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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Τα “καραγκιοζάκια” που διαθέτουν ένα ετερόφωτο,

ετεροκίνητο και ετετοκαθοριζόμενο μεγάλο βήμα,

άρχισαν εκ προοιμίου να στηλιτεύουν, να υποσκά-

πτουν, να καταγγέλουν την “πολιτική του πεζοδρο-

μίου”.

Αυτό ακριβώς για το οποίο τρέμουν.

Τις λαϊκές αντιδράσεις στα αναμε-

νόμενα νέα και παλιά αντιλαϊκά

μέτρα, που έχουν οδηγήσει και οδη-

γούν το λαό σ’ ακόμη μεγαλύτερη

εξαθλίωση.

“Ο λαός ψήφισε”. Πάει και τελεί-

ωσε! Τώρα να πάει στην άκρη, για 3-

4 χρόνια και “να βγάλει το σκασμό”.

Εχουμε κυβέρνηση, έχουμε κοινο-

βούλιο, έχουμε “αντιπροσώπους”.

Αυτά τους βολεύουν, αυτά λένε και τα διάφορα

“σοβαρά” φερέφωνα. Αυτό μας έλειπε τώρα, να

κάνει κουμάντο ή να υπολογίζουμε “το πεζοδρό-

μιο”!

Ποιο είναι όμως το “πεζοδρόμιο”;

Το “πεζοδρόμιο” που οι “ήσυχοι” και βολεμένοι “νοι-

κοκυραίοι” το απεχθάνονται!

Το “πεζοδρόμιο” είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο

δικαίωμα. Λέει το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος

του κράτους: «”οι Ελληνες έχουν δικαίωμα να συ-
νέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα” (άρθρο 11 par.1).

“Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπο-
ρεί να παρίσταται η αστυνομία” [...] (§ 2).

“Να παρίσταται” η Αστυνομία. Κι όχι οι στρατιωτι-

κής δομής κι εξάρτησης ομάδες των ΜΑΤ, που φλο-

μώνουν αδιακρίτως τους συγκεντρωμένους με

χημικά, που βαράνε κτηνωδώς με τη χειρολαβή των

γκλομπς, που κλωτσάνε με τις μπότες τους βά-

ναυσα όποιον έχει την ατυχία να πέσει στα χέρια
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 3

του Κώστα
Βενετσάνου

Αγώνες ψαρέματος 
με καλάμι

Σελίδα 23

Σελίδα 10

ΣΣττηη  χχώώρραα  ττοουυ  ττίίπποοτταα!!

Κινδυνεύει με κατάσχεση
από προηγούμενα χρέη εκατομμυρίων

Η πολιτική του 

“πεζοδρομίου”

Ο Γρ. Κασιδόκωστας ζήτησε την κατεδάφισή του, μόλις ανέλαβε καθήκοντα. Τώρα ο Σπ. Πανάς ζητάει την
αναστολή της κατεδάφισης! Πρόκειται για το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών του τέως Δήμου Βάρης.

Σελίδα 3 

Σελ. 
24 

Κατεδαφίζεται

το Γυάλινο στη

Βάρκιζα;

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 1

τους, που τρομοκρατούν με βομβίδες “κρότου - λάμ-

ψης”, που εξευτελίζουν με το χειρότερο τρόπο

όποιον βρουν μπροστά τους ή συλλάβουν. Παραδό-

ξως δε, ουδέποτε συλλάμβάνουν τους κουκουλοφό-

ρους ταραξίες. Αυτοί, ΔΕΝ είναι Αστυνομία. Αυτοί

είναι ειδικός στατός καταστολής οποιασδήποτε αν-

τίδρασης κατά της κυβερνώσας εντέχνως μειοψη-

φίας, κατασκευασμένης παντιοτρόπως από την

άρχουσα κάστα του εγχώριου και αλλοδαπού χρημα-

τιστικού κυρίως κεφαλαίου.

Η κακή και δικολαβίστικη χρήση της παραγράφου

δύο, αναιρεί - καταργεί, στην ουσία την ισχύ της πα-

ραγράφου ένα. Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κλπ.

Ακούστε, διαβάστε, κατανοήστε. Εδώ, σήμερα, ΔΕΝ

είμαστε όλοι κορόιδα.

Ή θέλουμε να έχουμε μια ευνομούμενη πολιτεία κι

ένα κράτος δικαίου  (όχι τυπικό, αλλά ουσιαστικό) και

επομένως ως προϋπόθεση, δικαιοσύνης ή θα γυρί-

σουμε στη βαρβαρότητα. Καταλάβετέ το!

Ευθύνες δεν ζητάω από τα “λευκά γάντια”. Αυτοί δεν

λερώνουν τα χέρια τους. Η βρώμικη σκέψη τους χρη-

σιμοποιεί άλλους εγκάθετους να λερώνουν τα χέρια

τους.

Αυτοί είναι οι κυβερνώντες - όσοι εξ αυτών εκόντες

- άκοντες - που “νομιμοποιούν” την αδικία, την αρ-

παγή, την καταπίεση, τον εξευτελισμό, τη δουλοποί-

ηση του πληθυσμού.

Είναι η δικαιοσύνη που βρίσκεται συνήθως “εν υπνώ-

σει”, εν αδρανεία - αντικειμενική ή και υποκειμενική -

και ενδεχομένως, ενίοτε και σε προσωποληπτικές

διακρίσεις. Ετσι που όταν κάποιος δικαστής διακονεί

ενσυνείδητα και εν επιγνώσει τον ρόλο του, το κα-

θήκον του, να ηρωοποιείται και δικαίως!

Είναι η αστυνομία και διάφορες εκτελεστικές υπηρε-

σίες. Είναι αυτοί που κυρίως “λερώνουν τα χέρια

τους”, ενεργώντας τις βρωμιές της αθέατης κάστας.

Χωρίς όλους αυτούς, οι απάνθρωπες βρωμιές θα έμε-

ναν στο βρώμικο μυαλό της κάστας.

Γι’ αυτο, όταν ο “κυρίαρχος” λαός παίρνει την υπό-

θεση στα χέρια του και βροντοφωνάζει στα πεζο-

δρόμια και στις πλατείες, τη θέλησή του, κυβερνών-

τες, δικαιοσύνη και αστυνομία να είναι

ευχαριστημένοι και να τον συνδράμουν. Εκεί εξ’

άλλου ανήκουν. Στο λαό. Και αυτόν οφείλουν να υπη-

ρετούν.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Εθελοντές στο Κάμπινγκ Σελ. 6

Δωρεάν δρομολόγια για μπά-
νια στην Αγ. Μαρίνα Σελ. 7

Κατασκήνωση για παιδιά της
Παλλήνης Σελ. 7

Ζώντας στην εποχή της μετα-
δημοκρατίας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ο Αποστόλης ο Ελασίτης και οι
μούμιες του Περισσού
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Εξωθείται σε πολτοποίηση
η Ευρωζώνη; Σελ. 9

Δωρεάν διακοπές σε όλο τον

κόσμο! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Προωθούμενες καλλιέργειες
στις εδαφολοκλιματικές συνθή-
κες της Ανατ. Αττικής Σελ. 12

Παραχώρηση χρήσης ακινήτων

και γης στην Ανατ. Αττική από Πε-

ριφέρεια Αττικής Σελ. 17

Εκατομμύρια ευρώ λιμνάζουν

για ευάλωτες κοινωνικές ομά-

δες στην Ελλάδα Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η πολιτική του “πεζοδρομίου”

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2012

Όπως σας έχω πληροφορήσει, δυστυχώς δεν θα μπο-

ρέσω να παραστώ στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

λόγω μιας οφθαλμολογικής επέμβασης που έπρεπε να

γίνει. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο της

Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας επαναβεβαι-

ώσω ότι η Ελλάδα είναι απόλυτα αποφασισμένη να εκ-

πληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την

πρόσφατη συμφωνία διάσωσης.

Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας αποδέχεται την ιδιοκτη-

σία του προγράμματος σταθεροποίησης και είναι πλή-

ρως δεσμευμένη στους στόχους, στους αντικειμενικούς

σκοπούς και σε όλες τις βασικές πολιτικές του Προ-

γράμματος.

Θα επιταχύνω την εφαρμογή του Προγράμματος με έμ-

φαση στον τομέα των Ιδιωτικοποιήσεων.

Βεβαίως, υπάρχει το ζήτημα ορισμένων αναγκαίων τρο-

ποποιήσεων του Προγράμματος, ώστε να ελεγχθεί η

άνευ προηγουμένου ανεργία και να ανασχεθεί η κατα-

στρεπτική ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα για πέμ-

πτο συνεχές έτος. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί,

επίσης, η επίτευξη όλων των στόχων.

Προσβλέπω σε συνάντησή μας, ευθύς ως οι γιατροί μου

επιτρέψουν να ταξιδέψω.

Αντώνης Κ. Σαμαράς

Τώρα είναι αλλιώς...

Οσα ακούγαμε πριν τις εκλογές ότι θα κάνει

η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον

θα πρέπει να τα ξεχάσουμε στο κοντινό μέλ-

λον. Το μακρινό ...αόρατο.

Οι αυξήσεις του επιδόματος ανεργίας και οι

συλλογικές συμβάσεις πάνε πίσω και ...βλέ-

πουμε.

Αυτό βγαίνει αβίαστα και από δηλώσεις με-

τεκλογικές, αλλά και από την επιστολή που

απέστειλε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-

ράς δια χειρός Κάρολου Παπούλια στην

“υψηλής κρισιμότητας” όπως έλεγαν Σύνοδο

κορυφής.

Παραθέτουμε παραπλεύρως την επιστολή.

Οι επισημάνσεις είναι δικές μας.
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Μια πολύ όμορφη βραδιά, με βα-

θειά αμφίδρομα νοήματα απόλαυ-

σαν όσοι βρέθηκαν στο θεατράκι

Βέμπο στη Βούλα, την Τετάρτη

27/6, όπου τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ

(ΚΑΑΠΑΑ), παρουσίασαν μία πα-

ράσταση με τίτλο “Η χώρα του τί-

ποτα”, “Ζήτω ο τιποτέλης”.

Εβγαλε λόγο και ο Δήμαρχος της

χώρας του τίποτα, για τα τιποτένια

έργα που θα έκανε!!!

Τα παιδιά πάνω στα αναπηρικά κα-

ρότσια περίμεναν με αδημονία να

ξεκινήσει η παράσταση και όταν

ξεκίνησε έδωσαν τον καλύτερο

εαυτό τους. Η μεγαλύτερη αποζη-

μίωση, το χειροκρότημα που το

έδωσε, είναι αλήθεια, η κερκίδα με

θέρμη.

Την εκδήλωση εμπλούτισαν δύο

παιδικές χορωδίες: η χορωδία του

3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

Vive voce και η Παιδική Χορωδία

του Λαυρίου “Animus”, που ταξίδε-

ψαν από το όμορφο Λαύριο στη

Βούλα. Κοινός κρίκος των δύο χο-

ρωδιών, ο μαέστρος και δάσκαλος

Θοδωρής Κωνσταντόπουλος, που

απέσπασε πολλά συγχαρητήρια.

Και όπως ακούστηκε από τον πα-

ρουσιαστή της εκδήλωσης Στ. Χα-

τζηστέφανο, και οι δύο χορωδίες,

ανάλογα με το χρόνο ζωής τους,

έχουν μεγάλες επιτυχίες.

Πολύ σημαντική η δουλειά της λο-

γοθεραπεύτριας, Λίνας Συμεωνί-

δου, που φάνηκε πάνω στα παιδιά.

Πολλοί οι εθελοντές συντελεστές

της εκδήλωσης που τους αξίζουν

συγχαρητήρια.

Υπεύθυνη η Ν. Καραγιάν, στα

πλαίσια του πολιτιστικού Ιούνη,

που οργάνωσε ο Δήμος 3Β.

Από τη Δημοτική Αρχή, η μόνη πα-

ρουσία, ο Παντελής Κασιδόκω-

στας.

Α. Μπουζιάνη

Η χώρα του τίποτα και ο τιποτέλης Κατεδαφίζεται το

Κέντρο εικαστικών

τεχνών στη Βάρκιζα

Το κτίριο της φωτογραφίας είναι το Κέντρο Εικα-

στικών Τεχνών στην παραλία της Βάρκιζας, που

ανακαινίστηκε από τον τ. δήμαρχο Βάρης Παν. Κα-

πετανέα.

Το απίστευτο είναι ότι ο ενοποιημένος Δήμος  των

3Β προκάλεσε την κατεδάφισή του, στην αρχή της

ανάληψης της παρούσας Δημοτικής Αρχής. 

Συγκεκριμένα ο τ. δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας είχε

καταγγείλει ως αυθαίρετο το Κέντρο εικαστικών τε-

χνών στη Βάρκιζα (το Γυάλινο) προς την Περιφέ-

ρεια και ζητούσε την κατεδάφισή του. (Σ.σ. δεν μας

παραξενεύει γιατί έχουν προηγηθεί δύο κτίσματα

στη Βουλιαγμένη (το Λίλα και οι Νηρηίδες), επίσης

κοινόχρηστα κτίρια.

Οπως ενημέρωσε το σώμα ο επικεφαλής της αντιπο-

λίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος (25/6 στο Δ.Σ.): «πή-
γαμε και αυτοκαρφωθήκαμε στην Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου ότι αυτό το κτίριο είναι πα-
ράνομο· δώστε μας πρωτόκολλο κατεδάφισης. Κι
αφού μας δώσανε, σήμερα προσπαθούμε να το αλ-
λάξουμε και λέμε να προσβάλλουμε την απόφαση
που εμείς προκαλέσαμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Λυδία Αργυροπούλου,

που έριξε τις ευθύνες στην ηγεσία τονίζοντας:

«εσείς κ. Δήμαρχε ανακινήσατε το θέμα της Βάρκι-

ζας. Το κτίριο πριν ανακαινιστεί ήταν νόμιμο. Ο

δήμος Βάρης επί Καπετανέα έβγαλε άδεια για την

ανακαίνιση. Γιατί να πάμε να γκρεμίσουμε ένα κοι-

νόχρηστο κτίριο και τώρα πάμε να προσβάλλουμε

αυτή την αίτηση ανακοπής, που έκανε ο προηγού-

μενος δήμαρχος; Αυτό έχει ξεσηκώσει όλο τον

κόσμο στη Βάρκιζα.

Ισως ο λόγος που πιθανόν να σωθεί το “Γυάλινο” είναι

αυτό που είπε ο Ηλέκτρα Τσιριγώτη, ότι το κτίριο κρί-

θηκε παράνομο γιατί δεν έγινε μετά την ανακαίνισή

του αλλαγή χρήσης. «Αν πρέπει να κατεδαφιστεί το

“Γυάλινο” τότε πρέπει να κατεδαφιστεί και το “Κα-

στέλλο” στο Καβούρι, που είναι η ίδια περίπτωση. Το

περίεργο είναι ότι ο ΟΡΣΑ απάντησε για το “Γυάλινο”

ενώ δεν έχει απαντήσει για το “Καστέλλο”.

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμαρχος που υποσχόταν τα πάντα τίποτα, στη χώρα του τίποτα!

Ολα τα παιδιά έπαιξαν με πολύ σοβαρότητα το ρόλο τους.
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Στο δρόμο της περσινής επιτυχημένης

νέας πορείας, των καθιερωμένων  πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων «Σφήττεια»,

και τα φετεινά τα οποία χωρίζουν σε

δύο περιόδους με αντίστοιχες θεματι-

κές: 

Η πρώτη περίοδος αρχίζει την Κυ-

ριακή 1 Ιουλίου και τελειώνει την Κυ-

ριακή 15 Ιουλίου και περιλαμβάνει την

θεματική της Τέχνης: Θέατρο, Οπερα

(Εθνική Λυρική Σκηνή), βυζαντινές και

παραδοσιακές χορωδίες, μουσικές συ-

ναυλίες, εκθέσεις,  ζωγραφικής, οινο-

ποιών και τοπικών παραγωγών συνθέ-

τουν μια  ενδιαφέρουσα πολιτιστική

«περιήγηση». 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις στον πίνακα 

Παραδοσιακοί χοροί 

στη Σαρωνίδα

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας οργανώνει το 6ο φε-

στιβάλ παραδοσιακών χορών, το Σάββατο 30 Ιουνίου, στις

9μ.μ. στην πλατεία Σαρωνίδας.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ και 

ΜΠΑΝΙΟ στο ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Στο μικρό και καταπράσινο νησάκι Αγκί-

στρι κάνουν την επόμενη εξόρμηση η

Εναλλακτική Δράση.  Πεζοπορία 1 ώρας,

κολύμπι σε μία από τις παραλίες και πο-

δηλατάδα το γύρο του νησιού.

Ραντεβού  στις 7 το πρωϊ στο λιμάνι του

Πειραιά, στην προβλήτα που φεύγουν τα

πλοία για Σαρωνικό.

Δηλώσεις συμμετοχής  Μαρία Κορομηλά

2108991145  και  6940308757           

Εmail ena.drasi@gmail.com

Τετάρτη  4  Ιουλίου στις 9 μ.μ.,

βραδιά πανσέληνου στο Κάμ-

πινγκ με συλλογική κουζίνα

(φαγητό και ποτό θα φέρει ο

καθένας), μουσική και νυχτε-

ρινό μπάνιο.  

Παράλληλα γίνονται, ερασιτε-

χνικά αθλήματα μπιτς-βόλεϋ,

τρέξιμο και δίαθλο (κολύμπι και

τρέξιμο), που τώρα μπορούν να

γίνουν στο κάμπινγκ. Για τα

αθλήματα οι ενδιαφερόμενοι να

επικοινωνούν με τον Πέτρο

Βλάχο 694450823.  

Πληροφορίες

Στέλιος   6934239530

Εβελίνα  6970308448                    

«Σφήττεια 2012 - Τέχνη και Παράδοση»  

ός

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ 

στο Κάμπινγκ Βούλας

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ

ΒΑΡΚΙΖΑ

Την  Παρασκευή 6 Ιουλίου οι   ΠΟ-

ΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   προγραμ-

ματίζουν  βραδινή  ποδηλασία στην

παραλία  Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρκιζας, -Καβουρίου.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από

την  αφετηρία  του Τραμ στη

Βούλα, 9μ.μ. και ακολουθώντας

την παραλιακή θα φτάσουν Βάρ-

κιζα και θα επιστρέψουν στο Κα-

βούρι για ποτό, κολύμπι και..

Υπεύθυνοι ενημέρωσης Σπύρος

Αργύρης 5948898245  

“Στης θάλασσας την αγκαλιά,

βαρούν λαούτα και βιολιά”

Ο Χορευτικός Λαογραφικός Ομιλος Ανα-

βύσσου οργανώνουν χορευτική παράσταση

με τίτλο: «Στης
θάλασσας την
αγκαλιά, βα-
ρούν λαούτα
και βιολιά», το

Σάββατο 30 Ιου-

νίου στις 9 το

βράδυ, στην

πλατεία Ηρώων

Αναβύσσου.



Εκδηλώσεις του Δήμου 3Β
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια από Πόντο, Κρήτη και

Θράκη, στο θέατρο Βέμπο, Σάββατο 23 Ιουνίου στις 9μ.μ.

Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο
Το Σάββατο, 30 Ιουνίου, ώρα 21:00 θα δοθεί Μουσική πα-

ράσταση "Ο ποιητής συναντά τον στιχουργό", αφιέρωμα

στο Νίκο Γκάτσο, στο θέατρο Βέμπο.

“Το μεγάλο μας Τσίρκο” 
Την Κυριακή 1η Ιουλίου, στις 8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία”

θα δοθεί η παράσταση “Το μεγάλο μας Τσίρκο” από την

θεατρική ομάδα του 1ου Λυκείου Βούλας.

Κυριακάτικοι περίπατοι
μετά ...μουσικής

Ο θεσμός της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης με παράλλη-

λες συναυλίες της Φιλαρμονικής του Δήμου Μαρκοπού-

λου στην κεντρική πλατεία, επανέρχεται, μετά το

περυσινό καλοκαίρι που πρωτοεφαρμόστηκε με μεγάλη

επιτυχία.

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου, στο περσινό εγχείρημα

της Δημοτικής Αρχής για «ανάσες» πολιτισμού, με συνθήκες

ανθρώπινες, χωρίς αυτοκίνητα, το καθιέρωσε πλέον.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου, αναλαμβάνει να

«ντύσει» μουσικά τις καλοκαιρινές βραδιές, με το εξαιρε-

τικό ρεπερτόριό της.

Γι’ αυτό, κάθε Κυριακή, ραντεβού στην πλατεία, από 8μ.μ.  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου προσκαλεί στην καλο-

καιρινή καμπάνια με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη βι-

βλιοθήκη» από 30 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου. Το Future

library στηρίζει και διοργανώνει σε 68 βιβλιοθήκες από όλη

τη χώρα Καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης, δημιουργι-

κότητας και καινοτομίας.

Προσκαλούν παιδιά και έφηβους να πάνε  στη βιβλιοθήκη,

να διαβάσουν παραμύθια, να παίξουν παιχνίδια, να παρα-

κολουθήσουν θέατρο, να κατασκευάσουν κούκλες, να πει-

ραματιστούν με το νερό, να φυτέψουν λουλούδια, να

κάνουν graffiti και άλλα πολλά εργαστήρια.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες 4-15 ετών και θα

πραγματοποιούνται πρωί και απόγευμα, στο χώρο της βι-

βλιοθήκης (Γ. Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος). Για τη συμμε-

τοχή η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-

σετε με την  Σωτηρία Νικολού, Μάρθα Παπαμικρούλη και

Ειρήνη Χατζημερκούρη στο τηλέφωνο 210-6626295.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 30 Ιουνίου 10:30 – 12:30 

Οι διαδρομές μιας γραμμής – Ο μωβ μαρκαδόρος του Χάρη 
Διαβάζουμε την ιστορία του Χάρη, “Ο Χάρης και ο μοβ μαρκαδόρος”, Croc-

ket Johnson, εκδ. Καστανιώτη, και με τη βοήθεια μιας γραμμής και της φαν-

τασίας σχεδιάζουν σιγά σιγά έναν ολόκληρο κόσμο. Εμψυχωτής: Μάρθα

Παπαμικρούλη – Σωτηρία Νικολού. Για παιδιά: 4 -7 ετών,   

― Δευτέρα 2 Ιουλίου 18:00-20:00 το απόγευμα 

Το παιχνίδι του ιστού της αράχνης
Διαβάζουμε το παραμύθι Αντίο Καλτσούλη του Benjamin Chaud, εκδ. Κόκ-

κινο. Ύστερα τα παιδιά δημιουργούν τον ιστό μιας αράχνης, τον οποίο πρέ-

πει να διασχίσουν χωρίς να την ξυπνήσουν. Εμψυχωτής: Σωτηρία Νικολού

- Μάρθα Παπαμικρούλη. Για παιδιά: 5-10 ετών, στην Πλατεία Παπαγιάννη 

― Τρίτη 3/7,  10:30 – 12:30 —- Ο χρόνος περνάει … μεγαλώνω!
Μεγάλωσα…ψήλωσα; Ο Πομελό μεγαλώνει, της Ramona Badescu, Κόκκινο.

Εμψυχωτής: Μάρθα Παπαμικρούλη, Σωτηρία Νικολού. Για παιδιά: 6 – 9 ετών

και την Τρίτη 3 Ιουλίου, 17:30 – 19:30 

για παιδιά: 4 – 6 ετών.

Τετάρτη 4 Ιουλίου 10:30 – 12:30 —- Τα ζάρια των ιστοριών 
Ρίχνουμε τα ζάρια του παιχνιδιού και αφηγούμαστε ιστορίες για ταξίδια…

Εμψυχωτής: Μάρθα Παπαμικρούλη – Σωτηρία Νικολού. Για παιδιά: 6 – 9

ετών και Τετάρτη 4 Ιουλίου 17:00 – 19:00 για παιδιά: 7-10 ετών

Πέμπτη 5 Ιουλίου 10:30-12:30 —- Κατασκευή μιας κλεψύδρας 
Κατασκευάζουμε κλεψύδρα και παίζουμε παιχνίδια! Ποια είναι η

πιο γρήγορη ομάδα; Για παιδιά: 8 – 12 ετών.

Πέμπτη 5 Ιουλίου 18:00-20:00 —- Ένα παραμύθι ζωντανεύει!
Δραματοποιούμε το βιβλίο της της Ζωρζ Σαρρή, Το γαϊτανάκι, εκδ.

Πατάκη. Εμψυχωτής: Για παιδιά: 9-14 ετών, στην Πλ. Ελευθερίας. 

Παρασκευή 6 Ιουλίου 11:00-1:00 —- Πειράματα με το νερό
Πειράματα φυσικής με απλά υλικά. Τα παιδιά θα χρειαστεί να έχουν μαζί

τους ένα πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου. Εμψυχωτής: Τίνα Νάντσου. Για παι-

διά: 8 - 10 ετών 

Παρασκευή 6 Ιουλίου 18:00-19:30 —- Τι ώρα είναι σε κάθε γωνιά
της γης; Για παιδιά: 9 – 14 ετών, με προεγγραφή, στη Βιβλιοθήκη 

Δευτέρα 9 Ιουλίου 10:30 – 12:30 —- Τα Μονοπάτια των Βιβλίων
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούργια βιβλία της Βιβλιοθήκης…  Για

παιδιά: 10 -14 ετών, και  Δευτέρα 9 Ιουλίου 17:30 – 19:30  Για παι-

διά: 6 - 8 ετών.

Τρίτη 10/7, 9:30-11:30,  12:00-2:00 & 5:30-7:30 

—- Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα Εκπαιδευτικό θέατρο σε

σκηνοθεσία Chris Cooper και μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου. Ερμη-

νεύουν οι εκπαιδευτικοί θεάτρου: Δάφνη Δαυίδ, Αφροδίτη Σορώτου, Φλώρα

Σπύρου. Εμψυχωτής: Εργαστήρι Θεάτρου Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου. 

Τετάρτη 11 Ιουλίου 10:30 – 12:30 —- Ζωή στη θάλασσα
Εργαστήριο δημιουργικής κίνησης με ερέθισμα την ιστορία του

Οδύσσεα Για παιδιά 4 - 6 ετών,

Πέμπτη 12 Ιουλίου 10:30-12:30 & 18:00-20:00  —- Μια αυτοσχέδια
ορχήστρα. 1η συνάντηση Τα παιδιά καλλιεργούν την εφευρετικότητά

τους κατασκευάζοντας κρουστά όργανα από διάφορα υλικά.   

Παρασκευή 13/7, 10:30 – 12:30 —- Διακοσμώ τον κήπο της βι-

βλιοθήκης μου! 1η συνάντηση Εικαστικό εργαστήρι. Διακο-

σμούμε τον κήπο της βιβλιοθήκης με τους αγαπημένους μας

ήρωες πάνω σε κεραμικά γλαστράκια! Εμψυχωτής: Σωτηρία Νικο-

λού – Μάρθα Παπαμικρούλη. Για παιδιά: 8 - 12 ετών, 

Παρασκευή 13/7,  18:00-20:00 —- Διακοσμώ τον κήπο της βι-

βλιοθήκης μου! 2η συνάντηση. Φτιάχνω Graffiti με θέμα το βιβλίο.

Για παιδιά: 10 - 16 ετών

Δευτέρα 16/7,  10:30 – 12:30 —- Ο χρόνος που μας χωρίζει, ο

χρόνος που μας ενώνει. 1η συνάντηση. Μέσα στο χώρο απλώ-

νουμε τη γραμμή του χρόνου με θέμα τις περιπέτειες του Οδυσ-

σέα. Για παιδιά:9-12 ετών,

Τρίτη 17/7, 10:00 - 12:00 —- Κόκκινη κλωστή δεμένη 
Υφαίνουμε το δίχτυ του παραμυθιού - εικονογραφώ μια ιστορία με

υλικά από τη φύση.   Για παιδιά 6 - 12 ετών.

Τετάρτη 18/7, 17:30 – 19:30  —- Σώστε τα πάντα στη γη 
Παράσταση Κουκλοθέατρου. Για παιδιά: 4 - 8 ετών, 

Πέμπτη 19/7,  10:30 – 12:30  —- Ο χρόνος που μας χωρίζει, ο χρό-

νος που μας ενώνει. 2η συνάντηση 

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότη-

τες είναι περιορισμένος. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου, Γ. Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος ή στο τηλ. 210-

6626295.
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Τζωρτζίνα Καλέργη

«Κουαρτέτο Βόυτσεκ»

12, 13,14 Ιουλίου, 9μ.μ.

Το «Κουαρτέτο Βόυτσεκ» παρουσιάζει μια πολιτική περ-

φόρμανς - συναυλία  που αντλεί το υλικό της από τον

«Βόυτσεκ» του Μπύχνερ (1836) και την ομώνυμη όπερα

του Άλμπαν Μπεργκ. 176 χρόνια μετά. 

Τι συνδέει το έτος 1836 με το 2012; 

Το τέλμα ενός πολιτικού συστήματος που έφτασε στα

όριά του, συνοδεία δυσβάσταχτης φορολόγησης των πο-

λιτών και κρατικής καταστολής; Η απουσία ενός νέου

παγκόσμιου κινήματος ικανού να δώσει ελπίδα στον κα-

ταπιεσμένο λαό; 

«Κυρίες και Κύριοι. Δείτε την πρόοδο του ανθρώπινου πο-
λιτισμού! Τα πάντα προοδεύουν!" σαρκάζει ο Μπύχνερ

που ενώ στην ζωή του γράφει επαναστατικά μανιφέστα,

όπως τον «Ταχυδρόμο της Έσσης», στο θέατρο πλάθει

αντιήρωες και μεγάλους χαμένους. «Τίποτα δεν διαρκεί
στον κόσμο αυτό / Και θα πεθάνουμε κι εμείς μια μέρα. /
Ε, τι να γίνει; Έτσι είναι το σωστό», λέει ο Γέρος στον

Βόυτσεκ. 

Ποιο είναι το σωστό; Να αγωνίζεσαι για να γυρίσει ο τρο-

χός της Ιστορίας, ακόμα κι αν δεν προλάβεις να δεις μια

καλύτερη μέρα; Η παράσταση είναι μια ζωντανή συναυ-

λία, ένας Ύμνος της Κατάρρευσης της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Το «Κουαρτέτο Βόυτσεκ» απαρτίζεται από τρεις

Έλληνες και ένα Γερμανό... μετανάστη. Διευθύνει ο εκ-

κεντρικός ηθοποιός της "Volksbuhne" Henrik Arnst.

Έλλη Παπακωνσταντίνου - σκηνοθέτις

12, 13, 14 Ιουλίου, 9μ.μ 

Φεστιβάλ Αθηνών, Πειραιώς 260 Αθήνα

Πλιάτσικας - Ζουγανέλη στην Κερατέα
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και η Ελεονώρα Ζουγανέλη,  το

Σάββατο 14 Ιουλίου, ώρα  21:30, θα βρεθούν στο Στάδιο

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας δισκογραφικά και συναυλιακά, έχει

δώσει το δικό του προσωπικό στίγμα. 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, έχει κάνει πλατινένιες πωλήσεις

και στα τρία προσωπικά

album της και sold out συ-

ναυλίες σε όλη την Ελ-

λάδα και την Κύπρο.

Εισιτήριο 13 €.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

- Κερατέα: DIVERSO ,

BREEZE, Δημοτικό Κατά-

στημα

- ΛΑΥΡΙΟ:  Flοcafe, Remezzo,Δημοτικό Κατάστημα, NΠΔΔ

«Θορικός»  - ΚΑΛΥΒΙΑ: 1920 cafe

-Σε όλα τα σταθμαρχεία  ΚΤΕΛ  ΑΤΤΙΚΗΣ

«Διαδρομές με πυξίδα τη βιβλιοθήκη» 

Καλοκαιρινή Ανάγνωση, Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο Κορωπί

Υγεία, ποιότητα ζωής και νέες

εφαρμογές αντιγήρανσης 

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού και η  ελλη-

νική ομάδα της Life Wave οργανώνουν εκδήλωση - ομιλία,

που θα  πραγματοποιηθεί στον χώρο του ΕΚΤ&Π (Αντ.

Κιμπιζή 5 Κορωπί) την Τρίτη  3 Ιουλίου και ώρα 20:15 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν, αφορούν στην υγεία, την

ποιότητα ζωής και σε νέες εφαρμογές αντιγήρανσης. 
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ΔΩΡΕΑΝ δρομολόγια 

στις παραλίες Κορωπίου 

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου, καθημερινά δρο-

μολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας  του Δήμου Κρω-

πίας για τις  παραλίες Αγ. Μαρίνας και Λουμπάρδα

(εκτός Κυριακής).

Ειδικότερα:

Κέντρο Πόλης Κορωπίου: Ώρα 9.15 πμ. Το δρομολό-

γιο έχει αφετηρία την οδό Κολοκοτρώνη (Αγ. Πάντες)

και συνεχίζει από τις οδούς Γ. Γεώργα, Ζαλόγγου,

Αδριανού, (δεξιά), Βασιλ.  Κωνσταντίνου (δεξιά).

* Επιστροφή  για κέντρο Κορωπίου  11:40πμ

• Κίτσι : Ώρα 10.00πμ. Το δρομολόγιο έχει αφετηρία την

οδό Ταξιαρχών και συνεχίζει, Παπαγιαννοπούλου, Ηρα-

κλέους (δεξιά), Άνδρου, Κορωπίου/Βάρης, στα φανάρια

αριστερά Ηρακλειδών-Αγάλου (οικισμός Γαλήνη) 

** Επιστροφή από παραλία για Κίτσι 12:30μμ

16ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
6, 7, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΛΣΟΣ ΓΟΥΔΗ - Κατεχάκη

Όταν η επίθεση δεν έχει όρια
η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα

Το 16ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, η μεγαλύτερη γιορτή

αλληλεγγύης και ισότιμης συνύπαρξης της πόλης, λέει

«όχι» στη ρατσιστική βία, στη δημόσια διαπόμπευση και

στην επιχειρούμενη απαξίωση τόσο των μεταναστών

όσο και των ντόπιων.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής,  σύμφωνα με

πρόσφατη σχετική νομοθετική ρύθ-

μιση, δίνει στους δημότες του την δυ-

νατότητα να τακτοποιήσουν με

διακανονισμό τις οφειλές τους με τον

Δήμο, έως την 7η Οκτωβρίου 2012.

Συγκεκριμένα, ο διακανονισμός προ-

βλέπει τουλάχιστον 24 μηνιαίες δό-

σεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ

ανά δόση. Σε περιπτώσεις αποδεδειγ-

μένης, με σχετικά δικαιολογητικά, οι-

κονομικής αδυναμίας, οι δόσεις

μπορούν να ξεπεράσουν τις 24.

Στην ρύθμιση αυτή, μπορούν να ενταχ-

θούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, έως

την 29η Φεβρουαρίου 2012. Απαραίτητη

προϋπόθεση είναι, το σύνολο των οφει-

λών να μην ξεπερνά το ποσό των

10.000€ για φυσικά πρόσωπα και των

75.000€ για νομικά πρόσωπα. Επισημαί-

νουμε ότι οι υπαγόμενες στη ρύθμιση

οφειλές, απαλλάσσονται και από προ-

σαυξήσεις σε ποσοστό έως και 100%.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με αίσθημα ευ-

θύνης, αντικειμενικότητα και διαφά-

νεια, αξιοποιώντας όλα τα θεσμικά ερ-

γαλεία είναι σε θέση να διευκολύνει

τους πολίτες, που επιθυμούν να εξο-

φλήσουν τις οφειλές τους προς το

Δήμο, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους

έχουν αποδεδειγμένα οικονομική αδυ-

ναμία.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να καλούν την οικονομική

υπηρεσία του Δήμου (τμήμα εσόδων)

στα τηλέφωνα:

Α. Δημοτική Ενότητα Κερατέας τηλ.

2299320228, φαξ 2299067900

Β. Δημοτική Ενότητα Λαυρίου και Το-

πική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου,

τηλ. 2292320156, 2292320149,

2292320146, 2292320155, φαξ

2292069130.

Για ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Πληροφορίες για το Δήμο Κρωπίας:

210-6625196 (εσωτ.140)   Ματούλα

Παπακωνσταντίνου και ώρες 08:00 -

13:00 καθημερινά. Αναλυτικά οι ρυθμί-

σεις και το έντυπο της αίτησης στο

www.koropi.gr καθώς και στο Ταμείο

του Δήμου Κρωπίας (2ος όροφος - Δη-

μαρχείο).

Ομιλία στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με

την Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. οργανώνουν εκδήλωση

με θέμα: «Ρύθμιση των οφειλών υπερ-

χρεωμένων φυσικών προσώπων», η

οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευ-

τέρα 9 Ιουλίου και ωρα 19.00 μ.μ., στο

Οινοποιείο Πέτρου, Λεωφόρος Μαρα-

θώνος 117, Παλλήνη.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

➢ Χριστοδούλου Μικαέλα, Δικηγό-

ρος, Γραφείο Νομικής Προστασίας

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

➢ Τσιαφούτης Βίκτωρας, Δικηγόρος,
Γραφείο Νομικής Προστασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ

Στα πλαίσια της πρόληψης

και όχι της αντιμετώπισης,

με πρωτοβουλία του Πολιτι-

στικού - Εξωραϊστικού Συλ-

λόγου “Πράσινου Λόφου

Αρτέμιδας”, πραγματοποι-

ήθηκε την Παρασκευή 22

Ιουνίου ενημερωτική εκδή-

λωση στους κατοίκους του

Λόφου, για την πρόληψη

καταστροφών με επίδειξη

από την Εθελοντική Ομάδα

Αντιμετώπισης Καταστρο-

φών Αρτέμιδος (ΕΟΜΑΚ).

Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης παρουσιάστηκαν τα

μέσα που απαιτούνται

καθώς και ο τρόπος χρήσης

αυτών. Επιπλέον δόθηκαν

στους κατοίκους οδηγίες

αντιμετώπισης πυρκαγιών

και ενεργειών που πρέπει

να κάνουν όταν αντιλη-

φθούν φωτιά.

Εκδήλωση πρόληψης και αντιμετώπισης

καταστροφών στην Αρτέμιδα

Πραγματοποιήθηκε η 3η Συνέλευση

εθελοντών του κάμπινγκ της Βούλας

(27.6), όπου   διαπιστώθηκε ότι συνε-

χίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς

οι εργασίες καθαρισμού  και εξωραϊ-

σμού του χώρου. Οι εργασίες γίνον-

ται από εθελοντές οι οποίοι εκτός από

χρόνο συνεισφέρουν και  χρήματα για

αγορά αντικειμένων που απαιτούνται

(πινακίδες, μπογιές, υλικά καθαρι-

σμού, εργαλεία κ.α.). Με τη συνεργα-

σία του Δήμου γίνεται η αποκομιδή

των σκουπιδιών και καθαρίζεται ο

χώρος από τα ξερά χόρτα.                                                                                                                                             

Εκτιμούν ότι είναι επείγον να λυθεί το

πρόβλημα της υγιεινής (επισκευή 4

τουαλετών και σύνδεσή τους με την

αποχέτευση και να απευθυνθούν

άμεσα στη δημοτική αρχή.

Αποφάσισαν να συμμετάσχουν, όσοι

ενδιαφέρονται, σε ερασιτεχνικά

αθλήματα μπιτς-βόλεϋ, τρέξιμο και

δίαθλο (κολύμπι και τρέξιμο), που

μέχρι τώρα μπορούν να γίνουν στο

κάμπινγκ. Για τα αθλήματα οι ενδια-

φερόμενοι να επικοινωνούν με τον

Πέτρο Βλάχο 694450823.                                                                                                  

Τέλος Τετάρτη  4  Ιουλίου στις 9 μ.μ.,

βραδιά πανσέληνου στο κάμπινγκ με

συλλογική κουζίνα (φαγητό και ποτό

θα φέρει ο καθένας), μουσική και νυ-

χτερινό μπάνιο.                                                

Τα επόμενα ραντεβού για εθελοντικές

εργασίες είναι:                                                 

 Σάββατο  30/6  8π.μ.: καθαρισμός κτι-

ρίου και περιβάλλοντος χώρου

 Δευτέρα   2/7   8πμ., καθαρισμός από

τα σκουπίδια του Σαββατοκύριακου.

 Δευτέρα   2/7  6.30μ.μ. βάψιμο των

καμπινών όπου αλλάζουν οι λουόμενοι.

Για τη Συνέλευση των εθελοντών  

Πληροφορίες

Στέλιος   6934239530

Εβελίνα  6970308448

Πέτρος (για αθλήματα) 6944508223

Το Κάμπινγκ Βούλας διαχειρίζεται με εθελοντές

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Για φυσικά και νομικά πρόσωπα

δυνατότητα έως και 100% απαλλαγής προσαυξήσεων

καθώς και δόσεων από 2 έως 60 

με αντίστοιχη μείωση των προσαυξήσεων. 

Από Τετάρτη 27 Ιουνίου έως 7 Οκτωβρίου 2012

Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο
4071/2012, πο συμπληρώνει το νόμο Καλλικράτη
(Ν.3852/2010), οι οφειλέτες προς τους Δήμους έχουν την δυ-
νατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκότερες δια-
τάξεις, αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τις
ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύ-
νολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις
εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για
νομικά πρόσωπα. 
Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ άλλων: Η δυνατότητα απαλ-
λαγής 100% των προσαυξήσεων για την εξόφληση εφάπαξ
του οφειλόμενου ποσού και η ρύθμιση των οφειλών προς το
δήμο από 2 έως 60 δόσεις του οφειλόμενου ποσού με αντί-
στοιχη μείωση των προσαυξήσεων. Το συνολικό ποσό κάθε
δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ. Ο αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Αθ. Πουλάκης σε δήλωσή του προτρέπει
τους οφειλέτες τους Δήμου Κρωπίας σε αυτή τη δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία, να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους
με ευνοϊκότερους όρους.
Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ταμείο του
Δήμου Κρωπίας: 210-6625196 (εσωτ.140) κα Ματούλα Παπα-
κωνσταντίνου και ώρες 08:00 - 13:00 καθημερινά. Αναλυτικά οι
ρυθμίσεις και το έντυπο της αίτησης στο www.koropi.gr καθώς
και στο Ταμείο του Δήμου Κρωπίας (2ος όροφος - Δημαρχείο). 
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Θερινό πρόγραμμα του

Κ.Δ.Α.Π. στα 3Β

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το θερινό πρόγραμμα

του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

(Κ.Δ.Α.Π.) ταου Δήμου 3Β ξεκινάει από 26/6/2012 έως και

2/7/2012. Στο πρόγραμμα  δικαιούνται να συμμετέχουν

αποκλειστικά τέκνα δημοτών ή εργαζομένων στον Δήμο

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, που υποβάλουν εμπρόθε-

σμα:

1. αίτηση

2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3. πρόσφατη βεβαίωση ιατρού για την υγεία του παιδιού /

των παιδιών  

4. φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οι-

κονομικού έτους 2011

Στόχοι του Κ.Δ.Α.Π. είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου

χρόνου των παιδιών, η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής

ευαισθησίας τους, η στήριξη, η διάδοση και ανάπτυξη της

καλλιτεχνικής παιδείας καθώς και η διευκόλυνση των ερ-

γαζόμενων γονέων. Τα διδασκόμενα αντικείμενα είναι

θέατρο, μουσική, χορός, κινηματογράφος, ποδόσφαιρο

και μπάσκετ. 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν την Τρίτη 3/7/2012 στον

πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Αγ.

Ιωάννου 1, Βούλα) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δη-

μαρχείου (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του Δήμου (Αγ. Ιωάννου 1, Βούλα) από 10:00

– 18:00. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 20 19 963 (Κομνηνός

Παπαδημητρίου),  213 20 19 962 (Κωνσταντίνος Μοστρά-

τος).                                                                               

Κάρτες  Εισόδου για τις οργανω-

μένες ακτές Α΄και Β΄Πλαζ Βούλας

και Πλαζ Βάρκιζας για τους δημό-

τες και μόνιμους κατοίκους του

Δήμου

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης ενημερώνει τους δημό-

τες και τους μόνιμους κατοίκους

ότι οι κάρτες εισόδου για τις ορ-

γανωμένες ακτές Α’ και Β’ Πλαζ

Βούλας και Πλαζ Βάρκιζας θα εκ-

δίδονται και θα παραδίδονται από

τα  Γραφεία των Τοπικών Συμβου-

λίων της Δημοτικής Ενότητας

Βούλας και Βάρης αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως

εξής: 

α) Οι δημότες θα πρέπει να προ-

σκομίζουν μια φωτογραφία και ένα

αντίγραφο της αστυνομικής τους

ταυτότητας.

β) Οι μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει να

προσκομίζουν μια φωτογραφία,

ένα αντίγραφο της αστυνομικής

τους ταυτότητας και αντίγραφο

της φορολογικής τους δήλωσης ή

αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ που να πιστοποιεί

τη μόνιμη κατοικία τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα

πρέπει να προσκομίζονται από

Δευτέρα έως και Τετάρτη και

ώρες από 10:00 έως 13:00 ενώ η

παραλαβή των καρτών θα γίνεται

κάθε Παρασκευή της εκάστοτε

εβδομάδας από 10:00 έως 14:00

στα Γραφεία των Τοπικών Συμ-

βουλίων της Δημοτικής Ενότητας

Βούλας και Βάρης αντίστοιχα.      

Με επιστολή του ο Δήμαρχος Μαρκο-

πούλου Σωτήρης Μεθενίτης, απευθύ-

νεται στους δημότες της πόλης

σημειώνοντας ότι τα καθήκοντα είναι

αμφίδρομα· από το Δήμο προς τον δη-
μότη, αλλά και από το δημότη προς το
Δήμο.

Γράφει λοιπόν για την καθαριότητα:

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες, που

απορρέουν από τον Κανονισμό Καθα-

ριότητας και το πρόγραμμα Ανακύ-

κλωσης, το οποίο είναι σε πλήρη

εξέλιξη και λειτουργία, μπορούμε

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να διασφαλίσουμε ένα

όμορφο, καθαρό και βιώσιμο περιβάλ-

λον για την καθημερινή ζωή, εμάς και

των παιδιών μας:

ΔΕΝ  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ,

καθώς τα απορριμματοφόρα δεν πραγ-

ματοποιούν δρομολόγια.

ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΣΤΟ ΤΗΛ.

2299 0 20 117, για παραβάσεις του Κα-

νονισμού Καθαριότητας και για παρα-

λαβή οικιακών συσκευών, στρωμάτων,

επίπλων κτλ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΑ-

ΦΕΣ, τοποθετούνται οι σακούλες

απορριμμάτων και τα ογκώδη. 

Η κυριότερη πηγή μόλυνσης του

Πόρτο Ράφτη, είναι οι σακούλες

εκτός κάδων!

Είναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι η

Πόλη του Πόρτο Ράφτη είναι καθαρή,

από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι,

ώρες που όλα τα απορριμματοφόρα

του Δήμου βρίσκονται στους δρόμους.

Όμως, αρκεί έστω και μια σακούλα

απορριμμάτων εκτός κάδου, μια ημέρα

που πνέουν ισχυροί άνεμοι, για να

ανατρέψει αυτή την εικόνα. Δυστυ-

χώς, επαναλαμβάνεται από συμπολί-

τες μας και επισκέπτες, το φαινόμενο

να πετούν σκουπίδια εκτός κάδων,

ακόμα και όταν αυτοί δεν είναι γεμά-

τοι.

Είναι προφανές, ότι εδώ απαιτείται η

ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευθύ-

νης των πολιτών.

Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι η συμ-

βολή όλων μας στο έργο αυτό, μόνι-

μων κατοίκων, παραθεριστών και

επισκεπτών, είναι επιβεβλημένη, τόσο

νομικά, όσο κυρίως κοινωνικά!

Η ευθύνη των πολιτών δεν εξαντλεί-

ται μόνο στο σεβασμό των παραπάνω

οδηγιών, αλλά φτάνει έως και την

υποχρέωση, να ενημερώνουν την

Υπηρεσία Καθαριότητας και τη Δημο-

τική Αστυνομία, κάθε φορά που εντο-

πίζουν ασυνείδητους, να πετούν

μπάζα και σκουπίδια εκτός κάδων και

σκαφών!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενισχύει, από

1ης Ιουλίου 2012, την Υπηρεσία Καθα-

ριότητας, με την πρόσληψη τριάντα

(30) ατόμων δίμηνης απασχόλησης,

μετά από τρεις (3) σχεδόν μήνες «πα-

γώματος» προσλήψεων, λόγω της

προεκλογικής περιόδου.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Δημοτική Αρχή

τοποθέτησε τριακόσιους (300) επι-

πλέον κάδους απορριμμάτων και ανα-

κύκλωσης στο Πόρτο Ράφτη. Επίσης,

η Δημοτική Αστυνομία έχει επιβάλει

τους τελευταίους δύο (2) μήνες, πρό-

στιμα ύψους πέντε χιλιάδων (5.000)

Ευρώ και το 2011, περισυλλέχθηκαν

είκοσι τρεις (23) φορές περισσότερα

ανακυκλώσιμα υλικά, σε σχέση με το

2010.

Η πόλη είναι το κοινό μας σπίτι και για

αυτό πασχίζουμε όλοι!

Κάρτες εισόδου στις πλαζ Βούλας, Βάρκιζας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
“Στην καθαριότητα δεν περισσεύει κανείς!”

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας

στις κατασκηνώσεις στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, για την

Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο 1/8-16/8 σε παιδιά ηλικίας

6-12 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Όσοι ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στις κατασκη-

νώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω απα-

ραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Αντιδημάρχου

Κοινωνικής Πολιτικής στην οδό Ιθάκης 12 στο Γέρακα:

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο)

2. Μία (1) Φωτογραφία

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικον. Έτους 2011

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (δίνεται απ’ το Δήμο)

5. Ιατρική βεβαίωση η οποία να αναφέρει ότι το παιδί

είναι υγιές, δεν πάσχει από κάποιο δερματικό ή μετα-

δοτικό νόσημα, του έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι

εμβολιασμοί και μπορεί να πάρει μέρος στις αθλητικές

δραστηριότητες της κατασκήνωσης

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

(Εάν υπάρχει διαζύγιο φωτοτυπία απόφασης επιμέ-

λειας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να        

επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 6604638.
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Πίδακας πετρελαίου προς ...τα κάτω στο Δημαρχείο της

Βούλας, εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα, που

ράντισε τα γραφεία και σε ορισμένα μάλιστα λίμνασε

στο δάπεδο. Οι υπάλληλοι ήταν μέσα όταν ξεκίνησε να

τρέχει ...πετρέλαιο.

Ψάχνοντας διαπιστώθηκε ότι το πετρέλαιο κατέβαινε

από την οροφή του κτιρίου, όπου επάνω στην ταράτσα

ήταν το ντεπόζιτο πετρελαίου, που έσπασε!!!

Κακές “χημείες” στα 3Β

Κάτι δεν πάει καλά στο Δήμο 3Β. Κακή χημεία φαίνεται

να διαχέεται μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των προ-

ϊσταμένων των τμημάτων κυρίως.

Ηδη η προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών, έχει

καταγγείλει ότι πλαστογράφησαν την υπογραφή της σε

εξερχόμενο έγγραφο. Μάλιστα έχει ήδη επιληφθεί η δι-

καιοσύνη!!!

Ασθενούν, παραιτούνται 

στη νέο-ίδια κυβέρνηση
Περονόσπορος έπεσε στη νέα κυβέρνηση. Ο σοφός

λαός λέει ότι “η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται” και

εδώ η ημέρα εκκίνησης της κυβέρνησης δεν πήγε καλά.

Ο πρώτος - πρωθυπουργός και ο πρώτος στα οικονο-

μικά βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας χειρουργήθηκε,

ο άλλος ...παραιτήθηκε.

Στο μεταξύ παραιτήθηκε και ο υφυπουργός Ναυτιλίας

Βερνίκος, αλλά και εκ της ΔΗΜΑΡ, του τρίτου σκέλους

της κυβέρνησης,  ο Δημήτρης Χατζησωκράτης οικονο-

μολόγος και στο τιμ της ...σύγκλισης.

Παραιτήθηκε επίσης και ο  ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ και

πρώην ευρωβουλευτής Ιωάννης Κουκιάδης από τη θέση

του προέδρου, στο Δ.Σ. του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιω-

τικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το οποίο συ-

στάθηκε από την κυβέρνηση Παπαδήμου με τη στήριξη

ΠαΣοΚ -ΝΔ-ΛΑΟΣ, αλλά συμμετέχει και η ...Μέρκελ δια

του  Ολλανδού Μάρτεν Βέρβεϊ και του Γάλλου Ερβέ Λε

Ροΐ.

Σέμπροι στα ...χωράφια μας!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Κάποτε στην Ευρώπη, μόνο η Αγγλία είχε

Κοινοβούλιο. Και τότε ο Ρουσσώ σχολίαζε: 

«Οι Άγγλοι νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι,
επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους . Ναι
είναι ελεύθεροι,  αλλά μόνο για μια μέρα
κάθε πέντε χρόνια!»

Σήμερα η δημοκρατία πορεύεται με τις

εφθαρμένες νομικές αποσκευές του παρελ-

θόντος. Η Αριστοτελική αρχή,  ότι η δημο-

κρατία γεννήθηκε από την προσπάθεια να

ενωθούν και  να αποκτήσουν  δύναμη και

συνείδηση οι πολλοί, ώστε σωστά να μπο-

ρέσουν  να κατακτήσουν  τα πολιτικά  και

κοινωνικά τους δικαιώματα,  παλεύοντας

ενάντια στα προνόμια των ολίγων και ενάν-

τια  της όποιας άλλης μη νόμιμα αποδεκτής

εξουσίας φαίνεται να γίνεται ουτοπική. Σε

αυτήν την πάλη, το  κίνημα  του κάθε εργα-

ζόμενου, είχε συνδέσει  άρρηκτα  την πολι-

τική δημοκρατία  με την κοινωνική ισότητα.  

Σήμερα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα

των προνομιούχων στρωμάτων,  επωφε-

λούνται από την ερήμωση  της δημόσιας

σφαίρας, η οποία  έχει εθιστεί στο να κινεί-

ται  κάτω από το βλέμμα των εκλεγμένων

πολιτικών αρχόντων.  Οι δημοκρατικοί κα-

νόνες υφίστανται μεν, αλλά λειτουργούν

κατά το δοκούν και εν πολλοίς φαινομενικά,

πορευόμενοι  σε μια προοδευτική εκφύλιση,

με σκοπό την αλλοτρίου κανόνων επικρά-

τηση.  Ο δημόσιος βίος κανοναρχείται  και

ελέγχεται   από ένα δημόσιο κράτος, το

οποίο προγραμματίζει,  αποφασίζει, αλλά

και  συμπλέει υπό  την καθοδήγηση  του

ξένου συμφέροντος.

Ακόμα από το 1785, ολίγον προ της Γαλλι-

κής Επανάστασης ο εκ των πρωτεργατών

αυτής  Νέκερ  σχετικά έγραφε: «η τεράστια
απόσταση που χωρίζει τον λαό από τις

άλλες τάξεις, εμποδίζει να δούμε πως μπο-
ρεί η εξουσία να αντιμετωπίζει τους ανθρώ-
πους εκείνους που δεν ξεχωρίζουν από το
πλήθος». 
Σήμερα διανύομε και  περπατάμε στην

εποχή    των “μετά- “ ήτοι  στην  μετανεω-

τερικότητα και μεταδημοκρατία.

Και στις δύο μετά – καταστάσεις, η ασφά-

λεια καταργείται προς όφελος μιας κάποιας

κατ΄ επίφαση ελευθερίας.   Η μετανεωτερι-

κότητα στην τέχνη  θύει στο βωμό της ελευ-

θερίας,  σε  βάρος των παραδοσιακών

κανόνων και με ένα ξέφρενο φτερούγισμα

οδηγεί σε  χώρους ακατάληπτους, είτε μι-

λάμε για  ποίηση, είτε φερόμαστε στη ζω-

γραφική,  γλυπτική ή και όρχηση  και άσμα. 

Τόσο είναι ξέφρενο το φτερούγισμα αυτό

και  συνυφασμένο σε μια  αδιάκοπη εξελι-

κτική κίνηση, ώστε να   αφήνεται χώρος αρ-

κετός στον αδαή παρατηρητή, να

υποψιαστεί και να εικάσει,  την πιθανή  συγ-

κάλυψη μιας εγγενούς ανικανότητας.  

Πού λοιπόν τελικά, εδράζεται αυτή η

τέχνη; στα κείμενα; στη διαμαρτυρία; στη

σκέτη ισόπεδη πλάκα ή στους πίνακες με

τις ισομεγέθεις λουρίδες και τις ομοιόμορ-

φες κουκίδες; Μήπως  στην άρτε πόβερα με

τα  ζωντανά σφαχτά  του Κουνέλη (1969,

Γκαλλερια  ντελ Αττικο της Ρώμης) και τα

ράφια με  τα στραβοπατημένα παπούτσια,

που θέλουν να μας εμβάσουν στη  μον-

τέρνα δημιουργία; 

Στη μεταδημοκρατία πάλι παίζεται  η ξέ-

φρενη απελευθέρωση του ανάλογου  κα-

νόνα, αλλά εδώ σε άλλο σκηνικό. Το

σκηνικό τούτο εδράζεται  σε μια υστερό-

βουλη  πολιτική ελευθερία. Στο θέατρό του,

το σκληρό  παιχνίδι τρομοκρατεί τον κάθε

νομοταγή απλό πολίτη. Η παραδοσιακή

ελευθερία του ίσου δικαίου,  παύει να χαλι-

ναγωγείται από τους κανόνες   ασφαλείας

που παρέχει ο νόμος και  εκτρέπεται σε χώ-

ρους  μιάς ανεξέλεγκτης ασυδοσίας.  Κατά

τον Τοκβίλ, αυτό είναι το χαρακτηριστικό

«μιάς  δημοκρατίας σε σηπτική  παρακμή».
Από δε  τον Καστοριάδη τίθεται το ερώ-

τημα: «ποιάς δημοκρατίας; Μήπως της
εξουσίας του λαού,  η οποία δεν υπάρχει
πλέον σε καμμιά μεριά του κόσμου;» 
Βέβαια οι δικλείδες και οι απαγορεύσεις

υπάρχουν, αλλά η επινοητικότητα του αν-

θρώπου να διαφεύγει, υπάρχει και  διαμορ-

φώνει τη νέα κατάσταση. Ο Βρετανός

κοινωνιολόγος Κόλιν Κράους, στο βιβλίο

του “Μεταδημοκρατία” (2006) γράφει   ότι:

«στις σύγχρονες μεταδημοκρατίες  η συμ-
μετοχή των πολιτών περιορίζεται κατ΄εξο-
χήν στην εκλογική διαδικασία. Αλλά η
προεκλογική συζήτηση με τη σειρά της
είναι ένα θέαμα καθοδηγούμενο από αντί-
παλες ομάδες επαγγελματιών, οι οποίοι
είναι ειδικοί στις τεχνικές της επικοινωνίας
και της χειραγώγησης.  Η αντιπαράθεση
των κομμάτων, διεξάγεται γύρω από ένα
περιορισμένο αριθμό ζητημάτων, τα οποία
έχουν προεπιλεγεί από αυτούς για τις συγ-
κεκριμένες ομάδες. Η μάζα των πολιτών
παίζει ένα παθητικό ρόλο, καθώς δέσμια αρ-
κείται  στο  να αντιδρά χαλαρά στα μηνύ-
ματα που δέχεται. Οι κρίσιμες πολιτικές

αποφάσεις  λαμβάνονται με τη συνεργασία
και τη διαπραγμάτευση των εκλεγμένων κυ-
βερνήσεων ή άλλων ελίτ παραγόντων, οι
οποίοι  εκπροσωπούν τα μεγάλα οικονομικά
κεφάλαια». Και «ο θεσμός της εκλογής δια-
κωμωδείται, αν ο  οποιοσδήποτε χωρίς καμ-
μιά προϋπόθεση, καμμιά συμμετοχή στην
πολιτική ζωή της ομάδας για την οποία
πρόκειται,  με καμιά πιθανότητα να υποστεί
τις συνέπειες της ψήφου του , καλείται και
ψηφίζει». (Καστοριάδης)

Εξ όλων αυτών εξυπακούεται, ότι το με-

γάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο ελέγχει την

πολιτική κοινότητα των αρχόντων. Αυτό αν-

τιστρέφει τους υγιείς καθιερωμένους κανό-

νες  μιας  πολιτικής τακτικής, η οποία

θεωρητικά πρέπει να ηγείται και του οικο-

νομικού κόσμου, ο οποίος εκ των πραγμά-

των έπρεπε   να έπεται.     

Ο πολίτης σήμερα, στον τόπο αυτόν, βυθι-

σμένος στην απόγνωσή του, οσφραίνεται,

αλλά και βιώνει την αναπόδραστη πραγμα-

τικότητα του θανάτου της καλώς ευνοουμέ-

νης δημοκρατικής ισότητας,  η οποία

οικοδομήθηκε  παγκόσμια  στα πρότυπα των

αρχών του Κλεισθένη. 

Βέβαια οι θιασώτες της ισότητας των παρε-

χομένων ευκαιριών, υπογραμμίζουν τον

ρόλο που παίζει η αξία των προσώπων στην

τελική κατανομή των αγαθών. Αυτό όμως

δεν αποτελεί εφαλτήριο εξαγνισμού μιας

αμαρτωλής διακυβέρνησης. 

Ο καινός λόγος της μεταδημοκρατίας  δίνει

το στίγμα του κενού των ημερών μας. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Πίδακας πετρελαίου στα 3Β
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Απομεσήμερο Ιουνίου του 1975. Στον όροφο του Βα-

σιλόπουλου, στην πλατεία Γλυφάδας χάζευα κάτι

προσφορές, είχα πολλή ώρα μπροστά μου να «σκο-

τώσω» μέχρι ένα ραντεβού εκεί κοντά. Το σφύριγμα

από την άλλη άκρη του διαδρόμου ακούστηκε δυνατό

και καθαρό. Και σίγουρα δεν ήταν κάτι που θα περί-

μενες ν’ ακούσεις μέσα σ’ ένα πολυσύχναστο σου-

περμάρκετ, ένα μόλις χρόνο μετά την πτώση της

χούντας. «Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς σε άνιση
πάλη κι αγώνα ...». Ψηλός, καλοστεκούμενος, γύρω

στα 60 τον έκοβα, κοίταζε απορροφημένος τις πρα-

μάτειες στα ράφια κι όταν με είδε που πλησίασα στα

δυό μέτρα κοντά του, το σφύριγμα κόπηκε μαχαίρι και

γύρισε από την άλλη σαν να ντράπηκε.

― Γιατί σταματήσατε; Σφυρίζατε τόσο όμορφα.
Γύρισε και με κοίταξε χαμογελώντας. Αετίσιο

βλέμμα, μάτια ξιφολόγχες.

― Το ξέρεις αυτό που σφύριζα;
― Ναι, κι αυτό και άλλα και τους αγώνες που τα γέν-

νησαν.
― Και τι έχεις καταλάβει από την Κατοχή, την Αντί-

σταση και τον Εμφύλιο;
― Ότι κάποιοι θυσίασαν τα νιάτα τους για την Πα-

τρίδα και κάποιοι άλλοι τούς πούλησαν πάνω σ’
ένα τραπέζι.

― Τό ‘χεις πιάσει το νόημα, μπράβο. Πόσων χρονών
είσαι;

― Είκοσι. Πολεμήσατε τότε;
― Ναι. Και στον πόλεμο και στην Αντίσταση και στον

Εμφύλιο. Μη μου μιλάς στον πληθυντικό παλληκάρι
μου. Οι άντρες δεν πρέπει να μιλάνε με τα σεις και
με τα σας, αυτά είναι φλώρικα. Πως σε λένε;

― Γρηγόρη.
― Εμένα Αποστόλη. Χάρηκα που τα είπαμε. Άντε να

πηγαίνω τώρα, γιατί έχω κανα χιλιόμετρο δρόμο
μέχρι το σπίτι και δεν είμαι είκοσι.

Κοίταξα τα δύο καλαθάκια στα πόδια του. Ήταν γε-

μάτα.

― Αποστόλη, έχω το μηχανάκι απ’ έξω. Έλα να σε
πάω στο σπίτι σου. Είναι ακόμα μιά ώρα για ένα
ραντεβού που έχω.

― Γιατί να το κάνεις αυτό; Νομίζεις ότι δεν μπορώ να
πάω με τα πόδια; Το έχω ξανακάνει πολλές φορές.

― Πρώτον, θα είναι τιμή μου. Και δεύτερον, θέλω να
δω που μένεις κι αν δεν σε πειράζει να έρχομαι να
μου λες ιστορίες από τότε.

― Άμα είναι έτσι, είναι και μένα τιμή μου Γρηγόρη.
Να έρχεσαι όποτε θέλεις παλληκάρι μου. Μένω
μόνος μου, την έχασα την κυρά μου, την Ευγενί-
τσα μου, πριν πέντε χρόνια από τον καταραμένο.
Έρχονται που και που οι γιοί μου με τις νύφες και
τα εγγονάκια μου και μου κρατάνε συντροφιά.

Τον θυμήθηκα πολλές φορές τον γερόλυκο τον Απο-

στόλη στην προεκλογική περίοδο, όταν άκουγα την

Παπαρήγα να διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους

ότι το Κ.Κ.Ε δεν συνεργάζεται με κανένα, δεν θέλει

να κυβερνήσει κι ότι μόνο εκεί στον Περισσό γνωρί-

ζουν τη μόνη υπαρκτή οδό σωτηρίας, οι μεγάλοι μύ-

στες, οι άσπιλοι λαθών και παρεκκλίσεών από την μία

και μόνη αλήθεια, που δεν ξέρω γιατί, αλλά μου θυ-

μίζουν όταν τους ακούω να μιλούν, εκείνο το ανα-

γνωστικό μου της πρώτης Δημοτικού «πα πα το παπί,
λα λα η Λόλα».

Ώρες ατέλειωτες άκουγα τον Αποστόλη να γυρίζει

πίσω, πότε στην Πίνδο και πότε στα ελασίτικα λημέ-

ρια και στις ώρες τις πικρές της Βάρκιζας και του Εμ-

φύλιου κι από κει στις φυλακές και στα ξερονήσια.

Εκείνο το σπιτάκι με τον μερακλίδικο μπαξέ μπροστά,

ήταν για μένα η μαγική σπηλιά που κλεινόμουν μέσα

της και ταξίδευα πάνω στ’ αργόσυρτα λόγια του πο-

λεμιστή. Γεμάτοι οι τοίχοι στο σαλονάκι από τις φω-

τογραφίες της κυρα Νίτσας. ...«η κυρά μου, η δύναμή
μου, η ψυχή μου, άδειασα όταν έφυγε, άδειασα».

Τον ρώτησα κάποια στιγμή για την παράδοση των

όπλων, μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Όσο έβλεπα

ότι τ’ απόφευγε, τόσο μ’ έτρωγε να τον ρωτήσω.

-Δεν τ’ αφήνεις ρε φίλε; Κανένας άνθρωπος να μη
ζήσει αυτό που ζήσαμε.
-Σε πονάει, το ξέρω, έχω δει εκείνο το φιλμ που πα-
ραδίνατε τα όπλα και κλαίγατε, καταλαβαίνω.
-Όχι δεν καταλαβαίνεις. Έχεις διαβάσει, έχεις ακού-
σει, άντε είδες κι εκείνο το φιλμ, αλλά τέτοια πίκρα
για να τη νοιώσεις πρέπει να τη ζήσεις και ποτέ να
μην τη ζήσεις γιέ μου. Να πετάς το όπλο σου, το φι-
λαράκι σου, τον συμπολεμιστή σου σε τόσες μάχες,
πάνω σ’ ένα σωρό και να επιβλέπουν την παράδοση
κάποιοι σύντροφοι καθοδηγητές που δεν ήξεραν ούτε
πως να κρατήσουν ένα όπλο και κάποιοι της άλλης
της μεριάς, που όταν πολεμούσαμε τους κατακτητές
εκείνοι κάθονταν στ’ αυγά τους, ή συνεργάζονταν με
τον εχθρό. Όχι δεν καταλαβαίνεις, άστο να πάει στο
διάολο.

Ρε σεις «σύντροφοι» εκεί στο μέγαρο του Περισσού,

με κείνες τις δυό προτομές-μούμιες στην πρόσοψη,

έχετε μπει ποτέ στον κόπο να μιλήσετε με κάποιον

σαν τον συχωρεμένο τον Αποστόλη; Κι αν τό ‘χετε

κάνει, πως τα κατάφερε και παρέμεινε τόσο ανέγγι-

χτη η «καθαρότητά» σας ρε παιδιά; Αν αυτά που νο-

μίζετε ότι προσφέρετε στους λαϊκούς αγώνες είναι

τα μόνα που μπορείτε να προσφέρετε, υπάρχει και

μιά άλλη οδός προσφοράς σε μιά Ιστορία που ήδη την

βλέπετε με τα κυάλια και σε λίγο δεν θα μπορείτε να

την παρακολουθήσετε ούτε με διαστημικό τηλεσκό-

πιο. Πως το λέγανε οι παλιοί; Δεν πάτε να κουμπου-

ριαστείτε ρε παιδιά.

Ο Αποστόλης ο Ελασίτης και οι μούμιες του Περισσού

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Όταν το 2007-2008 κατέρρευσε η αγορά των δο-

μημένων παραγώγων στεγαστικής πίστης των

ΗΠΑ και μαζί τους παρέλυσε το χρηματοπιστω-

τικό σύστημα, μια ήταν η άμεση συνέπεια: οι

Τράπεζες σταμάτησαν να δανείζουν. Οπότε αδυ-

νατούσαν και να δανείζονται. Έτσι παρέλυσε  το

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ακο-

λούθησε η κατάρρευση και των κρατικών χρεών

(ομολόγων) αφού ούτε τα κράτη μπορούσαν να

δανειστούν, με κατάληξη την δημοσιονομική κα-

τάρρευση της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι με ευθύνη της κυβέρνησης

ΓΑΠ/ΠΑΣΟΚ δεν δανείστηκε η χώρα το τελευταίο

τρίμηνο του 2009 με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια

χάρη στην εξαιρετικά υψηλή πιστοληπτική ικανό-

τητά της ΑΑΑ. Ενώ όμως ούτε οιαδήποτε πτέ-

ρυγα της αντιπολίτευσης παρενέβη].

Η σημερινή κρίση στην Ευρώπη και την Ευρω-

ζώνη, εκδηλώνεται σε δυο επίπεδα: α) το τρα-

πεζιτικό β) το δημοσιονομικό. Και στα δυο όμως,

οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ-

τάσσουν την διάσωση των ιδιωτικών Τραπεζών

(με την αφαίμαξη-εξαθλίωση των κοινωνιών) .

Που  φτάνουν στην πτώχευση είτε επειδή πα-

ρείχαν αφειδώς δάνεια -κυρίως στεγαστικά-σε

αφερέγγυους πελάτες τους ή αγόραζαν (τζογά-

ριζαν) ασφάλιστρα αμερικάνικων στεγαστικών

δανείων (subprimes) είτε αγόραζαν κρατικά

ομόλογα επειδή με φτηνό χρήμα από την ΕΚΤ

μπορούσαν να δανείζουν με πολλαπλάσιο επι-

τόκιο κράτη και δημόσιους οργανισμούς. Στην

πρώτη περίπτωση πτώχευσαν σωρεία Τραπεζών

της Ισλανδίας,της Αγγλίας,της Ιρλανδίας, του

Βελγίου και πρόσφατα της Ισπανίας και στην

δεύτερη οι ελληνικές, οι πορτογαλικές και από

προχθές οι κυπριακές.

Όπως είναι κοινά γνωστό, όλες αυτές οι πτω-

χεύσεις ακολούθησαν  μια δεκαετία αμύθητων

κερδών των ιδιωτικών Τραπεζών (ειδικά στην

Ευρώπη) χάρη στα χαμηλότατα επιτόκια της

ΕΚΤ με την είσοδο του κοινού νομίσματος ευρώ.

Που δανειζόμενες με 0,25-0,50% από την ΕΚΤ,

δάνειζαν κράτη με 3,5-5,5% και ιδιώτες με 6-

13% ! Ποιός ο λόγος λοιπόν να διασωθούν και

μάλιστα με κεφάλαια των φορολογουμένων και

σε βάρος της κοινής-δημόσιας ωφέλειας; Γιατί

δεν ασκείται απέναντι στις διοικήσεις και στους

μετόχους τους η ίδια αυστηρότητα που οδηγεί

στην κατάσχεση περιουσίας κάποιου απολυμέ-

νου μισθωτού ή ναυαγισμένου μαγαζάτορα; Γιατί

να μην αναλάβει το κράτος ενέχυρο την περιου-

σία των Τραπεζών και των μετόχων τους όπως

γίνεται στις προσημειώσεις υποθηκών; Γιατί να

μην κρατικοποιηθούν τα ιδρύματα αυτά που αντί

να διευκολύνουν την επένδυση και την ανά-

πτυξη, τζόγαραν σε τοκογλυφικά προϊόντα για

την άμεση κερδοσκοπική απληστία; Και, γιατί

στην Ευρώπη να μην ισχύσει ό,τι στις ΗΠΑ και

την Ιαπωνία, όπου η κεντρική Τράπεζα δανείζει

με το ίδιο επιτόκιο Δημόσιο και Ιδιώτες;

Αντί γι΄αυτό, εισηγούνται την ακύρωση της εθνι-

κής κυριαρχίας στους κρατικούς προϋπολογι-

σμούς στην Ευρωζώνη και την συγκεντροποίηση

των Τραπεζών. Δηλαδή ολόκληρη η Ευρωζώνη

να μετατραπεί σε μια διατραπεζική αυτοκρατο-

ρία που θα χρηματοδοτείται από τα απρόσωπα

κράτη μέλη της και τους πολτοποιημένους πλη-

θυσμούς της. Εισηγούνται μια δικτατορία των

τραπεζιτών με τους πολιτικούς, σε βάρος των

εθνών και των πολιτών. Θέλουν να αμερικανο-

ποιήσουν χωρίς Ιστορία και να ινδοποιήσουν

χωρίς Δικαιώματα την Ευρώπη και τα Έθνη της.

Φυσικά, αυτά τα σχέδια των ασπόνδυλων της

γραφειοκρατίας και των μεταλλαγμένων των

αγορών, προσκρούουν στην καταγωγή των ευ-

ρωπαϊκών εθνών, στην αυτοσυντήρηση των με-

γαλοαστών και στην πάλη των λαών. Δεν γίνεται

όλοι να υποταχθούν στην χριστιανοδημοκρατική

γερμανική ελίτ ούτε να γίνουν όλοι τοκογλύφοι

ούτε να προκύψουν Ηνωμένες Πολιτείες της Ευ-

ρώπης διότι … έχουν εδώ, στην Ευρώπη τις

ρίζες, τα σπίτια και τις οικογένειές τους, δεν

είναι απεγνωσμένοι απόκληροι ανάμεσα σε Ιν-

διάνους.

Απλά, έχει φτάσει η ώρα, να φροντίσουμε την

Ευρώπη και την πατρίδα μας, να απαλλαγούμε

από τα όρνια των τραπεζιτών. Οι πολίτες της Ελ-

λάδας έχουν δώσει τους αγώνες τους, παρα-

δειγματικά. Εφόσον ανακτήσουν αξιοπρέπεια και

δυνάμεις, με την αξιοποίηση της εθνικής τους

κληρονομικής περιουσίας, θα ανοίξουν δρόμο

όχι μόνον για την σωτηρία της Ελλάδας αλλά και

της Ευρώπης ολόκληρης.

Ν.Κ. vimasaronikou

Εξωθείται σε πολτοποίηση η Ευρωζώνη;
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

� Ο σωστός Έλληνας έχει κινητό που κοστίζει 600 ευρώ

και κάνει αναπάντητες γιατί δεν έχει λεφτά για κάρτα... είναι

φοβερό αυτό!

Έχετε φανταστεί ποτέ

προορισμούς όπως την

Ινδία, τους παγετώνες

της Ισλανδίας, την Ρωσία

ή την Κένυα; 

Μπορείτε να πάτε δω-

ρεάν σε όλο τον κόσμο,

αρκεί να διαθέσετε λίγες

ώρες την ημέρα σε εθε-

λοντική εργασία. 

Η μη κυβερνητική οργά-

νωση ELIX, με εμπειρία

25 χρόνων στον χώρο

του εθελοντισμού οργα-

νώνει νέα Προγράμματα

Εθελοντικής Εργασίας

στο εξωτερικό για το κα-

λοκαίρι.

Το κόστος συμμετοχής

ανέρχεται μόλις στα 100

ευρώ και καλύπτει τη δια-

μονή, την πλήρη σίτιση

και την 24ωρη υποστή-

ριξη απο εκπαιδευμένους

ομαδάρχες. 

Βρείτε τις ημέρες που

έχετε διαθέσιμες το κα-

λοκαίρι, επιλέξτε το πρό-

γραμμά που σας ταιριά-

ζει και κάντε την αίτησή

σας άμεσα…όσο νωρί-

τερα τόσο πιο φτηνά ει-

σιτήρια.

Διακοπές, εθελοντική ερ-

γασία, εκδρομές, περιη-

γήσεις, γνωριμία με

ανθρώπους και κουλτού-

ρες από όλον τον κόσμο

συνδυάζονται αρμονικά

στα προγράμματα που

προσφέρει η ELIX. 

Για περισσότερες πληρο-

φορίες και αιτήσεις συμ-

μετοχής επισκεφθείτε

την ιστοσελίδα

www.elix.org.gr.

πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έληξε χθες Παρασκευή 29

Ιουνίου το 26ο Παγκόσμιο

Συνέδριο Μελέτης της

Ατμόσφαιρας και του Γήινου

Κλίματος με τη χρήση συ-

στημάτων λέιζερ ραντάρ

που πραγματοποιήθηκε για

πρώτη φορά στην Ελλάδα

και συγκεκριμένα στο

Πόρτο Χέλι της Πελοποννή-

σου.

Στόχος του συνεδρίου ήταν

η παρουσίαση των τελευ-

ταίων τεχνολογικών και επι-

στημονικών επιτευγμάτων

διεθνώς στον τομέα της τη-

λεπισκόπησης της ατμό-

σφαιρας και των κλιματικών

της παραμέτρων με τη

χρήση συστημάτων laser

(πρόκειται για τη λεγόμενη

τεχνική lidar), για χρήση

από επίγειους σταθμούς,

αερομεταφερόμενες/θα-

λάσσιες πλατφόρμες ή

ακόμα και διαστημικούς

σταθμούς, σε συνδυασμό

με άλλες συμβατικές τεχνι-

κές μέτρησης των παραμέ-

τρων (θερμοκρασία,

πυκνότητα, υγρασία, πεδίο

ανέμων, κ.λ.π.), και της ποι-

ότητας (φωτοχημικών

ρύπων και αερίων του θερ-

μοκηπίου) της ατμόσφαι-

ρας.

Σύμφωνα με τους Έληνες

διοργανωτές, ιδιαίτερη έμ-

φαση δίνεται στην ανάπτυξη

των σχετικών επίγειων δι-

κτύων μέτρησης lidar στην

Ευρώπη, την Ασία και την

Αμερική με στόχο την πα-

ροχή δεδομένων ποιότητας

της ατμόσφαιρας σε προ-

γνωστικά υπολογιστικά μον-

τέλα ατμοσφαιρικής

ρύπανσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν

περισσότεροι από 250 ερευ-

νητές από περίπου 30

χώρες και διοργανώθηκε

από το Αριστοτέλειο Πανε-

πιστήμιο Θεσσαλονίκης, το

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτε-

χνείο και το Εθνικό Αστερο-

σκοπείο Αθηνών.

Συνθετική φλέβα
Η 1η επιτυχημένη εμφύτευση

Σουηδοί επιστήμονες κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν με

επιτυχία σε ένα δεκάχρονο κορίτσι μία συνθετική φλέβα,

την οποία είχαν νωρίτερα δημιουργήσει στο εργαστήριο

από βλαστικά κύτταρα της νεαρής ασθενούς. Το επίτευγμα

αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο πεδίο της ανα-

γεννητικής ιατρικής, που αξιοποιεί βλαστικά κύτταρα για

να αναδημιουργήσει κατεστραμμένους ή άρρωστους

ιστούς. 

Η ίδια τεχνική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μελλοντικά και

σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. τη δημιουργία μοσχευμάτων

από βλαστοκύτταρα του ασθενούς για χρήση σε επεμβά-

σεις «μπάι-πας» της καρδιάς.

Κάντε διακοπές δωρεάν 

προσφέροντας εργασία 

Σοκάρει η τριμηνιαία έκθεση την Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, με τα

στοιχεία που αποκαλύπτει. 

Για όσους δεν τα έχουν αντιμετωπίσει - ακόμα - στο

περιβάλλον της καθημερινότητάς τους τα νούμερα

περιγράφουν σκληρά την πραγματικότητα. 

Σε τρεις μόνο μήνες εξαφανίστηκαν 400.000 θέσεις

εργασίας. Το 68% του πληθυσμού ζει κάτω από το

όριο της φτώχειας, ενώ ξοδεύει πάνω από το 40%

του εισοδήματός του για το ενοίκιο ή την αποπλη-

ρωμή στεγαστικού δανείου.  

Μέσα σε δύο χρόνια (από το 2009 έως το 2011) οι

άστεγοι αυξήθηκαν κατά 25%, δηλαδή 20.000 άν-

θρωποι, απ’ αυτούς οι 11.000 είναι στην Αθήνα και

τον Πειραιά και μόνο οι 3.000 εξ’ αυτών είναι μετα-

νάστες. 

Η κατάσταση σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής δεν δείχνει καμμία καλυτέ-

ρευση, αντιθέτως, φαίνεται μέσα στο 2012 να

μειωθούν κι άλλο οι κοινωνικές δαπάνες, χειροτε-

ρεύοντας την ζωή των Ελλήνων. 

Με την ολοένα φθίνουσα πορεία της χώρας μεγάλο

είναι το ποσοστό αυτών που σκέφτονται να εγκατα-

λείψουν την Ελλάδα, ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλ-

λον. Και ενώ τα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη είναι

υψηλά, η Ελλάδα έχει τα πρωτεία με 68% (το 64%

μεταξύ ηλικιών 15 - 35). 

Την ίδια στιγμή Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, ακο-

λουθούν τον ίδιο δρόμο μ’ εμάς χάνοντας χιλιάδες

θέσεις εργασίας. 

Τα στοιχεία δεν μας αφήνουν περιθώρια στρουθοκα-

μηλισμού, η κοινωνία πρέπει να δράσει άμεσα.

Η φτώχεια μάς χτύπησε την πόρτα

το 68% των Ελλήνων πάμφτωχοι!

Συνέδριο Μελέτης της Ατμόσφαιρας 

και του Γήινου Κλίματος
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Αξιότιμη Αρχή όπου δει 

Ημουν μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας

και σε μεγάλη πλέον ηλικία έφερα τις

οικονομίες μου στην πατρίδα, με τις

οποίες αγόρασα μια διπλοκατοικία εξ’

αδιαιρέτου στη Βουλιαγμένη για να

περάσω με την οικογένειά μου όσα

χρόνια μου το επιτρέψει ο Θεός.

Το 2000 στην προσπάθειά μου να

κτίσω νόμιμα μια προσθήκη 128τ.μ.

στο υπάρχον κτιριο, γνώρισα το όργιο

της διαφθοράς, του εκβιασμού, της

απειλής, της βάρβαρης μεταχείρισης

της Πολεοδομίας, με πρωτοστάτη τον

προϊστάμενο της Υπηρεσίας, που είχε

ως αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα το

2012 να μην έχει ολοκληρωθεί η κα-

τασκευή.

Για τα όσα συνέβησαν, έχω συγκεν-

τρώσει στοιχεια που θα χρειαστούν

να τα καταθέσω στη δικαιοσύνη, η

οποία όμως όταν αποφανθεί, το απο-

τέλεσμα, όπως έχω μάθει και έχω πει-

σθεί, θα μου το στείλουν μέσω του

...Αγίου Πνευματος.

Μήπως όσο είμαι ακόμη εν ζωή, θα

μπορούσε κάποιος να με πληροφορή-

σει, τουλάχιστον για ποιο  λόγο η δι-

καστική απόφαση 2204/17.112008

που βγήκε μετά από καθυστέρηση 6

ετών, και την οποία έχει επικυρώσει

το Νομικό Συμβούλιο και έχει σταλεί

πριν 4 χρόνια στο πρώην

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η  υπηρεσία αυτή δεν

την έχει υλοποιήσει ακόμη, παρά το

γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει αμέ-

τρητες προσφυγές.

Η δικαστική απόφαση 2204/ 17.11.08

αφορούσε άρση της απαλλοτρίωσης,

για την επαναφορά ενός δρόμου στο

αρχικό του πλάτος, το οποίο το 1966

με βασιλικό διάταγμα είχε αποφασι-

σθεί η διαπλάτυνσή του η οποία

έκτοτε δεν είχε υλοποιηθεί.

Η ίδια Δημοτική Αρχή το 1999 είχε

αποφασίσει την επαναφορά του δρο-

μου στην αρχική του μορφή, και εξέ-

δωσε το 524/24.2.2000 έγγραφο το

οποίο έστειλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ για να

εγκριθεί χωρίς έκτοτε να έχει λάβει

απάντηση (θεωρώ).

Το 2002 με ανάγκασαν να προσφύγω

στη δικαιοσύνη για το ίδιο θέμα, και

όπως αναφέρω παραπάνω το δικα-

στήριο έβγαλε την απόφαση

2204/17.11.08 και η Υπηρεσία Πολεο-

δομικού Σχεδιασμού μέχρι και σή-

μερα αρνείται να εκτελέσει!

ΕΛΕΟΣ! ας μου πει κάποιος τί πρέπει

να κάνω.

Σας παρακαλώ

ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ

Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο επι-

στολή του αναγνώστη Τ. Γεωργίου, με θέμα που

αφορούσε τη λειτουργία της Α’ πλαζ Βούλας.

Δώσαμε στην Α. Μπουζιάνη την επιστολή να απαν-

τήσει, μια που εκείνη είχε γράψει το ρεπορτάζ και

απάντησε στο προηγούμενο φύλλο.

Κύριε Γεωργίου να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σε καμία

περίπτωση η απάντησή μας δεν ήταν “περιπαικτική”

όπως σημειώνεται. Απλά περιγράψαμε τη νοοτρο-

πία του πολίτη που του αρέσει  η ...άνεση. Δεν εί-

χαμε πρόθεση να ειρωνευθούμε.

Οσο για τις μουσικές, εδώ είμαστε και εμείς και

εσείς και ο Δήμος και το παρακολουθούμε. 

Πεποίθησή μας είναι ότι όπου οι αρμόδιες αρχές

(Δήμος, Αστυνομία κλπ.)  δεν θέλουν να γίνει κάτι

δεν γίνεται. Και όπου η ηχορύπανση έχει “ταβανώ-

σει”, επέτρεψαν οι αρμόδιες αρχές να γίνει.

Τα “Αστέρια” της Γλυφάδας καταδυναστεύουν μία ολό-

κληρη συνοικία της Βούλας και άλλη μία της Γλυφάδας

με χιλιάδες κατοίκους άυπνους κάθε βράδυ, χωρίς να

μπορούν να το σταματήσουν οι πολίτες, που καταγγέ-

λουν καθημερινά στην Αστυνομία και ζητάνε προστασία

από τη “βαρβαρότητα” των ντεσιμπέλ στις 3 και 4 το

πρωί. Κανείς δεν θέλει την Α’ πλαζ μουσικομάγαζο, να

είστε βέβαιος.                                        Α. Βενετσάνου

Θέλω δημόσια να εκφράσω τα συγ-

χαρητήριά μου για την θαυμάσια εκ-

δήλωση του 3ου Δημοτικού

Σχολείου Βούλας: Συναυλία - Αφιέ-

ρωμα στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη

Βασικοί πρωταγωνιστές βέβαια τα

παιδιά.

Ηταν δύσκολο να πιστέψεις ότι παι-

διά του Δημοτικού σχεδόν επί 2

ώρες έκαναν απαγγελίες και τρα-

γουδούσαν αποσπώντας τα θερμά

χειροκροτήματα των παρευρισκομέ-

νων στο ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέ-

ατρο του σχολείου, συναρπάζοντας

κατά γενική ομολογία τους θεατές

μικρούς και μεγάλους.

Η υπέροχο φωνή του σεμνού καλλι-

τέχνη Κ. Μακεδόνα και επιλεγμέ-

νων παιδιών έδενε αρμονικά με τα

καλλίφωνα μέλη της παιδικής χο-

ρωδίας του σχολείου και με συνο-

δεία των ερασιτεχνών μελών της

ορχήστρας Κ. Μαρούλη & Ηλ. Κα-

κριλή στο μπουζούκι, Δ. Κουμναν-

τάκη στα μπάσα, του συνεργάτη

μου στον Οργανισμό Αθλητικού Πο-

λιτισμού & Παιδικής Αγωγής

Ο.Α.ΑΠ.Α.Α. Γιάννη Πρεβενιού στην

κιθάρα, και του δασκάλου του σχο-

λείου Θ. Κωνσταντόπουλου στο

πιάνο, ο οποίος εκπαιδεύει, συντο-

νίζει μα πάνω απ’ όλα εμπνέει τα

παιδιά να αγαπούν αυτό που κά-

νουν, μας έκανε να βλέπουμε το

φως του φεγγαριού να περπατά

μαζί μας, όπως λέει ο ποιητής.

Νομίζω ότι τα τραγούδια με τους

μελοποιημένους στίχους βρήκαν

ιδανικούς ερμηνευτές.

Θα ήταν τύχη για τον ΟΑΠΑ να έχει

μελλοντική συνεργασία μαζί τους.

Οι δάσκαλοι και ο διευθυντής Θ. Πά-

στρας, με μεγάλο μεράκι, κόπιασαν

σίγουρα γι’ αυτό το εκπληκτικό

θέαμα που απολαύσαμε. Τους αξίζει

κάθε έπαινος και αποτελεί τιμή για

την εκπαίδευση να έχει τέτοιους

λειτουργούς.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ

Ιωάννης Νιτερόπουλος

Εικόνες που προσβάλουν την πόλη

Από τον αναγνώστη Τ. Χριστόπουλο πήραμε την
παρακάτω επιστολή που απευθύνεται στους “Αρ-
χοντες του Δήμου”, στην οποία περιγράφει καθη-
μερινές εικόνες της Βούλας που προσβάλλουν την
πόλη και τους κατοίκους της. Παρακολουθήστε τον.

Προς Δήμο Βούλας

Αρχοντες του Δήμου

Καθημερινά η ζωή των δημοτών γίνεται δυσκολό-

τερη. Τα διπλοπάρκινγκ συνεχίζονται. Αστυνομία

απούσα. Οι λακκούβες στους δρόμους σπάνε αμορ-

τισέρ. Κανένας δρόμος δεν μονοδρομήθηκε. Πότε;

ΣΤΟΠ βάζετε μόνο στις διασταυρώσεις των κολλη-

τών σας για να τους προστατεύσετε κι όχι εκεί που

έχει επικινδυνότητα. Σκουπίδια, πολυθρόνες, μάρ-

μαρα, άδειες κούτες, στρώματα, ξερά κλαδιά, μό-

νιμη εικόνα σε κάθε  γωνιά της πόλης.

Τα πεζοδρόμια με σπασμένες πλάκες, το πράσινο

χωρίς φροντίδα. 

Ο “Νότος” ψυχαγωγία και ομορφιά για μικρούς και

μεγάλους, σε πλήρη εγκατάλειψη. Κρανίου τόπος.

Τι κρίμα, αυτό που θα ‘πρεπε νάναι το κόσμημα,

είναι χώρος ντροπής.

Θα σας στείλουμε φωτογραφίες για να συγκινη-

θείτε επιτέλους. Μόνο για το ενοίκιο ενδιαφέρεστε!
Μεσήλιξ Δημότης

Τ. Χριστόπουλος

Για το Αναψυκτήριο Πανοράματος

Από τον αναγνώστη Παν. Βαρουξή, ελάβαμε επιστολή

που αναφέρεται στο Αναψυκτήριο του Πανοράματος

και στις εργασιακές σχέσεις δύο πρώην εργαζομένων.  

Για το θέμα είχαμε δημοσιεύσει επιστολή-παραίτηση

του μέλους του Δ.Σ. και γιατρού Ι. Μάρκου, χωρίς να

μπούμε στο καθαρά εργασιακό κομμάτι της υπόθεσης,

παρά το ότι είχαμε ζητήσει διευκρινίσεις από τον πρό-

εδρο του Συλλόγου Πανοράματος Α. Αγγελιδάκη.

Ευχαριστούμε τον Παν. Βαρουξή για την επιστολή του

και τις εξηγήσεις που δίνει πώς και τί έγινε με τις δύο

εργαζόμενες.

Δεν θα δημοσιεύσουμε όμως την επιστολή γιατί

αφορά καθαρά προσωπικά τις ίδιες τις εργαζόμενες,

τα γραφόμενά του και αν μη τι άλλο, θα περιμέναμε

να μας τα γράψουν οι ίδιες αν τις ενδιέφερε η δημο-

σιοποίηση των λεπτομερειών.

Θα περιμένουμε την Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που

έχει προαναγγείλει ο Σύλλογος για την Τετάρτη 4 Ιου-

λίου στις 7μ.μ. για να μάθουμε.

ε π ι σ τ ο λ έ ς
Στα ...δίχτυα της Βουλιαγμένης...

Από αναγνώστη, κάτοικο Βουλιαγμένης, ελάβαμε μία πονεμένη επιστολή, στην οποία περιγράφει την οδύσ-

σεια της επιλογής του να αγοράσει ένα σπίτι στη Βουλιαγμένη επιστρέφοντας από Αυστραλία για να ζήσει

ειρηνικά. Φευ όμως, ο λαβυρινθώδης τρόπος των υπηρεσιών, δεν του έδωσε αυτή τη χαρά. Κρατάμε τα

πλήρη στοιχεία του, αλλά για τους ...γνωστούς λόγους δεν τα δημοσιεύσουμε.

Προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Εξωτερικών

Σ.Σ.: Την Τετάρτη 27/6, εκδικάστηκε υπόθεση με κατηγορούμενους

μηχανικούς της Πολεοδομίας του Δήμου Βουλιαγμένης, όπου ακού-

στηκαν πολλά εις βάρος τους και με πολλούς μάρτυρες κατηγορίας.

Την υπόθεση είχαν κινήσει κάτοικοι που έχουν υποστεί δεινά από την

Πολεοδομία Βουλιαγμένης και ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορίας

ήταν και ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση

Συγχαρητήρια για τη Συναυλία του 3ου Δημοτ. Σχολείου Βούλας
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Ημερίδα με θέμα «Προωθούμενες καλλιέρ-
γειες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της
Ανατολικής Αττικής» διοργάνωσε η Δ/νση

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής, με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής,

στο Κορωπί, όπως είχαμε προαναγγείλει. 

Ετσι το Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορω-

πίου κατακλύστηκε με νέους και εν ενεργεία

αγρότες, υποψήφιους επιχειρηματίες, αλλά

και ανέργους που αναζητούν λύσεις για αυ-

τοαπασχόληση, που έσπευσαν να ενημερω-

θούν προκειμένου να ασχοληθούν με κάποιο

από τα προωθούμενα είδη καλλιεργειών.

Πολλοί οι εκπρόσωποι υπουργείων, οι θε-

σμικοί εκπρόσωποι, περιφερειακοί και δη-

μοτικοί σύμβουλοι και ο Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτρης Κιούσης, που πολλοί εξ’ αυτών

έκαναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Χρυσάνθη Κισκήρα, απηύθυνε χαιρετισμό

επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Θεωρούμε
επίκαιρη αυτή την ημερίδα γιατί στις σημε-
ρινές οικονομικές συνθήκες της παρατετα-
μένης ύφεσης η εξασφάλιση της
βιωσιμότητας για τη χώρα μας έχει άμεση
και αμφίδρομη σχέση με την βιωσιμότητα
του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο δε και
της νέας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, η
αγροτική ανάπτυξη και ο εξωστρεφής προ-
σανατολισμός της θα πρέπει να αποτελέσει
βασική προτεραιότητα. Καθήκον της πολι-
τείας και της πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει
να είναι η χάραξη μιας στρατηγικής ανα-
τροπών, αναθεωρήσεων και μεταρρυθμί-
σεων ώστε η αγροτική οικονομία να
αποτελέσει ένα από τους κύριους μοχλούς
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
Τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του

τομέα στην Ανατολική Αττική εστίασε η Αν-

τιπεριφερειάρχης στα ακόλουθα:

• Θεσμοθέτηση ζωνών χρήσεων γης ώστε να

προστατευθεί η γεωργική γη

• Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων υψηλής

προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται

στην ποικίλη και αυξανόμενη ζήτηση και στις

απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς

• Αύξηση της παραγωγής νέων προϊόντων για

τη διεύρυνση των ευκαιριών διάθεσης στην

αγορά

• Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης μέσω της

αύξησης των νεαρών ατόμων στον πρωτο-

γενή τομέα, 

• Προώθηση της κτηνοτροφίας και βιολογικής

γεωργίας για την αντιμετώπιση των διαταρα-

χών στην ισορροπία βασικών κλάδων της φυ-

τικής παραγωγής μετά την αναθεώρηση της

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

• Βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης των απα-

σχολουμένων στη γεωργία και

• Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον γε-

ωργικών πρακτικών

Οι νέες προωθούμενες καλλιέργειες μπορούν

να αποτελέσουν αντικείμενο δυναμικής και

σύγχρονης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Με διαπιστωμένη την ανάγκη για την εύρεση

νέων εναλλακτικών επιλογών στη γεωργία,

την αυξανόμενη στροφή της κατανάλωσης σε

προϊόντα αρωματικά και φαρμακευτικά, και

την καλλιεργητική προσέγγιση του τομέα

προς την οικολογική γεωργία και την αειφο-

ρία, πιστεύουμε βάσιμα ότι επενδύοντας

σ΄αυτές τις προωθούμενες καλλιέργειες με

καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις θα έχουμε

την αναμενόμενη πολλαπλάσια οικονομική

ανταποδοτικότητα και την εξομάλυνση των

διαρθρωτικών ανισορροπιών σε αρκετές πε-

ριοχές της Ανατολικής Αττικής.»

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιά-

στηκαν εκτενώς από τους εισηγητές οι νέες

καινοτόμες καλλιέργειες που μπορούν να

αναπτυχθούν στην Ανατολική  Αττική όπως

το ρόδι, η συκιά, η φιστικιά, τα κηπευτικά,

τα αρωματικά και τα φαρμακευτικά φυτά,

οι προοπτικές για την ελληνική γεωργία

μέσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

καθώς και θέματα επιδοτήσεων για τις ορ-

γανώσεις παραγωγών. 

Τις εισηγήσεις των ομιλητών μπορεί κάθε εν-

διαφερόμενος να διαβάσει στην ιστοσελίδα

της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr.,

ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: 

Αρχική � Πολιτισμός � Εκδηλώσεις-Ημε-

ρίδες � Περιφέρειας Αττικής � Αποτελέ-

σματα Ημερίδας για τις Προωθούμενες

Καλλιέργειες στην Ανατολική Αττική.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πλη-

ροφορίες να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

• Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-

κής: τηλ 213 2005366, 213 2005342

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων: Δ. Γραμματικός, τηλ. 210 2124175,

ιστοσελίδα: www.minagric.gr

• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Καθ.

Ακουμιανάκης.

«Προωθούμενες καλλιέργειες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

της Ανατολικής Αττικής»
ρόδι,  συκιά,  φιστικιά,  κηπευτικά,  αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και άλλα

Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στην πόλη της Καβάλας επισκέφθηκε ύστερα από

πρόσκληση το Ευρωπαϊκό Μουσείο  Άρτου. Πρόκειται για ένα μουσείο που δημιουργήθηκε

από τον Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας». Την αντιπροσωπεία

του Ευρωπαϊκού Μουσείου  Άρτου με την πρόεδρό του Μηλέα Παππά υποδέχθηκαν ο πρό-

εδρος του συλλόγου Μικρασιατών Ν. Καβάλας Μανώλης Ζαχαρόπουλος  και μέλη του

Δ.Σ.  Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στο μουσείο, που σε κάθε γωνιά του θύμιζε τα αλησμό-

νητα εκείνα μέρη της Ανατολής. 

Μεταξύ των δύο φορέων  υπάρχει πολυετές διαχρονική πολιτιστική σχέση καθώς ο Σύλ-

λογος Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας» ήταν από τους πρώτους φορείς

που με το έκθεμα του «κεντημένου ψωμιού» τους  είχαν εμπλουτίσει την συλλογή του

Μουσείου Ψωμιού στον Βαρνάβα Αττικής.  

Ο σύλλογος δε Μικρασιατών Ν. Καβάλας είχε επισκεφθεί τόσο το Ευρωπαϊκό Μουσείο

Άρτου όσο και το Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα. Το Ευ-

ρωπαϊκό Μουσείο  Άρτου προσέφερε ως δώρο στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

δύο «μικρασιάτικα κεντημένα ψωμιά» για να κοσμήσουν το γεμάτο με αγάπη και μεράκι

αυτό μουσείο.  www.ilmb.gr   -  www.mouseio-psomiou.com

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα στο βήμα.
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Μικρά και ενδιαφέροντα από τα 3Β

Δύο σοβαρότατες καταγγελτικές επιστολές

διαβάστηκαν από τον Πρόεδρο, που αφο-

ρούν τη διοίκηση του Δήμου, και υπογρά-

φονται από την προϊσταμένη του

Οικονομικού Τμήματος του Δήμου. 

Δημοσιεύονται σχετικά  στη σελίδα 14.

Στη συνέχεια ετέθησαν ορισμένα ενδιαφέ-

ροντα θέματα ως ερωτήσεις προ ημερησίας

αλλά και πολύ “φιλολογία”.

Οχι στη συναυλία στην Α’ πλαζ

Για τη λειτουργία της Α’ πλαζ ετέθησαν

ερωτήματα από τον Παν. Σωτηρόπουλο και

τον Γιάννη Σκουμπούρη, όσον αφορά συ-

ναυλία που έχει προαναγγελθεί στο χώρο.

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, ενημέρωσε ότι έχει

ήδη συντάξει επιστολή προς Λιμεναρχείο,

Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία και Τρο-

χαία Γλυφάδας, προκειμένου να αποτρέψει

την συναυλία.

«Πήρα το διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΤΑ
και τους είπα “ξεχάστε τα αυτά”. Δεν θα
γίνει η συναυλία, σύμφωνα με την απόφαση
της ΕΠΕΛΑΚ. Θα μας βρουν κάθετα αντίθε-
τους και θα ζήσουμε άγριες καταστάσεις».

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη σχολίασε: «Δυστυ-
χώς η νύχτα δεν είναι προ των πυλών, αλλά
είναι εντός των πυλών».

Ωράριο για τα φαρμακεία

Το ωράριο των φαρμακείων ζήτησε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος να οριστεί από το Δήμο,

αφού πλέον ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα

για να μη ...μεταναστεύουν οι κάτοικοι προ-

κειμένου να βρουν εφημερεύον ή διανυκτε-

ρεύον φαρμακείο στα 3Β.

Είναι παράλογο να εφημερεύουν τα φαρ-

μακεία της Βούλας με το Ελληνικό και την

Αργυρούπολη και τα Φαρμακεία της Βάρης

με το Κορωπί και τα Σπάτα, η δε Βουλιαγ-

μένη “σαν γαλατικό χωριό μόνη της”, όπως

το χαρακτήρισε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Απαγορεύονται τα βεγγαλικά!

Στις ομοβροντίες των βεγγαλικών ανα-

σφέρθηκαν σύμβουλοι, κάτι που έχει γίνει

πλέον καθημερινότητα στη Βούλα και σε

“‘αγριες” ώρες.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ενημέρωσε το Δή-

μαρχο ότι υπάρχει απαγορευτική απόφαση

για τα βεγγαλικά από την προηγούμενη Δη-

μοτική Αρχή, με πρόστιμο 3000 ευρώ για

τους παραβάτες.

Σ.Σ. Ωρα είναι να ενεργοποιηθεί κύριε Δή-

μαρχε. Δεν είναι μόνο η ηχορύπανση, είναι

και η χημική ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Για τις κλήσεις που “σβήνονται” μίλησε ο

Γιάννης Νιτερόπουλος και για τα καταστή-

ματα που ότι θέλει ο καθένας κάνει, όπου

θέλει βάζει τραπεζοκαθίσματα...

Ο Ν. Ζυγούρης μίλησε για καντίνες στην

Ανατ. παραλία της Βάρκιζας που βγάζουν

τραπεζοκαθίσματα και καντίνες που δεν

δουλεύουν και προσβάλουν το περιβάλλον.

«Υπάρχουν φήμες για παρεμβάσεις, πρό-

στιμα ανεπιβεβαίωτα» κατέληξε.

Για την προβλήτα του Καβουρίου έγινε ανα-

φορά ότι είναι κατεστραμμένη και εγκυμο-

νεί κινδύνους για τους πεζούς. Είναι γεμάτη

τρύπες.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι έχει κατασκευα-

στεί πριν 30-40 χρόνια, και δεν είναι νόμιμη

όπως και άλλες. Χρειάζεται χάραξη αιγια-

λού ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν επι-

σκευαστικά.

Προχειρότητα και πάλι στον

προϋπολογισμό

Αναβολή της αναμόρφωσης του προϋπολο-

γισμού ζήτησε ο Δημ. Δαβάκης, γιατί όπως

είπε «για άλλη μια φορά ήρθε χωρίς προ-
ετοιμασία. Χωρίς αναμόρφωση του Τεχνι-
κού Προγράμματος, έρχεται ένας σχεδόν
εξ’ ολοκλήρου προϋπολογισμός!

«Παθογένεια, προχειρότητα, γονατογρά-
φημα γενικώς, ο προϋπολογισμός», που έρ-

χεται σε αναμόρφωση άλλη μία φορά για

τον Γρ. Κωνσταντέλλο.

«Εμένα το πρόβλημά μου κ. Πανά, δεν είναι
ό,τι δεν κάναμε, αλλά ότι τον τράκτορα που
θα μας καθάριζε την πόλη, αυτό το πολύ
χρήσιμο εργαλείο το πετάμε για ένα χρόνο
πίσω, που τα οικονομικά θα είναι χειρότερα
από τα φετεινά και πολύ χειρότερα από τα
περσινά, που σημαίνει ότι δεν θα τον πά-
ρουμε ποτέ.  Λάθος κατεύθυνση στρατηγι-
κής η αφαίρεση του τράκτορα», τόνισε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος.

«Ο υπάρχων τράκτορας είναι πεπαλαιωμέ-
νος, παθαίνει συνεχώς βλάβες και τον πλη-
ρώνουμε υπερπολλαπλάσια. Χρειάζονται
δύο τουλάχιστον τράκτορες», τόνισε ο Π.

Σωτηρόπουλος που διαφώνησε με την

αφαίρεση αγοράς τράκτορα στον προϋπο-

λογισμό.

Αννα Μπουζιάνη

Τελικά έκαναν τη Βούλα

Βουλιαγμένη!

Κάτοικος της Βουλιαγμένης που παρα-

κολουθεί επί σειρά ετών τα δημοτικά

συμβούλια και της Βουλιαγμένης και

των 3Β σήμερα, είπε φιλοσοφώντας,

όταν άκουσε τις επιστολές των εργα-

ζομένων του Δήμου:

«τελικά κατάφεραν και έκαναν τη
Βούλα Βουλιαγμένη»!

Και κάτοικος της Βάρης:

«Αυτοί εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να
πάνε την πόλη παρακάτω. Τρώγονται
συνέχεια βρε παιδί μου και δεν ακούνε
να τους πεις μια κουβέντα». 

Αλλή μία πολύ πολύ μακρά συνεδρίαση με πολλές ώρες προ ημερησίας συζητήσεων, έζη-

σαν όσοι βρέθηκαν την Δευτέρα 25 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου των

3Β.

Είναι γεγονός ότι ο Πρόεδρος Δημ. Αναστασίου, προσπάθησε να ορίσει το χρόνο των

ερωτήσεων σε μία ώρα, αλλά στην πράξη δεν κατέστη δυνατόν.

Κάτι το πλάτιασμα των ερωτώντων, κάτι οι μακρές απαντήσεις του δημάρχου πέρασαν πε-

ρίπου 4 ώρες για να ξεκινήσουν να συζητιούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ολο-

κληρώθηκε η συνεδρίαση στις 4 το πρωί! 

Βέβαια κι αυτό που ζήτησε ο Πρόεδρος στην μία ώρα, όσοι είχαν ρωτήσει έχει καλώς, οι

υπόλοιποι να κάνουν τις ερωτήσεις γραπτώς και να απαντηθούν στο επόμενο Δημοτικό

Συμβούλιο, ήταν άδικο και ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους δημοτικούς συμβούλους. Ιδι-

αίτερα ο αντιπρόεδρος Διονύσης Γεωργουλόπουλος έκανε δριμεία επίθεση και μίλησε για

έλλειμα δημοκρατίας. Ετσι ο πρόεδρος άφησε τον καθέναν να μιλάει όσο ήθελε και για ό,τι

ήθελε.

Αναρωτιέμαι από ένα σημείο και μετά  πλέον αν γνώριζαν οι σύμβουλοι τί ψήφιζαν!
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με το παρόν έγγραφο και αφού έχουν

προηγηθεί συνεχείς προφορικές προσπά-

θειες για ουσιαστική και αποτελεσματική

συνεργασία με τη Διοίκηση του δήμου

προκειμένου να λυθούν σοβαρά θέματα

και εκκρεμότητες που αφορούν την Διεύ-

θυνση Οικονομικών, κάτι τέτοιο δεν έχει

επιτευχθεί. Από τη θέση τόσο της Διευ-

θύντριας όσο και της Προϊσταμένης Λο-

γιστηρίου βλέπουμε καθημερινά το

σύνολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης

να προσπαθεί να ανταποκριθεί με τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά

του, με συνέπεια και πραγματική εργα-

σία, ώστε να βοηθήσει στην καλή λει-

τουργία του Δήμου. Λόγω των σοβαρών

εκκρεμοτήτων που συνεχίζουν να υπάρ-

χουν, η παραπάνω προσπάθεια κάθε άλλο

παρά οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα: 

― Δεν έχει επιτευχθεί ακόμα και σήμερα

η συνένωση της Οικονομικής υπηρεσίας,

η μεταφορά των απαιτούμενων αρχείων,

καθώς και η χωροταξική τακτοποίηση των

υπαλλήλων, ώστε ο χώρος εργασίας τους

να είναι ανεκτός (π.χ. Το ΤΑΠ Βάρης πα-

ραμένει στην ενότητα της Βάρης, αν και

οι εισπράξεις του ΤΑΠ αποτελούν από τα

πιο βασικά έσοδα του Δήμου, βασικά αρ-

χεία παραμένουν σε σακούλες ατακτο-

ποίητα στην ενότητα της Βουλιαγμένης,

ενώ το προσωπικό συνεχίζει να εργάζε-

ται σε απόσταση αναπνοής ο ένας από

τον άλλον).

― Η Οικονομική Υπηρεσία λόγω της κα-

θυστέρησης του ΟΕΥ λειτουργεί χωρίς

οργανόγραμμα και επομένως χωρίς

προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του

κάθε Τμήματος και κάθε υπαλλήλου, γε-

γονός που δημιουργεί εξαιρετική ένταση.

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Επιτρόπου

ώστε να διευθετηθεί το θέμα της αρμο-

διότητας έκδοσης της μισθοδοσίας και

παρά την απαίτηση της τελευταίας για

συμμόρφωση, η Διοίκηση δεν έπραξε τα

δέοντα (μεταφορά της μισθοδοσίας στην

διεύθυνση οικονομικού), με αποτέλεσμα

και η μισθοδοσία αυτού του μήνα να δια-

βιβαστεί στο Ελεγκτικό με την παλιά δια-

δικασία και να αναμένουμε επομένως και

νέες παρατηρήσεις και φύλλα ελέγχου.

Η έλλειψη καθορισμού αρμοδιοτήτων

φέρνει συχνά τους υπαλλήλους της Δι-

εύθυνσης σε σύγκρουση με τη Διοίκηση

για πάρα πολλά θέματα που θεωρούνται

de facto αρμοδιότητες της Οικονομικής

Υπηρεσίας, χωρίς αυτές να είναι κάπου

εγγράφως αποτυπωμένες. Αρκεί να ανα-

φέρουμε ότι στα καθήκοντα της Διευθύν-

τριας, τον τελευταίο μήνα, ήταν και η

γραμματειακή υποστήριξη του Αντιδη-

μάρχου Οικονομικών Ν. Ζαχαράτου, στη

σύνταξη και δακτυλογράφηση των εγ-

γράφων του και στην διεκπεραίωση των

εισερχομένων του.

― Ο ρόλος του Διευθυντή Οικονομικών

στο Δήμο, παρακωλύεται από την Διοί-

κηση, είτε με τη δέσμευση της τηρούμε-

νης εγκυκλίου εισερχομένων -

εξερχομένων, ώστε να μη μπορεί να επι-

κοινωνήσει γραπτά ο Διευθυντής, με

εξερχόμενο έγγραφο χωρίς τη συγκατά-

θεση της Διοίκησης με το αρμόδιο

Υπουργείο, στο οποίο και πρέπει να ανα-

φέρεται, είτε με τον καθοριστικό έλεγχο

που ασκεί η τελευταία σε θέματα που

αφορούν αναμορφώσεις του Π/Υ, ειση-

γήσεις στο Δ.Σ. ακόμα και κατανομής

πληρωμών προμηθευτών.

― Η απογραφή του Δήμου ενώ από την

πλευρά της Υπηρεσίας είναι έτοιμη εδώ

και μεγάλο χρονικό διάστημα για λόγους

που δεν αφορούν τη Διεύθυνση Οικονο-

μικών, δεν έχει ολοκληρωθεί, οι συνέ-

πειες όμως της μη ολοκλήρωσής της, θα

βαρύνουν την τελευταία.

― Ενώ έχουν γίνει έγγραφα από τη Δι-

εύθυνση Οικονομικών που τονίζουν τη

σημασία της έγκαιρης προσκόμισης των

τιμολογίων στο Λογιστήριο του Δήμου,

από τις επιμέρους Υπηρεσίες, η Διοίκηση

δεν έχει ενεργήσει, ώστε να ενεργοποι-

ηθεί αυτός ο μηχανισμός με αποτέλεσμα

να υπάρχουν εκκρεμότητες που εκθέ-

τουν το Δήμο στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

― Εκκρεμεί για πολλούς μήνες η διαδι-

κασία πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου για

Οικονομικά Θέματα, ενώ έχει τεθεί από

τη Διεύθυνση Οικονομικών ως εξαιρετικά

επείγον θέμα.

Με όλα τα παραπάνω να εξακολουθούν

να υπάρχουν και να διαιωνίζονται, το

κλίμα της συνεργασίας με τη Διοίκηση,

είναι κάθε άλλο παρά φιλικό. Ερχόμαστε

συνεχώς αντιμέτωποι με προσβλητικά

λόγια και κακόβουλη κριτική περί της

άσκησης των καθηκόντων μας. Ακόμα και

κατά τη διάρκεια Δημοτικών Συμβουλίων

δια στόματος Δημάρχου εκτοξεύονται

μομφές για τους υπαλλήλους της Οικο-

νομικής Υπηρεσίας. Την Παρασκευή

15.6.2012 και ενώ βρισκόμασταν σε επι-

μορφωτικό σεμινάριο το ΙΝΕΠ και σε

ανοιχτό χώρο του Δημαρχείου, παρουσία

συναδέλφων και του Αντιδημάρχου Οικο-

νομικών κου Ν. Ζαχαράτου, η Δημοτική

Σύμβουλος κα Καραγιάν, καταφέρθηκε

εναντίον μας, με λόγια προσβλητικά που

θίγουν την αξιοπρέπειά μας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

επειδή:

1) αιρετά πρόσωπα δεν εμπλέκονται στη

διαδικασία αξιολόγησής μας διότι υπάρ-

χει αρμόδιο όργανο γι’ αυτή,

2) θεωρούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε πράξει

στο μέτρο των δυνατοτήτων μας το καλύ-

τερο δυνατό για την Υπηρεσία 

3) αδυνατούμε να δεχθούμε οποιαδήποτε

άλλη προσβλητική συμπεριφορά και να

κατηγορούμαστε ακόμη και για αδικαιο-

λόγητη απουσία από τα καθήκοντά μας

για τη συμμετοχή μας σε σεμινάρια επί-

σημου φορέα, τη στιγμή μάλιστα, που

αυτή έχει ακολουθήσει όλη τη διαδικασία

έγκρισης και υπογραφής από τους προ-

ϊσταμένους μας και επομένως έχουν

λάβει γνώση,

4) η Διοίκηση του Δήμου για να εκφράζε-

ται συνεχώς με δυσμενή σχόλια δεν είναι

ικανοποιημένη από την αποτελεσματικό-

τητα άσκησης των καθηκόντων μας στις

συγκεκριμένες θέσεις

παρακαλούμε όπως άμεσα κάνετε δεκτή

την παραίτησή μας από τις θέσεις των

προϊσταμένων Διεύθυνσης Οικονομικών

και Λογιστηρίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ 3Β  
αποκαλύπτεται με επιστολή παραίτησης της Διεύθυνσης Οικονομικών

― Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός έγκαιρης προσκόμισης τιμολογίων

― Βασικά αρχεία παραμένουν σε σακούλες ατακτοποίητα στην ενότητα της Βουλιαγμένης

― Δεν υπάρχει Ειδικός σύμβουλος επί των οικονομικών

Επιστολή καταπέλτη για τη λειτουργία του Δήμου 3Β,

απέστειλε η προϊσταμένη διεύθυνσης Οικονομικών

Μαρία Χιώτη και η προϊσταμένη Λογιστηρίου Αγγε-

λική Θεολόγου, προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό

Συμβούλιο, την οποία κοινοποιούν προς ύπερθεν αρ-

μόδιες αρχές.

Στο μεταξύ είχε προηγηθεί άλλη επιστολή - ανακοί-

νωση, επίσης της διευθύντριας οικονομικού, η οποία

διαβάστηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτρη Ανα-

στασίου, στην οποία η διευθύντρια καταγγέλλει πλα-

στογραφία της υπογραφής της σε εξερχόμενο

έγγραφο! «Ούτε έχει συνταχθεί ούτε έχει υπογραφει
από εμένα και με αναγκάζει να ασκήσω τα νόμιμα δι-

καιώματά μου», σημειώνεται στην επιστολή.

Το θέμα αυτο έχει προχωρήσει και έχει πάρει το

δρόμο της δικαιοσύνης.

Με την επιστολή που δημσοιεύουμε, αφού περιγρά-

φουν με πολύ σαφή εικόνα την κακή λειτουργία του

Δήμου όσον αφορά τη Διοίκηση, την ενοποίηση του

μετά τον Καλλικράτη και τις σχέσεις δημάρχου προς

τις υπηρεσίες, καταθέτουν την παραίτησή τους.

Ο καθένας, που βρισκόταν στην αίθουσα του Δημοτι-

κού συμβουλίου, ακούγοντας την επιστολή, θα περί-

μενε, αφού ακούστηκαν αυτά τα πολύ σοβαρά για τη

λειτουργια του Δήμου, μια ανησυχία, κάποιες ερωτή-

σεις, από πλευράς των δημοτικών συμβούλων, αφού

αυτοί είναι οι θεματοφύλακες της λειτουργιας του

Δήμου.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι την προσπέρασαν ως να μην

την άκουσαν!

Μόνο ο Γιάννης Νιτερόπουλος πρότεινε στο δή-

μαρχο  «να επιληφθείτε κ. Δήμαρχε προσωπικά να
λυθούν όποιες διαφορές υπάρχουν για να μπορέσει ο
Δήμος να λειτουργήσει».

Και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διονύσης Γεωργουλό-

πουλος ρώτησε «Γιατι συμβαίνει αυτό; Ποιες είναι οι
σχέσεις του προσωπικού του Δήμου με την πολιτική
ηγεσία;”, αλλά απάντηση δεν ελαβε καμμία.
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Μουσικοχορευτική παράσταση απόλαυσαν

όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 24

Ιουνίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων. 

Οι χορευτικές ομάδες του Τμήματος Ελλη-

νικών Χορών Καλυβίων του Νομικού Προ-

σώπου Δήμου Σαρωνικού παρουσίασαν  μια

άρτια οργανωμένη και καλοδουλεμένη πα-

ράσταση με τίτλο «Οι φίλοι όταν σμί-

ξουνε…», η οποία περιελάμβανε χορούς

και τραγούδια από διάφορες περιοχές της

Ελλάδας: Βοβούσα (Αν. Ζαγόρι), Μέγαρα,

Φλώρινα, Ικαρία – Σάμος, Έδεσσα – Αλμω-

πία, Δυτική Θράκη (Έβρος), Τζια κ.ά. 

Ο κόσμος συμμετείχε από τις κερκίδες και

οι ομάδες των χορευτών απέσπασαν το πιο

θερμό χειροκρότημά του.

Τους χορούς συνόδευσε ορχήστρα με τους

μουσικούς Γιάννη Παυλόπουλο (βιολί – τρα-

γούδι), Θοδωρή Τασούλα (κλαρίνο), Κώστα

Σιδερή (λαούτο – τραγούδι), Γιάννη Γευ-

γελή (κρουστά), Βασίλη Γραμματικό

(γκάιντα – τσαμπούνα), Μάρκος Κωνσταν-

τάκης (λύρα Κρήτης) και Γιώργος Κωνσταν-

τάκης (λαούτο Κρήτης), ενώ στην

παράσταση έλαβε επίσης μέρος και το

Τμήμα Παραδοσιακού τραγουδιού υπό τη δι-

εύθυνση του Κώστα Σιδερή. Τη διδασκαλία

των χορών και την επιμέλεια της παράστα-

σης είχε ο δάσκαλος χορού Γιάννης Κοντο-

γιάννης. 

Μετά το τέλος της παράστασης τόσο ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, όσο

και ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Κοντογιάν-

νης, με σύντομους χαιρετισμούς, ευχαρί-

στησαν θερμά όσους συνετέλεσαν στην

επιτυχία της παράστασης.

Πάνω από όλα, ευχαρίστησαν τα μέλη των

χορευτικών τμημάτων και ειδικά τα νέα παι-

διά, που με μεράκι, σεβασμό και αγάπη

ασχολούνται με την παράδοση, κρατώντας

τη ζωντανή για τις επόμενες γενιές. 

Το Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων

Τεχνών – Πρώην Αποθήκες Καμπά, στην

Παλλήνη, άνοιξε τις πόρτες του για να υπο-

δεχθεί την πρώτη από μία σειρά εκθέσεων

που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Διάλο-
γοι» που πραγματοποιεί η Κοινωφελής Επι-

χείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού –

Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης σε

συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης

της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες έπειτα από την

επιλογή της αρμόδιας επιτροπής είναι οι

Απόλλωνας Γλύκας, Αντώνης Στοαντζίκης

και Λεόντιος Τουμπούρης.

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν εκπρόσωποι

του Γραφείου Διασύνδεσης Καλών Τεχνών,

ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος,

μέλη του Δημοτικού και Τοπικού Συμβου-

λίου Δήμου Παλλήνης και πολλοί φίλοι της

Τέχνης, που είχαν την ευκαιρία να ξεναγη-

θούν στην έκθεση από τους καλλιτέχνες.

Με σκοπό να φέρει σε επαφή το κοινό με τη

σύγχρονη εικαστική σκέψη και δημιουργία,

θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις από τα

παιδιά, που  συμμετέχουν  στα εικαστικά και

τα καλοκαιρινά προγράμματα του Δήμου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και το Σάββατο

14 Ιουλίου. 

Ώρες επίσκεψης 17:30 έως 20:30. Πληρο-

φορίες στο 210 6619937. 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων του Δήμου Σπάτων

Αρτέμιδας,   πραγματοποιήθηκαν

εκδηλώσεις από το πολιτικό Ορ-

γανισμό του Δήμου Σπάτων-Αρ-

τέμιδας.

Ετσι το Σάββατο 23 Ιουνίου  στο

Πνευματικό Κέντρο Σπάτων  ο

Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού

& Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»,

ξεκίνησε τις εορταστικές  με το

αφιέρωμα στην μνήμη του Σπα-

ταναίου συγγραφέα Δημήτρη

Μάρκου.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρό-

εδρος του Οργανισμού Πανα-

γιώτα Μάρκου, η οποία

αναφέρθηκε εκτενώς στον Δημή-

τρη Μάρκου τονίζοντας ότι:

«Ο Δημήτρης Μάρκου γεννήθηκε

στα Σπάτα στις 26 Σεπτεμβρίου

1925. Ήταν γιος του Σωτηρίου

και της Αρετής Μάρκου το γένος

Κατσίκη.  Αφιέρωσε όλη του την

ζωή στη συλλογή  πληροφοριών

και να καταγράφει μνήμες για τα

Σπάτα που αγαπήσαμε και νο-

σταλγούμε οι μεγαλύτεροι, για

τα Σπάτα που δεν γνώρισαν οι

νεότερες γενιές». 

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από

τα βιβλία του “Τα οργανάκια του

Αγίου Πέτρου” και “Το Τάμα”.

Ακολούθησε η προβολή του Ντο-

κιμαντέρ της Αλίντα Δημητρίου

“Το Στιφάδο του Αγίου Πέτρου”

όπου έδεσε αριστοτεχνικά με τα

αποσπάσματα που διαβάστηκαν.

Κυριακή 24, τραγούδησε η χορω-

δία του Οργανισμού  «Ο Ξενο-

φών»   μαζί με την Χορωδία της

“Μελωδικής Κιβωτού”, ενώ πα-

ράλληλα λειτούργησε έκθεση

ζωγραφικής με έργα από το

Τμήμα του Οργανισμού.

Χοράρχες των Χορωδιών είναι η

Αλεξοπούλου Όλγα και η Παπα-

χριστοδούλου Κωνσταντίνα. 

Στις 25 Ιουνίου  οι μαθητές του

τμήματος Φωτογραφίας παρου-

σίασαν σε προβολή slides το

έργο τους.

Οι εκδηλώσεις συνοδεύτηκαν

από Έκθεση Βιβλίου στο Φουαγέ

του Πνευματικού Κέντρου.

«Οι φίλοι όταν σμίξουνε…»

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα ΣπάταΕκθεση εικαστικών τεχνών
Απόλλωνας Γλύκας, Αντώνης Στοαντζίκης  και Λεόντιος Τουμπούρης

Το 3ο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ, πραγματοποιήθηκε στο

Κρυονέρι στα μέσα Μαΐου, την διοργάνωση του οποίου είχε

η «ΕΣΤΙΑ» (Νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη-

λεγγύης και Παιδείας) με το παράρτημα ΚΑΠΗ Κρυονερίου. 

Συμμετείχαν οι χορωδίες:  

― ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου (μαέστρος Στέλλα Πετούρη)

― Χορωδία Ένωσης Ποντίων Δροσιάς, Δήμου Διονύσου

(μαέστρος Ηλίας Υφαντίδης)

― ΚΑΠΗ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (μαέστρος Αριστοτέλης

Παπανικολάου). Σολίστες: Mαντώ Σταυροπούλου, Κατερίνα

Παπακώστα

― ΚΑΠΗ Δήμου Αυλώνας (μαέστρος Αθανασία Βόγγλη)

― ΚΑΠΗ Κρυονερίου, Δήμου Διονύσου (μαέστρος Κωνσταν-

τίνος Γεωργάκης). Πιάνο: Νίκη Πεζοπούλου και η

― Παιδική χορωδία Αρτέμιδας-Αττικής (μαέστρος Κωνσταν-

τίνος Γεωργάκης)

Οι χορωδίες τραγούδησαν συνθέσεις του Χατζιδάκι, Θεο-

δωράκη, Λοΐζου, Κουγιουμτζή, Αρ. Παπανικολάου, καθώς

επίσης και λαϊκά, ποντιακά, παραδοσιακά και επτανησιακά

τραγούδια.

Στο δάσκαλο και μαέστρο Αριστοτέλη Παπανικολάου απο-

νεμήθηκε τιμητική διάκριση για την πολύχρονη προσφορά

του στο χορωδιακό τραγούδι και στον πολιτισμό από την

υπεύθυνη της διοργάνωσης Λούση Στέφου.

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
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Τρία ήταν τα αγωνιώδη ερωτήματα που κληθήκαμε να απαν-

τήσουμε στις εκλογές της 17ης Ιουνίου:

-Πως θα ξεφύγουμε από το Μνημόνιο και την κρίση

-Πως θα κρατηθούμε στο ευρώ

-Πως θα έχουμε κυβέρνηση στις 18 του μήνα

Αυτά τα ερωτήματα τα έθεσαν οι πολίτες, τα έθεσε η κοι-

νωνία. Όσοι συμμετείχαν ενεργά στην προεκλογική πε-

ρίοδο είχαν την ευκαιρία να έρθουν αντιμέτωποι με την

έκδηλη αγωνία της κοινωνίας των πολιτών.

Σε αυτό το αίτημα η Δημοκρατική Αριστερά, από θέση ευ-

θύνης και συνέπειας απάντησε με το «δώστε μου εντολή

για λύση»

Από την ασφάλεια της αντιπολίτευσης, προτίμησε την –υψη-

λού πολιτικού ρίσκου- είναι αλήθεια, συμμετοχή σε κυβέρ-

νηση συνεργασίας. Πιστεύει αλήθεια κανείς ότι στην οριακή

κατάσταση που βρίσκεται η χώρα υπάρχει εύκολη λύση;

Ας πάμε τώρα στη ουσία της πολιτικής. Το προγραμματικό

πλαίσιο της νέας κυβέρνησης, και είναι εύκολο να το δια-

πιστώσει κανείς, εφάπτεται των δικών μας προτάσεων για

άμεση διακυβέρνηση της χώρας που είχαμε καταθέσει προ-

εκλογικά.

Η κάθαρση στο πολιτικό σύστημα, με τις αντίστοιχες πρω-

τοβουλίες σε πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο που προβλέ-

πονται, από μόνες τους συγκροτούν ανατροπή μεγάλης

εμβέλειας στην κατεστημένη δομή  της χώρας.

Η αποδέσμευση από το Μνημόνιο, με την επιμήκυνση της

δημοσιονομικής προσαρμογής, με την επαναφορά των συλ-

λογικών συμβάσεων και την υιοθέτηση οικονομικών μέτρων

– όπως η μείωση Φ.Π.Α, η αύξηση του αφορολογήτου, το

επίδομα ανεργίας- δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να δια-

τηρήσει την κοινωνική της συνοχή και να είναι παρούσα

στις θετικές αλλαγές που διαμορφώνονται στον ηγετικό

πυρήνα της Ε.Ε. 

Το ζήτημα της ανάπτυξης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα

και εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί που θα δοθεί η μάχη,

εάν θέλουμε πραγματικά να έχει η χώρα τα απαραίτητα

εκείνα εργαλεία που θα μας βγάλουν από την κρίση και τα

μνημόνια.

Τέλος το ερώτημα που καλοπροαίρετα τίθεται: ‘μα η Ν.Δ

και το ΠΑΣΟΚ έφεραν τη χώρα σε αυτή την τραγική κατά-

σταση και ότι δεν μπορεί να συγκροτούν μέρος της λύσης’

, η απάντηση είναι μία: Σεβασμός της λαϊκής βούλησης.

Και σε αυτούς που μας λένε πως στην προεκλογική μας δέ-

σμευση για την φερεγγυότητα των προσώπων δεν συμπε-

ριλάβαμε τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, απαντάμε

ξανά

Σεβασμό στη λαϊκή βούληση, και ας μην οδηγήσουμε την

πολιτική σε ήττα

Η διάβαση του Ρουβίκωνα νοηματοδοτεί την υπέρβαση που

στηρίζεται στον ορθό λόγο, και η Δημοκρατική Αριστερά

επιβεβαιώνει ότι είναι τέκνο της οργής αλλά και της ανάγ-

κης.

Γιώργος Μπουλμπασάκος

Γραμματέας Υγειονομικών Δημοκρατικής Αριστεράς  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: “Κατασκευή κεντρικών αγωγών 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΣΔΥ - Μάριζας Δημοτικής 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ενότητας Δήμου Παλλήνης”
Αριθμός Πρωτ.:   19641 /2012 ΠΡΟΥΠ: 1.100.000,00€
Γέρακας 25/06/2012 ΠΗΓΗ:  ΕΤΠΑ –Ε.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-
λεση του έργου : «Κατασκευή κεντρικών αγωγών ΟΣΔΥ – Μάριζας Δη-
μοτικής Ενότητας Παλλήνης» Αρ. Μελέτης: 03/2012  με ανοικτή
δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης . 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι  1.100.00,00 ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων   109.825,57
ευρώ και δαπάνη 205.691,05 ευρώ για Φ.Π.Α. 23% που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των ν. 3669/08 και του τεύχους της αναλυτικής δια-
κήρυξης.
Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) αφορά τις κατηγο-
ρίες εργασιών :  Υδραυλικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
του   Δήμου Παλλήνης του Ν. Αττικής.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Ιθά-
κης 12-Γέρακας Αττικής). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα-
βής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται  η 17η /07/2012, ημέρα
Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ.
4.  Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την Πέμ-
πτη 12/07/2012.
5. Στη δημοπρασία θα γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργολη-
πτικές επιχειρήσεις εφόσον  ανήκουν στην  στην 2η και 3η τάξη ανά την
επικράτεια ή εφόσον ανήκουν στην 2η , 3η και 4η τάξη για επιχειρήσεις
με έδρα το νομό Αττικής ή ένα δεύτερο νομό που δηλώνεται στην υπη-
ρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών  ή  Ηλεκτρο-
μηχανολογικών , εργοληπτικές επιχειρήσεις  προερχόμενες από κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημό-
σιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)
,καθώς και  προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
δεκαοκτώ (18) μηνών. 
7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 17.740,00
€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ  συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 6 μηνών
και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
8 . Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΕΠ
Αττικής 2007-2013 από Πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων του . Το έργο
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»   με την υπ’αρ. 2752 /11-01-
2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.                   
Περισσότερες πληροφορίες,  θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του
Δήμου Ιθάκης 12 Γέρακας Τ_Κ: 153-44 Τηλ. 210.66.04.600    κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ραφήνα 20.6.2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 30967    
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Αρ. Πρωτγ. 5846
Αραφηνίδων Αλών 10-12 Ραφήνα
Τηλ. 2294 321023, 2294 321025, Φαξ 2294 028063
Πληροφ. Τμήμα Δημοτολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΑΜΠΝΤΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟ του ΒΑΓΓΕΛ και της ΒΙΟΛΕΤΑΣ
που γεννήθηκε στα Τίρανα Αλβανίας, το έτος 1988 και είναι κάτοικος Ρα-
φήνας Αττικής, έχει υποβάλλει αίτηση για εξελληνισμό του κυρίου ονό-
ματός του από “ΛΑΜΠΡΟ” σε “ΛΑΜΠΡΟΣ” καθώς και αλλαγή του
επωνύμου από “ΑΜΠΝΤΙΟΥ” σε “ΓΚΟΥΡΑΝΙΑΚΟΥ” και εξελληνισμό αυτού
από “ΓΚΟΥΡΑΝΙΑΚΟΥ” σε “ΓΚΟΥΡΑΝΙΑΚΟΣ”.
Καλείται όποιος αντιτίθεται τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή, όπως μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες  από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλει στο
Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12 - Ραφήνβα, τις αντιρ-
ρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο Δήμαρχος
Χριστόπουλος Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/νση  17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος,  153 51  Παλλήνη                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντή-
ρηση και αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής Ν. Αττικής»,  με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ με
αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 – 07 – 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που
δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι εν-
διαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην Α2, 1η  κα ι2η
τάξη (υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-
93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.200,00€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής,
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα-
ξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004. 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 85.208,80€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, δαπάνη ασφάλτου
36.600,00€, απρόβλεπτα 16.360,09€, αναθεώρηση 574,27€ και Φ.Π.Α.
37.398,37€. 
9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2
Ν.3669/08(ΚΔΕ), για το διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής
προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005333,
FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμη-
μένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι
μέχρι και 19 – 07 - 2012. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε.
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ – Β ΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 20/6/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 30967    
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ: ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ- AΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ: 2132020131,2132019955 - FAX: 2102020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2012»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του οικείου Υπουργείου, της με
α/α 21/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος    για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2012», προϋπολογισμού, 710.000,00 €,  (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,τουΠ.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),του Π.Δ.60/07,του Ν.3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 21/2012 και την με αρ. πρωτ.
29631/13.6.2012 σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Παρασκευή 3/8/2012 και ώρα 10 π.μ., κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 35.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά από 2/7/2012 μέχρι  27/7/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο Δήμαρχος  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -  ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια Αττικής, Τ.Κ. 19010
Τηλ. 22993 – 20300, fax: 22990-48289 & 48653, e-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕ-
ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», προϋπολογισμού 1.186.387,79€
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται
σε:
Αξία οικοδομικών εργασιών με Γ.Ε. + Ο.Ε. και απρόβλεπτα: 587.804,36€,
Αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με Γ.Ε. + Ο.Ε. και απρόβλεπτα: 344.850,86€,
Δαπάνη προμήθειας: 8.805,00€, δαπάνη αναθεώρησης: 23.082,70€
Και δαπάνη Φ.Π.Α.: 221.844,87€.
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με σφρα-
γισμένες προσφορές (άρθρ.3 παρ.3α Ν.3660/08 όπως ισχύει σήμερα). Η οι-
κονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (άρθρ.6
του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ει-
δικότερα ορίζεται από το Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Ελληνικές εργοληπτικέ επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
1η, 2η ή 3η τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή 2η τάξη για ηλεκτρο-
μηχανολογικά έργα. Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται μέσα
στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται στο
δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 1η, 2η ή 3η τάξη για οι-
κοδομικά έργα και στην 1η, 2η ή 3η τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ. 
Γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως αντωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-
τούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του
άρθρ.2, παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον
όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετο-
χής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 τους
άρθρ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-
λύτερης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η, 2η, ή
3η τάξη για οικοδομικά έργα και στην Α2, 1η ή 2η (ή/και 3η για εντός νομού
έδρας) τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα με τις προϋποθέσεις της
παρ.10 αρθρ.16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας) όπως ισχύει σήμερα. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφραμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συν-
ταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση
στα Ελληνικά. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24/7/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρ.18 της δια-
κήρυξης και το αρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Σα-
ρωνικού που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυ-

βίων Αττικής, στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
διακήρυξης. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής
2007 – 2013 καθώς και από το Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του
άρθρου 27 παρ.34-37 του Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’/24-8-93).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί με την επιφύλαξη δυνατότητας εφαρμο-
γής του άρθρου 242 παρ.3 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τετρακόσιες πε-
νήντα (450) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε δέκα οχτώ χι-
λιάδες οχτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (18.829,20€) δηλ. 2%
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυη-
τική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμε-
νους σύμφωνα με τους όρους του αρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και πρέπει
να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με την προ-
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρ. 5
παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2,3,4,5 και 6) διατίθενται από τα γρα-
φεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου
στα Καλύβια Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09:00 μέχρι
13:00. 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-
τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είνι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. 
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επό-
μενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για τη
χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2 παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Ιωαν. Φιλίππου

Οπως μας ενημέρωσε η Αντιπεριφέ-

ρεια Αττικής, με δελτίο τύπου, υπάρχει

η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων

μεγάλων στρεμματικών εκτάσεων σε

ιδιώτες κατα χρήση έναντι χαμηλού μι-

σθώματος, με απόφαση του Περιφερει-

άρχη Αττικής.

Συγκεκριμένα μετά την ισχύ του Ν.

4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/22-3-2012) που

αφορά στη «Διαχείριση και προστασία

ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων-Ρύθμιση εμπράγματων

δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και τις

απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή

του που δόθηκαν με την 1204/51539/2-5-

2012 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, στην Περιφέρεια Αττικής πε-

ριέρχονται αρμοδιότητες διαχείρισης

των δημοσίων αυτών ακινήτων, όπως

προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπε-

ται: 

(Α) Η δυνατότητα παραχώρησης ακινή-

των διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων  με απόφαση

Περιφερειάρχη, εμβαδού μέχρι 100

στρεμμάτων, κατά χρήση έναντι χαμη-

λού τιμήματος, για παραγωγή τροφίμων

φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτρο-

φών ή για βόσκηση, καθώς και για άλλες

δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα,

για αναπτυξιακούς σκοπούς, για εγκατα-

στάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

και για κεραίες κινητής τηλεφωνίας,

έναντι τιμήματος και μετά από δημοπρα-

σία.

(Β) Η δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων

διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, εφόσον αποδει-

κνύεται η κατοχή του ακινήτου πριν την

5-6-1993 και η επιφάνειά του δεν υπερ-

βαίνει τα δέκα(10) στρέμματα. Το τίμημα

εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικει-

μενικής του αξίας και εξοφλείται σε  4

έως 8 εξαμηνιαίες δόσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγο-

ράς από τους ενδιαφερομένους λήγει

στις 22-9-2012.

(Γ) Η δυνατότητα εξαγοράς βοσκοτόπων

από αποκαταστημένους κτηνοτρόφους η

από νόμιμους κληρονόμους τους , εφό-

σον άλλαξαν την χρήση τμήματος του

βοσκοτόπου σε γεωργική πριν την 5-6-

1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει

τα εξήντα (60) στρέμματα. Το τίμημα εξα-

γοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής

αξίας με πρόστιμο 1/10 της αντικειμενι-

κής αν άλλαξαν αυθαίρετα τη χρήση και

εξοφλείται σε τέσσερις(4) εξαμηνιαίες

δόσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξα-

γοράς από τους ενδιαφερομένους

λήγει στις 31-12 2012.

(Δ) Η δυνατότητα μη προβολής δικαιω-

μάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε

ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου,

εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δι-

καιοπάροχός του, το έχει αποκτήσει και

το νέμεται καλόπιστα με νόμιμο τίτλο

από επαχθή αιτία που μεταγράφηκε πριν

την 5-6-1993 ή με παραχωρητήριο που

δεν μεταγράφηκε ή με παραχωρητήριο

που εκδόθηκε από αναρμόδιο διοικητικό

όργανο ή με Απόφαση Επιτροπής Απαλ-

λοτριώσεων , η οποία εκδόθηκε βάσει

διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα χωρίς

να εκδοθεί παραχωρητήριο. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις παρακα-

λούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλ-

λουν  σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες

Επιτροπές θεμάτων Γης και Επίλυσης

Διαφορών , οι οποίες συγκροτήθηκαν

στην Περιφέρεια Αττικής με την υπ΄

αριθμ. 1712/2012 Απόφαση (ΦΕΚ

1823Β/8-6-2012).

Ειδικότερα:

― η πρώτη έχει έδρα στα γραφεία της Δι-

εύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή

Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και

Δυτικού Τομέα (Φειδιππίδου 31, Αθήνα, 3ος

όροφος) με αρμοδιότητες τις παραχωρή-

σεις ακινήτων κατά χρήση, όλων των Περι-

φερειακών Ενοτήτων και αιτήματα πολιτών

για εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων του

Δημοσίου κ.λ.π, των ακινήτων που υπάγον-

ται στις Περιφερειακές Ενότητες Τομέων

Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και

Νήσων και  

― η δεύτερη έχει έδρα στα γραφεία

της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττι-

κής (17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη, 2ος όροφος) και αρμοδιότη-

τες τα αιτήματα πολιτών για εξαγορά,

μη προβολή δικαιωμάτων Δημοσίου

κ.λ.π., των ακινήτων που υπάγονται

στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-

κής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να απευθύνεστε στα Τμήματα Τοπογρα-

φίας, Εποικισμού και Αναδασμού των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης

Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής:

1) Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού

Τομέα Αθηνών

Φειδιππίδου 31, Αθήνα, Τηλ.2131617401,

2131617402, 2131617405, 2131617406,

2131617409, 2131617434

2) Ανατολικής Αττικής

17ο χλμ Λεωφ.Μαραθώνος, Παλλήνη, 

Τηλ. 2132005361, 2132005374-7,

2106031743

3) Δυτικής Αττικής

Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη, Ελευσίνα,

Τηλ.2105549040

4) Πειραιά και Νήσων

Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς,

Τηλ.2131618507, 2131618523

Δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων, κατά χρήση, 
διαχείριση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΨΖ-4Ρ4
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βούλα, 27-6-2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθ. πρωτ. 32283         
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα Βαθμός Προτ/τας: Εξ.Επείγον
Τηλ.:  2132020065 - Fax: 2109657131

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2012 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης 
(ΚΩΔ. ΚΕΠ: 371)  του Νομού Αττικής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις

παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη

συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
10 του νόμου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου.

Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30.12.2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ.
5. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-
12-2006), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1774/1690/13.1.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΦΕΚ 443/24.2.2012/τ.Β΄) απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη τριών (3) συμβά-
σεων μίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ.

7. Την υπ’ αριθ. 46/28.2.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ:371), που εδρεύει στο Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών. Στο
πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθ-
μός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

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

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τόπος Διάρκεια Αριθμός

απασχόλησης εκτέλεσης Ειδικότητα σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

103 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΠΕ Διεκπεραίωσης

ΒΟΥΛΑΣ- Υποθέσεων 12μήνες 2

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Πολιτών

(Κωδ. ΚΕΠ 371) 

104 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΔΕ Διεκπεραίωσης

ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛ/ΝΗΣ Υποθέσεων 12μήνες 1

(Κωδ. ΚΕΠ 371) Πολιτών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 Α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

104 Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλους τους παρακάτω κωδικούς, νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντι-
κείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 και 104 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 

υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Οι τρόποι υπολογισμού της 
εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, ΤΚ
166 73, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Λάζαρη Άννας, (τηλ. επικοινωνίας: 2132020044).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υπο-
ψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή πε-
ρισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κα-
τάστημα του ΚΕΠ και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν με-
ταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Έντυπα αιτήσεων � Διαγωνισμών Φορέων � Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι � ΛΚΞΗΓΦΔΣ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτή-
σεων à Διαγωνισμών Φορέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μί-
σθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «21-3-2012», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι-
κές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλο-
γής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «12-1-2012», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης,
δηλαδή: Κεντρική σελίδα � Έντυπα αιτήσεων � Διαγωνισμών Φορέων � Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ λι-

μνάζουν στα ταμεία προκειμένου να

ενισχύσουν την απασχόληση των

νέων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων

πόρων» για την περίοδο 2007-2013.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση

που έδωσε ο Επίτροπος για θέματα

περιφερειακής πολιτικής,  Γ. Χαν,

έπειτα από κοινοβουλευτικό έλεγχο

που άσκησε ο ευρωβουλευτής της

Ν.Δ.  Γ. Παπανικολάου.

Ο Αυστριακός Επίτροπος, υπογράμ-

μισε πως η Ελλάδα μέχρι τον Μάιο

είχε αξιοποιήσει μόλις το 12,59%

της προτεραιότητας «Πλήρης ενσω-

μάτωση όλων των ανθρώπινων

πόρων σε μια κοινωνία ίσων ευκαι-

ριών». Οσον αφορά τη δυνατότητα

τροποποιήσεων του προγράμματος

που πρότεινε ο Γ. Παπανικολάου,

σχολίασε πως δεδομένων των

ποσών που είναι ακόμη διαθέσιμα,

θα ήταν καλύτερο να αποφευχθούν

προς το παρόν δραστικές αλλαγές

και να επικεντρωθούν όλες οι προ-

σπάθειες στην επιτάχυνση της υλο-

ποίησης των προγραμμάτων με τη

σταδιακή αξιοποίηση της εμπειρίας

που έχει αποκτηθεί. 

Ο Γ. Παπανικολάου δήλωσε: "Εκα-
τοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την
ενίσχυση των νέων αλλά και των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι
διαθέσιμα στα ταμεία των Βρυξελ-
λών. Η νέα κυβέρνηση, έχει μπρο-
στά της πολύτιμα ευρωπαϊκά
εργαλεία για την στήριξη της νεανι-
κής απασχόλησης, την τόνωση της
ρευστότητας και την ενίσχυση των
συνανθρώπων μας που το έχουν πε-
ρισσότερο ανάγκη".   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 3ου  Γυμνασίου

Γέρακα, ευχαριστεί θερμά που μέσα στις δύσκολες συν-

θήκες που βρισκόμαστε  τα καταστήματα της περιοχής

που προσέφεραν προϊόντα τους για την επιτυχή πραγ-

ματοποίηση της αποχαιρετιστήριας γιορτής του σχολειού

μας την Δευτέρα 25/06/2012

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι

Ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Μανώλης Κακλιδάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται όλοι οι συνιδιοκτήτερς της πολυκατοικίας που

βρίσκεται στην οδό Διός αρ, 4, στη Βουλιαγμένη, σε

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

στις 11 π.μ. στην είσοδο της πολυκατοικίας. Σε περί-

πτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα γίνει το επόμενο

Σάββατο 7 Ιουλίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εκατομμύρια ευρώ λιμνάζουν για ενίσχυση

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

στην Ελλάδα
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Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπτερα 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαραθώνα κεντρικό δια-

μέρισμα 2άρι, 62τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946065360 & 2294067279

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με δυνατότητα ερ-
γασίας στο σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ - φασόν. Υψηλά ει-
σοδήματα. Μερική απασχόληση: 400€ - 1000€/μήνα.
Πλήρης 1000€-3000€/μήνα. 
Πληροφορίες 23920 92520, 6939 158440.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννή-

θηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ Αττικής και

η ΠΑΓΩΝΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΕΥ-

ΣΤΑΘΙΑΣ το γένος ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, που γεννήθηκε

στη ΔΡΟΣΙΑ και κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ και η ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΙΩΑΝΝΑΣ το

γένος ΤΣΙΡΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στα ΙΛΙΣΙΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και της

ΕΥΘΥΜΙΑΣ το γένος ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ και η ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το

γένος ΔΗΜΑΚΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στην ΑΡΤΕΜΙΔΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ και η ΜΑΡΙΑ

ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕ-

ΡΙΝΗΣ το γένος ΚΑΒΑΛΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ του Δήμου 3Β.

ΓΑΜΟΙ

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

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι

65τ.μ., με κήπο, αυτόνομο με δική του είσοδο, 1300μ. από

τη θάλασσα Α/C, θέρμανση αυτόνομη, ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση 3άρι, περιοχές Βούλα

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη. τηλ.: 6947028574. 

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
πωλούνται 5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορό-
φου το καθένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε
κατάσταση ημιτελή.ξ Αριστη ποιότητα κατασκευής.
Αναλαμβάνεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιο-
κτήτης.

Διαγωνισμός

φωτογραφίας
"Ο Δήμος Ωρωπού

που αγαπάμε"

Ο Δήμος Ωρωπού, διοργα-

νώνει διαγωνισμό φωτο-

γραφίας με θέμα "Ο

Δήμος Ωρωπού που αγα-

πάμε". Σκοπός του διαγω-

νισμού είναι μέσα από τις

φωτογραφίες ερασιτε-

χνών κι επαγγελματιών

φωτογράφων, να αναδειχ-

θεί η ομορφιά του φυσικού

τοπίου, της ιστορικής φυ-

σιογνωμίας και της κοινω-

νικής δραστηριότητας του

Δήμου.  

Ο διαγωνισμός είναι σε

ισχύ από την Παρασκευή

15 Ιουνίου έως την Παρα-

σκευή 24 Αυγούστου.

Λεπτομέρειες 

στο www.oropos.gov.gr 
Αθήνα 28.6.2012

ο αιτών
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 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 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, 6947 321655

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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

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

http://krinas.gr

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Ντομάτες, καρότα, πιπεριές, λάχανα – λευκά και κόκκινα,

μπρόκολα,  πράσα, μαρούλια, παντζάρια, σπανάκια, αγ-

γουράκια πορτοκάλια, ρόδια, μανταρίνια, μήλα, είναι μερικά

από τα φρούτα και λαχανικά που μας δίνουν σπουδαίες αν-

τιοξειδωτικές ουσίες.

Είναι πολύ σημαντικό, η καθημερινή μας δίαιτα να περι-

λαμβάνει φρούτα και λαχανικά, ώστε να εξασφαλίζουμε

την απαιτούμενη πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών. Ορι-

σμένες βιταμίνες και μέταλλα μπορούν εύκολα να χαθούν,

αν τα φρούτα και τα λαχανικά είναι παρασκευασμένα ή μα-

γειρεμένα.

Φροντίστε να τρώτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το συν-

τομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα τα αγοράσετε,

αντί να τα αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να

αποφεύγετε επίσης την κατάψυξή τους.

Σύμφωνα με έρευνες, η πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών

μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο πολλών ασθε-

νειών, ιδιαίτερα το χειμώνα, όπως η υπέρταση, η παχυ-

σαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένες μορφές

καρκίνου.

Έχει υπολογιστεί ότι η κακή διατροφή συμβάλλει πιθανόν

στην ανάπτυξη ενός στους 3 καρκίνους. Η κατανάλωση πε-

ρισσότερων φρούτων και λαχανικών είναι η δεύτερη πιο

σημαντική στρατηγική, για την πρόληψη του καρκίνου,

μετά τη διακοπή του καπνίσματος.

Μία από τις εκστρατείες πληροφόρησης του βρετανικού

οργανισμού για την πρόληψη των  εγκεφαλικών επεισο-

δίων είχε ως τίτλο: «Φάτε ένα ουράνιο τόξο και προλάβετε
ένα εγκεφαλικό». Αυτό μεταφράζεται στην προσπάθεια να

αφυπνιστεί ο γενικός πληθυσμός και να αυξήσει την κατα-

νάλωση φρούτων και λαχανικών στην καθημερινή του δια-

τροφή, με σκοπό να αποκομίσουν τα οφέλη που

προσφέρουν το καθένα ξεχωριστά, αλλά και ο συνδυασμός

τους.

Τα λαχανικά με πλούσιο χρώμα όπως, για παράδειγμα, οι

κόκκινες και οι κίτρινες πιπεριές, το μπρόκολο και οι ντο-

μάτες, περιέχουν υψηλές ποσότητες αντιοξειδωτικών ου-

σιών, που είναι ιδιαίτερα προστατευτικές εναντίων των

εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Επιπλέον, η προσθήκη περισσότερων φρούτων και λαχανι-

κών στη διατροφή μας, μειώνει τη συνολική πρόσληψη θερ-

μίδων και μας βοηθά στη διατήρηση ενός υγιεινού βάρους.

Τα λαχανικά δεν περιέχουν μόνο βιταμίνες, μέταλλα και

φυτικές ίνες, περιέχουν επίσης ένα ευρύ φάσμα φυτικών

θρεπτικών συστατικών τα λεγόμενα «φυτοχημικά». Μερικά

από αυτά τα φυτοχημικά δρουν και ως αντιοξειδωτικά. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΕΣ

Σαλάτα μαρούλι -4 μερίδες:

1 Μαρούλι, 120 γραμμάρια φέτα, 12 καρύδια και 3 ντομά-

τες, ‘vinaigrette’ με μουστάρδα ‘ντιζόν’

Σαλάτα ρόκα -4 μερίδες:

Ρόκα, ½ κόκκινο λάχανο, 3 καρότα, 2 ντομάτες, 60 γραμ-

μάρια παρμεζάνα, ‘vinaigrette’ με μουστάρδα ‘ντιζόν’

Σαλάτα σπανάκι -4 μερίδες:

2 κιλά φρέσκο Σπανάκι, 1 μήλο, 12 καρύδια και 200 γραμ-

μάρια κοτόπουλο ψητό, ‘vinaigrette’ με λεμόνι  

Σαλάτα λάχανο -4 μερίδες:

1 Λάχανο, 2 μήλα, 12 καρύδια, 120 γραμμάρια φέτα ή

γκούντα, 1 χούφτα σταφίδες και 1 μικρή χούφτα φρέσκα

σταφύλια, ‘vinaigrette’ με μαϊντανό 

Σαλάτα κουσκούς -4 μερίδες:

200 γραμμάρια κουσκούς (άβραστο βάρος), 75 γραμμάρια

φασολάκια βραστά, 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη, 1 κρεμμύδι,

12 μαύρες ελιές και 80 γραμμάρια φέτα με 2 κουταλιές τις

σούπας χυμό λεμονιού, ‘vinaigrette’ με μέντα 

Σαλάτα με σπανάκι και λιναρόσπορο -4 μερίδες:

1 κιλό φρέσκα φύλλα σπανακιού, 1 γκρέιπφρουτ, 2 πορτο-

κάλια, 100 γραμμάρια λιναρόσπορο, ‘vinaigrette’ με μαϊν-

τανό 

Σαλάτα παντζάρι -4 μερίδες:

500 γραμμάρια παντζάρια μαγειρεμένα, σκόρδο, 200 γραμ-

μάρια σπανάκι, 1 πορτοκάλι,  ‘vinaigrette’ με ρίγανη

Σαλάτα σολομού -4 μερίδες:

200 γραμμάρια βραστό φρέσκο σολομό, 1 μαρούλι, 2 κόκ-

κινες πιπεριές, μισό κρεμμύδι, ‘vinaigrette’ με άνηθο.

Σε όλες τις προτάσεις για σαλάτες μπορείτε να προσθέ-

σετε μια ‘vinaigrette’ φτιαγμένη από ένα μέρος ξύδι βαλ-

σάμικο, με τρία μέρη ελαιόλαδο.

Σε αυτή τη βασική συνταγή, μπορείτε να προσθέσετε, μου-

στάρδα, βότανα και μπαχαρικά, λεμόνι, σκόρδο και κρεμ-

μύδια. 

Επίσης, τα καρύδια και ο λιναρόσπορος προσφέρουν μία

καλή πηγή ω-3 λιπαρών οξέων και είναι εύκολο να χρησι-

μοποιηθούν σε σαλάτες.

Τέλος, τα αμύγδαλα αποτελούν μία καλή πηγή βιταμίνης

Ε και μαγνησίου.

Charlotte Chaignon
Κλινική Διαιτολόγος -  wwww.mednutrion.gr 

. . . γ ια την υγειά μας

«Φάτε ένα ουράνιο τόξο και προλάβετε ένα εγκεφαλικό»
Πολύχρωμες σαλάτες!

«Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία»

Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεο-

πόρωση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Αρτέ-

μιδος «Αλληλεγγύη» και υπό την αιγίδα του Δήμου

Σπάτων - Αρτέμιδος οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση

το Σάββατο 30/6, ώρα 19:00 με θέμα: «Οστεοπόρωση, η
σιωπηλή επιδημία», στην αίθουσα Φιλαρμονικής Αρτέμι-

δος, Λ. Βραυρώνος 18 (1η στάση).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κόσμου

από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστεο-

πόρωση, την πρόληψη, την διατροφή και άλλα.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συνεχίζει το

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης Τεστ Πα-

πανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπού-

λου. Άμεσος στόχος του Προγράμματος

είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών

που εξετάζονται για τον παραπάνω καρ-

κίνο, με μειωμένη πρόσβαση, λόγω γεω-

γραφικών, κοινωνικο - οικονομικών και

άλλων φραγμών. 

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του τραχή-

λου της μήτρας, αποτελεί μια αξιόπιστη,

αποτελεσματική και διεθνώς αποδεκτή

διαγνωστική διαδικασία. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες να επικοι-

νωνούν με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπού-

λου, στα τηλέφωνο 2299-3-20500,

2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (υπεύθυ-

νες προγράμματος κ. Κοζικοπούλου

Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ει-

ρήνη), προκειμένου να προγραμματίσετε

ένα ραντεβού για το Τεστ Παπ.

Πριν προγραμματίσετε το ραντεβού σας,

βεβαιωθείτε, ότι η ημερομηνία που επιθυ-

μείτε να εξετασθείτε, απέχει ημερολο-

γιακά τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την

έναρξη ή 5 ημέρες μετά το τέλος της εμ-

μήνου ρύσεως. Επίσης, για το ραντεβού

σας, θα χρειασθείτε τον Αριθμό Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα

αρχειοθετηθούν στο Εθνικό Αρχείο Νεο-

πλασιών, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-

κού Χαρακτήρα. Η διαχείριση των δεδο-

μένων γίνεται με απόλυτο σεβασμό στη

διαφύλαξη του απορρήτου. Ωστόσο, εάν

επιθυμείτε κατά την αρχειοθέτηση των

στοιχείων σας, στην περίπτωση φυσιολο-

γικών ευρημάτων, να μην καταγράφεται

το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέν-

νησής σας, παρακαλούμε να μας το δη-

λώσετε.

Να σημειωθεί, ότι το Κέντρο Υγείας Μαρ-

κοπούλου έχει επιλεγεί μεταξύ των Κέν-

τρων Υγείας της χώρας, στα οποία θα

υλοποιηθεί η πρώτη φάση του προγράμ-

ματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Ενα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο έζησαν

οι κάτοικοι της Παλλήνης, με το  Φεστιβάλ

Νεολαίας που οργανώθηκε και υλοποι-

ήθηκε.

Το φεστιβάλ νεολαίας είναι ένας θεσμός

που ξεκίνησε το 2008 στον πρώην Δήμο Γέ-

ρακα και φέτος πραγματοποιήθηκε στο νέο

ενιαίο Δήμο Παλλήνης με τη συμμετοχή

όλων των Δημοτικών Ενοτήτων. Η εκδή-

λωσε είχε πολύ μεγάλη προσέλευση μι-

κρών και μεγάλων.  

Το parking του κολυμβητηρίου μετατράπηκε

σε σημείο συνάντησης των νέων με δια-

δραστικά δρώμενα όπως εντυπωσιακά

ακροβατικά με BMX από κορυφαίους του εί-

δους, show με φωτιές, juggling, street

games, ξυλοπόδαρους και ακροβατικά. 

Υπήρχαν επίσης καλλιτέχνες που έκαναν

προσωρινά πολύχρωμα tattoo και face paint-

ing καθώς και happening κρουστών, όλα υπό

τη συνοδεία όμορφης μουσικής. 

Ευχάριστη έκπληξη για όλους ήταν δύο νέα

δρώμενα που πραγματοποιήθηκαν για

πρώτη φορά στο Δήμο. Το «Water Ball En-

ergy», μια πρωτότυπη ιδέα που πραγματο-

ποιήθηκε στην πισίνα του Κολυμβητηρίου

του Γέρακα, όπου τα παιδιά κλείνονταν σε

διαφανείς σφαίρες από PVC και προσπα-

θούσαν να ισορροπήσουν και να «περπατή-

σουν» πάνω στο νερό! Οι τούμπες, τα

γλιστρήματα ήταν ένα ευχάριστο θέαμα και

το γέλιο έρρεε άφθονο.

Θεαματικότατο και το τετραπλό Bungee

Trampoline όπου το κοινό επιδόθηκε σε εν-

τυπωσιακά άλματα και εναέρια ακροβατικά.

Το βράδυ του Σαββάτου, ανέβηκαν στη

σκηνή του Θερινού Σινεμά του Γέρακα το-

πικά συγκροτήματα, με δυνατό ροκ και

metal ήχο που κράτησε τους νέους μέχρι

αργά...

Την Κυριακή, το «Cine Γέρακας» γέμισε

ασφυκτικά· ήταν η συναυλία των «15 50»,

μιας υπέροχης rock μπάντας με το support

του Πάνου Μουζουράκη. Τη συναυλία

«άνοιξαν» οι ανερχόμενοι “no entry” που

«ζέσταναν» το κοινό προετοιμάζοντάς το

γι’ αυτό που θα ακολουθούσε. 

Οι «15 50» ξεσήκωσαν τους θεατές με το

δυναμικό τους στυλ, παίζοντας όμορφα ελ-

ληνικά rock τραγούδια αλλά και πασίγνω-

στες ξένες διασκευές ενώ ο Πάνος

Μουζουράκης με την χαρισματική φωνή και

την χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία

συμπλήρωνε το θέαμα. 

Τράβηξε τη νεολαία Παλλήνης το Φεστιβάλ νεολαίας!

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, με δεδομένη πλέον την σύν-

θεση της προολυμπιακής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, επιθυ-

μεί να εκφράσει την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του

αθλητή και αρχηγού της ανδρικής του ομάδας, Κώστα Τσαλκάνη,

από την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Λονδίνου.

Οπως σημειώνει ο Ν.Ο.Β. σε δελτίο τύπου   «δεν μπορεί παρά να

αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να μη βρίσκεται καν στην τετράδα

των τερματοφυλάκων που διεκδικούν τη συμμετοχή τους στην

Ολυμπιάδα ένας αθλητής που τόσο με την εξαιρετική αγωνιστική

του παρουσία φέτος (κάτι που αναγνωρίστηκε από όλο τον φίλα-

θλο κόσμο του πόλο) αλλά και με τον ακέραιο χαρακτήρα και την

ιδιότητά του ως αρχηγός συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην κατά-

κτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου με την ομάδα του

μετά από πολλά χρόνια.

Η απορία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μετά τις δηλώσεις του προ-

πονητή της Εθνικής πως κάποιοι έμπειροι αθλητές (μεταξύ των

οποίων ο Τσαλκάνης) δεν κλήθηκαν γιατί δεν θα ήταν στην τελική

αποστολή και επομένως δεν έκρινε σκόπιμο να τους καλέσει για

ολόκληρη την προετοιμασία. Ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η

επιλογή έγινε πριν το Προολυμπιακό Τουρνουά, συμπεραίνουμε

ότι:

α) στην προεπιλογή καλούνται οι 13 που θα αποτελούν την ομάδα

(που τουλάχιστον κάποιες θέσεις έχουν αποφασιστεί ανεξάρτητα

από την απόδοση) συν κάποιους ακόμα που θα συμπληρώνουν την

προπόνηση και

β) αν τραυματιστεί κάποιος ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο δεν

μπορεί να συμμετάσχει στους Αγώνες (που σαν άνθρωποι της υδα-

τοσφαίρισης και υποστηρικτές της ομάδας απευχόμαστε φυσικά),

αυτός που θα κληθεί να τον αντικαταστήσει ίσως να μην είναι ο

καλύτερος -κατά τη γνώμη του προπονητή πάντα- αλλά κάποιος

που συμμετέχει στην προετοιμασία. Παρόλα αυτά, ο Ν.Ο.Β εύχε-

ται ολόψυχα το καλύτερο στην ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη

χώρα μας».

Αποκλείστηκε ο Κώστας Τσαλκάνης από την Ολυμπιακή Ομάδα
Απορία εκφράζει ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης

Το Καλοκαίρι μπήκε για τα καλά, τα σχολεία έκλεισαν, οι

παραλίες γέμισαν, αλλά το τέννις συνεχίζει ακάθεκτο με

διασυλλογικά και ενωσιακά πρωταθλήματα.

Ηδη έχει προγραμαμτιστεί το 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ για αγόρια και κορίτσια  των ηλι-

κιών 14-18, όπου συμμετέχει και ο Ο.Α. Βουλιαγμένης. Τον

πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι αθλητές του, ΦΡΑΓΚΙ-

ΣΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ και ΚΙΖΙΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ στα 12άρια

καθώς αγωνίζονται στο κεντρικό ταμπλό. Η  μάχη θα δοθεί

στο ηρωικό Γουδί, περιοχή που έχει αφήσει ανεξίτηλη την

σημασία του στην ιστορία. 

Μετά την ευτυχή έκβαση του 5ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑΤΟΣ που ολοκληρώθηκε στην Άρτα, οι αθλητές του

Ο.Α. Βουλιαγμένης με τον ΖΕΡΔΙΛΑ ΑΙΤΟΡ στην 8άδα Α12,

τον ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΙΟΒΑΝ στην 8άδα  Α14 και την ΔΕΡΜΙ-

ΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ στην 8άδα Κ12 νιώθουν πιο έτοιμοι απο

ποτέ! Απαρατήρητο δεν πρέπει να περάσει, επίσης,  το γεγο-

νός ότι οι αθλητές θα λάβουν μέρος στο ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (I.T.F) που θα πραγματοποιηθεί 3

με 8 Ιουλίου.  Ανεξάντλητοι και ακούραστοι και οι αθλητές του

Ο.Α.Β.  δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους!

Το τέννις συνεχίζει καλοκαιρινά....
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

ΑΛΙΕΙΑΣ 
Αγώνες αθλητικής αλιείας οργανώνονται την Κυριακή 1η

Ιουλίου από ώρα 05,30 έως 14,00 στον θαλάασιο στίβο

στον όρμο Πόρτο Ράφτη. Ο αγώνας αφορά αλιεία από αγ-

κυροβολημένο σκάφος με καλάμι και μηχανισμό. 

Ο παραπάνω αγώνας γίνεται με την έγκριση της Περιφέ-

ρειας Αττικής, διεύθυνση Αλιείας.

Τα αλιεύματα θα διατεθούν στο ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Τον αγώνα διοργανώνει ο Ι.Μ.Α.Ε.Σ με την Έγκριση της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας

Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ).  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 27/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21091

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ  2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-

τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό

(%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε ευρώ για τον ΚΑΘΑΡΙ-

ΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑ-

ΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας

49.999,50€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 6/7/2012 ημέρα Παρασκευή

και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-

σφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι

2.499,98€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20

ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:

Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200). 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 27/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21083

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2012, συνολικής προϋπολογισθεί-

σης αξίας 79.950,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώ-

πιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 24/7/2012 ημέρα Τρίτη

και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-

σφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι

3.997,50€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20

ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:

Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200). 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 27/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21085

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2012,  συνολικής προϋπολογισθεί-

σης αξίας 149.903,18€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώ-

πιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 25/7/2012 ημέρα

Τετάρτη και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των

προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι

7.495,16€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20

ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:

Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200). 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 27/06/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21088

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩ-

ΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012,

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 119.771,25€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-

των – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 23/7/2012 ημέρα Δευτέρα

και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-

σφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά

εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι

5.988,57€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης

καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 20

ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:

Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210-6632200). 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου
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Εχει γίνει θεσμός από τον εξωραϊστικό Σύλλογο “Κάτω

Βούλα” η εκδήλωση του Αη-Γιάννη του Φανιστή στις 23

Ιουνίου, όπου πηδάνε τις φωτιές, ρίχνουν τον κλήδωνα και

άλλα.

Ετσι και φέτος στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου,

άναψε η φωτιά και τα μαγιάτικα στεφάνια, που έφερναν οι

συμμετέχοντες στην εκδήλωση, τη φούντωσαν.

Ωραία μουσική, πολύ καλό φαγητό και κρασί άφθονο.

Η πρόεδρος Γωγώ Βικελή και η Γεν. Γραμματέας Εφη Γα-

βριλάκη έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την εκδή-

λωση και μπράβο τους.

Η Δημοτική Αρχή, δεν σεβάστηκε ότι η ημέρα αυτή είναι

“κλεισμένη” από το Σύλλογο για τη συγκεκριμένη εκδή-

λωση, αφού πάντα γίνεται στις 23 Ιουνίου και έβαλε πα-

ράλληλη εκδήλωση στο θεατράκι Βέμπο. Αναντιστοιχίες...

Ο Αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής, ο τ. αντιδήμαρχος δημ.

σύμβουλος Δημ. Δαβάκης και ο Γιάννης Νιτερόπουλος

(πρόεδρος του ΟΑΠΠΑΔ), τίμησαν την εκδήλωση με την

παρουσία τους.

Το παρών έδωσε και το ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου,

Ησαϊας Βασιλειάδης 

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη στην Κάτω Βούλα

Μέλη του Συλλόγου σερβίρουν πίσω από τον πάγκο.
Η αντιπρόεδρος Εφη Γαβριλάκη πρώτη και η πρόεδρος Γωγώ
Βικελή στο χορό μαζί με μέλη του χορευτικού.

Διακρίνονται ο Κ. Βενετσάνος (ιδρυτικό μέλος) ο Γιάννης Νιτερόπου-
λος (πρόεδρος ΟΑΠΠΑ), ο Α. Αγγελιδάκης (πρόεδρος Πανοράματος)

Μετά από 18 μήνες διοίκησης της πα-

ρούσας Δημοτικής Αρχής, με δήμαρχο

τον Σωτήρη Μεθενίτη, τους έπεσε “κε-

ραμίδα” στο κεφάλι, όταν ενημερώθη-

καν από Τράπεζα ότι ο δήμος οφείλει

κοντά ενάμισυ εκατομμύριο ευρώ.

Προσφάτως, ενημερώθηκε ο Δήμος ότι

έχει άμεσες απαιτητές οφειλές (με

απειλή κατάσχεσης ή παρακράτησης)

συνολικού ύψους 1.290.000 ευρώ, από

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή!

Συγκεκριμένα, υπήρχε οφειλή προς την

εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων

«Lobbe Tzilalis ABEE», από σύμβαση

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμά-

των, που ήταν σε ισχύ, από τον Νοέμ-

βριο του 2008 έως και τον Ιούνιο του

2009. 

Η οφειλή είναι της τάξης 690.000 € και

είναι σήμερα απαιτητή από την Τρά-

πεζα Eurobank, η οποία και μπορεί να

προβεί, στην άμεση κατάσχεση περι-

ουσιακών στοιχείων του Δήμου Μαρ-

κοπούλου!

Οπως σημειώνει το Γραφειο Τύπου του

Δήμου Μαρκοπούλου: 

«Η απερχόμενη διοίκηση, όχι μόνο δεν
φρόντισε να ενημερώσει τη νέα Δημο-
τική Αρχή, για την οφειλή, αλλά επιβε-
βαίωσε, με επιστολή υπογεγραμμένη
από τον ίδιο τον τέως δήμαρχο Φώτη

Μαγουλά και ημερομηνία, 8 Δεκεμ-
βρίου του 2010, είκοσι  ημέρες δηλαδή
πριν από την αποχώρησή της, ότι όλα
τα τιμολόγια της συγκεκριμένης περιό-
δου, παραμένουν για χρόνια ανεξό-
φλητα από αυτήν και ότι η εξόφληση
της οφειλής, θα ξεκινήσει ….με τον
προϋπολογισμό του 2011!

Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου, λόγω
μιας άλλης οφειλής της περιόδου
2007-2010, ύψους εξακοσίων και πλέον
χιλιάδων (600.000) Ευρώ, προς τον Ει-
δικό Διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Νομού
Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), για απόρριψη
απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής,
χάνει επιχορηγήσεις, που παρακρα-
τούνται πλέον απευθείας από την Κεν-
τρική Διοίκηση και δεν αποδίδονται
στον Δήμο μας.

Δυστυχώς, τα πεπραγμένα μιας κατα-
στροφικής οκταετίας, θα ταλαιπωρούν
τον Δήμο Μαρκοπούλου και τους δη-
μότες του για πολύ καιρό ακόμα! 

Είναι προφανές ότι κυρίαρχη αντίληψη
της προηγούμενης δημοτικής αρχής,
ήταν η πλήρης αδιαφορία για τους δη-
μόσιους και δημοτικούς πόρους, τη δη-
μοτική περιουσία και τα χρήματα των
πολιτών.

Αισθάνονται μήπως, μετά από όλα

αυτά τα γεγονότα, την ανάγκη να ζη-
τήσουν συγνώμη από τους δημότες, ο
κ. Μαγουλάς, η κ. Μαντάλα και όσοι
φέρουν την ευθύνη, για την οικονο-
μική καταστροφή του Δήμου Μαρκο-
πούλου;

Επίσης, εάν πραγματικά αναλογι-
στούμε τα χρήματα που σπαταλήθηκαν,
για την αποκομιδή και διαχείριση των
απορριμμάτων, σε συμβάσεις με ιδιώ-
τες, όλα τα προηγούμενα χρόνια
(1.200.000 Ευρώ μόνο για το 2010, δα-
πάνησε η διοίκηση του Φ. Μαγουλά) και
μάλιστα με αμφίβολο αποτέλεσμα,
τότε δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, το
πώς έφτασε ο Δήμος Μαρκοπούλου να
έχει καθαρό χρέος δέκα οχτώ εκατομ-

μύρια (18.000.000) Ευρώ!
Δυστυχώς, εάν τελικά ο Δήμος μας
είναι μια μικρογραφία της χώρας, τότε
εύκολα εξηγείται η σημερινή μας τρα-
γική κατάσταση. 

Είναι πάντως χαρακτηριστικό, ότι σή-
μερα, χωρίς καμία σύμβαση με ιδιώτη,
έχουμε καταφέρει (φυσικά με πολλά
προβλήματα και λειτουργώντας πέραν
των ορίων διοικητικής και ανθρώπινης
αντοχής) και να διατηρήσουμε τον
Δήμο Μαρκοπούλου σε ικανοποιητικά
επίπεδα καθαριότητας (όχι πάντοτε
στο βαθμό που επιθυμούμε) και να
αποφύγουμε περιττά έξοδα, εκατοντά-
δων χιλιάδων Ευρώ!

Στην οικονομική Επιτροπή

Το θέμα θα συζητηθεί στην Οικονομική

Επιτροπή στη συνεδρίαση της Δευτέ-

ρας 2 Ιουλίου στις 1 το μεσημέρι.

«Λήψη απόφασης για ανάθεση γνωμο-

δότησης σε Δικηγόρο, για ανακοπή κατά

της υπ’ αρ. 12259/2012 Διαταγής Πλη-

ρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών, σύμφωνα με την από 30-03-2012

αίτηση της Α.Τ.Ε. με την επωνυμία “ΤΡΑ-

ΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατά του Δήμου

Μαρκοπούλου».

Οι εκπλήξεις για τη Δημοτική Αρχή  Μαρκοπούλου συνεχίζονται

Αμεση απαίτηση εκατομμυρίων ευρώ 

με κίνδυνο κατάσχεσης δημοτικής περιουσίας!


