα με την όψη αυτού, με μέγιστο συνολικό
ύψος 0,70μ. και μέγιστο συνολικό μήκος ίσο με την αντίστοιχη ισόγεια όψη
του κτιρίου, αν βρίσκονται στο ισόγειο ή μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ. και μέ-
γιστο συνολικό μήκος 1,40 μ., αν βρίσκονται σε όροφο του κτιρίου.
Β. Επάνω στο κτίριο και κάθετα σ’ αυτό, με μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ. και
μέγιστο συνολικό μήκος 0,70 μ.
Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις των επιγραφών παραμένουν σε
ισχύ.
2) Σε κτίρια με ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, επιπλέον του ισο-
γείου, η τοποθέτηση μίας μόνο επιγραφής άνωθεν του ισογείου, παράλληλα
με την όψη του κτιρίου στην οποία θα τοποθετηθεί, με μέγιστο ύψος 0,70 μ.
και μέγιστο μήκος ίσο με το μήκος αυτής της όψης. Η επιγραφή αυτή, μπορεί
να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία, με μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ.
Χ μέγιστο συνολικό μήκος 0,70 μ., τα οποία μπορεί να διατάσσονται και κα-
θέτως, σε μία στήλη μέγιστου πλάτους 0,70 μ. (ενός στοιχείου) και μέγιστου
ύψους ίσου με το ύψος του κτιρίου, το οποίο προσδιορίζεται από τον πρώτο
και τον τελευταίο όροφο του κτιρίου.
Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις της προηγούμενης παραγρά-
φου, παραμένουν σε ισχύ.
Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγ-
κριθεί με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, προβλέπεται θέση για την το-
ποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, η τοποθέτηση της επιγραφής
αυτής επιτρέπεται μόνον στην προβλεπόμενη θέση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου κτι-
ρίου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.
3) Οι επιγραφές φαρμακείων, κέντρων υγείας, κλινικών, γηροκομείων, νοσο-
κομείων και γενικά δημόσιων κτιρίων, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να είναι κά-
θετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές μπορούν να
έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 μ., μέγιστο συνολικό μήκος 0,70 μ. και
πλάτος 0,25 μ., αλλά δεν επιτρέπεται να απέχουν από την όψη του κτιρίου
περισσότερο από 0,30 μ. Το κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέ-
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χει λιγότερο των 3,00 μ. από τη στάθμη του πεζοδρομίου ή του εδάφους και
η εξωτερική πλευρά τους πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση πέραν του 0,50 μ.
από τη νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
Στα φαρμακεία, χωρίς άδεια του Δημάρχου και χωρίς πληρωμή Τέλους, επι-
τρέπεται η τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο, μπροστά στο φαρμακείο, ενός απλού
σταυρού, με μέγιστο συνολικό ύψος 1,00 μ., μέγιστο συνολικό μήκος 1,00 μ.,
ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος 3,00 μ. και μέγιστο συνολικό ύψος
του στύλου από το έδαφος 4,00 μ., με την εξωτερική πλευρά του σταυρού να
απέχει τουλάχιστον 0,50 μ. από τη νοητή κατακόρυφο που περνά από το κρά-
σπεδο του πεζοδρομίου.
Στα καταστήματα της παρούσας παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί, μετά από
προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτηση ενδεικτι-
κών πινακίδων πέραν αυτής του εδαφίου 1.
4) Στις φωτεινές ή φωτιζόμενες επιγραφές, η ένταση του φωτισμού δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση
φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η
επιγραφή.
Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εν-
τυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες
προβολές κ.λ.π.
5) Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενημερωτικών επιγραφών, που δηλώνουν την
ιδιότητα των ενοίκων, επί τοίχου παρά την είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα με μέ-
γιστες διαστάσεις 0,20 μ.Χ0,30 μ.
6) Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι προδιαγραφές των διατάξεων
του Π. 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α), του ΒΔ 465/9-7-70 (ΦΕΚ 156/Α) και οι εκάστοτε
εκδιδόμενες σχετικές εγκύκλιοι.
Δεν απαιτείται άδεια ούτε καταβάλλεται Τέλος, για την τοποθέτηση πινακί-
δας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, επί της οποίας αναγράφεται το σήμα της
εταιρείας ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΨΖ-ΨΘ7 πετρελαιοειδών με την οποία έχει συναφθεί
σύμβαση συνεργασίας καθώς και οι τιμές πώλησης κάθε είδους καυσίμου ανά
λίτρο.
Η πινακίδα αυτή δύναται να τοποθετείται, είτε εντός του χώρου του πρατηρίου
είτε επί του πεζοδρομίου, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού, που
διέρχεται μπροστά από το πρατήριο.
Η τοποθέτηση της πινακίδας αυτής στο πεζοδρόμιο θα επιτρέπεται υπό την
προϋπόθεση ότι, για την ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών, η εξωτερική
πλευρά της θα απέχει τουλάχιστον 0,70 μ. από τη νοητή κατακόρυφο που
περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
Για την τοποθέτηση πινακίδας σήματος και τιμών σε πεζοδρόμιο, απαιτείται
άδεια παραχώρησης χρήσης πεζοδρομίου από το Δήμο, η οποία θα χορηγεί-
ται μετά την καταβολή του προβλεπόμενου Τέλους από τον χρήστη του πε-
ζοδρομίου.
Σε κάθε περίπτωση που πρατήριο υγρών καυσίμων στεγάζεται στον ισόγειο
χώρο κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείται και ως κατοικία, το μέγιστο ύψος της
πινακίδας σήματος και τιμών θα είναι 6,00 μ.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Άρθρο 7: 1) Η υπαίθρια διαφήμιση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Στην οδό Μουτούση, από την οδό Τριπτολέμου έως την οδό Μ. Κάτσικα.
Ο διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος αφορά:
α) την περιοχή επί της οδού Μουτούση από την οδό Τριπτολέμου (απέναντι
από το Κέντρο Υγείας Βάρης) έως την οδό Δήμητρας. Συνολικό μήκος διαθέ-
σιμου κοινόχρηστου χώρου 150,00 μέτρα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2)
διαφημιστικών πλαισίων.
β) το πεζοδρόμιο στο όριο του υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί της οδού
Μουτούση που καταλήγει στην οδό Μ. Κάτσικα.
Συνολικό μήκος διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) 102,00 μέτρα.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
Στην οδό Δερβενακίων, από τη Λ. Βουλιαγμένης έως την οδό Βουτυρά. Συ-
νολικό μήκος διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου 180,00 μέτρα. Επιτρέπεται η
τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων.

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Στο εξωτερικό πεζοδρόμιο, πέραν του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του Κοι-
μητηρίου Βουλιαγμένης, στο τέλος της οδού Πανός.
Συνολικό μήκος διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) 103,00 μέτρα.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων.
Όλα τα παραπάνω διαφημιστικά πλαίσια, που απεικονίζονται στα τρία (3)
σχεδιαγράμματα που είναι συνημμένα στη σχετική Τεχνική Έκθεση που έχει
εγκριθεί από την Ε.Π.Α.Ε. (Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγ-
χου), πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η ωφέλιμη επιφάνεια αυτών να είναι
παράλληλη προς των άξονα της οδού στην οποία είναι τοποθετημένα. Κάθε
διαφημιστικό πλαίσιο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10)
μέτρων από το όριο της ασφάλτου της αντίστοιχης κάθετης οδού προς την
οδό στην οποία θα τοποθετείται το διαφημιστικό πλαίσιο. Όλες οι λοιπές προ-
διαγραφές και προϋποθέσεις που αφορούν τα διαφημιστικά πλαίσια ισχύουν
όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
2) Η υπαίθρια διαφήμιση επιτρέπεται, επίσης, στον εσωτερικό χώρο όλων των
Δημοτικών σταδίων, των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και καλαθόσφαι-
ρας, καθώς και σε κάθε άλλο Δημοτικό αθλητικό χώρο.
Οι χώροι αυτοί παραχωρούνται από το Δήμο στον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Αθλητισμού
– Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”, ο
οποίος στο εξής θα αναφέρεται σαν “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ”, χωρίς την καταβολή από
τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ” στο Δήμο, οποιουδήποτε Τέλους.
Όποιος επιθυμεί να προβεί στη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στους 
ημοτικούς αθλητικούς χώρους πρέπει προηγουμένως να πάρει από τον “ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟ” τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού.
Προς τούτο, οφείλει να καταθέσει στον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ”, τις αιτήσεις με όλα τα
αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονι-
σμού. Ο “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ” θα χορηγήσει τις προβλεπόμενες άδειες, αφού προ-
ηγηθούν:
α. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πο-
λεοδομίας του Δήμου, η οποία θα ενημερώσει σχετικά αν τα διαφημιστικά
πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 9 και 10
του κανονισμού.
β. Η έγκριση του περιεχομένου της διαφήμισης, από την αρμόδια Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να βρίσκεται σε
αρμονία με τους αθλητικούς χώρους και να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνε-
ται σε παιδιά και νέους, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούν τους χώ-
ρους αυτούς.
γ. Η καταβολή του Τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον Αθλητικό Ορ-
γανισμό.
δ. Η καταβολή του Τέλους Διαφήμισης στο Οικονομικό τμήμα του Δήμου.
3) Επιτρέπεται, επίσης, η υπαίθρια διαφήμιση, στον εσωτερικό χώρο όλων των
ιδιωτικών γηπέδων ποδοσφαίρου, καθώς και σε κάθε άλλο ιδιωτικό αθλητικό
χώρο.
Η χορήγηση των αδειών, για διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στους χώρους
αυτούς, θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονι-
σμού. Τα διαφημιστικά μηνύματα, όμως, πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με
τους αθλητικούς χώρους και να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνονται σε παι-
διά και νέους, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούν τους χώρους αυ-
τούς. Για το λόγο αυτό, θα προηγείται η έγκρισή των διαφημιστικών
μηνυμάτων, από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
4) Επιτρέπεται, επίσης, η υπαίθρια διαφήμιση, σε στέγαστρα αναμονής επι-
βατών σε αφετηρίες ή στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τα οποία τοποθετούν-
ται σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι ορίζονται ως αφετηρίες ή στάσεις
αστικών συγκοινωνιών από τις αρμόδιες αρχές.
Σε κάθε στέγαστρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός μόνο διαφημιστικού πλαι-
σίου, το οποίο μπορεί να έχει διαφήμιση και στις δύο όψεις του, μέγιστη ορι-
ζόντια διάσταση (μήκος) 1,40 μ. και μέγιστη κατακόρυφη διάσταση (ύψος) 2,00
μ. και να τοποθετείται στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κα-
τεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου (στην πλευρά, δηλαδή, που
είναι κάθετη στον άξονα της οδού, που διέρχεται μπροστά από το στέγαστρο).
Επιτρέπεται η διαφήμιση, σε καθένα από τα παραπάνω διαφημιστικά πλαίσια,
με εναλλασσόμενα μηνύματα, συχνότητας όχι μικρότερης του ενός μηνύμα-
τος ανά δέκα λεπτά. Τα διαφημιστικά πλαίσια των στεγάστρων αφετηριών ή
στάσεων αστικών συγκοινωνιών, επιτρέπεται να είναι φωτεινά.
Τα διαφημιστικά μηνύματα που θα προβάλλονται σε κάθε στέγαστρο, πρέπει
να είναι ευπρεπή, θα προηγείται δε η έγκριση αυτών από την αρμόδια Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, πριν από τη χορήγηση της απαραίτητης
άδειας από το Δήμαρχο.
5) Επιτρέπεται, τέλος, η υπαίθρια διαφήμιση:
α. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους ανάλογους
δημόσιους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.
β. Μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα, τα οποία βρί-
σκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου, με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε
είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παρα-
στάσεις ή λέξεις.
γ. Από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο.
6) Όλες οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, που δραστηριοποιούνται στα δι-
οικητικά όρια του Δήμου, δικαιούνται να προβάλλονται σε όλες τις ηλεκτρο-
νικές εφημερίδες που έχουν έδρα το Δήμο, με την προϋπόθεση ότι θα
καταβάλλουν τα αντίστοιχα Τέλη.
Άρθρο 8:
1) Για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης απαιτούντα
α. Άδεια διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης, η οποία χορηγείται με απόφαση
του Δημάρχου, ισχύει για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ελεύθερα,
ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον
προσδιορισμό του Τέλους και προηγούμενη καταβολή του Τέλους διαφήμι-
σης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 15 έως 18 του από 24.9/20.10.1958 Β.Δ.
«Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίο Κείμενο Νόμου των ισχυουσών διατάξεων
περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.
β. Άδεια τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων, στα οποία διενεργείται η
υπαίθρια διαφήμιση, η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου, ισχύει
για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ελεύθερα, ύστερα από αίτηση του
διαφημιστή ή του διαφημιζόμενου.
Για την έκδοση της άδειας αυτής, προηγείται έλεγχος από τη Δ/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία εξετάζει αν τα πλαίσια πλη-
ρούν τις προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονι-
σμού.
2) Ο Δήμαρχος δεν χορηγεί άδεια τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων
ή διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
νόμου, οι προδιαγραφές που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή αν κρί-
νεται από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου, ότι η συγ-
κεκριμένη εγκατάσταση ή διενέργεια διαφήμισης δεν αρμόζει προς τον
οικιστικό χαρακτήρα της πόλης ή θίγει το κτίριο ή το περιβάλλον.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η άδεια του Δημάρχου θεωρείται χορηγηθείσα
από την είσπραξη του Τέλους.
3) Όσοι διενεργούν υπαίθρια διαφήμιση και επιθυμούν τη συνέχιση αυτής για
συγκεκριμένο έτος, οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως το Δήμο για την
απόφασή τους αυτή, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το
ίδιο οφείλουν να κάνουν και όταν επιθυμούν την παύση υπάρχουσας διαφή-
μισης.
Σε αντίθετη περίπτωση, στους υπόχρεους θα επιβάλλονται κανονικά, από το
Δημοτικό Συμβούλιο, όλα τα νόμιμα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 15
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 9: 1) Η υπαίθρια διαφήμιση γίνεται υποχρεωτικά σε μόνιμα και σταθερά
ή προσωρινά και κινητά πλαίσια που κατασκευάζονται με βάση τις προδια-
γραφές οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα πλαίσια τοποθε-
τούνται με δαπάνες και φροντίδα των διαφημιστικών εταιρειών είτε των
διαφημιζόμενων.
2) Σε κάθε υπαίθρια διαφήμιση, πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο, το
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση, του διαφημιστή ή του διαφη-
μιζόμενου και ο αριθμός της άδειας διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης, που
χορηγήθηκε από το Δήμο. Οι υπαίθριες διαφημίσεις, στις οποίες δεν αναγρά-
φονται τα παραπάνω, αφαιρούνται αμέσως με ευθύνη του  Δημάρχου.
3) Για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και την τοποθέτηση διαφημιστικών
πλαισίων, στους χώρους που αναφέρονται στις παρ. 1, 3 & 4 του άρθρου 7
του κανονισμού, απαιτούνται προηγούμενες άδειες, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 8 του κανονισμού, οι οποίες ισχύουν για ένα έτος και μπο-
ρεί να ανανεώνονται ελεύθερα με την ίδια διαδικασία.
Για διαφημίσεις οι οποίες διενεργούνται από τον αέρα, αρμόδιος για τη χο-
ρήγηση άδειας είναι ο Δήμος, στα διοικητικά του όρια του οποίου εδρεύει η
διαφημιζόμενη επιχείρηση.
Άρθρο 10: 1) Προκειμένου για τις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου

7 του κανονισμού, οι διαφημιστικές πράξεις ενεργούνται μέσα σε πλαίσια, με
επικόλληση εντύπων ή χειρογράφων και με ζωγραφικές απεικονίσεις.
Τα διαφημιστικά πλαίσια κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά και η στήριξή
τους στο έδαφος επιτυγχάνεται με εγκιβωτισμό των κατακόρυφων στοιχείων,
με βάση από σκυρόδεμα, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η απόλυτη πάκτωσή τους. Ειδικά στα προσωρινά και κινητά πλαί-
σια, επιτρέπεται η τοποθέτηση νεκρών φορτίων στη μέση, αντί για την
πάκτωσή τους στο έδαφος.
2) Οι διαστάσεις της ωφέλιμης επιφάνειας κάθε διαφημιστικού πλαισίου, πρέ-
πει να είναι πολλαπλάσιες της μονάδας με ύψος 1,05 μ. Χ μήκος 0,70 μ., με
μέγιστο όριο τις 10 μονάδες συνολικά, με μέγιστο ωφέλιμο ύψος 2,10 μ. και
μέγιστο ωφέλιμο μήκος 3,50 μ. Το κάτω μέρος των διαφημιστικών πλαισίων
μπορεί να απέχει από το έδαφος μέχρι 0,20 μ. Ο σκελετός των διαφημιστικών
πλαισίων (κορνίζα), μπορεί να έχει πλάτος μέχρι 0,20 μ. Όταν οι μονάδες το-
ποθετούνται σε σειρές, ο αριθμός των μονάδων κάθε σειράς πρέπει να είναι
ίσος.
Κατά συνέπεια, κάθε διαφημιστικό πλαίσιο μπορεί να έχει, μέγιστο συνολικό
ύψος 2,70 μ. και μέγιστο συνολικό μήκος 3,90 μ.
Άρθρο 11: 1) Για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκ-
δηλώσεων, είναι δυνατή η ανάρτηση πανό σε προσόψεις κτιρίων, στα οποία
πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις αυτές, καθώς και σε κτίρια με αμιγή χρήση
που ανήκουν σε φορείς που τις διοργανώνουν, με τις κατωτέρω προδιαγρα-
φές:
α. Τοποθετούνται σε επίπεδα παράλληλα στις όψεις του κτιρίου και έχουν συ-
νολική επιφάνεια έως 20% της αντίστοιχης όψης αυτού.
β. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα
διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτού-
μενο φωτισμό.
γ. Πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ. από τη νοητή κα-
τακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και σε ύψος τουλά-
χιστον 5,00 μ.
δ. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το υφιστάμενο μέγιστο ύψος του κτιρίου.
ε. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική
μελέτη, με τις παραπάνω προδιαγραφές και κατόπιν έγκρισης της Ε.Π.Α.Ε.
2) Επιτρέπεται η αναγραφή της επωνυμίας του χορηγού (ή των χορηγών) της
εκδήλωσης, με στοιχεία όμως όχι μεγαλύτερα από τα στοιχεία των άλλων λέ-
ξεων που αφορούν στην ίδια εκδήλωση.
3) Τοποθετούνται το νωρίτερο ένα μήνα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και
αφαιρούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της, με ευθύνη
του φορέα που οργανώνει την εκδήλωση.
4) Απαιτείται άδεια του Δήμου, που χορηγείται ατελώς, μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, με απόφαση του Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από έγ-
κριση της Ε.Π.Α.Ε. και έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών της παρούσας
από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας του Δήμου.
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φά-
κελο στοιχείων (διαστάσεις, χρονικό διάστημα ανάρτησης κ.λ.π.)
5) Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό εντός των αρχαιολογικών χώρων, των
ιστορικών τόπων και κατά μήκος των ορίων τους.
Άρθρο 12:
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται άδεια Δημάρχου για την τοποθέτηση εν-
δεικτικών πινακίδων και επιγραφών ή διαφημιστικών πλαισίων, για τη διενέρ-
γεια υπαίθριων διαφημίσεων, υποβάλλονται στο Δήμο τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α. Αίτηση
Β. Συμφωνητικό με ιδιοκτήτη σε περίπτωση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου
Γ. Στατική Μελέτη στήριξης των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των
διαφημιστικών πλαισίων, θεωρημένη πρωτότυπα από μηχανικό.
Δ. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου, με την ένδειξη του χώρου
τοποθέτησης των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των διαφημιστι-
κών πλαισίων.
Ε. Τεχνική περιγραφή της κατασκευής από μηχανικό.
ΣΤ. Σχέδιο (μακέτα) των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών, των διαφη-
μιστικών πλαισίων ή των διαφημίσεων με οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο,
στο οποίο να φαίνονται οι διαστάσεις, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομι-
μότητας και ο υπολογισμός του εμβαδού και του αναλογούντος Τέλους.
Ζ. Πιστοποιητικό από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ως προς τη μελέτη
της ηλεκτροδότησης κάθε είδους φωτεινής ή φωτιζόμενης διαφήμισης.
Η αίτηση απορρίπτεται, αν δεν συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία, τα
οποία είναι απαραίτητα για την έγκριση της άδειας από το Δήμαρχο.
Η τοποθέτηση των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των διαφημιστι-
κών πλαισίων, πριν από τη χορήγηση της άδειας, όπου προβλέπεται, θεωρεί-
ται αυθαίρετη.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Άρθρο 13: 1) Η αφαίρεση των παράνομων ενδεικτικών πινακίδων και επιγρα-
φών και των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων, γίνεται με
απόφαση του Δημάρχου, με την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται στην
παρ. 6 του άρθρ. 13 του κανονισμού.
Η απόφαση εκδίδεται αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης
και συνταχθεί σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα.
Σε περίπτωση επανατοποθέτησης των αφαιρούμενων επιγραφών ή των υπαί-
θριων διαφημίσεων ή των πλαισίων τους, είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή,
η αφαίρεσή τους γίνεται με βάση την αρχική πράξη και δεν απαιτείται η έκ-
δοση νέας πράξης.
Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια των υπαίθριων διαφημίσεων, περιλαμβάνονται
και τα κενά διαφημιστικά πλαίσια.
2) Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο 
Δήμος υποχρεούται να αφαιρέσει με συνεργεία του, τις παράνομες επιγραφές
ή τις παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή τα παράνομα πλαίσια και τα υπο-
στηρίγματα των διαφημίσεων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
χώρου στον οποίο συντελέστηκε η παράβαση, ανεξάρτητα από την επιβολή
προστίμου και χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε ευθύνη των παραπάνω
και των οργάνων τους, για την τύχη των αφαιρούμενων επιγραφών ή διαφη-
μίσεων, κατασκευών και υλικών.             
3) Οι κύριοι και οι κάτοχοι χώρων, στους οποίους συντελέστηκε η παράβαση,
υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο και να ανέχονται την παραμονή των
συνεργείων στο χώρο, καθώς και τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για
την αφαίρεση των επιγραφών, των διαφημίσεων, των πλαισίων και των υπο-
στηριγμάτων.
Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους
εφόσον τους ζητηθεί.                                                     Συνέχεια στη σελ. 19
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Μαρκόπουλο Μαρκόπουλο, 9.9.2011
Πληρ: Κιμπεζή Κατερίνα, Φώτη Γιούλη, Τηλ:22990-20124,Fax:22990-24009 Αριθμ. Πρωτ: 10
e-mail: kkimpezi@markopoulo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. 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.
3. Την υπ΄ αριθμ. Οικ.23205/16-5-2011 απόφαση του Γενικού  Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ,Αποκέν-

τρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ΄ αριθμ.264/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
5. Την υπ΄ αριθμ.3/2011 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και

Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκοπούλου.
6. Το ΦΕΚ 1703/1.8.2011 τ.Β΄ με το οποίο συγχωνεύονται τα Νομικά Πρόσωπα:1. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας 2. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ) 3. Αθλη-
τικό Οργανισμός 4. Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και 5. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί  και σύσταση ΝΠΔΔ με την
επωνυμία : ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» , που εδρεύει στο Μαρκόπουλο
Μεσογαίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης αριθμός
θέσης υπηρεσίας ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, 

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων του Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μαρκόπουλο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της 

«Βραυρώνιος» (για τον σύμβασης και όχι πέραν 1
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της 31-7-2012

Μαρκοπούλου)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, 

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων του Δήμου Πόρτο Ράφτη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας σύμβασης και όχι πέραν

«Βραυρώνιος» (για τον της 31-7-2012 1
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό 

Πόρτο Ράφτη)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 

101 και 102 ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα
με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102.
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Α’ βαθμός εντοπιότητας).  
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας).
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθο-
ρίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντι-
κείμενο των προς πλήρωση θέσεων.  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υπο-
ψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις

101 και 102 απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Οι τρόποι υπολογι-
σμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά  στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., 
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 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 ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και δεδομένου ότι δεν υφίσταται το κώλυμα της οκτά-
μηνης απασχόλησης, οι υποψήφιοι:

� Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, για απασχόληση στο δημόσιο
τομέα, κατά τους τελευταίους  δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς τους, όπως αναφέρεται στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ), ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. «ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» παράγραφος 2.

�Οφείλουν να συμπληρώσουν με «Χ» τη σχετική ένδειξη του πεδίου της αίτησης στην ενότητα «Ζ. «ΚΩΛΥΜΑ
ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ιδρύματος ή νομικού προσώ-
που δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης ή εταιρίας ΟΤΑ (α΄ ή β΄ βαθμού) που συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο
ή περισσοτέρων ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή εταιριών ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών στον νέο
φορέα, μετά τη σύστασή του.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-
χεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια
ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περι-
βαλλοντικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και στο δημοτικό κατάστημα
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστη-
ριοτήτων «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» , Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, υπ’ όψιν κ. κ. Κιμπεζή Κατερίνας
και Φώτη Γιούλης  (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20124). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του  ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Έντυπα αιτήσεων � Διαγωνισμών Φορέων � Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύν-
δεσμοι � Ανεξάρτητες και άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων � Διαγωνισμών Φο-
ρέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς  θέσης που έχουν επι-
λέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.). 
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν
οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γί-
νεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέ-
κνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις πε-
ρισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντ-
ληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατά-
στημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΝΠΔΔ “ΒΡΑΒΡΩΝΙΟΣ”
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπτερα ή διαβάστε

τη στο www.ebdomi.com
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ πληρώνοντας

μια συνδρομή!

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της

ΑΘΗΝΑΣ το γένος ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ, που γεννήθηκε στη ΧΟ-

ΛΑΡΓΟ και κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ και η ΜΑΡΙΑ ΓΛΕΝΗ

του ΕΚΤΟΡΑ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το γένος ΔΑΜΙΓΟΥ,

που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα

έλθουν σε γάμο που θα γίνει  στον Αγιο Νικόλαο Γλυφά-

δας.

ΓΑΜΟΙ

σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπο-
γραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-
mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πε-
νήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπο-
γραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτε-
λείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας

κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα
της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγ-
γεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13-1-2011», 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 προ-
σόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμί-
σεις· 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 � Έντυπα αιτήσεων � Διαγωνισμών φορέων � Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΛΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ  και της ΦΙΓΟΛΙΑΣ το

γένος ΛΑΓΓΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ και κατοι-

κεί στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ και η ΙΒΟΝΑ ΖΑΜΠΙΝΣΚΑ  του

ΓΙΑΝ  και της ΧΑΛΙΝΑΣ, το γένος ΛΕΧ, που γεννήθηκε

στην ΠΟΛΩΝΙΑ και κατοικεί στη ΒΑΡΚΙΖΑ, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει  στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

ΓΑΜΟΙ

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

Συνέχεια από τη σελ. 17

4) Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκατάστασης του χώρου και κάθε
άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαι-
τίων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε.
5) Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 επιτρέπεται προσφυγή από τον καθ’
ου η απόφαση, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον
του αρμόδιου κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου, η οποία επιδίδεται μέσα στην
ίδια προθεσμία στο Δήμο, με επιμέλεια του προσφεύγοντα, διαφορετικά απορ-
ρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της προσβαλλόμενης πράξης.
6) Διαφημιστικά πλαίσια, διαφημίσεις, ενδεικτικές πινακίδες και επιγραφές
που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορί-
στηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 & 4
του άρθρου 7 του κανονισμού, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα,
κατά τις σχετικές διατάξεις των οικείων κανονισμών καθαριότητας, με ευθύνη
του Δήμου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 14: 1) Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρ. 4, 5 & 6 του κα-
νονισμού, του άρθρ. 12 αυτού όταν πρόκειται για ενδεικτικές πινακίδες ή επι-
γραφές, καθώς και κάθε άλλου άρθρου του κανονισμού, που αφορά
ενδεικτικές πινακίδες ή επιγραφές, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με το άρθ. 6 του Ν. 2946/2001, όπως κάθε
φορά ισχύει.
2) Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10 & 11 του κα-
νονισμού, του άρθρ. 12 αυτού όταν πρόκειται για υπαίθρια διαφήμιση, της παρ.
6 του άρθρου 13 του κανονισμού, καθώς και κάθε άλλου άρθρου αυτού που
αφορά υπαίθρια διαφήμιση, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του  Δημοτικού
Συμβουλίου. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με το άρθ. 8 του Ν.
2946/2001, όπως κάθε φορά ισχύει.

3) Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβαίνει στην επιβολή προστίμου, σύμφωνα
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του κανονισμού, ανάλογα με τις περιστάσεις
και τη βαρύτητα της παράβασης.
Το πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία αφαίρεσης
κάθε ενδεικτικής πινακίδας, επιγραφής ή υπαίθριας διαφήμισης από το 
Δήμο, θα εισπράττεται υπέρ του Δήμου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο 15: Κάθε άλλη μορφή διακίνησης ιδεών, προβολής πολιτικών και
άλλων μηνυμάτων, συνθημάτων και συμβόλων ή διαφήμισης, μη προβλεπό-
μενη στην παρούσα κανονιστική διάταξη, απαγορεύεται.
Άρθρο 16: Κάθε προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και των τριών
Δημοτικών Ενοτήτων, της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης, που ρυθ-
μίζει διαφορετικά, θέματα της παρούσας κανονιστικής πράξης, καταργείται.
Άρθρο 17: Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής πράξης, αρχίζει από την ημε-
ρομηνία της έκδοσής της και της νόμιμης δημοσίευσής της, πλην της διάτα-
ξης της παρ. 1 του άρθρου 7 του κανονισμού, που αρχίζει από τη δημοσίευση
της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει το Σχέδιο Κανονισμού Προβολής Ιδεών και Υπαίθριας διαφήμι-
σης). Το σχέδιο κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προβλέπει τη δυνατότητα υπαίθριας δια-
φήμισης στους (3) παρακάτω κοινόχρηστους χώρους.
Α. Δημοτική Κοινότητα Βάρης
Στην οδό Μουτούση από την οδό Τριπτολέμου έως την οδό Μ. Κάτσικα (βλ.
συνημμένο διάγραμμα 1). O διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος αφορά
α) την περιοχή επί της οδού Μουτούση από την οδό Τριπτολέμου (απέναντι
από το Κέντρο Υγείας Βάρης) έως την οδό Δήμητρας, με μήκος 150,00 m και
β) το πεζοδρόμιο στο όριο του υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί της οδού
Μουτούση που καταλήγει στην οδό Μ. Κάτσικα. με μήκος 102,00 m,
Β. Δημοτική Κοινότητα Βούλας
Στην οδό Δερβενακίων από τη Λ. Βουλιαγμένης έως την οδό Βουτυρά (βλ.
συνημμένο διάγραμμα 2) Συνολικό μήκος διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου
180,00 m
Γ. Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης

Στο εξωτερικό πεζοδρόμιο, πέραν του υπαίθριου χώρου στάθμευσης του Κοι-
μητηρίου Βουλιαγμένης, στο τέλος της οδού Πανός (βλ. συνημμένο διά-
γραμμα 3). Συνολικό μήκος διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου 103,00 m
Σύμφωνα με τα άρθρο 3 (παρ. 9 και 15) της 52138/25.11.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1788
Β/02..12.2003), τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 και το άρθρο 10 του σχεδίου
κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας
διαφήμισης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επιτρέπονται οκτώ (8)
συνολικά διαφημιστικά πλαίσια ως εξής:
1. Τέσσερα (4) στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης (βλ. συνημμένο διάγραμμα 1)
2. Δύο (2) στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας (βλ. συνημμένο διάγραμμα 2)
3. Δύο (2) στη  ημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης (βλ. συνημμένο διάγραμμα
3)
Το μέγιστο συνολικό ύψος κάθε πλαισίου είναι 2,70 m και το μέγιστο μήκος
3,90 m. Το μέγιστο ωφέλιμο ύψος κάθε πλαισίου είναι 2,10 m και το μέγιστο
ωφέλιμο μήκος 3,50 m. Μπορεί να είναι μικρότερο αλλά σε κάθε περίπτωση
πρέπει οι διαστάσεις του να είναι ακέραια πολλαπλάσια των μονάδων 1,05 m
X 0,70 m (μήκος Χπλάτος). Το κάτω μέρος μπορεί να απέχει από το έδαφος
μέχρι 0,20 m. Ο σκελετός (κορνίζα) μπορεί να έχει πλάτος μέχρι 0,20 m. Όταν
οι μονάδες τοποθετούνται σε σειρές, ο αριθμός των μονάδων κάθε
σειράς πρέπει να είναι ίσος. Στα συνημμένα διαγράμματα απεικονίζονται τα
πλαίσια αυτά, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν παράλληλα προς τον άξονα
της οδού. Όλα τα διαφημιστικά πλαίσια που πρόκειται να τοποθετηθούν πρέ-
πει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10,00) m από το όριο της
ασφάλτου της αντίστοιχης καθέτου οδού προς την οδό που τοποθετείται το
διαφημιστικό πλαίσιο
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 300/2011.
Αφού συντάxθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: 
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΝΑ-
ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ – ΝΑΝΑ, ΖΑΧΑ-
ΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ 3Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΝΠΔΔ “ΒΡΑΒΡΩΝΙΟΣ”



20 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

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

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Η λογοθεραπεία είναι η επι-

στήμη που ασχολείται με την

πρόληψη, την αξιολόγηση, τη

διάγνωση, τη θεραπεία και την

επιστημονική μελέτη των δια-

ταραχών της ανθρώπινης επι-

κοινωνίας σε παιδιά και

ενήλικες. 

Χαρακτηριστικά περιστατικά

διαταραχών που χρήζουν λογο-

θεραπευτικής παρέμβασης και

αξίζει να τα αναφέρουμε είναι

τα εξής:      

• Δυσκολία στην εκφορά γραμ-

μάτων, άρθρωση (ψευδίζουν,

μπερδεύουν γράμματα)

• Διαταραχή ροής της ομιλίας

(τραυλισμός) π.χ. μπ μπ μπαμ-

πάς. 

• Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσ-

λεξία

• Διάχυτες αναπτυξιακές δια-

ταραχές (αυτισμός)

• Σύνδρομα (Down)

• Εγκεφαλική παράλυση

• Νοητική Υστέρηση

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ;

Ο πρωταρχικός ρόλος ενός λο-

γοθεραπευτή όταν πρόκειται

για παιδί, είναι η αξιολόγηση

της ικανότητας επικοινωνίας

και ο εντοπισμός τυχόν διατα-

ραχών. Ύστερα αποφασίζει με

την συναίνεση των γονέων για

την ένταξη του σε ειδικά δια-

μορφωμένο- εξατομικευμένο

λογοθεραπευτικό πρόγραμμα. 

Επιπλέον, ο λογοθεραπευτής:

•  οφείλει να δώσει συμβουλές

στην οικογένεια του παιδιού για

το πώς και κατά πόσο η συμ-

βολή τους στη διαδικασία της

αποκατάστασης (ύστερα από

καθοδήγηση του λογοθερα-

πευτή), μπορεί να αποφέρει πιο

γρήγορα αποτελέσματα.

•  εάν κρίνει απαραίτητο, παρα-

πέμπει τα άτομα σε κάποιον

άλλο ειδικό γιατρό για περαι-

τέρω εξερεύνηση του προβλή-

ματος.

Θα επανέλθουμε με πιο λεπτο-

μερείς αναφορές σε επόμενα

φύλλα.                                                  

Επικοινωνία: 6939025280

Του  ΛΟΓΟΥ το αληθές…Του  ΛΟΓΟΥ το αληθές…

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη

φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα

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

πούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

Ενεργός γήρανση!

Mε αφορμή το   Ευρωπαϊκό   Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγ-

γύης  μεταξύ των γενεών 2012 το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολι-

τισμού  επισημαίνει  ότι η ζωή συνεχίζεται αμείωτη και μετά τα 60 –

και η κοινωνία αρχίζει να εκτιμά ολοένα περισσότερο τη συμβολή των

μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Αυτό ακριβώς σημαίνει ενεργός γή-

ρανση – να αποκομίζετε περισσότερα, και όχι λιγότερα, από τη ζωή

καθώς μεγαλώνετε - στη δουλειά, στο σπίτι ή στην τοπική κοινωνία.

Και μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο εσάς ως άτομο αλλά και την κοινω-

νία στο σύνολό της.

Ανησυχείτε γιατί μεγαλώνετε; Για το ποια θα είναι η θέση σας στην

κοινωνία όταν θα γίνετε 60, 70 ή 80 χρονών;

Οι  ευκαιρίες  που δίνονται  στους ηλικιωμένους είναι:

* να εξακολουθούν  να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους

* να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία

* να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες

τους.

Σκοπός τους Έτους αυτού είναι η αναζήτηση και εξεύρεση καινοτόμων

λύσεων στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει

ο γηράσκων πληθυσμός της Ευρώπης. Επίσης, επιδιώκεται η διατήρηση

της καλής φυσικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και

η δυναμικότερη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και στη ζωή της

κοινότητάς τους.

Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα

ζητήματα αυτά και στους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάρα-

ξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να θέσουν στόχους και να

αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να περά-

σει από τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτε-

λέσματα. 

Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί  “Ο συνασπισμός
ΕΕ2012”, ο οποίος περιλαμβάνει τη στιγμή αυτή περίπου 40 ευρωπαϊ-

κούς οργανισμούς οι οποίοι θεωρούν το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γή-

ρανσης και Αλληλεγγύης ως μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση,

αφενός, των διακρίσεων για λόγους ηλικίας και, αφετέρου, της δημο-

γραφικής αλλαγής, με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο για όλες τις ηλικίες.

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού το Σάββατο 14 Ια-

νουαρίου στις 6.00μ.μ. στον χώρο του (Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί)

ενημερώνει και προτείνει… Βάσω Κιούση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Τα σεμινάρια διακοπής καπνίσματος συνεχίζονται

στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Το επόμενο Σεμινάριο

θα αρχίσει στις 10 Ιανουαρίου 2012, ώρα 12π.μ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να τηλε-

φωνείτε στο 213-2030311 πρωινές ώρες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.  

ΟΜΙΛΙΑ & ΠΑΙΔΙ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙA

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που απασχολούν

πολλούς γονείς μικρών παιδιών είναι, «γιατί το παιδί μου
δεν μιλάει καθαρά, γιατί δυσκολεύεται να εκφραστεί, τι
φταίει;»
Μια απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτά τα

ερωτήματα, είναι μέσω της Λογοθεραπείας.
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Πρόσφατα ο Δρ Στάθης Αβραμίδης τι-

μήθηκε από την επιστημονική επιτροπή

του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού

Lifesaving Foundation για την έρευνά

του πάνω στην διάσωση και την πρό-

ληψη ατυχημάτων στα πλαίσια του διε-

θνούς συνεδρίου στο οποίο

συμμετείχαν έγκριτοι επιστήμονες από

δέκα χώρες.

Η εργασία με τίτλο: «Θα πεθάνω πριν
σταματήσεις να μιλάς», διαπραγμα-

τεύεται την λανθασμένη αντίληψη και

διάσπαση της προσοχής 300 περίπου

επαγγελματιών ναυαγοσωστών της

Πολωνίας. 

Η εργασία παρουσιάστηκε από τον κά-

τοικο του Δήμου Σαρωνικού, Δρ Στάθη

Αβραμίδη (ΚΕΕΛΠΝΟ, Leeds Metropol-

itan University) που εκπροσώπησε την

ερευνητική ομάδα των Dr Romuald

Michniewicz, Dr Iwona Michniewicz (The

State School of Higher Professional Ed-

ucation, Πολωνία) και Σταύρου Πατρι-

νού (ΚΕΕΛΠΝΟ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ Αβραμί-

δης, ήταν επίσης μέλος της οργανωτι-

κής επιτροπής, επιμελητής των

πρακτικών του συνεδρίου, και είχε την

μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα

(συμμετοχή σε 2 ομάδες εργασίας, 11 αναρ-

τημένες και 6 προφορικές ανακοινώσεις).

Βραβείο Καλύτερης Έρευνας στον Δρ Στάθη Αβραμίδη

Ερευνα στη διάσωση και πρόληψη ατυχημάτων σε Διεθνές Συνέδριο Διάσωσης

Ο Πρόεδρος του Lifesaving Foundation προλογίζει την παρουσίαση του Δρ Στάθη Αβραμίδη.  

Με την καθιερωμένη εκδή-

λωση κοπής της πρωτοχρονιά-

τικης βασιλόπιτας υποδέχθηκε

το 2012 ο Δήμος Σαρωνικού.

Η τελετή αγιασμού και κοπής

της βασιλόπιτας πραγματοποι-

ήθηκε την Κυριακή 1η Ιανουα-

ρίου 2012 στα δημοτικά κατα-

στήματα των πέντε

κοινοτήτων που αποτελούν το

Δήμο Σαρωνικού, παρουσία

του Δημάρχου Πέτρου Φιλίπ-

που, των Αντιδημάρχων, των

Προέδρων των Τοπικών Συμ-

βουλίων, δημοτικών και τοπι-

κών συμβούλων και πολλών

δημοτών. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέ-

τρος Φιλίππου, στο μήνυμά

του για τη νέα χρονιά ευχή-

θηκε σε όλον τον κόσμο υγεία,

αγάπη, αλληλεγγύη και αισιο- δοξία για ένα καλύτερο αύριο. 

Βασιλόπιτες έκοψε ο Δήμος Σαρωνικού 

σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες την Πρωτοχρονιά

Στη Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου.
Στο Δημαρχείο Καλυβίων.

Στη Δημοτική Ενότητα Κουβαρά. Στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνίδας. Στη Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας ο αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης με τον
πρόεδρο μπαίνουν να σπάσει το ρόδι...
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

Οι αγώνες της Ε΄ Φάσης Κυπέλλου θα διεξαχθούν την

Τετάρτη 11/01/2012 και ώρα 14.30.

Επίσης, η κλήρωση της ημιτελικής Φάσης Κυπέλλου θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/01/2012 και ώρα 18.00

στα γραφεία της Ένωσης και οι αγώνες θα διεξαχθούν

την Τετάρτη 25/01/2012 και ώρα 14.30

ΚΛΗΡΩΣΗ 5ης Φάσης Κυπέλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.30

1. ΒΑΡΗΣ: ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

2. ΓΕΡΑΚΑ: ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3. ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

4. ΡΑΦΗΝΑΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

Κόπηκε το νήμα της ζωής του

Γιάννη Νικολαϊδη, την Δευτέρα 2

Ιανουαρίου 2012.

Κάτοικος Βούλας, ο Γιάννης Νικο-

λαϊδης, έχει συνδέσει το όνομά

του, τη δεκαετία του '90 με την

ίδρυση των Ακαδημιών του Πρω-

τέα Βούλας, με την άνοδο της γυ-

ναικείας ομάδας στις Εθνικές

Κατηγορίες και με την ανάδειξη

του κοινωνικού ρόλου του αθλητι-

σμού.

Ευαίσθητος ο Γιάννης Νικολαϊδης,

ιδιαίτερα με τα παιδιά, μετέπειτα

αφοσιώθηκε με τα παιδιά του

ΠΙΚΠΑ, όπου τον συναντήσαμε

συχνά σε εκδηλώσεις. Μάλιστα

είχε αγκαλιάσει στην οικογενειακή

του εστία και ένα παιδάκι.

Η οικογένεια του Πρωτέα τον απο-

χαιρέτησε περήφανη, όπως ο ίδιος

έζησε, την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου ,

στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 
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ΠΛΗΡΩΣΤΕ μια

συνδρομή και

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Νικολαϊδης

Shooting camp 

του Πρωτέα
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Δεκεμ-

βρίου το shooting camp του Πρωτέα. Tην

τελευταία μέρα  προσκεκλημένοι  ήταν ο

προπονητής της ανδρικής ομάδας  του Χα-

ριτάτος, ο οποίος έδειξε στους συμμετέ-

χοντες απλές αλλά ουσιαστικές ασκήσεις

για τον τρόπο που πρέπει να σουτάρουν οι

αθλητές. 

Δεύτερος προσκεκλημένος ήταν ο Αμερι-

κανός άσος του Πανιωνίου JON DIBLER. O

23χρονος γκαρντ, ο οποίος την προηγού-

μενη χρονιά επιλέχτηκε στον δεύτερο

γύρο των drafts από τους Portland Blazers,

μίλησε με τη σειρά του για την αξία το να

σουτάρεις την σωστή στιγμή, συγκεντρω-

μένος και αποφασισμένος να βάλεις το κα-

λάθι. Ο παίκτης του Πανιωνίου όπως και ο

coach Χαριτάτος φωτογραφήθηκαν με τα

παιδιά και τους ευχήθηκαν καλή χρονιά και

πολλές επιτυχίες. 




