
Αποκριάτικες
εκδηλώσεις
Σελίδες 4, 5, 24

Εχουν δήμαρχο τα 3Β...
γνωμοδότησε το 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους!
Ενστάσεις και απόψεις

Σελίδες 6, 7

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

για το Λιμενικό 

Ταμείο 
Σελίδα 6, 7

Τέτοια διαδήλωση δεν
έχουμε ξαναδεί. 
Και σε όγκο και 
σε βουβή αγανάκτηση!
Στο “δεν πάει άλλο”,
που ακουγόταν  από
ανθρώπους που 
κατέβηκαν για πρώτη
φορά στο Σύνταγμα!

Αδειασαν την πλατεία,
αλλά οι γύρω δρόμοι
είχαν πλημμυρίσει
μέχρι τις στήλες του
Ολυμπίου Διός, μέχρι
κάτω χαμηλά στην
Ερμού και την Πει-
ραιώς, όλη η Ακαδη-
μίας και... και...

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο ΛΑΟΣ ΜΙΛΗΣΕ! ΦΥΓΕΤΕ ΤΩΡΑ!
Όλοι την Κυριακή 19/2, 5μ.μ. στο Σύνταγμα

Ενάντια στη νέα αποικιοκρατική σύμβαση

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 721 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

1818 Δυστυχία σου, Ελλάς,

με τα τέκνα που γεννάς!

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,

τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Γεώργιος Σουρής (1853-1919)

Παραχωρώ σήμερα τη στήλη μου στον Βρετανό Ευ-

ρωβουλευτή Nigel Farag, ως ελάχιστο φόρο τιμής,

γιατί πιστεύω ότι εκφράζει γνησιότερα από τους  Ελ-

ληνες ευρωβουλευτές (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων)

το αίσθημα και τη βούληση του ελληνικού Λαού.

Τολμώ να πω ότι στις ζοφερές στιγμές που βιώνουμε,

σε μια υποβόσκουσα επαναστατική κατάσταση, ένας

Βρετανός, ως σύγχρονος Λόρδος Μπάυρον, (τηρου-

μένων των αναλογιών) έρχεται να πρωτοστατήσει και

να προσθέσει τη φωνή του στους φιλέλληνες, που ξε-

πηδούν κι αυξάνονται συνεχώς σ’ όλη την Ευρώπη.

Αυτό, την ώρα, που οι στυλοβάτες της κυβέρνησης

ενός συνταγματικά παράνομου πρωθυπουργού και

μαζί μ’ αυτόν προσπαθούν να τρομο-

κρατήσουν τον ελληνικό λαό, για να

εξασφαλίσουν τα άνομα συμφέροντα

των τοκογλύφων σε βάρος της Ελ-

λάδας και του Λαού της.

Μεταφέρουμε την ομιλία του Ν. Φά-

ρατζ (Στρασβούργο 15.2.12) στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως την

αλιεύσαμε μαγνητοσκοπημένη, στο

διαδίκτυο ( n -n p.n ).               Κ.Β.

“Δεν κυβερνάται η Ελλάς δημοκρατικά”

Μαριονέτα ο Παπαδήμος
«Κύριε Επίτροπε, ομολογώ ότι διαλέξατε τον
σωστό άνθρωπο, τον πάπετ Παπαδήμο (την μαριο-
νέτα Παπαδήμο). Τον τοποθετήσατε λοιπόν.

Ενώ την Κυριακή διαδήλωνε ολόκληρη η Αθήνα, ο
Παπαδήμος έκοψε την ανάσα λέγοντας: «Βία και
καταστροφή δεν μπορούν να υπάρχουν σε μια δη-
μοκρατική χώρα». Ποια “δημοκρατική χώρα”; Δεν
έχει καν εκλεγεί δημοκρατικά ως Πρωθυπουργός.
Είναι διορισμένος από εσάς!

Συνέχεια στη σελ. 2

Nigel Farag

ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΥ 

ΒΛΑΧΟΥ

ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
τα χρήματα επιστρέφουν σε σένα

Σελίδα 2

για το ΟΧΙ του
Σελίδα 3
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν κυβερνάται δημοκρατικά η
Ελλάδα πια, αλλά από την τρόικα.
Τρεις ξένοι αξιωματούχοι που τα-
ξιδεύουν στην Αθήνα και υπαγο-
ρεύουν στην Ελλάδα τί μπορεί να
κάνει και τι όχι!
Η βία και η καταστροφή που εί-
δαμε την Κυριακή προκλήθηκε από
την αφαίρεση των δικαιωμάτων
των πολιτών.
Τί άλλο να κάνουν; Εάν ήμουν πο-
λίτης, θα ήμουν και εγώ εκεί έξω.
Θα προσπαθούσα κι εγώ να ρίξω
αυτό το τερατούργημα που έχει
εγκαθιδρυθεί στο Λαό.

Και στην προσπάθειά του, στην
προσπάθεια της μαριονέτας
(p p ) ν’ αναγκάσει τους βουλευ-
τές να ψηφισουν το “πακέτο στή-
ριξης”, τους προειδοποίησε πως
αν δεν ψηφίσουν θα υπάρχει μια
δραματική επίπτωση στα επίπεδα
διαβίωσης.
Εχει παρακολουθήσει τί συμβαίνει
στον πραγματικό κόσμο; Εχει δια-
πιστώσει ότι το 50% των νέων
είναι άνεργοι;
Εχει διαπιστώσει το γεγονός ότι η
οικονομία εκτός του ότι είναι στά-
σιμη, έχει συμβάλλει εδώ και 7 συ-
ναπτά έτη - και μάλιστα τώρα με
επιταχυνόμενο ρυθμό - σε μια κα-

θοδική πορεία θανάτου 7% ανά
έτος. Η Ελλάδα οδηγείται στον
πάτο και ειλικρινά νομίζω, όσον
αναφορά το Χάος, δεν έχετε δει
ακόμη τίποτα!

Αυτές οι πολιτικές οδηγούν την
Ελλάδα σε μια επανάσταση».

Μαριονέτα ο Παπαδήμος

TO MΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ  

Το Δ.Σ. Μαρκοπούλου,  συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Φε-

βρουαρίου, στις 8 μ.μ., σε ειδική Συνεδρίαση με μονα-

δικό θέμα, το  Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

ΤΑ ΣΠΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Τη Δευτέρα 20/2, ώρα 8 μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. Σπα-

των με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη

TO ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.

ΤΩΝ 3Β συνεδρίαζει 

Τετάρτη 22/2  8μ.μ. με 18 θέ-

ματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Απόφαση για την απουσία του

Δημάρχου μετά τη γνωμοδότηση

του Ν.Σ.Κ.

4. Εξουσιοδότηση Δημάρχου  για την

Ταμειακή διαχείριση του Δήμου.

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε

είναι μία πολύ πικρή αλήθεια. Και

για να την αντιμετωπίσουμε πρέ-

πει να βάλουμε άλλους κανόνες

στη ζωής μας· στο νοικοκυριό μας

και στον εαυτό μας.

Μέχρι σήμερα ψωνίζουμε αδιαφο-

ρώντας για την ετικέτα του προ-

ϊόντος. Είναι εγχώριο (ελληνικό)

ή εισαγόμενο (ξένο);

Μέχρι χτες δεν είχε ιδιαίτερη ση-

μασία. Σήμερα όμως αποκτά με-

γάλη βαρύτητα η απόφασή μας

αυτή. 

Οπως γνωρίζουμε το χρήμα ανα-

κυκλώνεται. 

Ψωνίζω ένα ελληνικό προϊόν, το

χρήμα μένει στην Ελλάδα. Ανακυ-

κλώνεται· θα πάει σε κάποιο άλλο

κατάστημα για μία νέα αγορά. Και

τέλος στην τσέπη μας. Ως έσοδο

από την επιχείρησή μας ή ως μι-

σθός από την επιχείρηση που ερ-

γάζομαι ή από το κράτος.

Ετσι αν κάθε Έλληνας καταφέρει

μέσα στο 2012 να αγοράσει ελλη-

νικά προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ

στη θέση ξένων προϊόντων που

αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστε-

θεί στην προβληματική ελληνική

οικονομία το αστρονομικό ποσό

των 12 δις ευρώ! 

Σκεφθείτε ότι ολόκληρο το περι-

βόητο ΕΣΠΑ που υποτίθεται ότι θα

αναζωογονούσε τη χώρα, είναι 18

δισεκατομμύρια για τέσσερα χρό-

νια.

Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει η

είσοδος 12 δις ευρώ τον χρόνο

στην κατάσταση που βρισκόμα-

στε σήμερα;

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει

και οι παραγωγοί, αλλά ιδιαίτερα

οι μεσάζοντες και οι καταστημα-

τάρχες να ρίξουν τις τιμές τους,

που σήμερα είναι οι ακριβότερες

στην Ευρώπη. Οχι μόνο στα ελλη-

νικά προϊόντα. 

Με έρευνα σε τιμοληψίες που διε-

νήργησε το Υπ. Ανάπτυξης,  για 70

προϊόντα στη Γαλλία, Γερμανία,

Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ηνω-

μένο Βασίλειο και την Ελλάδα,

διαπίστωσε πως 1 στα 4 βασικά

αγαθά νοικοκυριού πωλείται από

ξένες εταιρείες leaders της ελλη-

νικής και παγκόσμιας αγοράς

ακόμη και σε διπλάσιες τιμές!

Σκεφθείτε καλά λοιπόν όταν βρε-

θείτε μπροστά στο ράφι, τι θα

προτιμήσετε.

“Οικονομική κρίση
Λύσεις και προτάσεις για την

έξοδό μας από αυτή”
Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, στις 7μ.μ. το ΕΠΑΜ Παλλήνης

(Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) οργανώνει ομιλία με τον Δημήτρη

Καζάκη και θέμα: «Οικονομική κρίση, λύσεις και προτάσεις για

την έξοδό μας από αυτήν”, στο πολιτιστικό κέντρο του Γέ-

ρακα (Κλειτάρχου & Αριστείδου).

Ελπιδοφόρα φάση για

ΧΥΤΑ Γραμματικού 

Κυριακή 19/2,11.00

Καλούνται, όλοι οι κατοίκοι του Δήμου Μαραθώνα, σε

συγκέντρωση την  Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 11.00 π.μ.

στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

Πριν ψωνίσετε εισαγόμενο προϊόν σκεφθείτε
Νέο δικαστήριο για την παραλία
της Βούλας Σελ. 6

Τραυματίστηκε υπάλληλος της Δη-
μοτικής Αστυνομίας στα 3Β Σελ. 7

Μήδεια, η μάγισσα της εκδίκησης
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ο νέος Χίτλερ έρχεται... Σελ. 8

199 “Ναί σε όλα”. Υπεγράφη συμ-

βόλαιο θανάτου Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Eχει ο καιρός γυρίσματα... Σελ. 9

Οι εικόνες της ντροπής στο Σύν-

ταγμα 12/2, Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Να γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να
ανακάμψει Σελ. 12

Σερφάροντας με ασφάλεια... Σελ. 13

Ηθικές ευθύνες και των δύο δημάρ-

χων Κορωπίου (τέως και νυν) ... Σελ. 14

Συνταγματικώς παράνομη η κυβέρ-
νηση Σελ. 17

Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυ-

μοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 108  Δημοτι-

κής Κοινότητας Νέας Μάκρης     Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Κατάσχεται το ελαιόλαδο
από τους εντεταλμένους του Ράιχ

Συνεχίζουν κάθε Τετάρτη από 10:00 έως 14:00 και από
17:00 έως 20:00 στο Δημαρχείο στη Βούλα, την περισυλ-
λογή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς την πλη-
ρωμή του χαρατσιού και την σύνταξη αντίστοιχων
Δηλώσεων προς τη ΔΕΗ. Απο τις 16 Δεκέμβρη μέχρι σή-
μερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 τέτοιοι λογαρια-
σμοί και ήδη προγραμματίζουν την τρίτη κατά σειρά
επίσκεψη στο κατάστημα της ΔΕΗ Γλυφάδας (Α. Παπαν-
δρέου 119Α Ανω Γλυφάδα) για την υποβολή των νέων Δη-
λώσεων. Η επίσκεψη - συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί
την ΤΡΙΤΗ 21/2, στις 9:00 το πρωί.
Από την ΠΕΜΠΤΗ 23/2, θα αρχίσει να λειτουργεί το γρα-
φείο υποδοχής και ενημέρωσης πολιτών στο Δημοτικό Κα-
τάστημα Βάρης. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι κατ' αρχήν,
κάθε ΠΕΜΠΤΗ από 10:00 έως 12:00.
Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο ΒΒΒ, από τη Δευτέρα
2/2, θα αρχίσει η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής πληρο-
φόρησης των Δημοτών για τα χαράτσια στο Δημαρχείο και
επανδρώνεται από εθελοντές της Πρωτοβουλίας. Ο αριθ-
μός είναι 213202007 και θα λειτουργεί  Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή, από 10:00 έως 12:00.

Συνεχίζεται η υποβολή εντάσεων προς το Υπουργείο Οικο-
νομικών, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα
www.gs s.g . Η "Πρωτοβουλία" καλεί όλους τους πολίτες
να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

Τέλος, συνεχίζουν την συγκέντρωση συμμετοχών για ομα-
δική προσφυγή κατά της συνταγματικότητας του σχετικού
νόμου με παράλληλα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΔΕΗ
και των λοιπών παρόχων.
Τηλ.: 6945027027, 6944539542, 6944450111, 6948000171

Και γραμμή ενημέρωσης αποκτά 

η Πρωτοβουλία Πολιτών 3B για το χαράτσι

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΛΑΧΟΥ για το ΟΧΙ του
«Διεκδίκησα το δικαίωμα να δώσω στη χθεσινή συζήτηση, ψήφο κατά συνείδηση. Ο Πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας το αρνήθηκε. Προτίμησα να κοιτώ τους πολίτες στα μάτια από μια βολική
επανεκλογή. 
Ψήφισα όχι, πρώτον από συνέπεια στις μέχρι τώρα θέσεις της Νέας Δημοκρατίας
και δεύτερον γιατί η μέχρι τώρα πολιτική των περικοπών, έχει αποδειχθεί αδιέξοδη.
Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου της Αττικής, για τη στήριξή τους καθώς
και την εμπιστοσύνη τους για νέους κοινούς αγώνες».

Εμείς συγχαίρουμε τον Γιώργο Βλάχο για το όχι στη δανειακή σύμβαση που δένει

την Ελλάδα χειροπόδαρα. Εδειξε ότι είναι συνεπής στο λόγο του και τίμησε την

ψήφο των πολιτών που τον εμπιστεύθηκαν.

Γεώργιος Βλάχος Βουλευτής  Περιφέρειας Αττικής

Αν και απόκριες, οι μάσκες έπεσαν...

«Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις επό-
μενες εκλογές στην Ελλάδα, θα παραμεί-
νει προσηλωμένη στους στόχους και τις
βασικές πολιτικές του Προγράμματος,
όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο και τη

Χρηματοπιστωτική Συμφωνία». 

Απόσπασμα της επιστολής Αντώνη Σα-
μαρά, στους επικεφαλής της Ε.Ε., του Eu-

g up, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. 

ΑΔΩΝΙΣ - ΣΑΜΑΡΑΣ - ΒΟΡΙΔΗΣ
τρίο στούτζες

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές κύριοι Μ. Βορίδης και Α. Γε-

ωργιάδης επισκέφθηκαν Παρασκευή 17/2, τον Πρόεδρο

της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, όπου ανακοίνω-

σαν την προσχώρησή τους στη Νέα Δημοκρατία.

Οι δύο βουλευτές και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτι-

κής Ομάδας της Ν.Δ.  Κ. Τασούλας, έκαναν δηλώσεις: 

ΔΗΜ/ΦΟΣ: Κύριε Βορίδη θα παραδώσετε την έδρα σας;
ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα παραιτηθώ, διότι διατηρώ την υπουργική. 

Για το Βορίδη, το συζητάγαμε στα ...καφενεία πριν τις

προηγούμενες εθνικές εκλογές, ότι φλερτάρει με τη Ν.Δ.

Τώρα του δόθηκε η ευκαιρία και την καρέκλα να κρατήσει

και τη μεταγραφή να κάνει...

Πάντως, συγκάτοικοι της Ανατ. Αττικής θυμηθείτε τον

στις εκλογές, γιατί προτίμησε την καρέκλα, από μια κα-

θαρή εθνική στάση... Αλλη μια χοντρή κοροϊδία προς

τους ανθρώπους που τον ψήφισαν.
Αννα Μπουζιάνη

capital.gr
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«Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση 

ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής.

Ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον»

Ομιλία με θέμα «Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυ-

σμάτων της θωρακικής αορτής.  - Ένα πολλά υποσχό-

μενο μέλλον», θα πραγματοποιήσει το ΚΑΠΗ των 3Β στο

Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» δίπλα στο Δημαρχείο Βού-

λας, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ.

Ομιλητής θα είναι ο Ευστράτιος Κολέτσης, Επίκουρος

Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Παν/μιου Πατρών.

Αειφόρο Σχολείο
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, στην Ελλη-

νική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θα γίνει

ανατροφοδοτική συνάντηση-σεμινάριο για τα σχολεία

της Αττικής και των πέριξ νομών, τα οποία συμμετέχουν

στον φετινό διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου».

Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Τριπόδων 28)

στην Πλάκα.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα

www. f sx .g

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου

ολοκληρώνονται οι παραστά-

σεις του έργου του Γιώργου

Ηλιόπουλου 4 v , που παρου-

σιάζεται στο s ud  του Κινη-

τήρα. 

Η Αντιγόνη Γύρα υπογράφει

την πρώτη της σκηνοθετική

δουλειά, φέρνοντας επί σκη-

νής το καυστικό χρονικό του

θανάτου μιας δεκαοχτάχρο-

νης σχέσης.

Με κεντρικό άξονα την έν-

νοια του συμβιβασμού, το

4 v  -στην εκδοχή του Κι-

νητήρα, με πρωταγωνιστές

τους Δημήτρη Αγορά και

Έλενα Τυρέα - πραγματεύεται

τις προσωπικές σχέσεις και τον

τρόπο με τον οποίο αυτές επε-

κτείνονται σε καθημερινές επι-

λογές στην Ελλάδα του

σήμερα, οδηγώντας μας στο

ψέμα και την απάτη. 

Ένα παντρεμένο ζευγάρι αρχι-

τεκτόνων με παιδιά, βρίσκεται

για δουλειά σ' ένα νησί των Κυ-

κλάδων. Μέσα σε μια νύχτα

ανατρέπεται όλη του η ζωή και

η αλήθεια της σχέσης του βγαί-

νει στην επιφάνεια.   

Το  βραβευμένο, ορμητικό έργο

για δύο (και για όλους) σχολιά-

ζει με έντονο χιούμορ τις σχέ-

σεις των ζευγαριών, έτσι όπως

χτίζονται στη σύγχρονη δυτική

κοινωνία. 

Το 4 v  σύμφωνα με τον συγ-

γραφέα του «στάζει αίμα»: το

αίμα ενός έρωτα που αυτο-

κτονεί, γελώντας μπροστά

στα μάτια των θεατών.

Παρουσιάστηκε για πρώτη

φορά το 2004 στο Θέατρο

Ιλίσια-Βολονάκης, αποσπών-

τας διθυραμβικές κριτικές

στο πλαίσιο ενός θεατρικού

διαγωνισμού για νέους δημι-

ουργούς. Τιμήθηκε με το

πρώτο βραβείο σκηνοθε-

σίας, καλύτερου έργου, παρά-

στασης και με ειδική μνεία για

τους ηθοποιούς. Αφού ολοκλή-

ρωσε έναν κύκλο παραστά-

σεων στο ίδιο θέατρο, ανέβηκε

στο εξωτερικό, στην Αγγλία και

τη Γερμανία, κι επαναλήφθηκε

πέρσι στην Ελλάδα σε σκηνο-

θεσία Βαρβάρας Δούκα. 

Σύντομα θα βγει και στους κι-

νηματογράφους σε σκηνοθε-

σία Γιώργου Πυρπασόπουλου.

Σκηνοθεσία Αντιγόνη Γύρα, σε συ-

νεργασία με τον Δημήτρη Αγορά

Σκηνικός Χώρος-Κοστούμια Τόνια

Αβδελοπούλου

Μουσ. Διασκεύες Γιάν. Γιοκαρίνης

Φωτογραφίες Ελένη Τάξερη

Παραγωγή Κινητήρας 2011

h p://www.y u ub .c m/w ch v -

CMVuP hZGI

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο

έως τις 25 Φεβρουαρίου στον

“Κινητήρα” Στούντιο, Ερεχθείου

22, πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ,

Ώρα 21.15, Διάρκεια 90'

Τιμές εισιτηρίων 15 € κανονικό και

10 € φοιτητικό

Τηλ. 210 9248328, nf @k n -

s.c m, 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Η Αντιγόνη Γύρα είναι αριστούχος

απόφοιτος του LABAN CENTRE

LONDON απ’ όπου απέσπασε το

Βραβείο Χορογραφίας Αποφοίτων

το 1993. Με την ομάδα της ΚΙΝΗ-

ΤΗΡΑΣ χοροθέαμα έχει χορογρα-

φήσει πλειάδα έργων έως σήμερα

κι έχει οργανώσει σεμινάρια και εκ-

παιδευτικές διαλέξεις για θέματα

χορού και θεάτρου. Το 1995 κέρ-

δισε το Β’ Βραβείο Νέων Χορογρά-

φων Ραλλού Μάνου με το έργο

«Τα παραμύθια που Μεγάλωσες,

Μεγάλωσαν». Το 1997 το έργο της

«Πόρτες και Σύννεφα» εκπροσώ-

πησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε

Νέων Δημιουργών του Τορίνο και

σε άλλα φεστιβάλ της Ελλάδας και

της Ιταλίας... 

Τελευταίες παραστάσεις για το βραβευμένο έργο για δύο “4 v ”
του Γιώργου Ηλιόπουλου στον “Κινητήρα”

Πίττα με προβληματισμούς

Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Βούλας καλεί στην κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίττας, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

στις 10.30π.μ. που θα γίνει στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα

στο Δημαρχείο Βούλας).

Ελάτε να συζητήσουμε όχι μόνον για το περιβάλλον και τα προ-

βλήματα που χρόνια απασχολούν την περιοχή μας, αλλά και τις

εξελίξεις στην χώρα μας καθώς και τους τρόπους αντιμετώπι-

σης των απειλών κατά της εθνικής μας κυριαρχίας.

“Φιλοσοφικά ρεύματα στην

ελληνιστική εποχή” 

Την Πέμπτη 23/2 και ώρα 7μ.μ., στο πλαίσιο ομιλιών του

Αττικού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας, θα πραγματοποι-

ηθεί ομιλία στο ξενοδοχείο Κονγκο Παλλάς (παραλιακή

λεωφ. Γλυφάδας) με θέμα “Φιλοσοφικά ρεύματα στην ελ-
ληνιστική εποχή” (Επικούρειοι, στωικοί, σκεπτικοί)

Ομιλητής θα είναι ο Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου.

Πληροφορίες τηλ. 6944768180.

www. n k k -d s .g

ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΗΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
Την Παρασκευή 24/2 ώρα 8μ.μ., οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ προγραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στην

Ακαδημία Πλάτωνος.   Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη

Βούλα  (Αφετηρία  Τραμ). Θα επισκεφθούν το Συνεταιριστικό

Καφενείο για ποτό και συζήτηση.

Υπεύθυνοι ενημέρωσης Κωστής 6937153051 - Εβελίνα Σταύρου 6970308448

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
στο Δήμο Παλλήνης 

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δί-

κτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. θα πραγ-

ματοποιήσει πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας

δωρεάν στις 20 & 21/2 στο χώρο του ΚΑΠΗ Γέρακα (Εθνικής

Αντιστάσεως 44), στις 22/2 στο ΚΑΠΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός

Πουλή, Μάριζα) και  23/2 στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης

(Υψηλάντου 3) από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες 50 έως 65

ετών και ιδιαίτερα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καθώς

και σε ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτι-

ζόνη ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. 

Πληροφορίες 9:00 έως 13:00 στα τηλ. 2106604638 και 210660465

Απόκριες στο Smart Park!
Σάββατο 18 και Σάββατο 25 Φεβρουαρίου πολυάριθμες
διασκεδαστικές δραστηριότητες περιμένουν μικρούς και
μεγάλους στο Sm  P k.
Χαρταετοί,  αστεία πορτρέτα ζωγραφικής και ξέφρενοι
ρυθμοί αποκριάτικης μουσικής. 
Ακόμη:

• Το γαϊτανάκι της περιπέτειας: (πύργος αναρρίχησης
ύψους 5 μ. με τη βοήθεια των παιχνιδαγωγών όποιος φτά-
σει πιο ψηλά κρεμάει τη δική του κορδέλα στο γαϊτανάκι
(Σάββατο 18/2 και 25/2).

• Το μυαλό και οι κορδέλες ξεκινούν όλες τις τρέλες!
«διασκεδαστικοί γρίφοι» (Σάββατο 18/2 και 25/2).

• Φτιάξε τη δική σου ιστορία στην c m d  d  !: Τα παι-
διά μεταμφιέζονται διαλέγοντας ρούχα και αξεσουάρ από
ένα μικρό βεστιάριο και παίζουν ιστορίες εμπνευσμένες
από την c m d  d   (Σάββατο 18/2 και 25/2).

• Γκριμάτσες και πορτρέτα με αποκριάτικα κασκέτα!: Ομα-
δικά παιχνίδια με ήρωα ένα καπέλο που χορεύει, και ζω-
γραφική στις κορνίζες του χώρου, αλλά και σε καβαλέτα
πάνω σε χαρτί (Σάββατο 18/2 και 25/2).

• Αποκριάτικο Λούνα Παρκ!: Βολές σε τενεκεδάκια, ανα-
ζήτηση της μύτης του κλόουν με κλειστά μάτια και ... (Σάβ-
βατο 18/2 και 25/2).

• Δωρεάν διάθεση χαρταετών και προπόνηση πετάγμα-
τος!» Καθαρή Δευτέρα (Σάββατο 25/2) και Επίδειξη ακρο-
βατικού χαρταετού (K )  
Το Sm  P k διαθέτει άνω των 2.000 δωρεάν θέσεων
στάθμευσης.  www.sm p k.c m.g  

www. n k k -d s .g  - ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016

Ε-m   n .d s @gm .c m   F c b k:  n k k  d s

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ 

25-26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOY

ΑΠΟΚΡΙΕΣ- ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τριήμερη εκδρομή οργανώνει η Εναλλακτική δράση για τις

25, 26, 27 Φεβρουαρίου στην Ορεινή Ναυπακτία με ξενά-

γηση στους Δελφούς και Κούλουμα στο Γαλαξίδι, με πε-

ζοπορίες και περιηγήσεις

Το κόστος της  εκδρομής είναι 130€ και περιλαμβάνει

• Μεταφορά  και μετακινήσεις με πούλμαν 

• Διανυκτερεύσεις και πρωϊνό στο ξενοδοχείο P

L u b   στο Γαλαξίδι, χτισμένο με παραδοσιακή αρχιτε-

κτονική, www.p u b s.c m 

• Ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς  χώρους και τα άλλα

ιστορικά μνημεία

Για συμμετοχή Μαριλένα Λομάγιν 2109659398  6937

74087 ή στο Em   n .d s @gm .c m 
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με την 

Τζωρτζίνα ΚαλέργηΔιήμερη εκδρομή 

στους Δελφούς

Διήμερη εκδρομή προγραμματίζει ο εξωραϊστικός σύλ-

λογος Κάτω Βούλα, για τις 3 και 4 Μαρτίου στους Δελ-

φούς, Οσιο Λουκά, Γαλαξείδι, Αράχωβα, με ξενάγηση.

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Γωγώ

Βικελή 6946465294 & Εφη Γαβριλάκη 6937730962.

“Θυμόμαστε το χθες,
ζούμε το σήμερα”

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλ-

λοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων Αρτέμι-

δος οργανώνει αποκριάτικες εκδηλώσεις, που θα

πραγματοποιηθούν στην πλατεία Δημαρχείου Σπά-

των την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου12:00 έως 15:00 

“Θυμόμαστε το χθες, ζούμε το σήμερα”
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

1) Κατασκευή παραδοσιακών ζυμαρικών ‘γκόγκλιες’ συ-

νοδεία αποκριάτικων ακουσμάτων από D.J.

2)  Χορεύουν μαθητές και μαθήτριες των Σχολών Χορού,

Ρ. Καμπαλάδου και Άντας Γαλομιτάκου-Παπαχρήστου.

3)   Συμμετέχουν σαν καρναβαλιστές μαθητές των σχο-

λείων των Σπάτων.

Και Κούλουμα

Την Καθαρά Δευτέρα 27/2 στο πάρκο αναψυχής του

Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (πίσω από παγοδρόμιο Μπλά-

νος), ‘Κούλουμα 2012’  από ώρα 11:00 έως 15:00 με πέ-

ταγμα χαρταετού, σαρακοστιανά, κρασί και πολύ κέφι.

Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου διοργανώνει

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ με Παραδοσιακό Γαϊτανάκι-

Animateur  Ταχυδακτυλουργό-Διαγωνισμούς την

Κυριακή 26/2 και ώρα 10:30 στην Κεντρική Πλατεία

Αναβύσσου.

Και Κούλουμα

Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου την Καθαρά

Δευτέρα 27/2, γιορτάζει στην παραλία Αναβύσσου

στο “Πέτρινο” από 10.30πμ.

«Τα άσεμνα, τα πρόστυχα,
τα σεξουαλικά»

Λαϊκά παραμύθια της Αποκριάς αυστηρά για ενήλικες θα

παρουσιάσει το Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια», με

τίτλο «Τα άσεμνα, τα πρόστυχα, τα σεξουαλικά», την Πα-

ρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 9μ.μ.

…Ιστορίες από τα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής  για
την περίοδο του χρόνου όπου όλα μπορούν να ειπωθούν.
Ένα ταξίδι στης νύχτας τα ανείπωτα καμώματα που η μέ-
ρα ντροπιάζεται να πει, εκεί που τα ξεδιάντροπα συναν-
τούν την σκοτείνια της κοινωνικής ηθικής και τα ανήθικα
δεν έχουν όριο… ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 10 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδή-

μεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος,  τηλ.: 210-

5125600, www. k d m .g , -m : nf @ k d m .g .

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  στο ΚΟΡΩΠΙ

Στο    1ο  Δημοτικό  Σχολείο  Κορωπίου (υπεύθυνη

Ελένη Αδάμ, δημοτική σύμβουλος) κάθε απόγευμα  5.00

– 7.00, μέχρι  και την  Παρα-

σκευή  24   Φεβρουαρίου, σε μια

προσπάθεια διατήρησης της πα-

ράδοσης, καλούν  παιδιά – απα-

ραίτητα  μαζί με γονέα   ή

παππού,  να μάθουν την τέχνη

της κατασκευής του  χαρταετού

Την τελευταία   ημέρα  θα βρα-

βευθούν οι τρεις καλύτεροι χαρταετοί.

Δηλώστε συμμετοχή στους διευθυντές των σχολείων

του Δήμου. 

Κούλουμα στην 

Παλλήνη (Ανθούσα)
Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Παλλή-

νης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτι-

σμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης διοργανώνουν

τα Κούλουμα 2012.

Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί

σε αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS Αν-

θούσας και θα περιλαμβάνει χορό, τραγούδι και παραδο-

σιακά εδέσματα για τους δημότες καθώς και παιχνίδια για

τους μικρούς μας φίλους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος περιμένουν για να πε-

ράσουμε όμορφα, τηρώντας την παράδοση που θέλει τα

Κούλουμα μία ημέρα χαράς και διασκέδασης.

«Εκείνος και εκείνος» 

στο Δήμο Σαρωνικού
Επανέρχεται,  η καλοκαιρινή επιτυχία με το εμβληματικό

έργο του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος και εκείνος» στο

Δήμο Σαρωνικού στο Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου

στα Καλύβια, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 9μ.μ.

Το ανεπανάληπτο δίδυμο Σόλων και Λουκάς, του Μουρ-

σελά σε μια παράσταση που επαινέθηκε από την κριτική

και αγκαλιάστηκε από το κοινό. 

Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Τάσος Χαλκιάς και

ο Πάνος Σκουρολιάκος. Μαζί τους παίζουν ακόμα οι ηθο-

ποιοί Δήμητρα Βαμβακάρη και Τάκης Συνδουκάς. Η σκη-

νοθεσία και η μουσική επιμέλεια είναι του Γιάννη

Καραχισαρίδη, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια του Αν-

τώνη Χαλκιά.   
Η παράσταση είναι μια παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού

Θεάτρου Κοζάνης.

Τιμή εισιτηρίου: 15 € (απλό) και 12 € (μαθητικό, φοιτητικό).

ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ
JODAEIYE NADER AZ SIMIN / A SEPARATION

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ασγκάρ Φαραντί

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λεϊλά Χατάμι, Πέιμαν Μοάντι, Σαχάμπ Χο-

σεϊνί, Σαρέχ Μπαγιάτ, Σαρίνα Φαρχαντί, Μπαμπάκ Καριμί, Μερίλα

ΖαρέϊΛεϊλά Χατάμι, Πέιμαν Μοάντι, Σαχάμπ Χοσεϊνί, Σαρέχ Μπα-

γιάτ, Σαρίνα Φαρχαντί, Μπαμπάκ Καριμί, Μερίλα Ζαρέϊ

προβολές: 19.00 & 21.30 - Διάρκεια: 123'

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις», εξα-

σφάλισε και παρουσιάζει την ιρανική ταινία «Ένας Χωρισμός»,

φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας για το

2012.

Η ταινία αυτής της εβδομάδας έφυγε από το 61ο Διεθνές Φεστι-

βάλ Βερολίνου με την Χρυσή Άρκτο για καλύτερη ταινία και την

Αργυρή Άρκτο Γυναικείας Ερμηνείας (από κοινού στις τρεις πρω-

ταγωνίστριές της) και την Αργυρή Άρκτο Ανδρικής Ερμηνείας

(επίσης από κοινού στους άνδρες πρωταγωνιστές). Είναι η δεύ-

τερη φορά που ο Φαραντί φεύγει θριαμβευτής από το Βερολίνο,

αφού και η προηγούμενη ταινία του, το «Τι Απέγινε η Έλι» (2009)

είχε αποσπάσει Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας στο 59ο Φεστιβάλ.

Αποκριάτικες δράσεις στο Λαύριο
Η Παιδική - Εφηβική βιβλιοθήκη Λαυρίου σε συνεργασία

με το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το Σύλλογο γονέων, διορ-

γανώνουν το Σάββατο 18/2 από 7 έως 9 μ.μ. αποκριάτι-

κες δραστηριότες, ως δείγμα ευγνωμοσύνης στους

μικρούς φίλους για την πολύτιμη βοήθειά τους στο Δί-

κτυο Αλληλεγγύης και Ανταλλαγής Λαυρίου.

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη, στο παλαιό Μηχανουρ-

γείο.

Στο Παλαιό Μηχανουργείο τις ίδιες ώρες θα είναι ανοιχτό

και το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Ανταλλαγής Λαυρίου.

Αποκριές στους Δήμους
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Ολα καλά κι όλα ωραία!

Ηρθε η πολυαναμενόμενη, για άλλους

και όχι για εμάς, γνωμοδότηση του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους για την

μακρά απουσία του Δημάρχου στα 3Β

και τη μη αντικατάστασή του με νόμι-

μες διαδικασίες, όπως το ορίζει ο “Καλ-

λικράτης”.

Τί βλέπουμε στη γνωμοδότηση του

Ν.Σ.Κ.; Αυτό που γραφαμε, όταν έπαιρ-

ναν την απόφαση στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο να ερωτηθεί το Ν.Σ.Κ. Οτι η

υπόθεση πάει στις ...καλένδες. Πέραν

του ότι κυοφορούσε τέσσερις ολόκλη-

ρους μήνες, έτεκε τερατογένεση.

Θα μου πείτε, ολόκληρο Βατοπέδι χά-

θηκε με τη γνωμοδότησή του και θα

κολλήσει σε ένα μικρό Δήμο!

Ετσι λοιπόν με μια 13σέλιδη ενδελεχή

και τεκμηριωμένη(!) κατά το δοκούν

απόφασή του, το Νομικό Συμβούλιο

του Κράτους (ΝΣΚ) ή Νο.ΣυΚ. επί το

ευηχότερον, ο Δήμαρχος 3Β μπορεί να

νοσεί, αλλά για το το Δήμο να θεωρεί-

ται “ως ει παρών” (ως εάν - ήτο -

“παρών”), για 8 μήνες!

Ολη η γνωμάτευση στο

www. bd m .c m

Η γνωμοδότηση

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.

26/17.1.2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., 

1. «Ο συγκεκριμένος Δήμαρχος απου-

σίασε, νομίμως από 25 Αυγούστου
μέχρι 25/9/2011. (σ.σ. στις 23/9 έληγαν

οι 30 ημέρες απουσίας) και συνεχίζει:
Μη νομίμως δε από 26/9/ έως
26/12/2011! (πάντοτε υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν είχε απουσιάσει προηγου-
μένως εντός του ιδίου έτους)». (Κοίτα

παρακάτω σχετικό σχόλιο).

2. «Η θέση του δεν παρέμεινε κενή [...]
ενώ νομίμως τον αναπληρούσε ο Αντι-
δήμαρχος που είχε οριστεί με τη σχε-
τική απόφασή του...».
3. «Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να
εγκρίνει τη χορήγηση άδειας στον Δή-
μαρχο, έστω και αναδρομικά, για λό-
γους επιείκειας, με απόφασή του, στην
οποία θα αιτιολογείται και η αιτία για
την οποία δεν ζητήθηκε από τον ίδιο»
(Σ.Σ. το γιατί «δεν ζητήθηκε από τον

ίδιο» είναι αυτονόητο. Αδυνατούσε ο

άνθρωπος, λόγω “εγκεφαλικού επεισο-

δίου”. Δεν μας λέει, όμως, το Ν.Σ.Κ. με

ποια επείκεια  θα αιτιολογήσει το Δη-

μοτικό Συμβούλιο την άρνησή του να

χορηγήσει την παράταση αδείας στο

Δήμαρχο γιατί “δεν του εζητήθηκε”.

Κι ας φωνάζαμε εμείς κι ας το ζήταγαν

κάποιοι Σύμβουλοι, κι ας έλεγε ο Δικη-

γόρος του Δήμου ότι «η αίτηση μπορεί

να θεωρηθεί ως εικαζόμενη», παρ’ όλο

που ο νόμος δεν αναφέρει “κατόπιν αι-

τήσεως”).

4. «Τα αυτά ισχύουν και για το πρώτο
τετράμηνο του έτους 2012», συνεχίζει

το Ν.Σ.Κ.

(Σ.Σ. Το λέγαμε εμείς ότι “εκεί το πάνε”.

Το Ν.Σ.Κ. δεν μας λέει για το χρονικό

διάστημα από 26/12 έως 31/12/2011,

ποια “επιείκεια” ισχύει; των εορτών;

Κι ακόμη, πώς συνάγεται το 4μηνο της

συνολικής άδειας του Δημάρχου; Ο

νόμος 3852/10, τον οποίον επικαλείται

και το Ν.Σ.Κ., στο άρθρο 61 §5 ορίζει

ρητά: «Ο Δήμαρχος [...] δεν επιτρέπε-
ται να απουσιάσει περισσότερο από
τριάντα (30) ημέρες συνολικά το
χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμ-
βουλίου».  Κι αμέσως μετά:

«Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνε-
ται για εξαιρετικούς λόγους, ΕΩΣ τρεις
μήνες, με άδεια του συμβουλίου». 
Στους “εξαιρετικούς λόγους” συμπερι-

λαμβάνεται βεβαίως και κυρίως, η βα-

ρειά ασθένεια. 

Αυτό το “ΕΩΣ τρεις μήνες” πώς ερμη-

νεύτηκε ως, ακόμη τρεις μήνες;  

Σε τέσσερα λεξικά ανέτρεξα, λες και

ήμουν άσχετος: στου Δημητράκου,

στου Μπαμπινιώτη, στον “Πυρσό “και

στο L dd  & sc , όλα για την ερμη-

νεία του επιρ. “έως” συμπίπτουν  στο

“μέχρι” π.χ. “μέχρι την ανοιξη”, όχι και
την άνοιξη. Αρα η νόμιμη απουσία του

Δημάρχου, μαζί με την εικαζόμενη,

λόγω “επιείκειας”, παράταση, περατού-

ται την 23ην Νοεμβρίου π.έ κι όχι την

26/Δεκεμβρίου 2011. Και βέβαια, από

πού συνάγεται ότι για τους ίδιους “εξαι-

ρετικούς λόγους” μπορούμε να “τραβή-

ξουμε” τους 3, σε 8 μήνες(!)

εκμεταλευόμενοι το γύρισμα του χρό-

νου!

Αυτές ειναι γνωμοδοτησεις κατά το δο-

κούν κι όχι κατά τους θεσμούς και το

δίκαιον.

Είναι η σοφιστική αντίληψη του κάνω

τη νύχτα, μέρα. “τον ήσσονα λόγον

κρείττονα ποιείν”.

Καθυστερημένα είχε κάνει κι ο Δήμος

το ερώτημα (15.10.11) αλλά πάντως

προτού εκπνεύσει ο “εικαζόμενη” άδεια

του Δημάρχου.

Είναι “κενή” 

η θέση του Δημάρχου;

Στη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. καταγρά-

φεται και η άποψη της μειοψηφίας του

(Π. Κιούση και Κ.Γεωργάκη όπως και του

Παρέδρου Σπ. Σπυρόπουλου) ότι: «στην
έννοια της κενής θέσεως του Δημάρχου
“για οποιονδήποτε λόγο” του άρθρου 60
§1 του ν. 3852/10 εντάσσεται και η περί-
πτωση της μακροχρόνιας ασθένειεας, η
οποία είναι τέτοιας βαρύτητας ώστε να
καθιστά αδύνατη την άσκηση των δη-
μαρχιακών καθηκόντων».
Η πλειοψηφία του Ν.Σ.Κ. είχε αντίθετη

άποψη και ερμηνεύει το “για οποιονδή-

ποτε λόγο” περιοριστικά σε έξι περιπτώ-

σεις, καταργηθέντων διατάξεων του

ΔΚΚ, θεωρώντας ότι «στην περιπτωση -
έστω και μακροχρόνιας ασθένειας [...] η
θέση του Δημάρχου, δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί, κατ’ αρχήν κενή, επειδή δεν υπάρ-
χει ρητή σχετική πρόβλεψη στο νόμο!
5. Καταλήγει δε το Ν.Σ.Κ. ότι «ο Δήμαρ-
χος θα πρέπει άμεσα να παραπεμφθεί
στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή [...]

η οποία “να γνωματεύσει υπέρ της αδυ-
ναμίας άσκησης των καθηκόντων του,
πέραν του τέλους Απριλίου 2012, κατά
τη γνώμη της πλειοψηφίας θα πρέπει να
κινηθεί άμεσα η διαδικασία παύσης
αυτού [...] και αντικατάστασής του».

Αν θυμάμαι καλά, το Ν.Σ.Κ. είχε γνωμο-

δοτήσει και για το Βατοπέδι, για να μην

αναφερθώ σε άλλα περιστατικά, για τα

οποία έχω προσωπική αντίληψη και τα

οποία ανετράπησαν στο Συμβούλιο της

Επικρατείας. Ευτυχώς υπάρχουν και ευ-

συνείδητοι δικαστές.

Ορισμένοι όμως, δεν αλλάζουν νοοτρο-

πία. Γι΄αυτό φθάσαμε εδώ που φθάσαμε

και αν δεν το καταλάβουν θα βουλιάξουν

τη χώρα σ’ ένα φαύλο περιβάλλον αναρ-

χίας και εκδίκησης.
Κ. Βενετσάνος

Σχετική επιστολή του δημοτικού Συμβούλου
Γιάννη Νιτερόπουλου, που “χτύπησαν” τα
αντανακλαστικά του, δημοσιεύουμε στη σε-
λίδα 7, καθώς και δελτίο Τύπου του δημαρ-
χεύοντος αντιδημάρχου Σπ. Πανά.

Στις ...καλένδες η υπόθεση του δημάρχου στα 3Β και με τη βούλα!
Εχουν δήμαρχο τα 3Β ...γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β (1/2) συ-

ζητήθηκε εκτάκτως - προ ημερησίας - η αμοιβή δικηγόρου

προκειμένου να παραστεί στο νέο δικαστήριο που κάνει η

εταιρεία κατά του Δήμου, που διεκδικεί κομμάτια της παρα-

λίας της Βούλας.

Εχουμε γράψει και σε προηγούμενα φύλλα μας, ότι τα εγ-

κληματικά λάθη και οι παραλείψεις των προηγούμενων δη-

μοτικών αρχών έχουν φέρει σε δεινή θέση το Δήμο, με

αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Βούλα να στερηθεί σχεδόν

όλο το παραλιακό μέτωπο, που διεκδικείται από κάποιους(!)

κληρονόμους που εμφανίστηκαν από το πουθενά και διεκ-

δικούν κοινόχρηστους χώρους δια νόμου καταχωρημένους,

τους οποίους η ...Χούντα τροποποίησε...

Το δικαστήριο που γίνεται  στις 28 Φεβρουαρίου αφορούν

τα Οικοδομικά Τετράγωνα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7 & Κ8 συνολικής

επιφάνειας κατά το περιεχόμενο της αγωγής 996τ.μ. 

Την διαδικασία του επείγοντος που ήρθε στο δημοτικό συμ-

βούλιο καυτηρίασαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι για ένα

τόσο σοβαρό θέμα.

Ο Κ. Πασακυριάκος, ο Δ. Κοντονής (ο οποίος ρώτησε γιατι

δεν πήγε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή), ο Δ. Γεω-

ρουλόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι μέχρι τις 18/1 δεν

είχε φύγει ακόμη η απόφαση για το δικηγορικό γραφείο.

«Ερχεστε σήμερα εκτάκτως και βαζετε τους συμβούλους
στο δίλημμα να συγκατατεθούν...» τόνισε.
Ο Γ. Νιτερόπουλος εξήγησε ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει

αποφασίσει και «εμείς έχουμε δώσει τεράστιους αγωνες
για τις διεκδικήσεις αυτές».

Οι Σύλλογοι αντιδρούν

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ με πρωτοβουλία τριών

συλλόγων του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης (Κάτω Βούλα,

Πολιτεία, Εναλακτική δράση), συναντιούνται για την προετοιμα-

σία για να συζητήσουν μορφές δράσης, για την αποτροπή της λε-

ηλασίας της παραλίας της Βούλας.

Πληροφορίες Θάνος Ματόπoυλος 6940108002, Α. Μπουζιάνη

6937 153052.

Ερχεται νέο δικαστήριο για την παραλία Βούλας
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Ο Δήμος εκφράζει 

τη συμπαράστασή του

Ο Δήμος 3Β - δια του δημαρχεύον-

τος Σπ. Πανά, με δελτίο τύπου, μας

ενημερώνει ότι  ο δημοτικός υπάλ-

ληλος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

στο Ασκληπιείο Βούλας, μετά από

επιτυχή χειρουργική επέμβαση στην

οποία υπεβλήθη. Οι ενέργειες του ια-

τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

ήταν άμεσες, όπως άμεση ήταν και η

αντίδραση της συναδέλφου του που

μετέφερε τον τραυματισμένο συνά-

δελφό της στο νοσοκομείο. 

Ευχόμαστε στον άτυχο αστυνομικό

γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή

στα καθήκοντά του. Ταυτόχρονα,

λαμβάνουμε συνεχή ενημέρωση από

την Ελληνική Αστυνομία για την εξέ-

λιξη της επιχείρησης εντοπισμού

των δραστών. 

Η Δημοτική αρχή έδειξε από την

πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον της για

την υπόθεση, και θα βρίσκεται δίπλα

στο Δημοτικό αστυνομικό και στην

οικογένειά του. 

Ο Σύλλογος υπαλλήλων 

καταδικάζει

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Δήμου

3Β (δεν γνωρίζω γιατί υπογράφει ως

Δήμος Βούλας;) εξέδωσε ανακοί-

νωση (αρ. πρωτ. 31/14.2.12), όπου

γράφει:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  Σύλλογος  Υπαλλήλων  Δήμου Βού-

λας    ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την Εγκληματική

Ενέργεια  που έλαβε χώρα  την Παρα-

σκευή  10 Φεβρουαρίου  2012   στον συ-

νάδελφό  μας   και  υπάλληλο της

Δημοτικής Αστυνομίας   του Δήμου

Βάρης- Βούλας Βουλιαγμένης   κ. ΝΙΚΟ-

ΛΑΟ ΓΚΡΟΖΑ,   ο οποίος δέχτηκε  απρό-

κλητη  και άνανδρη  επίθεση,   κατά την

άσκηση των καθηκόντων του,  με κίνδυνο

να  χάσει τη ζωή του.

Ευχόμαστε  γρήγορη και πλήρη ανάρ-

ρωση  του συναδέλφου μας. 

της σύνταξης: Ασυζητητί την επί-

θεση και την ενέργεια αυτή την

καταδικάζουμε και εμείς ως εφη-

μερίδα, αλλά συστήνουμε στο Σω-

ματείο και στην πολιτική ηγεσία

του Δήμου, να διερευνήσουν γε-

νικότερα συμπεριφορές της Δη-

μοτικής Αστυνομίας προς

πολίτες, γιατί έχουμε καταγγε-

λίες από πολίτες για αυθάδεις και

αλαζονικές συμπεριφορές.

Τα ευαίσθητα αντανακλαστικά του δη-
μοτικού συμβούλου των 3Β Γιάννη Νι-
τερόπουλου. “χτύπησαν” κόκκινο με
τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους και απευθύνεται
επιστολή - ερώτηση προς την ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και
Βουλιώτισσα Φώφη Γενηματά.

Προς την

Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών κα Φ. Γεννηματά    

Ανοικτή επιστολή

Όπως μας ενημέρωσε εγγράφως η

Γεν.Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, έγινε αποδεκτή εκ μέρους σας η

υπ αρ. 26/2012 γνωμοδότηση του Σ.Τ.

Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους σχετικής με την ερμη-

νεία διατάξεων του Νόμου 3852/2010

για τον τρόπο αντιμετώπισης παρατε-

ταμένης απουσίας Δημάρχου λόγο

ασθενείας.

Πιστεύω, ότι μελετήσατε την γνωμά-

τευση αφού μάλιστα αφορά και τον

Δήμο της κατοικίας σας, αν και τελευ-

ταία συνάδελφοί σας μας ενημερώ-

νουν ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν

προλαβαίνουν να διαβάζουν όχι γνω-

ματεύσεις αλλά και Νόμους που έρ-

χονται προς ψήφιση στη Βουλή των

Ελλήνων.

Εάν λοιπόν εισήλθατε στην ουσία του

θέματος, θα έπρεπε να σας έχει ενο-

χλήσει πρωταρχικά το γεγονός ότι

ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά

έναν μεγάλο Δήμο έμενε αναπάντητο

για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα

από τους υφισταμένους σας.

Τα έγγραφά μας από το Δήμο εστά-

λησαν 13.10.2011 και 17.10.2011. 

Η  γνωμοδότηση ελήφθη στη συνε-

δρίαση της 17.1.2012, θεωρήθηκε στις

31.1.2012 και μας εστάλη στις

8.2.2012, δηλαδή σε 4 μήνες.

Η όλη αυτή αδικαιολόγητη καθυστέ-

ρηση έδωσε κάθε δικαίωμα για δυ-

σμενή σχόλια και υποθέσεις, περί

μαγειρέματος, τίποτα δεν είναι τυ-

χαίο, μεγάλων συμφερόντων, ειδικού

καλλωπισμού, ειδικής περιποίησης

της γνωμάτευσης και άλλων επιτυχη-

μένων και μη.

Δεν θα υπεισέλθω στην γνωμοδότηση

διεξοδικά, απλά θα πω ότι θυμίζει χρη-

σμό Πυθίας του Μαντείου των Δελ-

φών και διατηρεί ισορροπίες.

Θα ήθελα να με ενημερώσετε, εάν

εκτός της υπογραφής σας την οποίαν

μας χαρίσατε έστω και αργά, θα προ-

χωρήσετε στον καταλογισμό ευθυνών

σε όσους ενέχονται στην καθυστέ-

ρηση και εάν συμφωνείτε ότι μεγάλο

μέρος της ευθύνης αναλογεί στον

Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, καθ ύλην άλλωστε αρμο-

δίου.

Επειδή είμαι της παλαιάς γενιάς και

έχω μάθει να σέβομαι θεσμούς όπως

αυτόν που υπηρετείται, και ονόματα

που έγραψαν λαμπρές σελίδες στον

πολιτικό βίο της χώρας μας, όπως

αυτό που φέρεται, θα σταματήσω εδώ

περιμένοντας μια πειστική απάντησή

σας που πιστεύω ότι οφείλετε, όπως

επίσης και τις ενέργειές σας για την

απάλειψη των τυχόν ασαφειών του

σχετικού Νόμου, που επικαλείται στη

γνωμοδότηση της η πλειοψηφία του

ΣΤ τμήματος  του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους.

Με υπόληψη                                 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Η άποψη γου Δημαρχεύοντος

Αντιδημάρχου για τη 

γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. στα 3Β

Δελτίο τύπου για τη γνωμοδότηση του Δημάρχου

στα 3Β μας έστειλε και ο δημαρχεύων αντιδήμαρ-

χος Σπ. Πανάς, ο οποίος δίνει τη δική του “μετά-

φραση” στη γνωμοδότηση.

Εμείς τη δημοσιεύουμε και προτείνουμε στους ανα-

γνώστες να διαβάσουν τη

γνωμοδότηση στην ιστοσε-

λίδα μας www. bd m .c m για

να έχουν ιδίαν γνώμη και

άποψη. 

«...Η γνωμοδότηση επιβεβαιώνει

ότι η αναπλήρωση του Δημάρχου

υπήρξε σύννομη, ότι όλες οι μέχρι

σήμερα ενέργειες των οργάνων

του Δήμου είναι απόλυτα σύννο-

μες και πως νόμιμα συνεδριάζει

το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ’

επέκταση νόμιμα λαμβάνει αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την υπ’αριθ. 26/2012 γνωμο-

δότηση του ΣΤ΄τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, προκύπτουν τα εξής:

με βάση την υπ’αριθ. 26/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄τμή-

ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκύ-

πτουν τα εξής:

α) Επί παρατεταμένης απουσίας δημάρχου λόγω μακράς

ασθενείας, η θέση του δεν θεωρείται, καταρχήν, κενή, και

ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικα-

σίας εκλογής νέου δημάρχου. 

β) Σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου λόγω ασθε-

νείας, το δημοτικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, ακόμη

και μετά την πάροδο του συνολικού χρόνου αδείας του

δημάρχου και μέχρι την τυχόν αντικατάστασή του. Ο δε

ορισθείς Αντιδήμαρχος τον αναπληρώνει νόμιμα.

γ) Μετά την υπέρβαση του ανώτατου κατ’ έτος χρόνου

αδείας (τετραμήνου) και εφόσον η λόγω ασθενείας αδυ-

ναμία άσκησης καθηκόντων εξακολουθεί να συντρέχει

στο πρόσωπο του Δημάρχου, κινείται υποχρεωτικώς η

διαδικασία παραπομπής του στην αρμόδια Υγειονομική

Επιτροπή. 

δ) Η διαδικασία παύσης και αντικατάστασης του Δημάρ-

χου ξεκινάει μόνο εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή γνω-

ματεύσει ότι η αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του

πρόκειται να διαρκέσει διάστημα που υπερβαίνει το συ-

νολικό χρόνο αδείας που ορίζει ο Νόμος. 

Τραυματίστηκε υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας στα 3Β

Η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τα 3Β

θυμίζει χρησμό Πυθίας 

του Μαντείου των Δελφών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 20/2, 8.30μ.μ.

Η Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 8.20μ.μ. για συζήτηση

και λήψη απόφασης σε 5 θέματα. Επιλέγουμε:

1. «Λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Μνημο-

νίου-Πρόταση για το παραλιακό μέτωπο των

Ε.Τ.Α. Α.Ε.  της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγ-

μένης».
2. «Επί της με αρ. πρωτ. 6524/3-2-12 αιτήσεως της Ε. Λε-

βεντάκη σχετικά με κατασκευή τοιχίου στήριξης των

χωμάτων επί της οδού Βάκχου στο Καβούρι».

Την περασμένη Παρασκευή, από περιστατικό που διαμείφθηκε

στην Κάτω Βούλα, έξω από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο μεταξύ

δύο πολιτών και υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, τραυ-

ματίστηκε με μαχαίρι ο δημοτικός υπάλληλος Νικόλαος Γκρόζα

και βρίσκεται σε ανάρρωση στο νοσοκομείο.
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ΠΑΣΟΚ- Ν.Δ. 1+1 = 1
Οι αρχηγοί των δύο κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. (Γιωργά-

κης και Αντωνάκης) θυμήθηκαν τη συγκατοίκησή τους,  ως

φοιτητές και αποφάσισαν να επανασυγκατοικήσουν, όχι σε

Ο νέος Χίτλερ έρχεται...
Πιστεύω ότι θα έχετε καταλάβει ότι η Ευρώπη γερμανο-

ποιήθηκε. Ολες οι χώρες, η μία μετά την άλλη προσκυνούν

το νέο ράιχ που έρχεται.

Θυμηθείτε ότι και το 1939, λίγο πριν τον πόλεμο, η Γερμα-

νία επιβλήθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες με τα όπλα και η

Ευρώπη προσκύνησε... Ο νέος Χίτλερ είναι εδώ... 

Η Ευρώπη και οι λαοί της τί κάνουν;

Ψηφίσατε τα μέτρα. 

Κάτσετε εδώ τώρα...

Παρά την έγκριση από τη Βουλή του νέου πακέτου

μέτρων, του νέου Μνημονίου που θεωρούσαν ως

προαπαιτούμενο για οιαδήποτε άλλη κίνηση χρέους

οι εταίροι και δανειστές μας, η υπόθεση της αντιμε-

τώπισης της ελληνικής κρίσης κάθε άλλο παρά «τε-

λειωμένη» φαντάζει.

Γερμανία και τα τσιράκια της Φινλανδία και Ολλανδία,

σφίγγουν τη μέγγενη για την Ελλάδα, ακόμη περισσό-

τερο. Θέλουν κι άλλα μέτρα, θέλουν νέες δεσμεύσεις.

Σοφός ο λαός λέει “δώσε αέρα του χωριάτη και θ’ ανέ-
βει στο κρεβάτι”.
Ετσι λοιπόν αφού οι Ελληνες πολιτικοί έδωσαν κ....

τους ζητάνε και κάτι ...παραπάνω.

Έυθέως λοιπόν ζητάνε ακόμη:

― Όρο από τη χώρα μας, που θα την υποχρεώνει να τη-

ρήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κάλυψης των

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων με απειλή άμεσης εξό-

δου από την ευρωζώνη εάν δεν «καλυφθούν» οι δημο-

σιονομικοί στόχοι σε συγκεκριμένο χρόνο.

― Να βρεθεί τρόπος ώστε να υποχρεωθεί η κυβέρνηση

να δεχθεί στην πράξη την εποπτεία από Επιτρόπους σε

όλο το φάσμα της τήρησης του προγράμματος.

― Και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών υποστηρίζει

πιο έντονα ότι η νομισματική οικογένεια του ευρώ είναι

πιο έτοιμη από κάθε φορά ακόμη και για έξοδο της Ελ-

λάδας από την ευρωζώνη.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ο θυμός κρείσσων των βουλευμάτων».
Ευριπίδη “Μήδεια” 

(Σε ελεύθερη μετάφραση: Στο θυμό η λο-

γική δεν χαλιναγωγεί τις αποφάσεις). 

Σε προηγούμενα άρθρα μου* είχα αναφερθεί

πάλι στη  Μήδεια. 

Σε μια σύντομη εισαγωγική σύνδεση,  η Μή-

δεια φέρεται  σαν κόρη του βασιλιά της Κολ-

χίδας Αιήτη και εγγονή του θεού Ήλιου.  Είχε

βοηθήσει τον Ιάσονα, να κλέψει από τον πα-

τέρα της, το Χρυσόμαλλο  Δέρας.  Η Μήδεια

αγάπησε τον Ιάσονα,  πρόδωσε τον γονιό της

και σε συνέχεια στην καταδίωξη, σκότωσε και

κομμάτιασε τον ετεροθαλή αδελφό της τον

Άψυρτο. Τα κομματάκια του τα έριχνε στη θά-

λασσα, για να τα μαζεύει ο Αιήτης,  που

έτρεχε από πίσω τους και να καθυστερεί την

δίωξη.  

Ο Ιάσων σε συνέχεια, κατά τα προσυμφωνη-

θέντα, παρέδωσε το κλεμμένο Δέρας το Χρυ-

σόμαλλο, στον βασιλιά της Ιωλκού Πελία,  με

σκοπό  να πάρει πίσω το θρόνο  του πατέρα

του, αλλά ο σφετεριστής το αρνήθηκε.  Εδώ

παρεμβαίνει  εκδικητικά η Μήδεια. Μεταμορ-

φώνεται σε ιέρεια της Άρτεμης  και με το κα-

λοσυνάτο χαμόγελό της, πείθει τις κόρες του

να τον ξανανιώσουν, βράζοντάς  τον στη

χύτρα, μαζί με  τα ματζούνια της. Από τη

χύτρα που έβραζε,  ο Πελίας δεν ξαναβγήκε

ποτέ ζωντανός.

(Οβιδίου: Μεταμορφώσεις)

Το ζευγάρι φεύγει πάλι καταδιωκόμενο, ανα-

ζητώντας καταφύγιο.  Στο νησί των Φαιάκων

βρίσκει κλειστή την πόρτα από τη  Κίρκη, που

συμβαίνει να είναι και αδελφή του πατέρα της

Μήδειας, του Αιήτη η οποία έχει ήδη μάθει τα

καμώματά της. Περνώντας από την Κρήτη,

εξαπατά τον Μίνωα. Με δηλητηριασμένο

βέλος σημαδεύει στην ευαίσθητη μοναδική

φλέβα του τον χάλκινο γίγαντα φρουρό της

Κρήτης  Τάλω και τον σκοτώνει.  

Τώρα τους βρίσκομε να τρέχουν για Κόρινθο.

Η Κόρινθος έχει προστάτη τον Ήλιο και η μά-

γισσα Μήδεια σαν εγγονή του Ήλιου, γίνεται

καλοδεχούμενη.  Καταφέρνει μάλιστα με τα

μαγικά της  να σταματήσει και μια επιδημία.

Το ζευγάρι έχει γίνει ονομαστό στην περιοχή,

έχει μάλιστα  αποκτήσει και δυό γιούς,  τον

Φέρητα και τον Θεσσαλό ή Μέρμερο. 

Εδώ, στην Κόρινθο, βασιλιάς είναι ο Κρέων.

Έχει μια κόρη, την  Γλαύκη ή   Κρέουσα, την

οποία ο Ιάσων καλοβλέπει,  σκοπεύει δε  να

την παντρευτεί και να χωρίσει από την Μή-

δεια. Η Μήδεια όταν το μαθαίνει εξοργίζεται,

θέλει να εκδικηθεί. Καταστρώνει σχέδιο εξόν-

τωσης της οικογένειας του Κρέοντα, αλλά και

των παιδιών της για  να πονέσει τον άπιστο Ιά-

σωνα.  Το σχέδιο επιτυγχάνει. Η Γλαύκη και  ο

Κρέων παλεύουν με  φρικτό θάνατο από δη-

λητήριο· τα παιδιά αιμορραγούν νεκρά κάτω

από το μαχαίρι της Μήδειας και ο Ιάσων, με

ένα σάπιο μαδέρι στο κεφάλι κείτεται νεκρός

στο χώμα. Η Μήδεια τώρα καταφεύγει στην

Αττική κοντά στον βασιλιά Αιγέα για να τον

ταϊσει με “αρσενικοβότανο”. Σε αντάλλαγμα

έχει  καταφύγιο και  προστασία. 

Ο Ευριπίδης στην ομώνυμη βραβευμένη τρα-

γωδία του, περιγράφει με τη δική του εκδοχή

τα γεγονότα της Κορίνθου. 

Η τραγωδία  αυτή  αρχίζει με το ζευγάρι να

είναι στην Κόρινθο στις παραμονές του χωρι-

σμού του. 

«Όλα τα φοβάται η γυναίκα, όταν όμως την

ντροπιάσουν στο κρεβάτι, μυαλό πιο άγριο

δεν γίνεται».

Και επειδή ξέρει ότι ο Ιάσων αγαπά πολύ τα

παιδιά, θέλει να τα σκοτώσει μαζί με την

Γλαύκη και αυτά, για να του προσφέρει πε-

ρισσότερη οδύνη. Ο Ιάσων, άθυρμα και θύμα

έκφρασης των υστερόβουλων προσωπικών

του συμφερόντων, προσπαθεί να πείσει τη

Μήδεια, ότι την χωρίζει γιατί την αγαπά και

θέλει να της προσφέρει μια καλύτερη ζωή.

Και τελικά μπροστά στην άκαμπτη Μήδεια,

αμύνεται  με επίθεση:  «Και ποιά νομίζεις πως

ήσουνα, μια βάρβαρη». Η Μήδεια νοιώθει

τώρα  την  βαθειά  ισοπέδωσή της, αλλά αλ-

λάζει τακτική και του χαμογελά,   ενώ το

μυαλό της δουλεύει δαιμονικά: «Με φωτιά ή

με μαχαίρι», εννοώντας  την ικανοποίηση της

οργής της: Να σκοτώσει τη Γλαύκη μαζί και τα

παιδιά του Ιάσονα που είναι και δικά της παι-

διά. Το τελευταίο -σκέφτεται στο αρρωστη-

μένο της μυαλό, πως θα του επιφέρει περίσσιο

πόνο.  Και αποφαίνεται: «Καλά μοναχά, να

μου φροντίσεις τα παιδιά», και δείχνοντας ένα

δεύτερο χαμόγελο  τον αποκοιμίζει.  Σε συνέ-

χεια μαθαίνομε πως ήδη έχει ετοιμάσει  φαρ-

μακερό πέπλο και προκλητικό  στεφάνι

χρυσαφένιο, ποτισμένο και  αυτό  με φονικό

δηλητήριο: Είναι τα  δήθεν δώρα ευγνωμοσύ-

νης προς τη Γλαύκη... Η Γλαύκη μωρόδοξη και

φιλάρεσκη, στο αντίκρυσμα των δώρων της

χαίρεται  και πάραυτα τα  δοκιμάζει. Τώρα το

μοιραίο έρχεται  με φρικτούς πόνους. Τρέχει

κοντά της ο δύστυχος πατέρας της. Μπερ-

δεύεται στο πέπλο, δηλητηριάζεται και αυτός.

Το μίσος τώρα για εκδίκηση αποζητά την ολο-

κλήρωσή. 

Ο Ευριπίδης, πάντα ευρηματικός  προσθέτει

καταλυτική λεπτομέρεια  και την βάζει να

σφάζει, ακόμα και τα  ίδια της τα παιδιά. Έτσι

θέλει να προκαλέσει περισσότερο πόνο στον

Ιάσωνα. «Θα τον εκδικηθώ με ότι αγάπησε»,

στιχ.  805.  

Ο Ιάσων στην απόγνωσή του  τρέχει. Στο μου-

ράγιο, ένα σαπισμένο μαδέρι από το καράβι

του την Αργώ, πέφτει κατακέφαλα και τον

σκοτώνει.  

Κοντά στο κακό ο Χορός με  ρυθμό σε ανά-

παιστο μέτρο  καταδηλώνει τον μισογυνισμό

του Ευριπίδη: «Κι αν, η γυναίκα στη φύση της

είναι να μην κάνει ποτέ το καλό, όμως για το

κακό είναι μεγάλη δασκάλα», στ. 409.   

Η Μήδεια τώρα ζητά αραξοβόλι στην Αττική

κοντά στον βασιλιά Αιγέα, με αντάλλαγμα τη

θεραπεία της ατεκνίας του με μαγιοβότανα.

«Θα δέσω παλαμάρι επάνω σου, σαν πάω

στην Αθήνα», σκέπτεται υστερόβουλα και  ξε-

τσίπωτα.  (Εκ  τούδ΄αναψόμεσθα κάλών, μο-

λόντες  άστυ και πόλισμα. Παλλάδος, στιχ

770). 

Ο Ευριπίδης ανατρεπτικός συγγραφέας και

μελετητής των ανθρωπίνων ψυχικών κατα-

στάσεων, εκθέτει με τη “Μήδεια” τον μισογυ-

νισμό του, συνθέτοντας  την εκδικητική οργή

στη δαιμονική  ψυχή της, χωρίς όμως να της

δίνει το ελαφρυντικό της γυναίκας που αγαπά

και περιφρονείται. Παραγνωρίζει την ιδιά-

ζουσα σε αυτή παθολογική ψυχική περίπτωση,

η οποία την οδηγεί σε καταστάσεις μη ελεγ-

χόμενες από τις φρένες  εξ ου και γίνονται

φονικές.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

• “Φρίξος, Ελλη  και Χρυσόμαλλο Δέρας”, Εφ.

Εβδόμη  16.4.11

• “Ιάσωνας ο Μονοσάνδαλος”, Εφ. Εβδόμη 14.

5.11

* Θα διερωτάσθε τι έγινε τελικά η Μήδεια.  Μετά

την Αθήνα τη βρίσκομε στη χώρα των Μήδων,

όπου  γέννησε παιδί τον Μήδο. Από τότε  στη

χώρα εκείνη οι κάτοικοί της έπαυσαν να λέγονται

Αριοι  και έγιναν Μήδοι.

Βοηθήματα.       

A. L sky: “Η Τραγική Ποίηση των Αρχαίων Ελλήνων”,

Εκδ. ΜΙΕΤ

1) Ευριπίδου: “Μήδεια”,  Εκδ. επικαιρότητα

2) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου, Εκδ. Δομή 

3) Απολλωνίου Ροδίου, ”Αργοναυτικά”, Εκδόσεις Καρ-

δαμίτσα.

4) Ελληνική Μυθολογία. Εκδ. Εκδοτική Αθηνών

5) Οβίδίου “Μεταμορφώσεις”.

Μήδεια, η μάγισσα της εκδίκησης 

φοιτητικό δωμάτιο, αλλά στο ελληνικό Κοινοβούλιο!
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Εδώ, στη Χώρα των Θαυμάτων, πού αλλού; Εδώ κλίνει το γόνυ

εκστατική η ανθρωπότης, ότι οι Έλληνες, των ξαφνιασμάτων

το γένος, ανέβηκαν σε άλλη μιά κορυφή, της αβύσσου αυτή

τη φορά. Κοιτάξτε τους λαοί συνηθισμένοι και απλοί. Κοιτάξτε

τους, δοξάστε τους, θαυμάστε πως αυτοκτονούν οι Έλληνες,

διόλου συνηθισμένα και απλά, μα ως ταιριάζει σε ημίθεους το

κάνουν, αργά και βασανιστικά.

Εδώ που σύρθηκε ο Εφιάλτης στων Σπαρτιατών τις πλάτες να

φέρει τον Ξέρξη κι ο Πήλιο-Γούσης τους Τουρκαλβανούς τ’

Αλήπασα οδήγησε στο Σούλι, εδώ οι Εφιάλτες εκλέγονται

τώρα πια, νομοθετούν οι Πηλιο-Γούσηδες, κυβερνά εν δόξει

και τιμή ο  Νενέκος, του Ιμπραήμ το κωλοσφούγγι, ότι δεν

έχουμε σήμερα Κολοκοτρώνη να φωνάξει «χαλάστε τον».

Καημένε Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, αρματωμένε ποιητή, εσύ που

έκραξες «Βρυκόλακα» τον προδότη Θανάση Βάγια, ποιός να

σου τό ‘λεγε ότι εμείς οι ξεπεσμένοι απόγονοί σου, μιάν απο-

φράδα Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια θα στηνόμασταν υπομονετικά

στην ουρά, για να διαλέξουμε σε ποιούς βρυκόλακες θ’ ανα-

θέσουμε να μας πιούν το αίμα. Τέσσερα χρόνια να τους βρί-

ζουμε κι ύστερα σε κάποιο σχολειό, εκείθε που μαθαίνουνε

γράμματα τα παιδιά, να στηνόμαστε και πάλι οι αθεράπευτοι

παλίμπαιδες, για ν’ ανεβάσουμε στην πλάτη μας τον καβαλάρη

που μας τάϊσε το πιο νόστιμο κουτόχορτο, να τιμωρούμε τη

Σκύλλα διαλέγοντας για σωτήρα τη Χάρυβδη και τανάπαλιν,

εκεί μέσα στις σχολικές αίθουσες που μαθαίνουνε γράμματα

τα παιδιά μας, παίδων κατώτεροι εμείς, με τα παραβάν να κρύ-

βουν την αθεράπευτη αμάθειά μας, αφού κανείς πιτσιρικάς δεν

ξαναμιλάει σ’ αυτόν που του έκλεψε το κουλούρι, ενώ εμείς οι

«μεγάλοι» ... 

Εμείς καθόμαστε και τηράμε τον ως θά ‘πρεπε νά ‘ναι «Ναό

της Δημοκρατίας», σε «Ναό του Αίματος» νά ‘χει μετατραπεί,

με φλεβοτόμους βρυκόλακες να αυτοαποκαλούνται «υπεύθυ-

νοι σωτήρες της Πατρίδας» και να προσκαλούν τ’ αφεντικά

τους, τους τραπεζίτες, κοπτήρες, κυνόδοντες και λοιπούς

οδόντες να συνευωχηθούν, κυνηγοί και κυνηγόσκυλα αντάμα,

με το αίμα των Ελλήνων και τις σάρκες της Ελλάδας, που

«πρέπει ν’ αξιοποιηθούν» ...για να «έρθει η ανάπτυξη», έτσι

ακριβώς όπως λέμε «τρώγοντας έρχεται η όρεξη».  199 Εφιάλ-

τες, Πηλιο-Γούσηδες, Νενέκοι, Βάγιες, κάργιες ντυμένες με

Lu s Vu n και A m n είπαν «ναι σε όλα» και ακόμα κυκλο-

φορούν ανάμεσά μας. Τι είμαστε λέει; Έλληνες; Σκ... είμαστε.

«Ναι σε όλα», λοιπόν. Ναι στον αέναο δανεισμό μας –«δανεί-

ζομαι άρα υπάρχω»- ναι στου βιοτικού επιπέδου και της αξιο-

πρέπειας τον εξευτελισμό μας, ναι στην εκχώρηση της εθνικής

κυριαρχίας και του εθνικού πλούτου –αντί πινακίου φακής-

στους δανειστές μας, ναι στην αναγωγή τους σε νομοθέτες

και εκπορνευτές μας, ναι στη μαζική φυγή των νέων μας, ναι

στη μαζική εκτέλεση των γέρων μας, ναι σε τόσα κι άλλα τόσα,

ώστε αν «όλα πάνε καλά», να φτάσουμε το χρέος μας το 2020

στα επίπεδα του 2009, με την Ελλάδα τυμπανιαίο πτώμα σε

προϊούσα αποσύνθεση οικονομική, κοινωνική, εθνική. Θαύμα,

θαύμα!!! Κύριε Παπαδήμο μας, μήπως ν’ αναθέταμε τον επα-

νασχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας στον κυρ Μπάμπη τον

καστανά; Τουλάχιστον εκείνος βγάζει μόνος του τα κάστανα

από τη φωτιά.

Και μιά που μιλάμε για φωτιά, μήπως έχετε καταλάβει τι ακρι-

βώς εννοούν οι εμπρηστές σωτήρες μας όταν λενε ότι όλες

αυτές οι οδυνηρές θυσίες μας είναι απαραίτητες προκειμένου

να παραμείνουμε στην ευρωζώνη; Φαντασθείτε λοιπόν ότι βρί-

σκεστε μαντρωμένοι στο Άουσβιτς. Δεν ξέρετε πότε ακριβώς

θα πεθάνετε κι αν θα πάτε από ασιτία, εξάντληση, «ιατρικά πει-

ράματα», ή θάλαμο αερίων. Έχετε όμως το πλεονέκτημα ότι

ζείτε στην ασφάλεια μιάς προστατευμένης και καλά οργανω-

μένης κοινωνίας. Επιπλέον δεν χρειάζεται να υποβάλλεστε

στη βάσανο να παίρνετε αποφάσεις για τη ζωή σας. Θα απο-

φασίζουν για όλα εκείνοι που ορίζουν τη ζωή σας.

Ενώ έξω από το Άουσβιτς της ευρωζώνης, της Μέρκελ και του

Σόϊμπλε, έξω εκεί στο δάσος με βαρυχειμωνιά, ποιός θα σας

δίνει κάθε μέρα τον χυλό σας, ποιός θα χαράζει στο χέρι σας

τον αριθμό σας; Θα πεθάνετε από πείνα εκεί έξω κακομοίρη-

δες, μπορεί και να σας φάνε οι λύκοι ωμούς, ενώ τουλάχιστον

η Μέρκελ θα σας φάει ψητούς στο κρεματόριο. Πως θα ζήσετε

επιστρέφοντας στη δραχμή, έχοντας κι εκείνο τον ορυκτό,

ανεκμετάλλευτο πλούτο κάποιων τρισεκατομμυρίων ευρώ;

Μπορεί να σας τον κλέψουν το βράδυ που θα κοιμάστε. Δεν

είναι καλύτερα να τον δώσετε στις τράπεζες; που γνωρίζουν

πως να τον αξιοποιήσουν κι εκείνες θα σας δίνουν 410 ευρώ

το μήνα καθαρά. Μόνο τόσα, αλλά θα είναι ευρώ, για σκε-

φθείτε το. Ευρώ! Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Τι πειράζει

που δεν γεμίζει και το στομάχι σου; Ενώ για πείτε δραχμή.

Μπλιάχ!

Πάντως δεν πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι. Υπάρχει και ο Αν-

τωνάκης. Υπομονή μέχρι τις εκλογές που θά ‘ρθει για να μας

σώσει. Αναγνωρίστε και επιβραβεύσατε με την ψήφο εμπι-

στοσύνης σας την αταλάντευτη συνέπεια και αγωνιστικότητα

του Αντωνάκη. Θυμηθείτε: Πρώτα καταψήφισε και κατήγγειλε

σε όλους τους τόνους το Μνημόνιο 1 και την πρώτη Δανειακή

Σύμβαση. «Λάθος συνταγή, λάθος μείγμα, βαθαίνει την ύφεση,

αυξάνει την ανεργία...», κλπ, κλπ. Στη συνέχεια έβαλε  εκ-

προσώπους του στο «Ταμείο» ξεπουλήματος της Δημόσιας

Περιουσίας, βαφτίζοντας το ξεπούλημα ...«αξιοποίηση». Μετά

«πιέστηκε» πάρα πολύ και μπήκε στην διατεταγμένη από τους

δανειστές μας, πλήρως αντισυνταγματική και παράνομη συγ-

κυβέρνηση Νενέκων. Υπερψήφισε το τρισχειρότερο Μνημόνιο

2 και τη νέα Δανειακή Σύμβαση, που επιτείνουν στο έπακρο

όλα εκείνα που κατήγγειλε στο Μνημόνιο 1. Και ζητάει από

τους Έλληνες κυβερνητική αυτοδυναμία για να ... «επαναδια-

πραγματευθεί σκληρά» όλα εκείνα που υπερψήφισε και συνυ-

πέγραψε.

Μιλάμε για κορυφαίο «αντιστασιακό» κι έχεις μετά κάτι Γλέ-

ζους να καλούν τους Έλληνες σε αντίσταση. Αντωνάκης! Το

νέο «γκάτζετ» των «αγορών». Κι επειδή ο Σόϊμπλε, εκτός από

την υψηλή ποιότητα χιούμορ που διαθέτει, είναι και γνωστός

γκατζετάκιας, φέρεται να έθεσε ως απαίτηση στη Μέρκελ, ότι

μετά τις ελληνικές εκλογές θέλει να διαπραγματεύεται

«σκληρά» μόνο με τον Αντωνάκη, σ’ εκείνο το  υψηλής στρα-

τηγικής αντιπαράθεσης παιχνίδι, που ονομάζεται «μικρέ, φέρε

μου τις παντόφλες». 

Θα δυσαρεστήσω πολλούς, το ξέρω, αλλά όσοι συμπολίτες μας

στις επόμενες εκλογές ψηφίσουν οποιοδήποτε μνημονιακό πρα-

κτορείο, θα θυμίζουν «ηρωίδες» της παλιάς Τρούμπας.

- Λόλα πως είσαι έτσι μωρή; Πάλι σε χτύπησε το κάθαρμα;

Δουλεύεις όλη νύχτα, στα παίρνει όλα κι από πάνω σε δέρνει.

Γιατί δεν τον αφήνεις;

- Δεν μπορώ κορίτσια, τον λατρεύω, είναι ο άνθρωπός μου.

199 «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» - Υπεγράφη συμβόλαιο θανάτου
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Οι εικόνες της ντροπής κάνουν

ήδη τον γύρο της υφηλίου. Από τη

διαδήλωση της Κυριακής 11 Φε-

βρουαρίου, μπροστά στην πάλαι

ποτέ Βουλή των Ελλήνων. Ένας

βαθμοφόρος των Μ.Α.Τ, γύρω στα

35 με 40, ψεκάζει με κτηνώδη απά-

θεια από απόσταση ενός μέτρου

τον Μανώλη Γλέζο. 

Όταν σε παλαιότερο άρθρο μου

είχα γίνει κακός δηλώνοντας ότι

όσοι χτυπούν γυναίκες και ηλικιω-

μένους δεν είναι καν γουρούνια,

αλλά κοπριά γουρουνιών, δεν μπο-

ρούσα να φανταστώ ότι οι κοπριές

γουρουνιών θα χτυπούσαν και

εθνικά σύμβολα. Έλαβα δυστυχώς

απάντηση στο τότε ερώτημά μου

αν οι συγκεκριμμένοι κτηνάνθρω-

ποι έχουν αντί για ψυχή, σκατά.

Πλάϊ στον Μίκη Θεοδωράκη, που

επίσης ψεκάστηκε κατά πρόσωπο,

συναγωνιστής διαδηλωτής, ήταν

και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλ-

λήλων, Χρήστος Φωτόπουλος,

εκλεγμένος συνδικαλιστικός εκ-

πρόσωπος των Ελλήνων Αστυνο-

μικών. Τα μουλάρια των Μ.Α.Τ. τον

«έγραψαν» κανονικότατα όταν

προσπάθησε να αποτρέψει το ψέ-

κασμα με χημικά ενός πολύτιμου

κομματιού της εθνικής μας ταυτό-

τητας, που ακούει στο όνομα

Μίκης Θεοδωράκης. Κατά την τα-

πεινή μου άποψη όποιος θεωρεί τα

Μ.Α.Τ. αστυνομικούς, ασεβεί προς

τους Έλληνες αστυνομικούς, που

παίζουν τη ζωή τους για πενταρο-

δεκάρες προκειμένου να προστα-

τέψουν τους συνανθρώπους τους.

Είχε ειπωθεί σε παλαιότερη συγ-

κέντρωση, από τον εντεταλμένο

να ψευδολογεί, εκπρόσωπο Τύπου

της ΕΛ.ΑΣ. ότι ένας πιτσιρικάς

ΜΑΤατζής που είχε πιάσει τότε

από τον λαιμό τον Γλέζο ...«δεν

τον αναγνώρισε»!!! Ούτε ότι είναι

90 χρονών αναγνώρισε; Σκε-

φτείτε, υπάρχουν άνθρωποι που

πληρώνονται για να λένε τέτοιες

μακακίες. Το ποιός είναι ο Μανώ-

λης Γλέζος διδάσκεται από τη Με-

ταπολίτευση ως σήμερα σε όλα τα

Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της

Ελλάδας με ταυτόχρονη επίδειξη

της φωτογραφίας του. Άλλωστε το

ένα από τα δύο παλληκάρια που

κατέβασαν τη σβάστικα από την

Ακρόπολη –πριν λίγους μήνες χά-

σαμε τον Λάκη Σάντα- εμφανίζεται

συχνά στην τηλεόραση.

Τι να πρωτοπείς σε τέτοια, δυστυ-

χώς ένστολα, ντροπιάσματα του

ανδρικού φύλου και των Ελλήνων;

Τους συμβουλεύω απλώς να υπο-

βάλουν σε σεμινάριο Ιστορίας τον

θρασύδειλο, λόγω πλήθους

ομοίων, ψευτοπαλληκαρισμό τους,

βλέποντας ταινίες που καταγρά-

φουν την τύχη των πραιτωριανών

του Τσαουσέσκου στην επαναστα-

τημένη Τιμισοάρα. Να δουν πως

κρύβονταν σαν τα ποντίκια στις

τρύπες τους οι πρώην νταήδες βα-

σανιστές και πως ικέτευαν γονατι-

στοί για τη ζωούλα τους, όταν

τους ξετρύπωναν και τους εκτε-

λούσαν οι εξεγερμένοι Ρουμάνοι.

Χρήσιμο το βλέπω να δούνε και

κάνα τέτοιο dvd οι ντενεκεδοκέ-

φαλοι, εκτός από τα ντοκιμαντέρ

της Τζούλιας. Καθ’ ότι έχει ο και-

ρός γυρίσματα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

«Επίτευξη, της

Πατριωτικής και

Δημοκρατικής

Ενότητας»
Στις 18 Φεβρουαρίου και ώρα

11.00 πμ, στην αίθουσα της

Παλαιάς Βουλής θα διεξαχθεί

εκδήλωση-συζήτηση με θέμα,

την αναζήτηση και επίτευξη,

της Πατριωτικής και Δημο-

κρατικής Ενότητας, των αγω-

νιζόμενων Ελλήνων, κατά της

Τροϊκανής κατοχής και της

κυβέρνησης που την υπηρε-

τεί.

Την εκδήλωση διοργανώνουν,

η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολι-

τών Σαρωνικού (ΟΑΠΣ) και οι

Ελεύθεροι Χρεοκοπημένοι

(ΕΧ), που αποτελούν τις ιδρυ-

τικές ομάδες της Πρωτοβου-

λίας Δημοκρατικής και

Πατριωτικής Ενότητας. 

Εχει ο καιρός γυρίσματα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Ελληνες επαναστατήστε!” Max Keiser

Αντιμετωπίζουμε την πλήρη

κατάλυση του δημοκρατι-

κού πολιτεύματος. Πολίτες

κάθε ηλικίας και κάθε κοι-

νωνικής ομάδας, βγήκαν

στο δρόμο να διαδηλώσουν

και ήρθαν αντιμέτωποι με

την ωμή και άνευ λόγου βία.

Ηταν η μεγαλύτερη σε όγκο

συγκέντρωση σε μεγάλο

βάθος χρόνου.

Το οικονομικό σύστημα

είναι αυτό το οποίο κυβερ-

νάει και φυσικά δεν συμβα-

δίζει και δεν θα συμβαδίσει

ποτέ με το συμφέρον του

λαού.  

Προτείνουμε το όνομα της πλατείας Συντάγματος να αλλάξει σε “πλατεία δακρυγόνου” όπως

πολύ εύστοχα έχουν γράψει πάνω στην ταμπέλα του Μετρό, αφού πλέον έχουν “ποτίσει” τα μάρ-

μαρα από τα χημικά αέρια και γιατί βέβαια το “Σύνταγμα”, δηλαδή τους νόμους στους οποίους στη-

ρίζεται η κοινωνία τους έχουμε πετάξει κι αυτούς στα σκουπίδια...

Στην φωτογραφία αριστερά, βλέπετε το Σύνταγμα. Μπροστά στη Βουλή, στη λεωφόρο και στη σκάλα όσο φαίνεται η πλατεία, είναι

γεμάτη κόσμο στις 5:00 το απόγευμα - όταν ακόμα δεν είχε έρθει όλος ο όγκος του κόσμου. Στη δεξιά φωτογραφία βλέπετε το

ίδιο σημείο στις 5:15, μετά τα πρώτα χημικά που μας ψέκασαν - σαν να ήμασταν κατσαρίδες - οι ματατζήδες προκειμένου να αδει-

άσει ο χώρος και να βγαίνουν τα κανάλια για να ανακοινώνουν παπαγαλίζοντας, τη “μικρή συμμετοχή των 25.000”!!!...

Διάλεξα τις φωτογραφίες να μιλήσουν περισσότερο απ’ τα γραπτά μου αυτή τη φορά, γιατί μια

τέτοια μαζική κινητοποίηση δείχνει καλύτερα από οποιαδήποτε κάλπη, τη θέληση του κόσμου.

Ας σταθούμε λοιπόν στα δικά μας πόδια κι ας είναι στραβά, παρά να εξαρτώμαστε απ’ τις πα-

τερίτσες της Ευρώπης. 

Το εθνικό σύμβολο Μανώλης Γλέζος, ψεκάζεται καταπρόσωπο από τον ...παλληκαρά ματατζή,

ενώ ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης έχει φορέσει μάσκα.

Κάτω μία γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε ένα σύννεφο χημικών που τη ράντισαν ξετσίπωτα

οι ματατζήδες.

Εξοργισμένος ο βουλευτής εκσφενδονίζει το μνημόνιο στην έδρα.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιάννης Οικονομάκος, κατέθεσε υπόμνημα διαμαρτυρίας, Τετάρτη

8 Φεβρουαρίου, προς τον Διευθυντή του υποκαταστημάτος της ΔΕΗ Ωρωπού, Αναστά-

σιο Μπερτόλη, δηλώνοντας την έντονη δυσαρέσκεια του για το χαράτσι στα ακίνητα,

που επιβάλλονται μέσω της

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

στα νοικοκυριά.

Ο Δήμαρχος σε διάλογο με

τον διευθυντή του υποκατα-

στήματος, ανέλυσε πολλά

απο τα προβλήματα που δη-

μιουργεί η επιβολή του χα-

ρατσιού (Ειδικού Τέλους

Ηλεκτροδοτούμενων Δομη-

μένων Επιφανειών) στο σύ-

νολο της κοινωνίας. 

Όπως υπογράμμισε ο Δή-

μαρχος Ωρωπού "πρέπει να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί η διακοπή ρεύματος σε οποι-
αδήποτε οικογένεια ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και αδυνατεί να πληρώσει το απεχθές
χαράτσι, που επιβάλλει με τον πλέον βάρβαρο τρόπο η κυβέρνηση". 
Οι επισημάνσεις του Γ. Οικονομάκου βρήκαν κατανόηση   απο πλευράς ΔΕΗ Ωρωπού,

όπως σημειώνει ο Δήμαρχος,  και τον διαβεβαίωσαν ότι θα χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατό

μέσο για να προστατευθούν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου, ιδιαίτερα αυτή

τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας.

Στο μεταξύ η  κυβέρνηση της Τρόϊκας κατέθεσε τροπολογία με την οποία  “...4 μήνες

μετά την ημερομηνία πληρωμής το χαράτσι θα πηγαίνει στην εφορία...”. Ετσι μάλλον

απεμπλέκεται η ΔΕΗ από το χαράτσι και την απειλή κοψίματος του ρεύματος. Περιμέ-

νουμε να το δούμε και επιμένουμε στο “δεν πληρώνω”.

Εχουν αρχίσει επιθέσεις σε

καταστήματα της ΔΕΗ, από

αγανακτισμένους πολίτες

που ζητάνε να μην πληρώ-

σουν το χαράτσι, μέσω ΔΕΗ.

Ετσι ήδη έχουν χτυπήσει

Καλλιθέα, Πειραιά, Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ,

μέσω της Ενωσης Προσωπι-

κού (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ) ζητούν

προστασία.

Σε ανακοίνωσή τους τονί-

ζουν: «δεν διστάζουν να λοι-

δορήσουν, να απειλήσουν

ακόμη και να προπηλακίσουν

το προσωπικό...

Πού θα βγει αυτό; Ποια μέτρα

τέλος πάντων θα πάρει η δι-

οίκηση; Πότε θα απαλλαγεί η

ΔΕΗ από την είσπραξη του

τέλους ακινήτων;»

Τέλος καταγγέλουν τις μεθο-

δεύσεις «προετοιμασίας της

διάλυσης της εμπορίας για

κάποιον “κολλητό τους”. 

Μήπως γι’ αυτό τον λόγο

στην εμπορία υπάρχει  “δου-

λεμπόριο” με διοικητικό προ-

σωπικό, ενώ οι συμβάσεις

των εργολάβων κοστίζουν

από 1.400 ευρώ έως 1.870

ευρώ για κάθε ενοικιαζόμενο

εργαζόμενο;

Θυμίζουμε ότι δεν έγινε

καμιά οικονομική μελέτη βιω-

σιμότητας της κοινοπραξίας

αυτής και η συμφωνία πραγ-

ματοποιήθηκε χωρίς να προ-

ηγηθεί πρόσκληση

ενδιαφέροντος που οδηγεί,

εκτός των άλλων, σε έρευνα

αγοράς».     

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ 

Γράφει λοιπόν ο Μ. Παρετζογλου:

Αναρωτιέται αλήθεια κανείς· αν τα απλά και

στοιχειώδη θέματα δεν μπορούν να διευθετη-

θούν και μάλιστα σχετικά γρηγορα, γιατί να πε-

ριμένει να τακτοποιηθούν τα πιο σύνθετα;

Ο λόγος περί της απαγόρευσης του καπνίσμα-

τος στους δημόσιους χώρους του Δήμου Κο-

ρωπίου, όπως τα Κ.Α.Π.Η. και συγκεκριμένα το

Πολιτιστικό Κέντρο του Κίτσι. 

Αναφορά μου προς τον προεδρο του Δ.Σ. (Α.π.

1991/1.2.2012) για παράβαση του σχετικού

νόμου από τον ίδιο τον Αντιδημαρχο Εμ. Γρι-

νιεζάκη, την υπάλληλο του κέντρου και ενός

ακόμη ατόμου, σε τυχαία επίσκεψη μου στο

χώρο δεν ετυχε της δέουσας προσοχης:

Συγκεκριμένα: 

― Δεν αναγνώσθηκε στο Δ.Σ. όπως ειχα ζητησει.

― Δεν τοποθετήθηκε κανένας δημοτικός συμ-

βουλος, αλλά ούτε και ο Συμπαραστάτης του

Δημότη και της επιχείρησης.

― Δεν μου δόθηκε ο λόγος και δεν μου έγινε

καμία ερώτηση από κανέναν ενώ είχα δηλώσει

παρών δημόσια πριν τεθει το θέμα.

Σημειώνω ότι μετά από κυριολεκτικά “πόλεμο”

επί δυο περίπου χρόνια για το αυτονόητο με

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προκειμένου

να εφαρμοσθεί ο νόμος, τελικά πάρθηκαν κά-

ποια υποτυπώδη μέτρα στο Πολιτιστικό Κέντρο

της Αγίας Μαρίνας προκειμένου να αποφευχ-

θούν περαιτέρω κυρώσεις απο τις υπεύθυνες

αρχές.

Ομως ακόμη και εως τωρα συχνά χρησιμοποι-

είται ο χώρος του Ιατρείου - που ειναι ΜΕΣΑ

στην αίθουσα του Π.Κ. από αυτούς που κατα-

φέρνουν να επιβάλλουν το καθεστώς τους

στους υπόλοιπους, ενώ αυτοί που θα ήθελαν

να διαμαρτυρηθούν αποφεύγουν για τους δι-

κούς τους λόγους.

Ενώ η παρούσα Δημοτική Αρχή κωφεύει!

Το περιστατικό

Οπως μας γράφει, στις 27/1, ημέρα Παρασκευή

και περί ώραν 17.30 παρεδωσα τα δίδυμα ανή-

λικα τέκνα μου στον δάσκαλο της ζωγραφικής

(υπόγεια αίθουσα) στο Πολιτιστικό Κέντρο

Κίτσι και στη συνέχεια κατευθύνθηκα προς το

ισόγειο, όπου και θα περιμενα μέχρι να λήξει

το μάθημα.

Εισερχόμενος στην κλειστή - λόγω ψυχους -

αίθουσα του ισογείου, που στην κυριολεξία η

ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, αντίκρυσα με

απογοήτευση τον Αντιδήμαρχο Εμμ. Γρινιε-

ζάκη, την εργαζόμενη στο κέντρο Π.Κ. καθως

και ένα τρίτο άτομο να καπνιζουν αρειμανίως

στο ίδιο τραπέζι.

Παρατήρησα τον αντιδήμαρχο για την πράξη

του αυτή επισημαινοντάς του, ότι παραβιάζει

την κείμενη νομοθεσια, περί απαγόρευσης του

καπνίσματος. 

Απάντησε ότι κάθονταν στην γωνία του ενιαίου

αυτού χώρου, υποτιμώντας τη νοημοσύνη του

οποιουδήποτε με τα λεγόμενα αυτα.

Αφου ηταν αδύνατον να παραμείνω στην αί-

θουσα, του τόνισα φευγοντας αγανακτισμένος,

πως από τη θέση του, όχι μόνο θα έπρεπε να

τηρεί το Νόμο, αλλά και να τον εφαρμόζει.

Επανερχόμενος στο Κέντρο να παραλάβω τα

τέκνα μου, αφού είχα καταγγειλει την παρά-

βαση, όπως επρεπε στην αρμόδια Αρχή (τηλ.

1142), κατέστησα σαφή την πρόθεσή μου στον

αντιδήμαρχο, να γνωστοποιήσω το συμβάν στο

Δημοτικό Συμβουλιο. Αντί άλλης απάντησης,

αντιμετωπίσα μια αδιάλλακτη και απειλητική

στάση, που παρέπεμπε σε καθεστως μη ευνο-

μούμενης πολιτείας.

Με απειλητικό ύφος μού δήλωσε «φταίω εγώ

που σου έσωσα το σπίτι σου, όταν ήθελαν να

το κάψουν»! Τότε με τα γεγονότα “εννοώντας

προφανώς το κλείσιμο παράνομων καταστημά-

των και εργαστηρίων, σε περιοχή αμιγούς κα-

τοικίας, κατόπιν νομίμου αιτήματος εμού και

της συζύγου μου, προς τις αρμοδιες αρχές. 

... Και καταλήγοντας ζητάει να διαβαστεί στο

πρώτο Δ. Σ. και το έχει στείλει προς το συμπα-

ραστάτη του Δημότη και το Δήμαρχο, που

όμως σημειώνει παραπάνω δεν βρήκε ανταπό-

κριση...

Με νέα του επιστολή προς τους ίδιους αποδέ-

κτες ζητάει να τηρηθει η νομιμότητα και να δια-

βαστεί η επιστολή του προς το Σώμα του Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού στον διευθυντή
της ΔΕΗ για τα χαράτσια

Το κάπνισμα είναι παντού... Η απαγόρευση ...ανέκδοτο

Επιστολή από τον αναγνώστη Μάριο Παρετζόγλου, λάβαμε για το κάπνισμα στους δημόσιους

χώρους, που ενώ έχει ψηφιστει νόμος, έχει γίνει “ανέκδοτο” αφού δεν τηρείται.

Μου θυμίζει - προ ετων - πινακίδα σε παραλία νησιού που έγραφε “απαγορεύεται ο γυμνισμός”

και όλοι πήγαιναν γυμνοί και φωτογραφίζονταν δίπλα στην πινακίδα.

Ο Μ. Παρετζόγλου, “τα πήρε στο κρανίο”, όταν μπήκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγίας Μαρίνας,

και ...έγινε καπνιστός.

Μας ενημερώνει ότι οι διαμαρτυρίες του δεν βρήκαν κανέναν αποδέκτη ούτε στο Δήμο ούτε στο

“συμπαραστατη του δημότη”.

Αλλος πάλι θεσμός κι αυτός· κάτι σαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που ραντίζει με χη-

μικά σε κάθε διαδήλωση από γέροντες έως μωρά.

Κι άλλη απόφαση για μη

διακοπή ρεύματος

μετά από προσφυγή

Μαζική προσφυγή πολιτών, 1.165 άτομα, κατά της

ΔΕΗ και του χαρατσιού, εκδικάστηκε 16/2 στο Μο-

νομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου είχε προσφύ-

γει  ο Δήμος Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΔΕΗ και οι εναλλα-

κτικοί φορείς, με προσωρινή διαταγή, απαγο-

ρεύονται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε

διακοπή ρεύματος πολιτών που δεν έχουν πληρώ-

σει το χαράτσι, μέχρι τις 16 Μαΐου που εκδικάζον-

ται τα ασφαλιστικά μέτρα.

Στο δικαστήριο παρευρέθη και ο δήμαρχος Σταύ-

ρος Κασιμάτης, καθώς και οι δικηγόροι του Δήμου

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ σε Καταστήματα της

ΔΕΗ ενάντια στο χαράτσι
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Η Επιστολή του Δημάρχου 

προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 

του Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου

Μαρκόπουλο 15/02/2012
Αξιότιμοι Κύριοι!
Το πρόσφατο χρονικό διάστημα, τόσο εγώ όσο και οι συ-
νεργάτες μου, γίναμε δέκτες επισκέψεων, επαφών, συναν-
τήσεων, αλλά κυρίως μια περίεργης παραφιλολογίας, που
αναπτύχθηκε γύρω απ’ την διαδικασία παραχώρησης της
χρήσης του Κυλικείου της Πλαζ  από το Λιμενικό Ταμείο
Μαρκοπούλου σε τρίτο πρόσωπο, όπως βεβαίως, προβλέ-
πει ο Νόμος.
Όπως έχω ήδη ενημερώσει προφορικά τους συνεργάτες
μου, αλλά και χθες, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, η

πολιτική θέση μας, συνολικά για την διαχείριση της Δημο-
τικής Πλαζ Μαρκοπούλου για το 2012, είναι η εξής:
Τα Εισιτήρια (σημαντικότατο έσοδο, που πλησιάζει ετησίως
το ένα (1) εκατομμύριο Ευρώ), καθώς επίσης και το Προ-
σωπικό της Πλαζ, παραμένουν αποκλειστικά υπό τον
έλεγχο και την αρμοδιότητα της Κ.Δ.Ε.Μ.
Συζητάμε μόνο, την Παραχώρηση έναντι σημαντικού αν-
ταλλάγματος ετησίως και σε κάθε περίπτωση με αντάλ-
λαγμα, τουλάχιστον ίσον ή μεγαλύτερο από πέρυσι
(120.000 Ε), μόνο του Κυλικείου της Πλαζ και του εμπρο-
σθέν αυτού χώρου για το χρονικό διάστημα, το πολύ μέχρι
δύο (2) ετών (σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο), εάν η πρό-
ταση συνοδεύεται από σημαντική χρηματική επένδυση και
αναβάθμιση του Κυλικείου ή για ένα (1) μόνο χρόνο, χωρίς
αυτήν!
Θεωρούμε απόλυτα θετική, την αναβολή συζήτησης του

θέματος την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να υπάρξουν
περισσότερες προσφορές, παρ’ ότι όπως με ενημερώσατε
(και έτσι είναι), είχατε το τυπικό νομικό δικαίωμα, να προ-
χωρήσετε σε παραχώρηση.

Το σημαντικότερο όλων: Ο Δήμος Μαρκοπούλου δεν έχει
και δεν μπορεί να έχει, καμία απολύτως προτίμηση ή δέ-
σμευση έναντι οποιουδήποτε ενδιαφερομένου! Εάν στην
συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, οποιοσδήποτε
προσπάθησε να δημιουργήσει κλίμα υπέρ συγκεκριμένου
υποψηφίου, αυτό έγινε απαράδεκτα και σε καμία περί-
πτωση, δεν εκφράζει την Δημοτική Αρχή!

Το θέμα ότι η ΚΔΕΜ, δεν μπορεί νομίμως και σε καμία πε-
ρίπτωση να συνεχίσει την υφιστάμενη μέχρι σήμερα εκμί-
σθωση του Κυλικείου, έχει λυθεί για εμάς οριστικά, μετά
την από 1/2/2012 σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Γρα-
φείου “Απ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες” και η οποία
(Γνωμοδότηση) καθιστά μοναδικό νομικά αρμόδιο για τις
σχετικές διαδικασίες, το Λιμενικό Ταμείο Πόρτο – Ράφτη!

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχω συνομιλήσει τουλάχι-
στον με τέσσερις ενδιαφερόμενους, σε όλους έχω τονίσει,
ότι μοναδικό κριτήριο για εμάς (και κατά την αυτονόητη, τα-
πεινή γνώμη μου και για εσάς) πρέπει να είναι το μεγαλύ-
τερο οικονομικά και τυχόν επενδυτικά (Αναβάθμιση) του
Κυλικείου της Πλάζ) όφελος! (Τίποτα άλλο)!

Το παραπάνω είναι τόσο σημαντικό για εμάς, ώστε ως Δη-
μοτική Αρχή, θεωρούμε ότι (όπως είπα και χθες, σε έναν
από τους ενδιαφερόμενους) εάν δεν πειστείτε, ότι υπάρ-
χει μια προσφορά, που να ξεχωρίζει σημαντικά ως  προς
το όφελος του Δήμου Μαρκοπούλου απ’ τις υπόλοιπες,
αλλά αντίθετα υπάρχουν ανταγωνιστικές προσφορές, με
μικρή διαφορά μεταξύ τους, Σας καλούμε προκειμένου να
διασφαλίσουμε το κύρος όλων μας, να κηρύξετε αμέσως
τον “Πρόχειρο Διαγωνισμό” άγονο και να τον αναλάβει το
επόμενο, (ελπίζουμε Δημοτικό) Λιμενικό Ταμείο, που πι-
στεύουμε, ότι σε σύντομο  χρονικό διάστημα και εάν δεν
συμβεί κάτι απρόοπτο πολιτικά, θα συγκροτηθεί και θα λει-
τουργήσει!
Όπως είπα και χθες σε έναν ενδιαφερόμενο, εάν οι προθε-
σμίες τότε δεν μας αρκέσουν, τελικά προτιμούμε, το Κυλι-
κείο της Πλαζ να μη λειτουργήσει καθόλου εφέτος ή να
λειτουργήσει με δύο δημοτικούς υπαλλήλους, που θα μοι-
ράζουν μόνο νερά και έτοιμους καφέδες, παρά να λει-
τουργήσει στιγματισμένο και ας έχουμε στην πρώτη
περίπτωση, σημαντική απώλεια εσόδων!
Επίσης, για να μην υπάρχουν προσφέροντες “Αχυράν-
θρωποι”, το εισόδημα του ατόμου ή των ατόμων, που θα
προσφέρουν ένα ποσό, πρέπει να δικαιολογείται απ’ το Εκ-
καθαριστικό τους ή άλλο πρόσφορο έγγραφο.
Τέλος, για πολλούς λόγους, εάν καταλήξετε σε κάποια
πρόταση, καλό θα είναι, να υπάρχει ισχυρή και όχι οριακή
πλειοψηφία!

Προϋποθέσεις της Δημοτικής Αρχής για το Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

«Αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα είναι τόσο ανίκανη να
ανακάμψει με τα χρήματα που της προσφέρονται;
Μελετήστε το γράφημα...», σημειώνει στη βρετανική

εφημερίδα «The Telegraph» ο συγγραφέας, δημο-

σιογράφος και ευρωβουλευτής Ντάνιελ Τζον Χάναν. 

Από το κάθε ευρώ που χορηγείται ως αρωγή στην

Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να δαπανή-

σει για να στηρίξει την ανάπτυξη μόλις 19 λεπτά,

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χάναν.

Ο βρετανός ευρωβουλευτής (από το 1999 εκπροσω-

πεί στο Ευρωκοινοβούλιο τη Νοτιοανατολική Αγγλία

μετέχοντας στην ομάδα των Συντηρητικών) εξηγεί

ότι τα υπόλοιπα 81 λεπτά του ευρώ δαπανώνται για

την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της

χώρας. «Δαπανώνται για τη διάσωση των τραπεζι-
τών και των ομολογιούχων από τις συνέπειες των
δικών τους ατυχών επενδύσεων», όπως εκτιμά ο ευ-

ρωβουλευτής.

Ειδικότερα, από το κάθε ευρώ του πακέτου διάσω-

σης της Ελλάδας, 40 λεπτά του ευρώ καταλήγουν

στα ταμεία των ξένων χρηματοπιστωτικών ομίλων

που δάνεισαν την Ελλάδα, ενώ 23 λεπτά καταλή-

γουν στα ταμεία των ελληνικών τραπεζών, ασφαλι-

στικών ταμείων και οργανισμών που κατέχουν ελλη-

νικά ομόλογα.

«Τέλος, 18 λεπτά από το ευρώ που προορίζεται για

τη διάσωση της Ελλάδας καταλήγουν στα ταμεία

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)», ση-

μειώνει ο Χάναν, για να καταλήξει στο συμπέρασμα

ότι «γι' άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι φτωχοί
σώζουν τους πλούσιους».

Ελληνική
κυβέρνηση

Ξένες 
Τράπεζες

Ελληνικές
Τράπεζες

Να γιατί δεν μπορεί 

να ανακάμψει η Ελλάδα

Σε επιστολή της “Δύναμης Ελπίδας” απαντά ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενί-

της, όσον αφορά το Λιμενικό Ταμείο του Πόρτο Ράφτη, που δεν έχει αναλάβει ακόμη  νέα

διοίκηση, ενώ η προηγούμενη έχει λήξει 31.12.11.

Με ανακοίνωσή της λοιπόν η “Δύναμη Ελπίδας” πληροφορεί τους πολίτες ότι «η απερ-
χόμενη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη, η θητεία της όποιας έληξε στις
31.12. 2011 και η οποία είχε διοριστεί με πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής,
ετοιμάζεται να αναθέσει σε συγκεκριμένο ιδιώτη, χωρίς διαγωνισμό και μάλιστα με μα-
κροχρόνιο συμβόλαιο, όλα τα καταστήματα που λειτουργούν εντός της Πλαζ Αυλακίου
και πιθανόν και όλη τη διαχείρισή της.  
Η ενέργεια αυτή, αν πράγματι ευσταθούν οι πληροφορίες, θα σημαίνει τεράστια στέρηση
εσόδων από το Δήμο και ουσιαστικά την αδρανοποίηση στη πράξη της Κ.Δ.Ε.Μ., αφού θα
μείνει χωρίς αντικείμενο». 

Δηλαδή άκουσε κάποιες πληροφορίες και της έκανε σημαία ότι «εκκολάπτεται σκάνδαλο». 

“Δεν ήξερες, δεν ρώταγες”, λέει ο σοφός λαός. Και αντιπολίτευση δεν κάνεις με το να τα

βλέπεις όλα καχύποτα, αλλά να μπορείς να παρεμβαίνεις στα λάθη και να συμμετέχεις

στα σωστά.  Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει αντιπαραθέσεις· το γευθήκατε και στο τε-

λευταίο συμβούλιο που συζητούσατε για το αποτεφρωτήριο.

Ετσι ο Δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να απαντήσει στη “Δύναμη Ελπίδας” με επιστολή στην

οποία δηλώνει ότι: «Με ένα απλό τηλεφώνημα στον Δήμο Μαρκοπούλου, οι δύο Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι της «Δύναμης Ελπίδας» θα μπορούσαν να είχαν έγκαιρα ενημερωθεί, ότι
στα χέρια όλων των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Τα-
μείου, υπάρχει ήδη από εχθές το πρωί, επιστολή εννέα σημείων του Δημάρχου Σωτήρη Ι.
Μεθενίτη, στην οποία διατυπώνονται με σαφή τρόπο, οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής
για την Πλαζ Αυλακίου!

Εμείς προς γνώσιν και της “Δύναμης Ελπίδας” και των πολιτών δημοσιεύουμε την επι-

στολή που δίνει τις απαντήσεις σε κάθε φημολογία για το λιμενικό ταμείο.
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Καθολική ανταπόκριση των πολιτών είχε η ημερίδα που

πραγματοποίησε ο Δήμος Μαρκοπούλου με θέμα το ιντερ-

νετ και την ασφάλειά του στις 5 Φεβρουαρίου.

Πάνω από τρεις ώρες, κράτησαν το κοινό οι τοποθετήσεις

των ομιλητών και τα βίντεο που δημιούργησαν οι ίδιοι οι

μαθητές. Μετά το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε δημό-

σιος διάλογος, όπου αρκετοί γονείς, αλλά και έφηβοι,

απεύθυναν καίριες ερωτήσεις προς το προεδρείο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τελευταία ερώτηση έγινε από

ομάδα μαθητών, οι οποίοι και ζήτησαν να μάθουν, ποιο είναι

το επιτρεπτό χρονικό όριο χρήσης του ίντερνετ από τους

…γονείς και πότε τα παιδιά, θα πρέπει να αρχίσουν να ανη-

συχούν, για το αν οι ενήλικες παρουσιάζουν …συμπτώματα

εθισμού στο διαδίκτυο!

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μανώλης Ανδριωτάκης

μετέφερε μια ξεκάθαρη εικόνα, για το τι μας επιφυλάσσει

η εξάπλωση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης (F c b k, Tw , κλπ.), μιλώντας τόσο για την

ιστορία όσο και τις αναρίθμητες προοπτικές του διαδικτύου

και των εφαρμογών του.  

Οι άρτιες τεχνικά και αισθητικά παρουσιάσεις των εκπαι-

δευτικών Νίκου Κυπριωτάκη και Ανδρέα Κοντογιάννη, για

τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου, υπενθύμι-

σαν την εξαιρετική ποιότητα (δασκάλων) που διαθέτει το

Ελληνικό Σχολείο, γεγονός το οποίο συχνά παραβλέπουμε,

μέσα στη γενική σύγχυση οραμάτων και προτεραιοτήτων.

Ο Συνήγορος του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, μέσα από μία

ισορροπημένη προσέγγιση, ανέδειξε ως μείζον θέμα, τη

συνθήκη εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις

γονέα-παιδιού και εκπαιδευτικού-μαθητή και η οποία, πέρα

από κάθε μέτρο ελέγχου, εξασφαλίζει την υγιή και ασφαλή

χρήση του διαδικτύου.

Ο κλινικός ψυχολόγος Βασίλης Σταυρόπουλος προχώρησε

σε μια ενδελεχή ανάλυση των διάφορων μορφών εθισμού

στο διαδίκτυο. Τόνισε επίσης, ότι απουσιάζει από τη χώρα,

ένα σοβαρό πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης και μάλι-

στα σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης, όπου τέτοια φαινόμενα

παρουσιάζουν δραματική αύξηση. Τέλος, πρότεινε στους

υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, να επι-

σκεφθούν τη Μονάδα Απεξάρτησης “18 Άνω”,  για να ενη-

μερωθούν περαιτέρω για τις μεθόδους πρόληψης και

αντιμετώπισης του εθισμού στο διαδίκτυο.

Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούστηκαν οι απόψεις των γο-

νέων και των μαθητών, οι οποίοι σε ξεχωριστές τοποθετή-

σεις, μίλησαν τόσο για τις αγωνίες τους, όσο και για τη

σημασία της «ηλεκτρονικής και διαδικτυακής παιδείας».

Σημαντική ήταν και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

πρώτης μεγάλης έρευνας, για τη χρήση του διαδικτύου

στον Δήμο Μαρκοπούλου και στην οποία συμμετείχε πάνω

από το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού και των γονέων, των

σχολείων του Δήμου, καθώς απαντήθηκαν εξακόσια (600)

περίπου ερωτηματολόγια. Η Οργανωτική Ομάδα της Ημε-

ρίδας επεξεργάζεται τα στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα,

τα οποία και θα δημοσιεύσει σύντομα.

Η συμμετοχή της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας

στη δημιουργία του υλικού της εκδήλωσης, με σχετικές ερ-

γασίες, αναλύσεις, αφίσες και οπτικοακουστικό υλικό, ανέ-

δειξε τη δυναμική και τα εξαιρετικά αποτελέσματα, που

μπορεί να αποφέρει η ομαδική δουλειά και συνεργασία των

Δημοτών με τον Δήμο τους, καθώς και το γεγονός, ότι η

φαντασία και η δημιουργικότητα δεν λείπουν από τη μαθη-

τική κοινότητα του Δήμου! Μια επίσκεψη στο b g της ημε-

ρίδας www.m k b k.b gsp .c m το πιστοποιεί!

Συμβολική ανταπόδοση αυτής της σχέσης, αποτέλεσε και η

βράβευση των συμμετεχόντων μαθητών από τον Δήμαρχο

Μαρκοπούλου Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, όπως και το σημαντικό

ενθύμιο - δώρο προς τους εισηγητές, το ιστορικό βιβλίο:

«Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων, Οδοιπορικό στους αι-

ώνες» του συγγραφέα Σταμάτη Μεθενίτη.

Το υψηλό επίπεδο των τοποθετήσεων, αλλά και των πα-

ρεμβάσεων του κοινού, ανέδειξε την ανάγκη για μια νέα

αντίστοιχη εκδήλωση, όπου θα τεθούν ειδικότερα ζητή-

ματα, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου.

«Internet-Facebook για Μικρούς & Μεγάλους

Σερφάροντας με Ασφάλεια»

Μία εκδήλωση που άφησε τον καλύτερο απόηχο 

στην πόλη του Μαρκοπούλου.

Το Δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας πραγματοποι-

ήθηκε 11 και 12 Φεβρουαρίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου

Παλλήνης. Το ξεχωριστό αυτό

πολιτιστικό γεγονός, που εξε-

λίσσεται σε θεσμό, οργανώ-

θηκε για δεύτερη χρονιά στον

τόπο καταγωγής του Αθηναίου

φιλοσόφου, τον αρχαίο Δήμο

Γαργηττού, από το Δήμο Παλ-

λήνης και τους Φίλους Επικού-

ρειας Φιλοσοφίας “Κήπος

Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλο-

νίκης”.

Το Συμπόσιο στέφθηκε με επι-

τυχία, όπως φάνηκε από την

συμμετοχή των φίλων της φιλοσοφίας

από όλη την Ελλάδα, παρά τον άσχημο

καιρό και την κοινωνικοοικονομική

κρίση.

Ο μεστός φιλοσοφικός λόγος του Συμ-

ποσίου είχε ως στόχο την επικοινωνία

και όχι την επίδειξη και τον πνευματικό

αποκλεισμό των πολλών. Το υψηλό επί-

πεδο των εισηγητών, οι ομιλίες, οι προ-

βολές και οι καλλιτεχνικές παρουσιά-

σεις, ικανοποίησαν κατά γενική

ομολογία τους συμμετέχοντες, όπως

και η ανακοίνωση του Δημάρχου Παλ-

λήνης Αθανασίου Ζούτσου ότι ήδη σχε-

διάζεται ένας χώρος πρασίνου στην

περιοχή Γαργηττού της Δημοτικής Ενό-

τητας Γέρακα, που θα ονομαστεί

"Κήπος του Επίκουρου".

Ετσι, Δήμος Παλλήνης και οι Φίλοι της

Επικούρειας Φιλοσοφίας τίμησαν το με-

γάλο διαφωτιστή και ανθρωπιστή φιλό-

σοφο Επίκουρο και ταυτόχρονα πρόβα-

λαν μια διαχρονική πρόταση

πνευματικής θωράκισης απέναντι στα

σημερινά αδιέξοδα βασιζόμενοι

στην φιλοσοφία του.

Καθώς η διαχρονικότητα της Επι-

κούρειας φιλοσοφίας επιβεβαι-

ώνεται από τα ευρήματα της

σύγχρονης Επιστήμης που έχουν

αναδείξει την εγκυρότητα των βα-

σικών σημείων της Φυσικής και

Ηθικής φιλοσοφίας του μεγαλο-

φυούς Επίκουρου, αξίζει ίσως να

αφουγκραστούμε το διαχρονικό

ανθρωπιστικό μήνυμά του. 

Ένα μήνυμα που έχει ακόμη με-

γαλύτερη αξία σε χαλεπούς καιρούς,

καθώς εκφράζει με τον απλούστερο,

αλλά και αρτιότερο τρόπο το νόημα της

ευτυχισμένης ζωής, την οποία μπορεί

να επιτύχει ο καθένας από εμάς, εφό-

σον συνδυάσει την προσωπική αρετή

της φρόνησης με το συμμετοχικό

αγαθό της φιλίας.

«Το διαχρονικό μήνυμα του φιλοσόφου Επίκουρου»
2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
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Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο επιστολή της “Ανα-

γέννησης” Κορωπίου, (αξιωματική αντιπολίτευση στο

Δήμο), με τίτλο “Νόμιμο μεν, ηθικό όμως;”.
Η επιστολή αναφερόταν σε παρέμβαση του επικεφαλής της

παράταξής τους Αριστείδη Γκίκα, στον Δήμαρχο Δημήτρη

Κιούση, «για λόγους ηθικής τάξεως να ανακαλέσει τη νό-
μιμη απόφασή του για απευθείας ανάθεση σύμβασης με αν-
τικείμενο “Υπηρεσίες τεχνικου συμβούλου για τα
πολεοδομικά θέματα του Δήμου” στον κ. ....».

Το αίτημα αυτό ο Αρ. Γκίκας το αιτιολογούσε, γιατί όπως

είπε και γράφτηκε, ο αντισυμβαλλόμενος έχει καταδικαστεί

τελεσίδικα για παράβαση καθήκοντος (1674/2008 Αρ.Π.).

Ο Δήμαρχος δεν ανακάλεσε και ο πρόεδρος απέρριψε το

αίτημα του Αρ. Γκίκα, αφού οι ειδικοί σύμβουλοι είναι αρ-

μοδιότητα του δημάρχου και μόνο.

Είναι όμως έτσι;

Εμείς αναζητήσαμε την απόφαση γιατί θέλαμε να δούμε

για τί καταδικάστηκε ο .... Στην περίληψη λοιπόν της από-

φασης γράφει:  

«Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση καθήκον-
τος του αναιρεσείοντος, ο οποίος ως υπάλληλος Πολεο-
δομικού Γραφείου επιφορτισμένος με τον έλεγχο των
φακέλων έκδοσης οικοδομικών αδειών με έκδοση φύλλου
ελέγχου, παρέλειψε τις δέουσες ενέργειες που περιέχον-
ταν στον κύκλο των καθηκόντων του και δεν ζήτησε να
προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για έκ-
δοση οικοδομικής άδειας εκτός άλλων, και έγκριση της αρ-
μόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για το αν το προς
ανοικοδόμηση ακίνητο βρίσκεται ή όχι εντός του κηρυγμέ-

νου (με απόφαση του Υ.Π.Ο.) αρχαιολογικού χώρου, με
σκοπό να προσδιορισθεί στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακι-
νήτου παράνομη ωφέλεια, η οποία ήταν η έκδοση οικοδο-
μικής αδείας χωρίς οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες τούτου
(ακινήτου) να αναμείνουν την πάροδο ικανού χρονικού δια-
στήματος μέχρι να ελεχθεί από αρχαιολόγους το ακίνητο
για το αν υπήρχαν εντός αυτού αρχαιότητες που έπρεπε
να προστατευθούν. Απορρίπτει την αναίρεση».

Στα όσα επισημαίνει λοιπον ο Αρ. Γκίκας και η “Αναγέν-

νηση”, απάντησε ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης, με επιστολή

την οποία δημοσιεύουμε, αλλά και με φωτοτυπικό αντί-

γραφο επιστολής του πρ. Δημάρχου Θ. Αθανασόπουλου,

προς το Συμβούλιο χαρίτων, (3.9.08, αρ. πρ. 15519) όπου

ζητάει χάρη για τον υπάλληλο σημειώνοντας: «Θεωρούμε
άδικη και απαράδεκτη την επιβληθείσα έκπτωση από την
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και ελπίζουμε στη δίκαιη
κρίση του Συμβουλίου Σας για την άμεση επαναφορά του
στην ενεργό υπηρεσία και στη θέση την οποία με ήθος και
αξιπρέπεια υπηρέτησε επί 24 έτη». (παρατίθεται φωτοτυ-

πικά).

Σημειωτέον, ότι η αίτηση χάριτος απορρίφθηκε. Γιατί προ-

φανως το αδίκημα είναι πολύ σοβαρό· και είναι σοβαρό να

χάνεται ένας αρχαιολογικός χώρος κάτω από τα τσιμέντα...

Θεωρούμε ότι ήταν λάθος και του πρώην δημάρχου η επι-

στολή προς το Συμβούλιο Χαρίτων, όταν έχει προκαλέσει

τέτοια βλάβη ο Χ.. αλλά και ο νυν Δήμαρχος επαναλαμβά-

νει το λάθος, αφού τον προσλαμβάνει με απευθείας ανά-

θεση για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στα

Πολεοδομικά θέματα του Δήμου»!

Και αυτό γιατί όπως λέει η παροιμία η γυναίκα του Καίσαρα

δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να το δείχνει.

“Φιάσκο της Aναγέννησης”

το χαρακτηρίζει  η Δημοτική Αρχή

Η Δημοτική αρχή αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει και

χρησιμοποίησε ισχυρό όπλο. Την ίδια την επιστολή του

προηγούμενου δημάρχου και επικεφαλής της “Αναγέννη-

σης”, Θ. Αθανασόπουλου. Ωστόσο γράφει μεταξύ άλλων:

...1. Μάλλον λόγω ανάγκης επαναπροσδιορισμού της έν-
νοιας της ηθικής παραθέτουμε, απλώς προς γνώση των επι-
κριτών, αυτούσια την επιστολή του πρώην Δημάρχου και
Προέδρου τότε της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης  «Ανα-
γέννηση» κ. Θεόδωρου Αθανασόπουλου. 
2. Από την ανάγνωση της ανακοίνωσης της Αναγέννησης,
για το προαναφερόμενο θέμα, και της επιστολής του πρώην
Δημάρχου και προέδρου τότε αυτής, διαπιστώνεται η από-
λυτη ασυνέπεια λόγων και πράξεων, καθώς επίσης και η ερ-
μηνεία της ηθικής κατά το δοκούν, ανάλογα δηλαδή από
την θέση στην οποίαν κάθε φορά υπηρετούν (Συμπολίτευση
ή Αντιπολίτευση).
Διαπιστώνει κανείς τον απόλυτο λαϊκισμό, γιατί θεωρούν
ότι με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Υπο-
τιμούν τον λαό και πιστεύουν ότι θα τον παραπλανήσουν.
Παρότι υπηρετούν την πολιτική δεν γνωρίζουν μια βασική
αρχή αυτής: «Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν συνέπεια και συ-
νέχεια» γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως εδώ, χάνουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών και γίνονται αναξιόπιστοι
στους δημότες.
3.Περαιτέρω, θεωρείται αδιανόητη και νομικά και ηθικά
απαράδεκτη η δημοσιοποίηση  προσωπικών στοιχείων και
δεδομένων και μάλιστα άδικα για λόγους πολιτικών σκοπι-
μοτήτων.
Τέλος,  τους συνιστούμε στο μέλλον  να αποφεύγουν την
μικροπολιτική και τον τυφλό φανατισμό, διότι τέτοιες ενέρ-
γειες τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. 

“Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να το δείχνει”

Ηθικές ευθύνες φέρουν και οι δύο Κορωπιώτες δήμαρχοι 

Πολλά χρόνια τώρα συζητιέται η δημι-

ουργία ενός γενικού Νοσοκομείου

στην Ανατολική Αττικής και ιδιαίτερα

στα Μεσόγεια, προκειμένου να εξυπη-

ρετήσει την “καρδιά” των Μεσογείων

και το Αεροδρόμιο.

Ημερίδες επί ημερίδων έχουν γίνει,

αλλά κατάληξη δεν έχει προκύψει.

Τώρα, για άλλη μια φορά, συζητιέται η

δημιουργία του Νοσοκομείου στο Πεν-

τελικό Ορος. Μία θέση που δεν δίνει

λύσεις, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή

του ο Δήμος Κρωπίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας (απ.3

22/2011)  έπειτα από διεξοδική συζή-

τηση με αφορμή - για άλλη μια φορά -

αποφάσεις, αναιρέσεις αποφάσεων

της ηγεσίας του Υπ. Υγείας και  δημο-

σιεύματα για τη δημιουργία Γενικού

Νοσοκομείου στο Πεντελικό Όρος

(Νταού Πεντέλης στη θέση του πρώην

Παιδοψυχιατρικού) αποφάσισε ομό-

φωνα τη διεκδίκηση της κατασκευής

Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Ατ-

τικής  σε θέση η οποία να πληροί τα

κριτήρια εκείνα (συγκοινωνιακά, χω-

ροταξικά, περιβαλλοντικά, πληθυ-

σμιακά, κοινωνικά κ.ά) τα οποία να

εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και κοινω-

νική ωφελιμότητα  στην ευρύτερη πε-

ριοχή του διοικητικού τομέα της

Ανατολικής Αττικής στα Μεσόγεια. 

Για την  ταχύτερη και οικονομικότερη

κατασκευή του μάλιστα ο Δήμος Κρω-

πίας, προκρίνει  τη μέθοδο της τμημα-

τικής ή πλήρους μετεγκατάστασης

νοσοκομειακών μονάδων από υπερ-

κορεσμένες (από Νοσοκομεία) περιο-

χές του Λεκανοπεδίου Αθηνών προς

τα Μεσόγεια. 

Ο Δήμος Κρωπίας διαφωνεί έντονα με

τις ενέργειες όσων προσπαθούν να

επηρεάσουν το Υπ. Υγείας για την

προώθηση κατασκευής Γενικού Νοσο-

κομείου στο Πεντελικό Όρος(!) σε μια

θέση, που δεν πληροί κανένα  κριτήριο

ορθής χωροθέτησης (π.χ. να είναι

κοντά στην Αττική Οδό και σε μικρή

χρονική απόσταση από το Διεθνές Αε-

ροδρόμιο κα.) και δεν εξυπηρετεί τους

χιλιάδες κατοίκους των Μεσογείων,

της Λαυρεωτικής, της υπόλοιπης

χώρας καθώς και άλλων επισκεπτών

από άλλες περιοχές που δεν διαθέ-

τουν νοσοκομείο αλλά έχουν αερο-

δρόμιο. Η επιλογή της θέσης αυτής

από το Υπουργείο θα υπονομεύσει την

κοινωνική  ωφελιμότητα του Νοσοκο-

μείου καθώς και την οικονομική του

βιωσιμότητα.

Γι’ αυτό  ο Δήμος διεκδικεί αυτά που,

εδώ και δεκαετίες, έπρεπε το σύστημα

κεντρικής διοίκησης να είχε προσφέ-

ρει στο λαό των Μεσογείων και της

Λαυρεωτικής, πριν  τη δημιουργία του

Διεθνούς Αεροδρομίου:  βασικές κοι-

νωνικές υποδομές όπως,  Γενικό Νο-

σοκομείο, Αποχετεύσεις-Βιολογικοί

Καθαρισμοί, Σχολεία κα. 

Εξ’ αυτού του λόγου ο Δήμαρχος επι-

διώκει τη μέγιστη  διαδημοτική συμ-

φωνία  με Δήμους των Μεσογείων και

της Λαυρεωτικής και τη συναίνεση

όλων των πολιτικών παραγόντων για

την κατασκευή Γενικού Νοσοκομείου

Ανατολικής Αττικής σε κατάλληλη

θέση (σε δημόσια ή δημοτική έκταση)

κοντά, στην Αττική Οδό, σε μέσα στα-

θερής τροχιάς ( Μετρό-Προαστιακός)

και στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος».

Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανώσει ημε-

ρίδα προσεχώς. 

Οχι Νοσοκομείο στο Πεντελικό Ορος
λάθος χωροθέτηση τονίζει ο Δήμος Κρωπίας
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Ο πολυχώρος του KWABA το πρωί της

την Κυριακής 29 Ιανουαρίου στο Μαρ-

κόπουλο υποδέχθηκε, τα μέλη ΚΑΠΗ

του Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη,

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Το γηραιότερο ενεργό μέλος του

ΚΑΠΗ,  Χρήστος Κουμπής 95 ετών,

βράβευσε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, καθώς και τους

πρώην εκπροσώπους μελών Ζωή Ευαγ-

γελίου και Κωνσταντίνο Κατσίκη, για

την προσφορά τους.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά, η

χορωδία των ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.

Ο Δήμος ευχαρίστησε θερμά Θωμά.

Καραβίδα και Ιωάννη Καραβίδα, το κα-

τάστημα εσωρούχων "C n " και το

κομμωτήριο "Βέρα", για τις προσφορές

τους στα φλουριά της πίτας, καθώς και

τον οδοντίατρο Φώτη Μαλλίρη, για την

έκπτωση 30%, σε οποιαδήποτε οδον-

τιατρική εργασία, για τα μέλη των

ΚΑΠΗ.

Στην Ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βούλας, εδώ και ένα μήνα περίπου λειτουργεί Ενοριακή

Τράπεζα Τροφίμων, με βασικά τρόφιμα μακράς λήξεως, η οποία έχει θεραπεύσει ήδη τις

ανάγκες, δεκάδων οικογενειών της Ενορίας, σε εβδομαδιαία βάση.

Η βασική τροφοδότηση των τροφίμων, είναι από την ανταπόκριση του κόσμου της Μη-

τροπολιτικής περιφέρειας, στην εκστρατεία του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού

«SKAI» και στο Πρόγραμμα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ». Υπάρχει επίσης και διατίθεται ρύζι, προϊόν και

καρπός συνεργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως

Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. με την Περιφέρεια Ατ-

τικής, όπου ενισχύθηκαν όλες οι Ενορίες της

Μητροπόλεως. Αξιοσημείωτο όμως εδώ και μία

εβδομάδα (από τότε που έγινε γνωστή αυτή η

δραστηριότητα της Ενορίας), ήδη αρκετοί Ενο-

ρίτες σπεύδουν και φέρνουν άμεσα, οι ίδιοι

τρόφιμα, ενισχύοντας την ενοριακή προσπά-

θεια, κατά της καταπολέμησης της φτώχειας.

Ηδη μεταφέρθηκε και αξιοποιήθηκε και η

πρώτη ντουλάπα της Ενοριακής Τράπεζας Τρο-

φίμων (υποκαθιστώντας τα περισσότερα, μέχρι

τώρα προσωρινά καλάθια) και ήδη γέμισε, για

να ανταποκριθεί για την εβδομαδιαία διαμονή.

Σκοπός και στόχος, είναι στο άμεσο μέλλον να

αγοραστούν και άλλες ντουλάπες, ώστε και τα

τρόφιμα να φυλάγονται καλύτερα και να ασφα-

λίζουν για να διασφαλίζονται οι ποσότητες στο

ακέραιο, αλλά κυρίως να αυξηθούν τα είδη τρο-

φίμων, η συχνότητα διανομής να γίνεται σε κα-

θημερινή βάση, και για να συγκεντρωθούν και να διατίθενται ρουχισμός και είδη

καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Ο πατήρ Αντώνιος Χρήστου (στο φωτογραφία) μας ενη-

μερώνει τακτικά για τα νέα της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. 

Ενοριακή Τράπεζα Τροφίμων στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Γλυφάδας Β.Β.& Β

Το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου τίμησε 

το μεγαλύτερο μέλος του

στη γιορτή της βασιλόπιτας

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου τιμά το γηραιότερο
μέλος του ΚΑΠΗ Χρ. Κουμπή.

Μελωδίες με αγάπη στο 

συνάνθρωπο στο Δήμο Σαρωνικού

Γνωστές μελωδίες Ελλήνων και ξένων συνθετών (J.S.

B ch, G. V d , G.F. H nd , G. Pucc n , A. P zz , T.

Mωράκη, Ν. Χατζηαποστόλου, Μ. Σουγιούλ, Μ. Χατζιδάκη

κ.α.) ερμηνευμένα από τη σοπράνο An n  O f c , τον

βαρύτονο Γιάννη Σελητσανιώτη, συνοδεία πιάνου από τον

N v  J s n F hy και τσέλου από την Sus n H n N n

γέμισαν την ατμόσφαιρα στα Καλύβια το περασμένο Σάβ-

βατο· μελωδίες Αγάπης! 

Μια ξεχωριστή βραδιά για το Δήμο Σαρωνικού. 

Οι καλλιτέχνες, συμμετείχαν στην εκδήλωση αφιλοκερδώς

και απέσπασαν ένα πολύ θερμό χειροκρότημα.

Την εκδήλωση προλόγισε η εθελόντρια Αναστασία Ιωαννί-

δου, (Εκπαιδευτική Σύμβουλος) και η βραδιά είχε στόχο να

ευαισθητοποιήσει το κοινό στο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ,

για την παροχή συσσιτίων προσφέροντας ένα συμβολικό

ποσό για το σκοπό αυτό. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εικαστική

έκθεση στο προθάλαμο του Αμφιθεάτρου από τις κ.κ. Ad -

nn  B kk s, C ud n  V s k και J nn  H s.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου

Σαρωνικού και διοργανώθηκε από εθελοντές και δημότες

με την υποστήριξη συλλόγων του Δήμου.

Με βραβεία και διακρίσεις για τις θεατρι-

κές ομάδες Παλαιάς Φώκαιας και Καλυ-

βίων του Δήμου Σαρωνικού,

ολοκληρώθηκε το 4ο Πανελλήνιο Φεστι-

βάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών θιάσων

«Μώμος ο Πατρεύς», που πραγματοποι-

ήθηκε στην Πάτρα 3 και 4 Φεβρουαρίου.

Το Θεατρικό Εργαστήρι της Δημοτικής

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας και η Θεα-

τρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά» της Δημο-

τικής Κοινότητας Καλυβίων του Δήμου

Σαρωνικού, συμμετείχαν, μετά από επι-

λογή ειδικής επιτροπής, στο 4ο Πανελλή-

νιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών

θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς». 

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν 10 ερασιτε-

χνικοί θίασοι από όλη την Ελλάδα, με δε-

κάλεπτα σατιρικά δρώμενα, δύο από τους

οποίους ήταν από το Δήμο Σαρωνικού.

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του κοι-

νού που παρακολούθησε τις παραστά-

σεις.

Οι Θεατρικές Ομάδες του Σαρωνικού επέ-

στρεψαν από το φεστιβάλ με βραβεία και

διακρίσεις, αλλά και με άριστες εντυπώ-

σεις, από τη φιλοξενία και την άψογη ορ-

γάνωση των διοργανωτών, αλλά και από

την ενθουσιώδη αντίδραση του κοινού

που καταχειροκρότησε τις προσπάθειες

των ηθοποιών.

Οι θεατρικές ομάδες του Δήμου Σαρωνι-

κού παρουσίασαν τα εξής έργα:

➢ «ΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ» - Πρωτότυπο κείμενο

σε διασκευή Γιώργου Πετρινόλη, από το

Θεατρικό Εργαστήρι της Δημ. Κοινότητας

Παλ. Φίκαιας.

Έπαιξαν: Θοδωρής Τοψόγλου, Ειρήνη Δα-

νιήλ, Θέμης Μανσόλας, Στέλλα Λουρω-

τού και Γιάννης Μέρμηγκας.

Απονεμήθηκε Βραβείο πρωτότυπου σατι-

ρικού κειμένου στον Γιώργο Πετρινόλη.

➢ «ΠΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΑΡΑ» -

Πρωτότυπο κείμενο της Γιούλης Μακρή,

από τη θεατρική πορεία της Δημ. Κοινό-

τητας Καλυβίων «ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ».

Έπαιξε η Γιούλη Μακρή. Απονεμήθηκε

έπαινος πρωτότυπου σατιρικού κειμένου

στην Γιούλη Μακρή.

Τις ομάδες συνόδευσε στην Πάτρα η Αν-

τιδήμαρχος Πολιτισμού Κατερίνα Πρίφτη.

4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών θιάσων 

Βραβεύσεις στο “Θεατρικό Εργαστήρι” Παλ. Φώκαιας 

και στα  “Ανοιχτά Πανιά” των Καλυβίων
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Τους πυροσβέστες και τους εθελοντές της ΕΟΜΑΚ βρά-

βευσε ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος (12 Φεβρουαρίου), σε

ειδική εκδήλωση που έγινε στου Μουσείο ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος  Μαργέ-

της, που ήταν και υπεύθυνος της διοργάνωσης, λέγοντας

μεταξύ άλλων:  

«Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας και
που πιστεύω ότι δεν είναι μόνο κρίση οικονομική αλλά και
κρίση θεσμών και αξιών, ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ορ-
γάνωσε αυτή τη σημερινή εκδήλωση για να αποδώσει έναν
ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς τους εθελοντές που δεν
έχουν κανένα οικονομικό όφελος (αντίθετα πολλές φορές
βάζουν τα δικά τους χρήματα)  και το κάνουν μόνο και μόνο
από μεράκι και την αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο τους
και το περιβάλλον».

Στην συνέχεια χαιρέτισε την εκδήλωση και τους συμμετέ-

χοντες ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου τονίζοντας μεταξύ

άλλων:

“Ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια μια ζοφερή πραγμα-
τικότητα που το χαρακτηριστικό της είναι η ανασφάλεια, η
αβεβαιότητα, και η συρρίκνωση του ηθικού των Ελλήνων. 
Δεν είναι η κρίση της οικονομίας που ναρκοθετεί το μέλ-
λον της χώρας. 
Δεν είναι η κοινωνική αποσάθρωση αυτή που απειλεί το

αύριο των Ελλήνων. 
Είναι κυρίως η καταρράκωση του ηθικού ενός λαού, που
πάντα έλεγε ΠΑΡΩΝ στις μεγάλες στιγμές της πατρίδας
και του  έθνους. 
...

Αγαπητοί φίλοι της ΕΟΜΑΚ και του εθελοντισμού με την
κοινωνική σας στάση σηματοδοτείτε και το μέλλον. 
Σηματοδοτείτε την νέα Ελλάδα, της κοινωνικής συνοχής
και της αλληλεγγύης. 
Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια κι ένα μεγάλο εύγε. 
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος σας ευχαριστεί θερμά κυρίως
για τον διαφορετικό δρόμο της αλληλεγγύης που ανοίγετε. 
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ”

Οι τιμηθέντες είναι: 

1. Ο αείμνηστος ΔΠΥ  Ανατολικής  Αττικής Αρχιπύραρχος

Παναγιώτης Νίκας

2. Ο πρόεδρος ΣΠΑΠ – Γ. Πατούλης Δήμαρχος  Αμαρου-

σίου

3. Ο Υποστράτηγος Π.Υ.  Αναστάσιος Βλάχος

4. Ο Π.Υ. Μαρκοπούλου

5. Ο Π.Υ. Κορωπίου

6. Το Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων

7. Το Αστυνομικό Τμήμα  Αρτέμιδος

8. Η Δημοτική Αστυνομία Σπάτων – Αρτέμιδος

9. Η Διοίκηση Αερολιμένα Αθηνών

10. Ο Πρόεδρος  ΕΟΜΑΚ Παναγιώτης Λάμπρου

11. Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Γ.  Μαρνελάκης

12.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Μιχάλης Παπαγεωργίου

13.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ  Ευαγγελία Λεοντάρη

14.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Κυριάκος Σαββόγλου

15.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Μαρία Χασάπη

16.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Ιωάννα Ζούγρου

17.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Φιλοθέη Συμεωνίδου

18.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Χρήστος Μπόθος

19.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ  Χαράλαμπος Γεωργίου

20.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Πέτρος Τζίκος

21.  Το Μέλος ΕΟΜΑΚ Ιωάννης Βρέττας

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

22. Βασίλης Ζηλεμένος

23. Γεώργιος Ζωγράφος

24.Η Εθελοντική Ομάδα Μπούρα – Παπαγγελάκη

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΕΟΜΑΚ Παναγιώτης Λάμ-

πρου απένειμε ειδικές τιμητικές διακρίσεις για την προ-

ωθημένη συνεργασία της ΕΟΜΑΚ με τον Δήμο Σπάτων –

Αρτέμιδος,  το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ και την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ σε αντίστοιχους αποδέκτες. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΜΑΚ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρο-

νικών αιτήσεων για συμμετοχή στα Προ-

γράμματα Εκτέλεσης Έργων με

Αυτεπιστασία

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει, ότι ξε-

κίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονι-

κών αιτήσεων για συμμετοχή των

εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-

ναμικού (ΟΑΕΔ), στα Προγράμματα Εκτέ-

λεσης Έργων με Αυτεπιστασία, διάρκειας

πέντε (5) μηνών ή εκατόν τριάντα πέντε

(135) ημερομισθίων, στα οποία συμμετέχει

και ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται

στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

h p:// 2. d.g / j x/c n .php. έως και τις

29 Φεβρουαρίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απα-

ραίτητα προσόντα, μπορούν να επιλέξουν

έως και τρεις φορείς (Δήμους, Νομικά Πρό-

σωπα, κτλ.) που επιθυμούν να απασχολη-

θούν και μόνο μία από τις ακόλουθες

ειδικότητες πρόσληψης:

1.  Ηλεκτρολόγος 

2.  Οδηγός

3.  Τεχνίτης Οικοδόμος

4.  Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής

5.  Τεχνίτης Σιδεράς

6.  Υδραυλικός 

7.  Χειριστής Μηχανημάτων

8.  Εργάτης Γενικών Καθηκόντων  

Ο ΟΑΕΔ κατατάσσει τους υποψηφίους σε
έναν ενιαίο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κα-

τάταξης Ανέργων, κατά αλφαβητική σειρά.
Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιεί-
ται από τον εν λόγω Πίνακα, με βάση την
υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υπο-
ψηφίων της ζητούμενης ειδικότητας, οι
οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οι-
κείο φορέα.

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεω-
τικά η συνολική βαθμολογία των υποψη-
φίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε
καθένα από τα κριτήρια κατάταξης (χρόνος
ανεργίας, αριθμός τέκνων, ανεργία συζύ-
γου) η ειδικότητα των υποψηφίων, καθώς
και οι δηλωθέντες από αυτούς φορείς, κατά
σειρά προτίμησης.

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτη-

σης, οι πολίτες μπορούν να συμβουλευτούν

τις παρακάτω οδηγίες.   

Οδηγίες Συμπλήρωσης 

Ηλεκτρονικής Αίτησης

Συμπληρώνετε τα πεδία των προσωπικών

σας στοιχείων όπως εμφανίζονται στο Δελ-

τίο Ανεργίας. 

Ο «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» που εμφανίζεται

σαν «Αριθμός Συναλλασσομένου» στο

κάτω μέρος του Δελτίου Ανεργίας, πρέπει

να εισάγεται σαν καθαρός αριθμός δίχως

τους αστερίσκους που εμφανίζονται στην

αρχή και στο τέλος του. 

Επίσης συμπληρώνετε τα κριτήρια κατάτα-

ξης, την ειδικότητα και μέχρι τρεις φορείς

προτίμησης και επιλέγετε το αντίστοιχο

πεδίο «Συμφωνώ» της Υπεύθυνης Δήλω-

σης.

Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό

ασφαλείας (C p ch ) και επιλέγετε το πεδίο

«Υποβολή».

Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν έχουν

συμπληρωθεί σωστά εμφανίζονται στο

πάνω μέρος της σελίδας  της αίτησης σχε-

τικά μηνύματα λάθους (με κόκκινο χρώμα)

που σας καθοδηγούν να κάνετε τις απαραί-

τητες διορθώσεις μέχρις ότου τα καταχω-

ρηθέντα στοιχεία της αίτησής σας να

συμπληρωθούν σωστά.

Κατόπιν το σύστημα συγκρίνει τα πεδία

«ΑΦΜ» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας» της αί-

τησης με τα αντίστοιχα πεδία που είχαν δη-

λωθεί από τον άνεργο κατά την αρχική του

εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αν η σύγκριση αυτή είναι ανεπιτυχής, εμ-

φανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας της

αίτησης μήνυμα λάθους (σε μαύρο χρώμα).

Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος πρέπει να

προσέλθει μέχρι την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (29-

02-2012) στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ

(ΚΠΑ2) προκειμένου να διορθώσει/ταυτο-

ποιήσει τα στοιχεία αυτά, ώστε κατόπιν να

ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της

αίτησης συμμετοχής του.

Αφού ολοκληρωθεί η ορθή υποβολή της αί-

τησης, το σύστημα εμφανίζει στο πάνω

μέρος της σελίδας της αίτησης (σε μαύρο

χρώμα) τον αριθμό πρωτοκόλλου της, τους

μήνες ανεργίας του αιτούντα και τους

μήνες ανεργίας της συζύγου του (αν υπάρ-

χουν). 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε

την αίτησή σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου

της, επιλέγοντας Αρχείο (F ) και στη συ-

νέχεια Εκτύπωση (P n ) από το M nu του

φυλλομετρητή (b ws ) που χρησιμοποι-

είτε ή σε αντίθετη περίπτωση καταγράφον-

τας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής

σας.

Η αίτησή σας έχει καταχωρηθεί σωστά στο

σύστημα μόνον όταν εμφανιστεί στο πάνω

μέρος της σελίδας της αίτησης ο αριθμός

πρωτοκόλου της.

Σας επισημαίνουμε πως στην πρόσκληση

προβλέπεται η «Διόρθωση ή τροποποίηση

ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση

τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογη-

τικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευ-

κρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι

οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση

των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται,

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως

και τις   29 - 02 – 2012».

Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα παρέχει

υποστήριξη για τη συμπλήρωση της εν

λόγω αίτησης, σε όσους πολίτες το επιθυ-

μούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέ-

σουν στα τηλέφωνα 2299 0 20121 και 20

176 (Σταματίνα Δράκου), αλλά και στον 1ο

Όροφο του Δημοτικού Μεγάρου, έως και

την καταληκτική ημερομηνία, στις 29 Φε-

βρουαρίου 2012.

Εργα με Προγράμματα αυτεπιστασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου

Πληροφορίες  για ενδιαφερόμενους



ΕΒΔΟΜΗ  18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο 

2. Ο Πρόεδρος της Βουλής 

3. Τα κόμματα

4. Οι πολιτικές κινήσεις

5. Η Δικαιοσύνη

6. Νομικοί Επιστημονικοί Φορείς

7. ΤΑ Μ.Μ.Ε.

και εν κατακλείδι, ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Λαός

Οι επισημάνσεις αντισυνταγματικότητας της Κυβέρνησης Πα-
παδήμου, με όλο το σεβασμό προς τους Συνταγματολόγους,
στις ειδικές γνώσεις τους και στη συνεισφορά τους, περιορί-
ζονται κυρίως στις διαδικασίες που ακολούθησε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας (Π.τ.Δ.), η Βουλή και τα συμπράττοντα κόμματα,
παραβλέποντας τη βασικότερη παραβίαση, αυτή της Λαϊκής Κυ-
ριαρχίας με επίπτωση και  της Εθνικής Κυριαρχίας.
Εξηγούμαι ευθύς αμέσως: 
Το δεδομένο είναι ότι είχαμε μία Κυβέρνηση, έναν Πρωθυ-
πουργό - τον Γεωρ. Α. Παπανδρέου -  ο οποίος ευθύς ως έλαβε,
ενισχυμένη μάλιστα, ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, δήλωσε
την πρόθεσή του στον Π.τ.Δ. να παραιτηθεί, χωρίς όμως να πα-
ραιτηθεί.
Ακολούθησαν διαβουλεύσεις των αρχηγών των τριών κομμάτων
- ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΛΑ.Ο.Σ., με πρωτοβουλία του Π.τ.Δ. 
Τα άρθρα του Συντάγματος που παραβιάστηκαν είναι: 
― Αρθρο 38 § 1, 2
―    »  37 § § 2, 3, 4 στα οποία ρητώς αναφέρεται το άρθρο 38 § 1 
Τα παραπάνω είναι το “διαδικαστικό” τμήμα, στο οποίο έχουν
αναφερθεί οι Συνταγματολόγοι.

Υπογραμμίζω όμως το άρθρο 37 §4 γιατί η παραβίαση
αυτού συνιστά ουσιοδέστατη συνταγματική εκτροπή, εκ-
θεμελιώνοντας ευθέως το  πολίτευμα, όπως αυτό προ-
βλέπεται στη θεμελιώδη διάταξη (Σ. αρθ. 1§2&3) και μη
αναθεωρητέα (κατά το άρθρο 110).

Υπενθυμίζω ότι το άρθρο 37 του Συντάγματος στην § 4 ορίζει:
«...αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του (“κόμματος το οποίο δια-
θέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών») δεν έχει
εκλεγεί βουλευτής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εν-
τολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμ-
ματος...».
Από την ανάγνωση και μόνο της παραπάνω παραγράφου συνά-
γεται διαυγέστατα, ότι το Σύνταγμα ορίζει ρητώς και “θέλει” ο
Πρωθυπουργός να έχει εκλεγεί βουλευτής.
Αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο και συνυφασμένο με τη θεμελιώδη
διάταξη του άρθρου 1 §§ 2 και 3 που ορίζει ότι «Θεμέλιο του πο-
λιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία» και ότι «ΟΛΕΣ οι εξουσίες
πηγάζουν από τον Λαό...».
Ιδιαίτερα βεβαίως σ’ ένα σύστημα καθαρά πρωθυπουργικό-κεν-
τρικό - πράγμα που συνάγεται από πολλά άρθρα του Σ. - όπου ο

Πρωθυπουργός δεν είναι p mus n  p s, αλλά είναι p mus
s us, δεν νοείται αυτός που έχει την πρώτη θέση στην Κυβέρ-
νηση και κύρια εξουσία στη διακυβέρνηση της χώρας - ο Κυβερ-
νήτης, με άλλα λόγια, να μην είναι εκ των προτέρων γνωστός
και εκλεκτός του Λαού (του “κυρίαρχου”).
Η δε φράση που συνήθως απομονώνεται, (ο Π.τ.Δ. δίνει την εν-
τολή σχηματισμού Κυβέρνησης) “σ’ αυτόν που προτείνει η κοι-
νοβουλευτική ομάδα του κόμματος”, η ερμηνεία της, δηλαδή σ’
όποιον θέλει η Κ.Ο. (στον “κηπουρό της” κατά την έκφραση του
αλήστου μνήμης τ. βασιλέως) είναι όλως αυθαίρετη, παράλογη
και αντιεπιστημονική.
Τούτο διότι λογικά δεν είναι δυνατόν ν’ αποκλείει το Σύνταγμα
τον αρχηγό του κόμματος από την Πρωθυπουργία, επειδή δεν
έχει εκλεγεί βουλευτής και να το επιτρέπει σε οποιονδήποτε
άλλον, που δεν είναι βουλευτής. Κατά την έννοια αυτή θα μπο-
ρούσε η Κ.Ο. να προτείνει τον μη εκλεγέντα αρχηγό του κόμμα-
τος. Αυτόν δηλ. που συνταγματικά αποκλείεται. Εκτός τούτου
κατά την ερμηνευτική διαδικασία του “συγγενούς δικαίου”, η αν-
τικατάσταση Δημάρχου του οποίου η θέση, για οποιονδήποτε
λόγο έμεινε κενή, πληρούται με εκλογή ενός μεταξύ των συμ-
βούλων της πλειοψηφίας.
Εκτός τούτου, το Σύνταγμα του 1975 στην αντίστοιχη διάταξη
του άρθρου 37 § 2 προέβλεπε: «...αν ο αρχηγός αυτού (του πλει-
οψηφούντος κόμματος) δεν εξελέγη βουλευτής ή δεν υπάρχει
εκπρόσωπος, ο διορισμός διενεργείται μετά την υπό της κοινο-
βουλευτικής ομάδος του κόμματος ανάδειξιν αρχηγού αυτής».
Εξ’ άλλου το ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι βουλευτής
συνάγεται και εμμέσως από το άρθρο 84 § 7 του Σ. που ορίζει ότι
κατά τη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας προς την
Κυβερνηση «ψηφίζουν και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που
είναι μέλη της Βουλής» (βουλευτές).
Και ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, ψηφίζει. Δεν τον αναφέρει όμως
το Σ. γιατί κατά το άρθρο 37 § 4 εξυπακούεται ότι είναι βουλευ-
τής.
Περιττό ν’ αναφερθώ στην Κυβέρνηση του Ξεν. Ζολώτα η οποία
προβάλλεται ως αντεπιχείρημα, διότι, ήταν, επίσης, συνταγμα-
τικώς παράνομη.

Η θεμελειώδης Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας

Κάνω στοιχειώδη αναφορά στη θεμελιώδη αρχή και στην έννοια
της Λαϊκής Κυριαρχίας διότι αυτή κυρίως, αν δεν περιφρονείται
και αγνοείται, παρακάμπτεται.
Αρκεί μόνον να υπομνήσω ψήγματα από σχετικές αναφορές πα-
λαιοτέρων επιφανών Συνταγματολόγων, του Ν.Ν. Σαρίπολου και
του Α.Ι. Σβώλου.
«Κατά την εκ των Συνταγμάτων του ΧΙΧ και του τρέχοντος αι-
ώνος (του 20ού) συναγομένην έννοιαν, η δημοκρατία είναι
μορφή του κράτους, κατά την οποίαν φορεύς της κρατικής εξου-
σίας είναι ο λαός. Την σχέσιν ταύτην λαού και κρατικής εξου-
σίας εκφράζει η αρχή της λαίκής κυριαρχίας [...].

Δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία είναι τυπικώς αδιαχώριστη
ένννοια»1. Κι ακόμα,
«....ουδέν άτομον (όπως ο Λ. Παπαδήμος), όργανον (όπως η
Βουλή), ή ομάς (όπως τα κόμματα), είναι ουδέ δύναται να είναι
πρωτογενώς φορεύς της κρατικής εξουσίας - όπως διεκήρυττε
το άρθρο 3 της γαλλικής d c n του 1789»1.
Τολμά δε ο Σβώλος, μέσα στη γερμανική Κατοχή (1942) να αι-
τιολογήσει και την επανάστασιν ως έκφραση της λαϊκής κυ-
ριαρχίας2.
Κι αυτός όμως ο Ν. Σαρίπολος στο χρονολογούμενο από το 1903
σύγγραμμά του λέει, «... εάν δεν ηκολούθει η Βολή παντάπασι
την θέλησιν ή τας τάσεις του λαού, θα επήρχετο αφεύκτως επα-
νάστασις».3

Για να τονίσει δε την ουσία της λαϊκής κυριαρχίας στο αγγλικό
πολίτευμα, χρησιμοποιεί τη φράση του T y , “The people is
king” (ο Λαός είναι ο βασιλεύς)4.
Και για να θυμηθούμε και τον δικό μας τον Αριστοτέλη, που
έλεγε για τις στάσεις και επαναστάσεις: «ου περί μικρών, αλλ’
εκ μικρών· στασιάζουσι δε περί μεγάλων»5.

Εν κατακλείδι αν όλα τα παραπάνω είναι τυχόν εσφαλμένα, πε-
ριττά ή άσχετα, ας μας πουν τεκμηριωμένα οι ειδικοί νομικοί και
οι αρμόδιοι φορείς, σε ποιες διατάξεις του Συντάγματος, σε ποι-
ους νομικούς κανόνες εδράζεται η νομιμότητα της κυβέρνησης
Λ. Παπαδήμου.
Οχι, βεβαίως, στην ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, γιατί η
ψήφος των βουλευτών τελεί υπό την αίρεση της τήρησης του
Συντάγματος, εις το οποίο ορίζονται υπακοή.
Ως Ελληνας πολίτης που έχει ζήσει, πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο,
δικτατορία, Κυπριακό και όλες τις σύγχρονες εξελίξεις με υπε-
ρυψώσεις ενδόξων στιγμών και καταπτώσεις που με κάνουν να
ντρέπομαι, που σπούδασα πολιτικές επιστήμες εργαζόμενος, με
δημιουργημένη οικογένεια τριών παιδιών, με απασχόληση και ως
υπάλληλος και ως επιτηδευματίας στον ιδιωτικό τομέα, κατα-
θλίβομαι βλέποντας την κατάντια της πατρίδας μας και καταθέτω
την παρούσα ως μια ακόμη προσπάθεια αποκαταστάσεως της
δημοκρατικής νομιμότητας και του κύρους της χώρας και της κυ-
ριαρχίας μου “...”. Αυτό μπορεί να γίνει πρωτίστως με άμεση προ-
σφυγή στην λαϊκή ετυμηγορία, κατά τις διατάξεις του
Συντάγματος.

Κώστας Βενετσάνος

s n  n b

――――――――――
1. Α.Ι. Σβώλου: Συνταγματικόν Δίκαιον, τομ. Α., β. ανατυπ. 1942, σελ.

119.

2. Αυτόθι, σελ. 121.

3. Ν.Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ: Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου, Αθή-

ναι 1903, τομ. 1, σελ. 25.

4. Αυτόθι, σελ. 17 και σε υποσημείωση το έργο του y  “Th g n nd

g w h f h  Eng sh c ns u n”, Λονδίνο 1889.

5. “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, β. Ε’, κεφ. γ’ §1.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ και να προκηρυχθούν αμέσως εκλογές
Είναι συνταγματικώς παράνομη

Από την επομένη της ορκομωσίας της κυβέρνησης Παπαδήμου, έθεσα, απ’ αυτές εδώ

της στήλες θέμα νομιμότητας - συνταγματικότητας της υπόστασής της. Για το λόγο ότι

κατά το άρθρο 37§4 του Συντάγματος ο Πρωθυπουργός απαιτείται να είναι εκλεγμένος

βουλευτής.

Εκτοτε, το επαναλαμβάνω μονότονα σε ώτα μη ακουόντων, παρ’ όλη τη δημοσιογρα-

φική, αλλά και επιστημονική τεκμηρίωση.

Κατόπιν τούτων, αναγκάστηκα να εμβαθύνω στο θέμα, να το μελετήσω ενδελεχέστερα,

ανατρέχοντας στα Συντάγματα μιας 50ετίας, αλλά και στα συγγράμματα επιφανών συν-

ταγματολόγων του περασμένου αιώνα (Ν.Ν. Σαρίπωλου, Α. Σβώλου κλπ.).

Το θέμα της νομιμότητας του πρωθυπουργού και επομένως της κυβέρνησής του, δεν

είναι τυπικό θέμα. Είναι θέμα πού άπτεται του θεμελίου των σύγχρονων προηγμένων

κρατών. Δηλαδή του κράτους δικαίου, σε αντιπαράθεση με το κράτος της αυθαιρεσίας

και του αυταρχισμού των δικτατοριών και της φεουδαρχίας.

Η λειτουργία των κρατών πλέον στηρίζεται - πρέπει να στηριζεται - σε θετούς κανόνες

δικαίου με βασικό και υπέρτατο κανόνα το Σύνταγμα, με το οποίο ως θεμελιώδη διαταξη

αυτού αναγνωρίζει τη λαϊκή κυριαρχία· την πεμπτουσία της δημοκρατίας.

Το πρακτικό μέρος αυτής της αναγνωρίσεως και παραδοχής και της παραβιάσεως των

άρθρων 37 και 38 του Συντάγματος, είναι ότι η παρουσα κυβέρνηση είναι παράνομη και

επομένως και οι πράξεις αυτής είναι ανυπόστατες (και τα Μνημόνια και τα διάφορα

“μέτρα”). Δεν είναι καν επαναστατική ή πραξικοπηματική εξουσία η οποία απ’ αυτήν την

ιδιάζουσα μορφή, δημιουργει δίκαιον.

Εχουμε ως κυβέρνηση προϊόν αβελτηρίας, ή στρεβλής ερμηνείας ή απάτης.

Για το λόγο αυτό συνέταξα συνοπτική μελέτη -  αναφορά, την οποία απέστειλα στα κόμ-

ματα και τα κινήματα, σε ΜΜΕ και σε ειδικούς νομικούς (Συνταγματολόγους). Τα κομ-

ματα της αριστεράς, παρ’ όλο που καταγγέλουν  την κυβέρνηση ως παρανομη, δεν έχει

πέσει στην αντίληψή μου να το τεκμηριώνουν νομικά. Δεν μπήκαν στον κόπο προφανώς

να διαβάσουν τις απόψεις ενός μη προβεβλημένου, ενός s n  n b  και μάλιστα μη

στρατευμένου.

Ενας όμως εκ των πλέον γνωστών συνταγματολόγων μου δήλωσε ότι συμφωνεί με όσα

εκθέτω και ότι είναι σύμφωνα με το γράμμα του Συντάγματος (και το πνεύμα βεβαίως).

Για όσους θέλουν να εμβαθύνουν και να έχουν πληρέστερη γνώμη και γνώση επί του θέ-

ματος, δημοσιεύω την αναφορά αυτή, ως έχει.

Αν υιοθετηθεί από ένα κόμμα, πέφτει η Κυβέρνηση και προκηρύσσονται άμεσα εκλογές,

ακυρουμένων όλων των πράξεών της.



18 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΛ6-7ΓΕ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Kορωπί: 13-02-2012

Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ.:  2671

Βασ. Κων/νου 47 ΚΟΡΩΠΙ

Πληροφορίες : Αικατερίνη Μωραΐτη, Τηλ. : 210 6626294 εσ. 163

FAX: 210 6624963 ― -m  : pk p @gm .c m

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια εφοδίων

ύδρευσης».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.  Παράδοση

εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας. Τα προϊόντα που ζη-

τούνται είναι τα αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης και στο Τι-

μολόγιο Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων

Διακήρυξης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών. Εναλλακτικές

προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντί-

στοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των διακο-

σίων είκοσι (220) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέ-

ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 09 Μαρτίου 2012

ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του πα-

ρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-

ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη με-

τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να

αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται

στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-

γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 09 Μαρτίου

2012 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του

παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπη-

ρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 10 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης. Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί

ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 81.297,50 ευρώ (€) πλέον

ΦΠΑ 23%, ήτοι 99.995,93 €. Η χρηματοδότηση της προμήθειας του τίτλου

θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα

ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-

κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 7 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκα-

τόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του δια-

γωνισμού. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 15 Φε-

βρουαρίου 2012

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 14.2.2012

ΝΟΜΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 4542 

Ιθάκης 12 Γέρακας, Τηλ. 210 6604.634

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

77/30.3.1981 Τ.Α’), τις διατάξεις τους Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), τις διατάξεις

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010), και του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ

30/10.2.1995), πρόκειται να πραγματοποιήσει δημοπρασία μειοδοτική, φα-

νερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Παλλήνης, το

οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείο

του Δήμου Παλλήνης, και συγκεκριμένα εντός της Δημοτικής Ενότητας

Γέρακα και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περιμετρικά του Δημαρχείου,

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προ-

θεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να έχει ωφέλιμη επιφάνεια 45τ.μ.

τουλάχιστον, να είναι ισόγειο και εύκολα προσβάσιμο.

Επίσης οι ενδαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλει-

σμού, εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, η

οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου προσφοράς,

τούτου υ πολογιζόμενου προκειμένου μεν για χρόνο μικρότερο του έτους

για ολόκληρο το χρόνο μίσθωσης, προκειμένου δε για χρόνο μεγαλύτερο

του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. Η εν λόγω εγγυητική βεβαιώνεται με

την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων ή εγγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας θα βαρύνουν το μειοδότη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να πρσέλθουν εργάσιμες ημέρες 10:00 -

13:00 στην Υπηρεσία Διοικητικού του Δήμου Παλλήνης, διεύθυνση Ιθά-

κης 12 Γέρακας, τηλ. επικοινωνίας 210 6604.634 για να πάρουν τη διακή-

ρυξη.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο Δήμο Παλλήνης οδός Ιθάκης

12 Γέρακας, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστούν με απόφαση του δη-

μάρχου και θα κοινοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν

κατάλληλα.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα, θα παραβρεθούν και

θα συμμετάσχουν στην προφορική μειοδοτική δημοπρασία κατά την ημέρα

της δημοπρασίας ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου στο Δημοτικό σχολείο 

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας δια-

κηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με εν-

σφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του, για

έξι χρόνια. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχο-

λείου Αγ. Μαρίνας στις 20/4/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο γραφείο του Σχολείου (τηλ. 2291093012) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες. 

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Π/θμιας Εκπαίδευσης

Ελένη Αδάμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου 

στο 2ο Δημοτικό σχολείο Κορωπίου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κρωπίας δια-

κηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με εν-

σφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του, για

έξι χρόνια. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού

Σχολείου στις 30/3/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο γραφείο του Σχολείου (τηλ. 210-6622590) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες. 

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Π/θμιας Εκπαίδευσης

Ελένη Αδάμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Λάντα Μαριάννα, τηλ. 22943 20519

Πρόσκληση

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο

Ο.Τ. 108 της 2ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του

Δήμου Μαραθώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος (Λεωφ. Μαραθώνος 104) τις εργάσιμες

ημέρες από τις 09.00 έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’

αριθ. 443/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροπο-

ποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 108 της 2ης Π.Ε. της

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, λόγω τυ-

φλών οικοπέδων και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δε-

καπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης

πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21147

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 117276/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

2633/419/28-4-05 ΑΕΠΟ) με τροποποίηση σχεδίων και αλλαγή επωνυμίας,

του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με αυτόματο πλυντήριο-στε-

γνωτήριο (ΤΟΥΝΕΛ) & λιπαντήριο αυτοκινήτων, που βρίσκεται επί της

οδού Κλεισθένους & Πολυμνίας στον Γαργηττό Γέρακα, στο νέο φορέα

με την επωνυμία ‘’ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, η οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

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

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21151

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 106820/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της

‘’POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε.Π.Ε.’’, ισχύος 1.8 MW, στη θέση ‘’Πάτημα Καμάριζα’’ Δ.Ε. Καλυβίων,

Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

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

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21154

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 13329/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 699,96 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΤΡΙΛΟΒΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’,

στη θέση ‘’Γκροπέζα’’ του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής, η

οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να

ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέ-

ρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

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

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21156

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 13231/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

2092/2-09-2008  Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων) του συ-

νεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συ-

στημάτων και τροχών αυτ/των της ‘’ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS AE’’,

Λεωφ. Λαυρίου 15, Γλυκά Νερά, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-

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

της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ισολογισμοί Προσκλήσεις
Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655

www.ebdomi.com
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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

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία p f

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732
στις καλύτερες

τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Καθηγητής Μουσικής, αριστούχος, απόφοιτος του

Εθνικού Ωδείου, με πολυετή εμπειρία, παραδίδει μα-

θήματα Πιάνου, Αρμονίου, Μουσικής θεωρίας.

Τηλ. 6938 422 692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου, μεμονωμένα ή σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

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

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21159

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 109256/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 149,91 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΕΝΤΕ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη

θέση ‘’ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ’’ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες

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

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

2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21162

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 118175/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 199,98 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΙ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη θέση

‘’ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ’’ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, η οποία βρί-

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

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

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενι-

κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες

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

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

2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Βαλτετσίου 14   Βούλα  Τ.Κ. 166 73

Τηλ.:  210-8996433 Κινητό : 6932-529431 F x : 210-7510269
URL : www. fk s.g     -m  : fk s@gm .c m 

Βούλα 26 Ιανουαρίου 2010 - Αρ. Πρωτοκόλλου : 07/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ ΛΕΥΚΑΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα διεξαχθεί την Παρα-

σκευή 02/03/2012 και ώρα 09:00 στην σχολή του κ. Γ. Ζαντιώτη

(Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο Βάρης Τ.Κ. 16672).  

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συ-

νέλευση θα διεξαχθεί την ίδια μέρα (20/03/2010) και ώρα 18:00

στην σχολή του κ. Γ. Ζαντιώτη  (Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο

Βάρης Τ.Κ. 16672).       

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι :

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. για την χρήση της περιόδου από την ημέρα

εκλογής του μέχρι και σήμερα.

3. Αρχεραισίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Η συμμετοχή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προκειμένου να συνεχι-

σθεί η λειτουργία του Συλλόγου μας. 

Για τον «Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΜΑΡΚΕΤΟΣ Μ.ΦΑΡΑΚΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21164

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 110628/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 349,98 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΖΑΓΡΕΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη

θέση ‘’ΜΑΜΑΗ’’ Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής  της Περιφέρειας

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

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

μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον

ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα

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

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

87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο G , 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 Sp c -

s  n C n c  Hyp ns n
Am c n S c y f Hyp ns n
Μετεκπαιδευθείς εις M y  C n c

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
-m : mf z g u@h m .c m

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 -m : nn sm k u@y h .c m

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 D n d)
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 Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

T  ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

h p://k n s.g

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

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 (Oph h), DRCOph h

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Με ασθενοφόρο εξοπλίζεται ο Δήμος Ωρωπού

Του  ΛΟΓΟΥ το αληθές…Του  ΛΟΓΟΥ το αληθές…

Η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να μαθαίνει, είναι ένα

φαινόμενο που συνδέεται με τη διατήρηση και εξέλιξη της

ζωής, την εκπαίδευση, την πρόοδο και την ανάπτυξη πολι-

τισμού. Ωστόσο, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η μάθηση

δεν είναι πάντοτε επιτυχής και ολοκληρωμένη. Υπάρχουν

περιπτώσεις στις οποίες η μάθηση είναι δύσκολη, ελλιπής,

αποσπασματική ή και αποτυχημένη.    

Τα περισσότερα παιδιά όταν αρχίζουν τη φοίτησή τους

στο σχολείο και κυρίως στην πρώτη τάξη, έχουν κατακτή-

σει όλα τα φωνήματα και συμπλέγματα της μητρικής τους

γλώσσας, κατέχουν τις περισσότερες βασικές γραμματικές

και συντακτικές δομές της πρότασης (σε προφορικό επί-

πεδο), έχουν πλούσιο λεξιλόγιο (περίπου 14.000 λέξεις),

μπορούν να θυμηθούν και να επαναλάβουν λίστες από αριθ-

μούς και λέξεις τουλάχιστον πέντε ψηφίων, και έχουν κά-

ποια εξοικείωση με τα γραπτά σύμβολα (γράμματα) των

λέξεων. Ένα σημαντικό όμως, ποσοστό παιδιών της ηλικίας

αυτής, υστερεί  σε μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω δε-

ξιότητες, οι οποίες γίνονται εμπόδιο στην εκμάθηση, τόσο

του προφορικού και του γραπτού λόγου, όσο και των μα-

θηματικών. 

Συγκεκριμένα, οι δυσκολίες αυτές και τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα στη μάθηση και την

απόκτηση γνώσεων δεν φαίνεται ότι είναι ένα καινούργιο

θέμα. 

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

φορά πριν από περίπου 33 χρόνια. Ωστόσο, στις σύγχρονες
κοινωνίες, που η ανάγκη για περισσότερη, αλλά και ταχύ-
τερη απόκτηση γνώσεων είναι μεγαλύτερη, είναι επόμενο
ότι τα προβλήματα των ατόμων με τη μάθηση και από-
κτηση γνώσεων θα είναι περισσότερο έκδηλα.

Επιπλέον, η γενίκευση της εκπαίδευσης, η αναγνώριση

των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή και δυ-

σκολίες, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η ευαισθητο-

ποίηση των κοινωνιών στα θέματα των ατόμων με

αναπηρίες, συνέβαλαν στην ανα-

γνώριση της έννοιας και της πραγ-

ματικότητας των μαθησιακών

δυσκολιών ως ιδιαίτερου ζητήμα-

τος με εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστά-

σεις. 

Ένας συνοπτικός και ευρέως αποδεκτός ορισμός που θα

μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ο εξής: 

“οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος
αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκ-
δηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομι-
λίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των
μαθηματικών ικανοτήτων “.

Αυτό που έχω να συμβουλέψω σε όλους τους γονείς που

υποψιάζονται ανάλογο πρόβλημα, είναι ότι το «κλειδί» βρί-

σκεται στην έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση. Η δυσ-

λεξία  είναι πρόβλημα, δεν είναι ασθένεια. Αργά ή

γρήγορα, τα παιδιά που το αντιμετωπίζουν θα δυσκολευ-

τούν να συνεχίσουν ομαλά την διαδικασία της μάθησης. 

Σε επόμενο φύλλο θα αναφερθούμε αναλυτικά στα χαρα-

κτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυ-

σκολίες.

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙA

Τηλ.: 6939025280

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ένα ολοκαίνουργιο, υπερσύγχρονο και πλή-

ρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο παρέλαβε ο

Δήμος Ωρωπού, ως ένα από τα ανταποδο-

τικά οφέλη της Διαχείρισης Εθνικού Συστή-

ματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.)

Η παραλαβή του ασθενοφόρου εμπλουτίζει

σημαντικά τις υφιστάμες υποδομές Υγείας

του Δήμου Ωρωπού. Ο Δήμος αναβαθμίζε-

ται, νοικοκυρεύεται και θέτει ισχυρές βά-

σεις για τα επόμενα χρόνια. 

"Κάνουμε πράξη ένα μακρόχρονο και δίκαιο
αίτημα των κατοίκων της περιοχής", δή-

λωσε ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικο-

νομάκος ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο

στην Υγεία του Δήμου. 

Στη σύντομη ομιλία του είπε μεταξύ άλλων: 

"Πρόκειται για την υλοποίηση μιας προ-
γραμματικής δέσμευσης στην βάση της κοι-
νωνικής πολιτικής που εφαρμόζουμε
απαρέγκλιτα. 

...βρισκόμαστε μόνο
στην αρχή των ενερ-
γειών για την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών,
κάνουμε το παν για να
αναβαθμίσουμε τις υπη-
ρεσίες υγείας -στις δύ-
σκολες μέρες που
περνά ο πολίτης- και θε-

σπίζουμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες όλων, χωρίς καμμία εξαίρεση".
Το στοίχημα του Δημάρχου, όπως είπε,

είναι να "να γινόμαστε χρήσιμοι στην κοι-
νωνία όχι γιατί κάνουμε τα συνηθισμένα,
αλλά γιατί έχουμε τη βούληση να κάνουμε
όλα όσα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
απαιτήσεις".

Ο Γιάννης Οικονομάκος δήλωσε ακόμη ότι το

ασθενοφόρο είναι

περιουσία του Δήμου

και θα συμβάλλει

στην αντιμετώπιση

περιστατικών που

αφορούν αποκλει-

στικά στους κατοί-

κους των περιοχών

του Δήμου. Πιστεύει

δε ότι όποια γραφειοκρατικά προβλήματα,

από πλευράς πολιτείας, θα ξεπεραστούν.

Ξεκαθάρισε ακόμη σε όλους τους τόνους,

ότι "η Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια να παραμείνει το Πολυϊα-
τρείο της Σκάλας Ωρωπού στην έδρα του
Δήμου, να εκσυγχρονιστεί το Κέντρο
Υγείας Καπανδριτίου και ταυτόχρονα να
ενισχυθούν τα περιφερειακά ιατρεία".

Αριστερά ο Δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος δεί-
χνει τον εσωτερικό χώρο του ασθενοφόρου.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών  

για ατυχήματα στα σχολεία

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαίσια

επιμόρφωσης των Εκπ/κών διοργανώνει  Βιωματικό Σεμινά-

ριο Πρώτων Βοηθειών, με τίτλο: «Ατυχήματα στα  Σχολεία,
Επιδέσεις  Τραυμάτων,  Λιποθυμίες  και  Αιμορραγίες.»
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τον επιμορφωτή Ζα-

χαρή Παναγιώτη, μέλος του Ερυθρού Σταυρού, στο 1ο Γ/σιο

Παλλήνης, (16ο χλμ  Λεωφ.  Μαραθώνος) στις 21 Φεβρουα-

ρίου και ώρα:  11.30 – 14.00.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την  Πέμπτη, 16/02/2012, στα

αναγραφόμενα Tηλέφωνα ή στο E-mail. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευ-

κολύνουν τους  Εκπ/κούς ώστε να μην υπάρξουν απώλειες

διδακτικών ωρών.                                                                                                     
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Στην πόλη Νάπιερ της Ν. Ζηλανδίας διε-

ξήχθη, από 31/12/2011 – 10/01/2012, το

παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας για

σκάφη τύπου OPTIMIST. Μια διοργάνωση

άρτια οργανωμένη σε θέματα φιλοξενίας,

ενημέρωσης και προγραμματισμού των

αγώνων. Κατά γενική ομολογία ήταν από

τις καλύτερες που έχουν γίνει μέχρι σή-

μερα.

Η μόνη δυσκολία ήταν οι καιρικές συνθή-

κες, όπου στη διάρκεια του πρωταθλήμα-

τος επικρατούσε βροχή και άνεμοι μετα-

βλητών διευθύνσεων που δυσκόλευαν

την προσπάθεια των αγωνιζομένων.

Οι συμμετοχή ήταν 210 αθλητές και

αθλήτριες από 48 χώρες. Τη χώρα μας

εκπροσώπησαν δυο αθλητές και μια

αθλήτρια

Ο Χουσιάδας Κωνσταντίνος (Ν.Α.Ο.Βού-

λας) που κατετάγη 174ος στη γενική κα-

τάταξη

Η Ζαμίτ Μιρέλα (Ν.Ο.Κέρκυρας) που κα-

τετάγη 189η στη γενική κατάταξη

Ο Σταυριανόπουλος Δημήτρης (Ν.Ο.Χαλ-

κίδας) που κατετάγη 204ος στη γενική

κατάταξη. Τους αθλητές προπονεί ο προ-

πονητής του Ν.Α.Ο.Βούλας  Μαλατέστα

Ζαννέτο. Οι αθλητές/ρια ήταν οι εξής: 

Ο αθλητής Χουσιάδας Κων/νος (φωτο)

στη 2η μέρα των αγώνων στη 2η ιστιο-

δρομία κατέλαβε την 1η θέση στην μπλε

ομάδα των αγοριών που συμμετείχε.

Όταν το Σάββατο,11  Φεβρουαρίου  ξεκίνη-

σαν οι τελευταίοι αγώνες για το πρωτά-

θλημα της Α2  Εθνικής Κατηγορίας στην

επιτραπέζια αντισφαίριση, ο  ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥ-

ΛΑΣ  είχε το πλεονέκτημα λόγω καλύτερου

συντελεστή στα σετ από τους άλλους δύο

διεκδικητές (ΑΟ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ κ ΠΟ-

ΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ).

Στους πρώτους δύο αγώνες  ο Άρης κέρ-

δισε με 4-0 το ΛΟΥΤΡΑΚΙ αλλά εξακολου-

θούσε η τριπλή ισοβαθμία που έδινε το

πρωτάθλημα στον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

Στον τελευταίο όμως αγώνα έγινε η μεγάλη

έκπληξη  όπου το ΛΟΥΤΡΑΚΙ έχασε με 4-2

από το ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  και έτσι η ισοβαθμία

από τριπλή (που ευνοούσε τον ΑΡΗ) έγινε

διπλή (ΑΡΗΣ- ΠΑΓΩΝΑ ) η οποία όμως ευ-

νοούσε τον  ΑΟ ΠΑΓΩΝΑ.

Έτσι η ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ στέφθηκε πρωτα-

θλήτρια ενώ ο ΑΡΗΣ με ισοβαθμία δεύτερος

και θα διεκδικήσει την άνοδο του  στην Α1

ΕΘΝΙΚΗ  κατηγορία σε αγώνα μπαράζ.

Για την ίδια κατηγορία η γυναικεία ομάδα

έχασε με 4-3 τόσο από την ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑ-

ΡΙΑΣ όσο και από την ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ. Το αν θα

παραμείνει ή όχι στην κατηγορία της θα

εξαρτηθεί από τις 3 τελευταίες συναντή-

σεις, που θα έχει με τις ομάδες  ΑΟΣ   ΤΕ-

ΛΑΜΩΝ, ΑΣ  ΠΕΡΑ και ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Με μια νίκη κατά προτίμηση με τον ΤΕΛΑ-

ΜΩΝΑ θα παραμείνει στην κατηγορία της.

Για τις άλλες κατηγορίες ο ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΤΗΣ κέρδισε με 4-0 την ΜΑΚΑΜΠΗ και 4-1

την ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ, ενώ στις γυ-

ναίκες ο ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με   4-2  τον

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ και 4-1 τους ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕ-

ΛΙΣΙΩΝ. Η γυναικεία ομάδα του ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΤΗ έχασε με 4-1 από τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ

και επίσης με 4-1 από τον ΚΑΡΕΑ  ενώ   η

ομάδα ανδρών  του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε

με  4-2 την ΧΑΛΚΙΔΑ και έχασε με το ίδιο

σκορ από τον ΔΙΟΝΥΣΟ.

Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης (18-40 ετών)

Με επιτυχία διεξήχθησαν την Κυριακή 12.02 οι αγώνες ανεξάρτητων που διορ-

γανώνει για 8η συνεχόμενη χρονιά ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης.

Παρά τον βροχερό καιρό στους αγώνες έλαβαν μέρος 31 άντρες και 4 γυναίκες

από 18-40 ετών.

Στους άντρες την πρώτη λύση κατέκτησε για μια ακόμη χρονιά ο Παναγιώτης

Φωτάκης, την δεύτερη ο Χρήστος Λεγάντης και τις τρίτες οι Σαλώμ Ηλίας και

Μπαρτσακούλιας Παναγιώτης.

Στην κατηγορία των γυναικών η Κουκά Μίρκα επικράτησε πολύ δύσκολα της δεύ-

τερης Πετρή Ναυσικάς. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Παντελάκη Μαρία και την τέ-

ταρτη η Μανωλέσου Αλεξάνδρα. 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί για τις ηλικίες από

40 ετών και πάνω. 

Πρωταθλήτρια στέφθηκε 

η “Παγώνα” Πάτρας

Την τέταρτη ήττα μέσα στο

2012 γνώρισε ο ΓΣ Κορω-

πίου από την Ακαδημία Πά-

τρας με σκορ 26-21. Η

ομάδα των Μεσογείων έχει

πολλά παράπονα από την

διαιτησία καθώς από τα

πρώτα λεπτά έδειξαν τις

διαθέσεις τους καθώς φόρ-

τωσαν με πολλές δίλεπτες

αποβολές τους παίκτες του

Dragan Janca. Επόμενος

αγώνας είναι το ντέρμπι με

αντίπαλο το Λουτράκι στο

κλειστό Γ .Παπασιδέρης το

Σάββατο 18\2 στις 6 το από-

γευμα.
Ακαδημία Πάτρας: Διαμαντο-

πουλος, Παπαπαυλου 1,Φατου-

ρος 1, Σακελλαροπουλος 4,

Νιαβης, Τριανταφυλλου, Σινου-

ρης 3, Δεμιρης 2,Παπαγιανο-

πουλος 11,

Καλλουδης, Κοτσιρας, Τρουπης

5, Ιμερ, Λυγκας.

Γ. Σ. Κορωπιου: Μπεκρης, Αλε-

ξανδρης, Τολιας 2, Κωνστας 2,

Γιαντσα 4, Περρος, Αγαπητος,

Σουρλαντζης 2, Χρηστου, Δη-

μοπουλος 5, Ντουνης 1, Τσιλια-

κος, Αναγνωστου5, Κατσικης.

Διαιτητές- Μεντζελοπουλος,

Αβραμης.

Διλεπτα- 6/4     πεναλτυ- 5/6,

3/4 

“ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ OPTIMIST”

ΗΤΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ... από τον Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17 – 21 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 37 – 27 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.-ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 34 – 24  

ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ-Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 28 – 20   

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ-Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 27 – 21

Βαθμολογία :

1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 7 14 216-159

2 .ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 7 9 163-149

3. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 7 9 172-170   

4. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ 7 7 172-172            

5. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7 7 184-155 *

6. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 6 167-155

7. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 7 6 188-184

8. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 7 5 146-157

9. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 7 4 161-193

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.                                    7       0      124-209

* Ο Παράδεισος Αμαρούσιου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.
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ΕΣΚΑΝΑ Α ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ 31-56

Αρκετά καλή εμφάνιση και νίκη με διαφορά

των Νεανίδων σε ένα δύσκολο γήπεδο και

με μια σκληρή ομάδα (15/2). Η ομάδα των

Νεανίδων έφτασε τις 4 νίκες και 2 ήττες

ενώ μένουν ακόμη 4 αγωνιστικές.

Δεκάλεπτα: 02 - 17, 11 - 26, 22 - 38, 31 - 56

Διαιτητές: Αλεβίζος, Δαφαζάνογλου

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  (Τασιόπουλος):  Κλιάεβιτς 5,

Αποστολοπούλου, Βουδούρη , Μελά 11, Δημέλη

9, Ασκιανάκη 2, Φωκιανού 2, Κύρου 8, Καλογε-

ροπούλου, Σιδηροπούλου 19, Μιχαλοπούλου.

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ 39-88

Η ομάδα των γυναικών γύρισε νικήτρια

από το ταξίδι στην Πάτρα (13/2).  Ο

c ch Δάγλας χρησιμοποίησε και τις 12

παίκτριες που είχε στο δυναμικό του οι

οποίες και σκόραραν όλες.  Η ομάδα

του Πρωτέα έπαιξε με τέσσερις νεάνι-

δες οι οποίες σκόραραν συνολικά τους

33 από τους 88 πόντους, με πρώτη σκό-

ρερ της ομάδας την Ειρήνη Στυλιαρά.

Δεκάλεπτα : 4-26, 14-47, 27-72, 39-88

Διαιτητές:  Κωνσταντινίδου , Μούτσιος

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλιόπουλος): Αδαμοπούλου,

Μανούση, Πέτρου 3, Τσίρου 17(1), Καραίνδρου 4, Δι-

πλάρου 3(1), Πολλαλή 2, Τσαγανά 6, Τσέντζερα 4

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας, Κουρμούλης):   Γριμπα-

βιώτη 2,  Βαλέτα 9,  Σπαθάρου 7(1),  Μπαρμπερίδου  6,

Κασάπογλου 4,  Σιδηροπούλου 6,  Τσέρου 8,  Νικολο-

πούλου 12,  Κύρου 5(1),  Στυλιαρά 16, Μελά 6,  Ισκίο-

γλου 8.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/12 ΕΣΚΑΝΑ Α ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,

ΝΕΟ ΚΛ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  20:30 , ΚΡΟΝΟΣ -

ΠΡΩΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/12 ΕΣΚΑΝΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ,

ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 09:00 , ΠΡΩΤΕΑΣ - ΕΥΡΙΑΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/12  Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,

ΚΛ. ΕΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  12:00, ΤΕΡΨΙΘΕΑ  -

ΠΡΩΤΕΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/12 ΕΣΚΑΝΑ Α'  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ-

ΔΩΝ, ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 15:15, ΠΡΩΤΕΑΣ  - ΚΡΟ-

ΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21167

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 13567/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 199,88 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ ΔΥΟ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη

θέση ‘’ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ’’ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας  της Περιφέ-

ρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη

Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-

φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμ-

φέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21173

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 13341/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 199,88 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’,

στη θέση ‘’Πολέμε’’ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας  της Περιφέ-

ρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη

Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-

φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμ-

φέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21175

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 110668/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού, μέγιστης ισχύος 499,89 ΚWp, της εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΣΥΗΝΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη

θέση ‘’ΝΟΚΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ’’ Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της

Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμε-

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

τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει

έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-

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

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

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21176

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος

η με αρ. πρωτ. 109320/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρισης Πε-

ριβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού

Σταθμού, μέγιστης ισχύος 899,84 ΚWp, της ‘’ΚΟΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕ-

ΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, στη θέση ‘’ΒΑΡΑΜΠΑΣ’’ του Δήμου Μαρκοπούλου

Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε

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

της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

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

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

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21177

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 8685/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.

2927/07/25-11-2008 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυν-

τηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της ‘’ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ’’, Αθηνάς 7Β

(πρώην 43-45), Βουλιαγμένη, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδια-

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

της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε

έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/2/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 21180

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

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

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 101267/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 2545/08

ΑΕΠΟ) και τροποποίηση του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων

‘’ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ’’, που βρίσκεται επί της Λ. Αθηνών-Καπαν-

δριτίου, Καπανδρίτι, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου

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

απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο

συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.  ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Νίκες και ήττες του Πρωτέα Βούλας




