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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Βαριά κουβέντα.

Το είπε ο Κύριος! Το παπαγάλισε κι ο Σαμαράς.

«Ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’

αυτή»1.

«Αυτή» ήταν μια γυναίκα που έφεραν οι γραμματείς και

οι Φαρισαίοι στο όρος των ελαιών, «επί μοιχεία κατει-
λημένην», για να «στριμώξουν» το

Χριστό, που δε θα ‘ξερε τι στάση να

κρατήσει μπροστά στο βάρβαρο Μω-

σαϊκό νόμο του λιθοβολισμού της γυ-

ναίκας που είχε πιαστεί «στα πράσα»

να το κάνει εξωσυζυγικά. Ο Μωυσής

μάς έχει δώσει δια νόμου την εντολή

αυτές, να τις τιμωρούμε, με λιθοβολι-

σμό, «συ ουν (λοιπόν) τι λέγεις»;

Ο Ιησούς δεν «μάσησε». Όπως ήταν

σκυμένος και σημείωνε κάτι με το δά-

κτυλό του στο χώμα, ανασήκωσε το κεφάλι του και

τους είπε: «Ο αναμάρτητος πρώτος να της πετάξει την
πέτρα». 

Σιγά – σιγά, ο ένας μετά τον άλλον οι «εκτελεστές»

με σκυμένο το κεφάλι έστριβαν αλά γαλλικά. «Ουδείς

αναμάρτητος», βλέπεις!

Ο Χριστός πλησίασε τη μοιχαλίδα, που περίμενε να

φάει τις πετριές και της είπε: «που είναι αυτοί που θα
σε πετροβολούσαν; Σε κατέκρινε κανένας; 
- Κανένας, Κύριε, του αποκρίθηκε. 
- Ούτε ‘γω σε κατακρίνω, είπε ο Χριστός. Άντε τώρα,
πήγαινε και κοίτα να μην το ξανακάνεις. 

Την αυστηρή και βάρβαρη ποινή του Μωϋσή κατάργησε

ο Ιησούς χωρίς όμως να απαλείψει και την εντολή,

αφού της είπε να μην το ξανακάνει.

Αλλά ας έλθουμε στο ζητούμενο.

Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου

Ουδείς

Αναμάρτητος!

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
με το Ν.Ο.Β.

Σελίδα 15

Σελίδα 22

Στρατηγικός σχεδιασμός στα 3Β
Ενας από τους μεγαλύτε-

ρους Δήμους της Αττικής, ο

Δήμος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, δεν έχει

ακόμη καταφέρει να

“δέσει” τις τρεις ενότητες,

γιατί είναι αλήθεια, ότι δια-

φέρουν σε όλα τα επίπεδα. 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της

κάθε πόλης ήταν διαφορε-

τικοί και σε εποικισμό και

σε εντάξεις στο σχέδιο

πόλης.  Το μόνο κοινό που

τους συνδέει είναι η θά-

λασσα.

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός

που επιχειρεί ο Δήμος

θέλει πολύ μελέτη.

Σελίδες 12, 24

Το “όραμα” του Δήμου περιγράφει την προοπτική ανάπτυξης και τον στρατηγικό προορισμό του 

Σελίδα 15
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Συνέχεια από την σελ.1

Όλοι, δηλαδή, ήταν αμαρτωλοί (και είναι). 

Άρα, “ένοχος, ένοχον ου ποιεί». Επομένως «καθαρί-

σαμε» άπαντες. Το ομολογούμε κιόλας, αν παραστεί

ανάγκη και, ως γνωστόν, pecado confesado, pecado
perdonado (Αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία συγ-
χωρεμένη) και «τη βγάλαμε καθαρή». 

Είναι όμως έτσι; Γιατί αν έτσι είναι, μου φαίνονται δι-

κολαβίστηκα:

Όλα τα αμαρτήματα, τα παραπτώματα, οι παρανομίες

δεν είναι όμοια· ισάξια. Δεν είναι της ίδιας βαρύτη-

τας. Άλλο το παράνομο παρκάρισμα, άλλο η φορο-

διαφυγή κι άλλο ο ειδεχθής φόνος. Άλλο το έγκλημα

εκ προμελέτης και η εν ψυχρώ εκτέλεση και άλλο «εν

βρασμώ ψυχής». Άλλο το «καθ’ έξιν» και κατ’ επάγ-

γελμα και άλλο το εκ περιστάσεως. Άλλο από αμέ-

λεια ή άγνοια και άλλο μετά γνώσεως και επιμέλειας!

Σύμφωνοι; Σύμφωνοι.

Και κάτι ακόμα: Πότε αμάρτησε ο Αντώνης; Τότε ή

τώρα; Για να ‘μαστε ρεαλιστές. Ο Σαμαράς όταν κα-

ταψήφισε το Α’ μνημόνιο δήλωσε ότι θα το σεβαστεί

και θα το τηρήσει «λόγω της συνέχειας του κρά-
τους».

Άρα ο λόγος του και η (αρνητική) ψήφος του ήταν κα-

θαρά αντιπολιτευτικός, και παραπλανητικός. Ήσαν

«ψευδοαμαρτήματα», για το θεαθήναι και για την

προσέλευση ψήφων. Παράπλευρη συνέπεια, η δια-

γραφή της Ντόρας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφο-

ρετικά. Είναι της ίδιας νεοφιλελεύθερης σχολής.

Η δε μεταμέλεια που επέδειξε προς τον Γερμανό δη-

μοσιογράφο – που προσβάλει για μια ακόμη φορά την

εθνική μου αξιοπρέπεια, δεν αποδίδει θάρρος αυτο-

κριτικής, αλλά ευπειθή μεταμέλεια «καλού μαθητή».

Για τον Λαό όμως, πότε «ημάρτησε» ο Αντώνης;

Τότε, τον καιρό του ψευδοαμαρτήματος, ή τώρα, που

άλλα έλεγε «στο Ζάππειο μια μέρα» και δεύτερη

μέρα και στη Βουλή2 μέχρι πέρισυ όταν κατήγγελε μ’

εκείνη την μαχητική αποφασιστικότητα, που τον

έκανε συμπαθή, ότι «το μνημόνιο μας έφερε πιο
κοντά στη χρεωκοπία» ή τώρα που δίνει εξετάσεις

αξιοπιστίας στις «ηγέτιδες» δυνάμεις της Ε.Ε. (ποιός

τους όρισε, αλήθεια) και κραυγαλέας αναξιοπιστίας,

στον ελληνικό λαό; Τώρα... αμαρτάνει. Τώρα εγκλη-

ματεί. Και δεν τον σώζει αυτή τη φορά, ούτε η ευαγ-

γελική περικοπή της μοιχαλίδας. Οι «αμαρτωλοί» των

τροχαίων ή των φορολογικών ή της αμέλειας περί τα

οικονομικά δεν θα αποχωρήσουν σεμνά κύπτοντες

την κεφαλήν, αφήνοντας την «πέτρα». Θα του την

πετάξουν!

Θα πετάξουν πέτρα αναθέματος.

―――――――――
1. Κατά Ιωάννη 8,7

2. Κοίτα σχετικό βίντεο στο www.ebdomi.com 

(ομιλία στη Βουλή 28/6/11).

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης Σελ. 4

Ανοίγουν οι Παιδικοί Σταθμοί με
ιδιωτική υποστήριξη Σελ. 6

Αναγέννηση Κορωπίου, για τον
“Συμπαραστάτη δημότη” Σελ. 7

Νόμος κατά των διαδηλωτών Σελ. 8

Αρχαία Ιωνία &  Μίλητος
γιάννης κορναράκις Σελ. 8

Μια μέρα στη ζωή ενός μαζικού
δολοφόνου Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης Σελ. 9

Τι κάνουν τα μάτια μας! Σελ. 10

Σχολιάζοντας... Σελ. 11

“Εφυγε” η Ανθή Γιατίλη Σελ. 12

Πλωτή εγκατάσταση αποβλήτων
στην Ελευσίνα Σελ. 14

Συνεδρίαση για τα οικονομικά ζη-
τάει ο Θ. Γκοτσόπουλος Σελ. 14

Επιδοτούμενα προγράμματα Σελ. 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ουδείς Αναμάρτητος!

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

συνεδριάζει στα 3Β

H Επιτροπή Διαβούλευσης στα 3Β συνεδριάζει στην   2η

Δημόσια Ανοικτή  Τακτική Συνεδρίασή της,  στις  10  Σε-

πτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  με  θέματα ημε-

ρήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

για το έτος 2013.

2.  Συζήτηση για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προ-

ϋπολογισμού για το έτος 2013.

3. Συζήτηση  για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος

Δράσης.

Το Δ. Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Την  Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή συ-

νεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα, τον

Καθορισμό Ειδικοτήτων του Προσωπικού που θα προσλη-

φθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

(έως 8 μήνες) για τις Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Υπηρε-

σίες του Δήμου Μαρκοπούλου.

Το Δ. Σ. ΣΠΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 8μ.μ., συνεδριάζει το

Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με 13 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 2ο θέμα:

Απόφαση για “Σύναψη προγραμματικής σύμβασης συνερ-

γασίας Δήμου και Ε.Μ.Π. για την παροχή υπηρεσιών επι-

στημονικού συμβούλου για το θέμα της αποχέτευσης

σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αρ. 87/2012 απόφασης

του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

στα 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β καλείτα  στην 24η/2012 Τακτική

Συνεδρίαση του Δήμου,  τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, 6μ.μ. με

28 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Έγκριση σχεδίου του κειμένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού

του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

2.  Έγκριση αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας για χειρισμό της υπό-

θεσης της  ( Μ.Ε.Ε.Κ.Β.)-

3. 3η Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης  «ΑΝΕΓΕΡ-

ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», μέχρι 2/12/2013.

4. Μετατόπιση περιπτέρου της Καγκαράκη Ελευθερίας. (Το θέμα

έρχεται μετά από υπογραφές 14 Δημοτικών Συμβούλων).

8. Διορισμός εκκαθαριστών για την εκκαθάριση της λυθείσας Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας (Δ.Ε.Α.Β).

9. Aντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π.Π.Α.

20. Κατασκευή τοιχίου στήριξης της οδού Βάκχου στο Καβούρι.

22. Απομάκρυνση μειωτήρων ταχύτητας από τοπικές  οδούς.

25. Απόφαση επί του σχεδίου ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος για

χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου. Το προτεινόμενο σχέδιο.

28. Αγώνας δρόμου γυναικών στη Βουλιαγμένη.

Σ.Σ.: μας προκαλεί απορία πώς γίνεται να υλοποιηθεί Συνε-
δρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 5μ.μ. με 3 σοβαρά θέματα
και μετά μία ώρα συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου. 
Γι’ αυτό μιλάμε για απαξιωμένη Επιτροπή Διαβούλευσης...
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Την εβδομάδα που πέρασε, η
Πόπη Τσαπανίδου στο ΣΚΑΪ,
είχε καλεσμένο τον Πρόεδρο
της Ενωσης Ιδιωτικών Εκπαι-
δευτηρίων. Τη συζήτηση παρα-
κολουούσα φευγαλέα έως
αδιάφορα, όταν έφτασε στ’
αυτιά μου, ως απόηχος του
Φρίντμαν, η εξής εκπληκτική
πρόταση, από τον Πρόεδρο
των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων,
ο οποίος, σε ελεύθερη αναμε-
τάδοση, είπε: «Κάθε μαθητής
στο δημόσιο σχολείο, κοστίζει
στο κράτος και στον Ελληνα
φορολογούμενο – 9000 (€ ή $)
το χρόνο.
Ας δώσει στον καθένα κουπό-
νια 3000 – 4000 και μ’ αυτά ας
επιλέξει ο μαθητής όποιο ιδιω-
τικό σχολείο θέλει – πάλι δω-
ρεάν παιδεία θα ‘χει με
λιγότερο από το μισό κό-
στος!!!»
Ο καθηγητής απεδείχθη εξαι-
ρετικός μαθητής του Μιλτ.
Φρίντμαν, του γνωστού Νομπε-
λίστα Οικονομολόγου, ιδρυτή
της «σχολής του Σικάγο», του
ξεσάλωτου νεο-φιλελευθερι-
σμού της Θάτσερ, του Ρίγκαν,
του Μπους, του Πινοσέτ, της
Μέρκελ και σε τελική ανάλυση
αυτής της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Αυτού του θεωρητικού
εκτελεστή των λαών, των οικο-
νομιών και της ίδιας της οικο-
νομικής επιστήμης.

Ο πρόεδρος των «ιδιωτικών»
ως μαθητής του Φρίντμαν
απλώς παπαγαλίζει αυτό που ο
«μέγας» δάσκαλος εφήρμοσε
στη Χιλή του Πινοσέτ, στη Νέα
Ορλεάνη μετά την καταστροφή
του τυφώνα Κατρίνα κλπ.
Είμαι σίγουρος ότι σε πολλούς
γονείς – αναγνώστες ή ακροα-
τές του Σκάι, η πρόταση θα θε-
ωρηθεί γοητευτική: Τα παιδιά
τους, με το μισό κόστος για το
κράτος, θα φοιτήσουν δωρεάν
σε ιδιωτικό σχολείο! 
Και τί θα γίνουν αυτοί οι χιλιά-
δες εκπαιδευτικοί του δημο-
σίου και τί επίπτωση θα ‘χει
στην οικονομία κι όχι μόνον.
Μα, θα τους προσλάβουν στα
«ιδιωτικά», που θα αυξηθούν
σε μέγεθος και αριθμό! Με τη
ζήτηση εργασίας που θα υπάρ-
χει, οι ιδιωτικοί θα προσλάβουν
νεοεισερχόμενους στον
κλάδο, νέους με μισθούς εξευ-
τελιστικούς και βέβαια το επί-
πεδο διδασκαλίας θα πέσει. 
Αφήνω το περιεχόμενο της δι-
δασκόμενης ύλης, καθόλου
αμελητέο. Προσέξτε αυτού του
είδους τους εκπαιδευτικούς. 
Τελικά, η υγεία και η παιδεία
του λαού στο “χρηματιστή-
ριο”...

Κ.Β.

Ο δάσκαλος,

μαθητής του

Μ. Φρίντμαν

“Όλα θα ξεκινήσουν από την Συρία. Όλα. Όταν δείτε

στην Συρία να ξεκινάει πόλεμος, τότε αρχίζουν τα γε-

γονότα”. Και τα γεγονότα έρχονται.

Ο πόλεμος στη Συρία ήρθε.  Σε λίγο σειρά έχει το Ιράν.

Τα “παιχνίδια” των μεγάλων του πλανήτη, αφήνουν

εκατομμύρια άστεγους, πονεμένους, ορφανά και δυ-

στυχία, που δεν έχει τελειωμό. 

“Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγχετε τα έθνη.

Ελέγξτε το φαγητό και θα ελέγχετε τους ανθρώ-

πους”.

Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα που παίζεται

από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και οι λαοί εξοντώνονται...
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Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Δευτέρα 10/9, ώρα 21.00

“Tο παιχνίδι... της φαντασίας” κωμωδία του

Πιερ Κορνέιγ, από το θέατρο “4 εποχές”.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόρτζος

Παίζουν: Γιώργος Ματαράγκας, Πέτρος Ξεκούκης,

Αθηνά Μαυρομάτη, Γιώργος Πέτρου, Κων/να Γκόρου,

Μάριος Ντερντέ, Ηλιάνα Αραβή

Μια κωμωδία που ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί

ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα και

κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, είναι έτοιμο να κοπεί και να

τιναχθούν όλα στον αέρα. Ένα παιχνίδι που δεν έχει

αρχή και τέλος, κανείς δεν είναι σίγουρος...  

Τρίτη 11-9, ώρα 21.30

Μαίρη Λίντα -Πέτρος Ίμβριος

μουσική εκδήλωση με κομμάτια της δεκαε-

τίας του ‘50 και του 60.

Τετάρτη 12/9, ώρα 21.00

«Μονομαχία Γυναικών» που παρουσιάζει

το “Διάχρονο Θέατρο”. Είναι μία απολαυ-

στική γαλλική κωμωδία του Ευγένιου

Σκριμπ και Ερνεστ Λεγκουβέ.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαίρη Βιδάλη, Παύλος Ευαγγε-

λόπουλος, Γιάννης Τσιώμος, Πέτρος Πέτρου, Βίκυ

Χατζή και Βύρωνας Κολάσης.

Πέμπτη 13-9, ώρα 21.00

Ο παππούς ο Αίσωπος

Παιδική  παράσταση  από 3 έως 10  ετών

Σταύρος  Παρχαρίδης - Ευγένιος  Παπαδόπουλος.

Ένα δέντρο που μιλάει, ο παππούς ο Αίσωπος, ο φίλος

μας ο Μιχαλάκης και τα ζώα του δάσους σ’ ένα παρα-

μύθι γεμάτο τραγούδια...

Παρασκευή 14/9, ώρα 21.00, “Πέρσες” του

Αισχύλου, Τραγωδία που παρουσιάζει ο καλλιτε-

χνικός οργανισμός Ελληνικού Θεάτρου “Αιχμή” 
Μετάφραση: Κώστας Πολιτόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Νικολαϊδης

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ατόσσα: Φωτεινή Φιλοσόφου

Αγγελιοφόρος: Γιάννης Νικολαϊδης

Δαρείος-Ξέρξης: Ζαχαρίας Ρόχας

Κορυφαίοι: Κ. Λάσκος, Γιώργος Γεωργίου, Χρήστος

Κανέλλης, Μανώλης Σκιαδάς, Βασίλης Ασημακόπου-

λος, Γιώργος Χουσάκος και χορός ανδρών

Κυριακή 16-9, ώρα 21.30

Τρίφωνο, μουσική εκδήλωση
Το Τρίφωνο κλείνει φέτος 10 χρόνια ενεργής παρου-

σίας στα μουσικά δρώμενα και γιορτάζει συνεχίζοντας

τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Με καινούργια

σύνθεση πια, Ερωφίλη, Δημήτρης Υφαντής και Γιώρ-

γος Περαντάκος, αλλά πάντα πιστοί στον τρόπο, το

ρεπερτόριο και την αισθητική που χαρακτηρίζει τα προ-

γράμματα τους, μας υπόσχονται μοναδικές συναυλίες

γεμάτες με δυνατές ερμηνευτικές στιγμές και απογει-

ωτικές τριφωνίες.

Κιθάρα: Δημήτρης Παπαλάμπρου,

πιάνο-πλήκτρα: Ευαγγελία Μαυρίδου,

μπάσο: Γιάννης Γρυπαίος,

τύμπανα: Νίκος Χριστόπουλος

Δευτέρα 17-9, ώρα 21.00

“Το Μήλο” των Γιώργου Βάλαρη - Στέλιου

Παπαδόπουλου
Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με θέμα τις σημερινές σχέ-

σεις ανδρών - γυναικών... ένα θέμα επίκαιρο όσο ποτέ,

με χιούμορ, συγκίνηση, τρυφερότητα και πολλές ανα-

τροπές.

Τετάρτη 19-9, ώρα 21.30

Novi Tango & Φένια Παπαδοδήμα

Συναυλία με αργεντίνικα Τάνγκο και άλλα

ερωτικά τραγούδια.

Πέμπτη 20-9. ώρα 21.30

Τhe Burger Project
Ευρηματικοί, διασκεδαστικοί, ταλαντούχοι, παίζουν

αναπάντεχες διασκευές απ’ όλο το φάσμα της σύγ-

χρονης μουσικής. Κινούνται μέσα σε ένα performing

live που σφίζει από ζωή.

Παρασκευή 21-9, ώρα 21.00

“Που θα πάει η βαλίτσα”
Μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στον παλιό

ελληνικό κινηματογράφο από την ομάδα “Just Voice”. 

Ένα τρίωρο πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια, που όλοι

αγαπήσαμε, αποσπάσματα σκηνών... 

Κυριακή 23-9,  ώρα 21.30

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο
Δημήτρης Μπάσης - Αν. Μουτσάτσου

τους ωραιότερους στίχους του.
Σχεδόν 20 χρόνια μετά το θάνατό του και με σύμφωνη

γνώμη της κόρης του, Έρης Ρίτσου, παρουσιάζουν το

έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά ο Δημήτρης Μπά-

σης και η Αναστασία Μουτσάτσου. Μαζί τους 7μελής

ορχήστρα.

Τετάρτη 26-9, ώρα 21.00

“Μήδεια” του Μποστ από το Θεατρικό Εργα-

στήρι του Κ.Α.Π.ΠΑ. Απολαυστική κωμωδία με

αφορμή το μύθο της τραγικής ηρωίδας Μήδειας.
Σκηνοθεσία-κινησιολογία: Ιωάννα Αγγελίδη & Κατερίνα Αλε-

ξοπούλου

Σκηνικά: Giuseppe Tiberini

Κοστούμια: Μαριάννα Γαρεφαλάκη

Μουσική Σύνθεση: Χρήστος Μαραγκουδάκης

Ηθοποιοί: Μήδεια: Μαρία Μυρώνη, Τρόφος: Θοδωρής Σαρά-

φης, Καλόγρια: Θεοδώρα Λάσκαρη, Ιάσων: Διονύσης Δηλμπε-

ράκης, Οιδίποδας: Μιλτιάδης Αγιανδρίτης, Αντιγόνη: Εύη

Ζυγούρη, Ευριπίδης/ Ψαράς: Λευτέρης Σαράφης, Καλόγερος:

Μαριάνννα Γαρεφαλάκη, Εξάγγελος: Αναστασία Σαράφη,

Χορός: Αντριάνα Βασιλειάδη, Γεωργία Βλάχου, Άρτεμις Βονι-

τσάνου, Ευγενία Δημοπούλου, Μαρία Ελισάβετ Καραδοσίδου,

Ιωάννα Κατσούλη, Νάγια Κωσταρέλου, Μαρία Λίναρη, Βίκυ Νι-

κολάου, Έλενα Πάγκα, Σοφία Παπούλια, Νίκη Πισπίνη, Άννα

Τρίπλη, Βασούλα Χάιδου.

Παρασκευή 28-9, ώρα 21.30

Ένα πακέτο Ελλάδα
Μουσικό πρόγραμμα με τον  Τάσο Κατοπόδη και

τους  Πηνελόπη Βελέτζα, Γωγώ Βαγενά.

Σάββατο 29-9, ώρα 21.00

Βραδιά χορού από τα τμήματα του ΚΑΠΠΑ

παραδοσιακών και latin χορών

Κυριακή 30-9, ώρα 21.30

Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας
Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας υπόσχεται μια μεγαλει-

ώδη συναυλία με μοναδικές και αξέχαστες στιγμές με

μουσική διαδρομή και θέαμα.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης από το Δήμο Γλυφάδας
Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Γλυφάδας (Κ.Α.Π.ΠΑ.), οργάνωσε πλούσιο  πρόγραμμα εκ-

δηλώσεων   που θα εξελιχθεί από 5 έως 30 Σεπτέμβρη. Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται στην

3η Μαρίνα Γλυφάδας.

Περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, αφιερώματα. 

«Όλη η Ελλάδα χορεύει στο Κορωπί»

• Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00
Παραδοσιακή χορευτική παράσταση  «Όλη η Ελλάδα χορεύει στο Κορωπί» από τη χο-

ρευτική ομάδα του Σφηττός (Παιδική ομάδα: πανελλήνιοι χοροί, Εφηβική Ομάδα: Θράκη,

Ομάδα Ενηλίκων: Εύβοια, Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Νάξος, Χίος), στο ανοιχτό

Δημοτικό θέατρο Πλ. Δεξαμενής. Η είσοδος  είναι ελεύθερη

Εκδηλώσεις των Κρητών και των Ηπειρωτών 

Οι καθιερωμένες  ετήσιες εκδηλώσεις –γλέντια, των Κρητών («Ο Ψηλορείτης») και των

Ηπειρωτών (Πανηπειρωτικός Σύλλογος Μεσογείων και Λαυρεωτικής) στο Κορωπί θα γί-

νουν, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, με τη στήριξη

του Δήμου Κρωπίας. Το Κρητικό γλέντι του  "ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ", θα αρχίσει στις 8μ.μ, Σάβ-

βατο 8 Σεπτεμβρίου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. 

Ποδηλατική βόλτα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8μμ                                                        

Στο πολιτιστικό στέκι «Άνω Ποταμών»

προγραμματίζουν οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ   τη  βραδινή τους  ποδηλατο-

βόλτα  την  Παρασκευή 14 Σεπτεμ-

βρίου, 8μ.μ. Εκεί θα σταματήσουν για

λίγο θα πιούμε ένα ποτάκι και θα κου-

βεντιάσουμε με τους φίλους του αυτ-

διαχειριζόμενου στεκιού.. 

Η ποδηλασία,  θα ξεκινήσει από την  αφε-

τηρία  του Τραμ στη Βούλα και θα  ακολου-

θήσουν τη διαδρομή  παραλιακή

λεωφόρος-Πρίγκηπος Πέτρου – Λ.Βουλιαγ-

μένης και περνώντας από Γλυφάδα- Αργυ-

ρούπολη και Ηλιούπολη θα φθάσουμε στην

Πλ. Αεροποριας (Λ. Καραμανλή 28) που

είναι το στέκι.  

Πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   

κινητό 6974767750 Κώστας Ρούμπης

Ποδηλατοβόλτα
στο Λαγονήσι

Την Κυριακή 16/9, στις 6.15μμ, στην

Αγία Παρασκευή (Λαγονησίου), θα

πραγματοποιήσουν τη δεύτερη  (μικρή)

βόλτα τους το Δίκτυο Σαρωνικού. 

Μήκος διαδρομής: 5.700μέτρα. Υψόμε-

τρο: 22-71 μ. Διάρκεια: περίπου 1 ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες.

www.saronikosnet.gr

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Μετάβαση και επιστροφή με πολυτελές και

κλιματιζόμενο πούλμαν.

Οι δύο διανυκτερεύσεις στην Κομοτηνή σε 4*

ξενοδοχείο.

Οι τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο 4* ξενοδοχείο

στην Κωνσταντινούπολη (περιοχή Ταξίμ)

Πέντε (5) πρωινά μπουφέ.

Πέντε (5) γεύματα - Οι περιηγήσεις.

Ο ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη.

6ήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη
Δευτέρα 8 έως Σάββατο 13 Οκτωβρίου

Τιμή συμμετοχής 370,00€

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - “ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ”
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 198,  ΚΟΡΩΠΙ,  ΤΗΛ. 210 6623.018, FAX: 210 6624.647
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ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΣΤΟ 

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών Σκαφών

(Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.) Πόρτο Ράφτη και ο Δήμος Μαρκοπούλου, οργανώ-

νουν την καθιερωμένη πλέον ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ, το Σάββατο

8 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο Άγαλμα του Αφα-

νούς Ναύτη, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Πρόκειται για ανοιχτή πολιτιστική εκδήλωση, με τα παραδο-

σιακά συγκροτήματα του Χορευτικού και Λαογραφικού Ομίλου

Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη, του Συλλόγου Κρητών «το ΚΡΙ

ΚΡΙ» και ζωντανή μουσική από λαϊκή και παραδοσιακή Ορχή-

στρα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα προσφερθεί δωρεάν ψητή σαρ-

δέλα, άφθονο κρασί και μπύρα.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης,

για την προσφορά σχολικών ειδών και τροφίμων μακράς διαρ-

κείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

"Αφιέρωμα στη Μικρασία"
"Προσφυγιά, από το δράμα, στο θαύμα"

με τον Σαράντο Καργάκο

Τρίτη 18/9/2012 στις 19:00

Το "Αφιέρωμα στη Μικρασία" διοργανώνεται φέτος για 3η

χρονιά, από το επιστημονικό ινστιτούτο "Κοινόν Ωρωπίων". 
Το “Κοινόν Ωρωπίων” έχει  επιτύχει σημαντικές συνεργασίες.
Στο δελτίο τους σημειώνουν μεταξύ άλλων:
Η Μικρασιατική Καταστροφή, είναι μάθημα εθνικής επιβίωσης,
είναι ένας τρόπος να διδαχτούμε από τα μεγάλα λάθη που έκα-
ναν την Ελλάδα των Σεβρών ένα καταχρεωμένο ράκος που
απώλεσε κάθε έρεισμα στις πατρώες εστίες της Ανατολής και
απομονώθηκε στην βαλκανική απόληξη.  
Έτσι, επιμένουμε να προσκαλούμε ομιλητές εγνωσμένου κύ-
ρους, που έχουν να μας καταθέσουν έργο ζωής και να ποτί-
σουν με τις γνώσεις τους την εδώ άνυδρη γη μας. Φέτος, τον
θεσμό τιμά με την παρουσία του, ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλ-
ληνας ιστορικός και συγγραφέας Σαράντος Καργάκος. Θέμα:
"Προσφυγιά, από το δράμα, στο θαύμα". Σκοπός της συζήτη-
σης θα είναι να διερευνήσει τις πτυχές της ιστορίας που οδή-
γησαν από το Έπος στην Τραγωδία για να διαφωτίσει το κοινό
του Ωρωπού σε μια εποχή που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες
με τις συνέπειες του 1922.

Πληροφορίες (info@koinonoropion.gr, 6944 696 729)

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ΣΑΠΑΝΙΔΕΙΟ ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (αντί του ΕΠΑΛ

όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί), την Τρίτη 18/9, 19:00.

Το 3ο Ark Festival θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 10 & την

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθη-

ναίων, με φιλοξενούμενους αγαπημένους καλλιτέχνες.
Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 15 € έως 30€, 

Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Maraveyas

Ilegal, οι Burger Project με τους Takim, τα Τιγρέ Σποράκια, η Μα-

τούλα Ζαμάνη και οι Angry Birds, οι Imam Baildi, η Nalyssa

Green, οι Swing Shoes με την Sugahspank, οι Wedding Singers, η

Μαριέττα Φαφούτη, οι Bangies, ο Monsieur Minimal και η έκπληξη

με την ονομασία The One Night Onlys απαρτίζουν το φετινό ARK

Festival της Αθήνας.  www.arkfestival.gr

3ο ARK Festival της Αθήνας Μικρασιάτικη βεγγέρα

Ο Οργανισμός του Δήμου Βούλας ΟΑΠΠΑΒ και ο Σύλ-

λογος “Απολλωνία” οργανώνουν σε συνεργασία με το

Δίκτυο ενημέρωσης “Μικρασιάτης”, την εκδήλωση “Μι-

κρασιάτικη Βεγγέρα, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου,

8μ.μ. στο θέατρο Βέμπο (παραλία Βούλας). 

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδια, χορό, δρώ-

μενα και κεράσματα...

Ο χορευτικός όμιλος του Πνευματικού Κέντρου Νέας

Ερυθραίας και το μουσική σχήμα “Δήθεν” θα είναι εκεί.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ξενάγηση στην Πνύκα

και την αρχαία αγορά
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10,30 πμ

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στην Πνύκα

και την αρχαία αγορά στην Αθήνα, την Κυριακή 16 Σε-

πτεμβρίου. Η συνάντηση θα γίνει στις 10.30π.μ. στο

σταθμό Μετρο Ακρόπολις.

Το πρόγραμμα της ξενάγησης περιλαμβάνει βάδισμα στην

οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και μόλις περάσουν την εκ-

κλησία του Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη θα ανέβουν στο

λόφο της Πνύκας φθάνοντας στην Εκκλησία του Δήμου.

Θα γίνει ξενάγηση στο χώρο και θα  μιλήσουν για το ρόλο

της σεισάχθειας του Σόλωνα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία,

το ρόλο του Καλλικράτη στην πολεοδόμηση της Αρχαίας

Αθήνας, και το ρόλο του Περικλή στην Άμεση Δημοκρα-

τία.

Μετά την ξενάγηση όποιοι θέλουν μπορούν να συνεχί-

σουν με ουζομεζέδες και κουβεντούλα  σε κοντινό τσι-

πουράδικο. Η ξενάγηση γίνεται δωρεάν από τον ιστορικό

Μάκη Σταύρου. www.enallaktiki-drasi.gr 

Δείπνο με

την Unesco
Δείπνο οργανώνει το Δ.Σ.

της Unesco Νοτίων Προ-

αστίων, το Σάββατο 15 Σε-

πτεμβρίου, στις 9μ.μ. στο

συγκρότημα Astir Resort

Βουλιαγμένη (Ξενοδοχείο

Arion, αίθουσα Alexander).

Στο φουαγιέ της αίθουσας

από 7 έως 9μ.μ. θα λειτουρ-

γήσει Bazaar, μέρος των

εσόδων του οποίου θα δια-

τεθεί στο Ιδρυμα ΠΙΚΠΑ

Βούλας για την ανακαίνιση

της αίθουσας εκδηλώσεων

των παιδιών.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ (9/9) ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο ποιητή Νίκο Καββαδία και στα τραγούδια της θά-

λασσας, θα παρουσιάσει το Θέατρο «Περίακτοι», στην Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της

Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ.
Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης, για προσφορά σχολικών ειδών και τροφίμων μακράς διαρ-

κείας, για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Η συνέλευση των εθελοντών  του κάμπινγκ Βούλας (1/9)

αποφάσισε πρόγραμμα  πολιτιστικών και οικολογικών εκ-

δηλώσεων για το μήνα Σεπτέμβριο, όπως παρακάτω:

Α  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

― Τετάρτη 12/9,   8 μμ

«Εξομολόγηση  ενός οικονομικού δολοφόνου»
του Στέλιου Κούλογλου

― Τετάρτη 19/9, 8μμ

«Navigators» του  Κεν Λόουτς

― Τετάρτη 26/9, 8 μμ

«Πάρε τα λεφτά και τρέχα» του Γούντι  Άλλεν

― Κυριακή 16/9   6-8μμ Χοροθεραπεία με πρωτόγονη

έκφραση και με συνοδεία κρουστών, με την Κατε-

ρίνα Σταύρου, εθνολόγο του χορού και χοροθερα-

πεύτρια

― Κυριακή 23/9, 7μμ

«Εκτός Δρόμου»,  θεατρική παράσταση από τη θεατρική

ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών

Θα παρουσιασθούν τα μονόπρακτα του  Άντον Τσέχωφ

«Αρκούδα»  και «Πρόταση Γάμου»

Σημείωση: Κάθε Τετάρτη μία ώρα πριν από την προβολή

πραγματοποιείται ανοιχτή συνέλευση εθελοντών. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
Ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου 2008

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ., στο χώρο του  κάμπινγκ

Βούλας θα προβληθεί  το αποκαλυπτικό πολιτικό ντοκιμαντέρ

του Στέλιου Κούλογλου, «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ». Το ντοκιμαντέρ, ρίχνει φως στους άγνωστους

μηχανισμούς που χρησιμοποιούν αυτοί που κυβερνούν σήμερα τον

κόσμο μας. Η προβολή γίνεται μέσα στο χώρο του κάμπινγκ (δίπλα στο

ΠΙΚΠΑ ) - στο βάθος πριν τη παραλία  (από τις 7μ.μ. θα ανοίγει η πύλη

των οχημάτων για την εκδήλωση). Όσοι θέλουν μπορούν να φέρουν

και το κάθισμά τους.

Στις 7μ.μ., θα γίνει ανοιχτή συνέλευση των εθελοντών, με  ελεύθερη

συμμετοχή.

Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας http://www.voulacamp.blogspot.com/
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Την ανικανότητα του κράτους,

γιατί μόνο ανικανότητα μπορείς να

την πεις, όταν δεν μπορεί να δεχ-

θεί όσα νήπια αιτούνται να μπουν

στους Παιδικούς Σταθμούς, έρχε-

ται να λύσει μερικώς, η ιδιωτική

πρωτοβουλία!

Ενα στα τρία παιδιά θα μπορέσουν

να ενταχθούν στους βρεφονηπια-

κούς σταθμούς (γύρω στις 65.000)

θα τα υποδεχθούν οι Παιδικοί

Σταθμοί, ενώ άλλες 30.000 περί-

που θα μείνουν απέξω.

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σε

συνεργασία με το υπουργείο Εσω-

τερικών, θα ενισχύσει οικονομικά

τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

της χώρας με χορηγεία 4,5 εκατ.

€, προκειμένου να καλυφθούν παι-

διά οικογενειών που πλήττονται

από την κρίση.

Επισιτιστική βοήθεια

στα σχολεία

Ακόμη, το Ιδρυμα  «Σταύρος Νιάρ-

χος», θα πραγματοποιήσει δωρεά,

ύψους 5,3 εκατομμυρίων €, στον

μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

«Πρόληψις», με σκοπό να διευ-

ρυνθεί το πρόγραμμα επισιτιστικής

βοήθειας και διατροφικής εκπαί-

δευσης στα σχολεία στο νέο σχο-

λικό έτος. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άρ-

χισε να εφαρμόζεται από τον

Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2012 και

σε αυτό συμμετείχαν 34 δημόσια

Δημοτικά και Γυμνάσια σε κοινω-

νικά ευπαθείς περιοχές της Αττι-

κής και της Θεσσαλονίκης. 

6.272 μαθητές την περυσινή σχο-

λική χρονιά, ελάμβαναν καθημε-

ρινά ένα δωρεάν μικρό γεύμα.

Φέτος με την αυξημένη οικονομική

ενίσχυση, στόχος του Ιδρύματος

είναι να καλυφθούν οι διατροφικές

ανάγκες 18.000 περίπου μαθητών

δημόσιων σχολείων.
στοιχεία: aftodioiki.gr

Ανοίγουν οι Παιδικοί Σταθμοί
Με υποστήριξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας

Αντιπυρική προστασία 

και το Σεπτέμβρη στα 3Β

Μετά την επιτυχή έκβαση της θερινής αντιπυρικής περιό-

δου, ο Δήμαρχος των 3Β,  Σπ. Πανάς, υπενθυμίζει «ότι
ακολουθούν δύο ακόμα μήνες επικινδυνότητας για την
εκδήλωση πυρκαγιών που δεν επιτρέπουν κανέναν εφη-
συχασμό. 
Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια
του Σεπτεμβρίου και όλοι μαζί συνεχίζουμε τις δράσεις
πυροπροστασίας, με συνεχή επαγρύπνηση για το θέμα
της προστασίας του πρασίνου της περιοχής μας. 
Αναγκαία παραμένει και η συμμετοχή όλων των κατοίκων
προκειμένου να διαφυλαχτούν οι πνεύμονες πρασίνου,
ενώ δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και να ξεχνάμε την
υποχρέωση μας  στον καθαρισμό και στην απομάκρυνση
των ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών. Κάθε ύποπτη
κίνηση που πέφτει στην αντίληψή μας πρέπει να καταγ-
γέλλεται στο Δήμο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Για ακόμα μια φορά τονίζουμε ότι η πρόληψη των κατα-
στροφικών πυρκαγιών είναι στα χέρια όλων μας. Όπως
κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών έτσι και τώρα δεν
πρέπει να λείπει κανείς από τις δράσεις της αντιπυρικής
προστασίας. 

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Περικοπές ύψους 821 εκατ. ευρώ για την Αυτοδιοίκηση

περιλαμβάνει η λίστα με τα νέα μέτρα των 11,6 δις ευρώ

για τη διετία 2013-14. Η νέα λίστα  έχει ήδη παρουσια-

στεί στην τρόικα και θα τεθεί προς τελική έγκριση στους

τρεις αρχηγούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης. 

H νέα λίστα περιλαμβάΝει μεταξύ άλλων:

― 150 εκατ. ευρώ από τη μείωση της ΣΑΤΑ

― 60 εκατ. από τη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων (ΚΑΠ)

― 30 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση της αποκομιδής

των σκουπιδιών σε ιδιώτες

― 45 εκατ. ευρώ από την Ενιαία Αρχή προμηθειών ανά

Δήμο

― 18 από συγχώνευση-κατάργηση ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
Πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης

Η σχολική χρονιά ξεκινάει. Πολλοί άνθρωποι που είναι

κοντά μας, ίσως να μην έχουν την δυνατότητα να δώσουν

στα παιδιά τους τα απαραίτητα  γι’ αυτήν την χρονιά.

Πολλά παιδιά στη νέα σχολική χρονιά, θα ξεκινήσουν με

πολλές στερήσεις. Για κάποιους άλλους, ίσως  να είναι

ευκολότερο στον δικό τους προϋπολογισμό να προσθέ-

σουν ένα τετράδιο για το παιδί που το έχει ανάγκη.

Ο Δήμος Παλλήνης ξεκινάει μια προσπάθεια συγκέντρω-

σης γραφικής ύλης για τα παιδιά απόρων οικογενειών.

«Στην αγορά της γραφικής ύλης για το  δικό σας παιδί,
προσθέστε και ένα τετράδιο ή ένα μολύβι  για τα άπορα
παιδιά του Δήμου Παλλήνης», σημειώνει ο Δήμος σε ανα-

κοίνωσή του. 

Τα είδη γραφικής ύλης θα συγκεντρώνονται στο Κοινω-

νικό Παντοπωλείο του Δήμου, Μιαούλη 28, Γέρακας, από

τις 10 Σεπτεμβρίου και ώρες 9.00 – 14.00 .

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3

Σεπτεμβρίου, στο κάμπινγκ της Βού-

λας η προγραμματισμένη συνάντηση

συλλογικοτήτων και κινημάτων των

παραλιακών δήμων του Σαρωνικού.

Κοινή ήταν η εκτίμηση όλων ότι

χρειάζεται εντατικοποίηση των

προσπαθειών και των αγώνων στο

παραλιακό μέτωπο, προκειμένου να

ανατραπούν τα φαραωνικά σχέδια

με τα οποία επιχειρείται- στο όνομα

της «ανάπτυξης»- η εμπορευματο-

ποίηση και τσιμεντοποίηση ολόκλη-

ρης της παραλιακής ζώνης, του

Σαρωνικού, που η κυβέρνηση έχει

βαφτίσει «Ελληνική Ριβιέρα».

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ-

πρόσωποι συλλογικοτήτων και πο-

λίτες από τον Πειραιά, το Φάληρο,

το Ελληνικό, τη Βούλα, τη Γλυφάδα,

τη Βουλιαγμένη και τη Σαρωνίδα.

Οι παρευρεθέντες συμφωνήσαμε

ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη

ενημέρωση των πολιτών για τις κα-

ταστροφικές και μη αναστρέψιμες

συνέπειες (οικονομικές, περιβαλ-

λοντικές και κοινωνικές) που θα είχε

η πιθανή εφαρμογή των  σχεδίων

της κυβέρνησης καθώς και ότι χρει-

άζεται άμεση ανάληψη πρωτοβου-

λιών και δράσεων, ώστε τα σχέδια

να μείνουν για μια ακόμα φορά στα

χαρτιά. Επίσης συμφωνήσαμε ότι

αιχμή των δράσεων πρέπει να είναι

ο αγώνας την προστασία του Ελλη-

νικού και τη δημιουργία μητροπολι-

τικού Πάρκου.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε:

1.  Να ενημερωθούν οι φορείς και οι

πολίτες για να συμμετέχουν τις

προγραμματισμένες εκδηλώσεις

που άμεσα θα γίνουν, από τις 28 Σε-

πτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου στο

Ελληνικό. (Θα ενημερώσουμε σχε-

τικά),  www.elliniko.gr).

2.  Να γίνει στη Σαρωνίδα ενημερω-

τική εκδήλωση για το Ελληνικό

όπως και για το θέμα των Αλυκών.

3.  Να πραγματοποιηθεί επιστημο-

νική ημερίδα στην οποία θα παρου-

σιασθεί εναλλακτικό σχέδιο ήπιας

χρήσης της ελεύθερης ακτής της

Βάρκιζας και αποτροπή της εφαρ-

μογής των προτάσεων για ιδιωτικο-

ποίησή της.

4.  Να ζητηθεί ενημέρωση από την

αρχαιολογική υπηρεσία σχετικά με

τον Ναό του Ζωστήρα Απόλλωνα

που πρόκειται να πωληθεί μαζί με

τον ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης και για

τον αναφερόμενο σε ιδιωτική με-

λέτη αρχαιολογικό χώρο στην ελεύ-

θερη ακτή της Βάρκιζας.

5.  Να εκφραστεί η συμπαράσταση

των φορέων του Δικτύου στον

αγώνα των κατοίκων του Πειραιά

ενάντια στην παραχώρηση των

ακτών Βοτσαλάκια και Φρεατύδα σε

ιδιώτες.

6.  Να στείλουν φορείς και πολίτες

τα διαθέσιμα στοιχεία (μελέτες,

χάρτες, προτάσεις αξιοποίησης, κα-

ταγγελίες  κ.α) που έχουν για τις

παραλίες των δήμων τους στο email

ena.drasi@gmail.com, ώστε να εμ-

πλουτισθεί και με νέα υλικά ο ηλε-

κτρονικός φάκελος για την παραλία

που υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα

της Εναλλακτικής Δράσης

www.enallaktiki-drasi.gr

Η επόμενη συνάντηση αποφασί-

σθηκε να γίνει τη Δευτέρα 24 Σε-

πτεμβρίου στις 7.30 μμ στο

κάμπινγκ της Βούλας προκειμένου

να γίνει ενημέρωση για τις εξελί-

ξεις στο παραλιακό μέτωπο, να

στηριχθεί η συμμετοχή πολιτών

στις ήδη προγραμματισμένες εκδη-

λώσεις και κινητοποιήσεις, ενώ θα

αποφασισθούν και νέες.

Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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Οπως γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο, στο Έκτακτο Συνέδριο της

ΚΕΔΕ (30/8) που αφορούσε την οικο-

νομική κατάρρευση της Αυτοδιοίκη-

σης, λόγω των μεγάλων περικοπών

στην κρατική επιχορήγηση προς τους

ΟΤΑ, οι Δήμοι αποφάσισαν τη συνέ-

χιση και κλιμάκωση των κινητοποι-

ήσεων τους. 

Κι αυτό γιατί, όπως τόνισαν πολλοί δή-

μαρχοι, αν συνεχιστεί ως έχει η κατά-

σταση θα φτάσουμε στο σημείο να

έχουμε: 

➢ σχολεία χωρίς πετρέλαιο το χει-

μώνα και μαθητές χωρίς δυνατότητα

μετακίνησης, 

➢ άδειους Παιδικούς Σταθμούς, ηλι-

κιωμένους χωρίς Βοήθεια στο Σπίτι και

ΚΑΠΗ και κλείσιμο όλων των δομών

αθλητισμού και πολιστισμού,

➢ δήμους φοροεισπράκτορες για να

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις

τους και αύξηση των δημοτικών τελών

➢ πλήρη έλλειψη έργων υποδομής και

υποβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότη-

τας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

Αντιδρώντας και ζητώντας τη συμπα-

ράσταση των δημοτών, που κι αυτοί θα

βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αν

μείνουν παρατηρητές, καλούν σε αγω-

νιστική συμμετοχική διαμαρτυρία.

«Αντιδρούμε και διεκδικούμε αγωνι-

στικά το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ», τονίζουν.

Κλείνουμε τους Δήμους 

12 & 13 Σεπτεμβρίου. 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

Ζητούν την κατανόηση του πολίτη για

τα προβλήματα που θα προκαλέσουν

οι κινητοποιήσεις αυτές στην καθημε-

ρινότητα και καλούν τους πολίτες να

δώσουν το παρών στη συγκέντρωση

διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 12 Σεπτεμ-

βρίου στις 11 π.μ. στην πλατεία

Κλαυθμώνος.

Από το Δήμο Σαρωνικού θα αναχωρή-

σουν λεωφορεία για Αθήνα, στις 9π.μ.

από την Ανάβυσσο και στις 09.30 π.μ.

από τα Καλύβια. 

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, ομάδες

εργαζομένων και αιρετών του Δήμου

Σαρωνικού θα βγουν σε κεντρικούς

δρόμους όλων των δημοτικών/τοπικών

κοινοτήτων για να ενημερώσουν τους

πολίτες για την τραγική κατάσταση

στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι

και για τους λόγους των κινητοποι-

ήσεων.                                                              

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη

Δημοτική Ενότητα Παλλήνης για το τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδη και

Λεωφ. Μαραθώνος.

Με το έργο αυτό δίνεται λύση σε ένα χρόνιο  πρόβλημα που  ταλαιπωρούσε τους

διερχόμενους με συχνά ατυχήματα, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώμα-

τος και του πεζοδρομίου, 

Μέσα στις εργασίες που έγιναν συμπεριλαμβανόταν πέραν όλων των βασικών,

αντιολισθητική στρώση, αντικατάσταση κρασπέδων και πλακόστρωση με αντιο-

λισθητικές πλάκες.

Η ανακατασκευή της Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί μέρος του έργου «Οδοποιία

εντός σχεδίου οδών της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης», συνολικού προϋπολο-

γισμού (με ΦΠΑ) 984.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

12 & 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα συγκέντρωση, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στις 11.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος

Ανακατασκευή και αποκατάσταση ολισθηρότητας 

της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Παλλήνη

“Αναγέννηση” Κορωπίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Κάηκε εν τη γενέσει του» 

ο Συμπαραστάτης του Δημότη

και της Επιχείρησης με ευθύνη

της Δημοτικής Αρχής

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28/8/2012 ο κ.

Θωμάς Κιούσης υπέβαλε την παραίτηση του από

τη θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της

Επιχείρησης» με την αιτιολογία «ότι δεν μπορώ
να αμοίβομαι και να μην προσφέρω τίποτα στον
Δήμο».

Η παράταξή μας είχε έγκαιρα επισημάνει το

ΣΦΑΛΜΑ της Δημοτικής Αρχής στην επιλογή του

κ. Θ. Κιούση καθώς ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-

βουλος με το συνδυασμό του Δημάρχου στις

εκλογές του 2010 δεν είχε προφανώς την απα-

ραίτητη ανεξαρτησία που απαιτούσε αυτή η θέση.

Η επιλογή αυτή αντιστοιχούσε σε «Συμπαρα-

στάτη του Δημάρχου» και όχι του «Δημότη και

της Επιχείρησης». Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.

Στο διάστημα από την εκλογή του κ. Θ. Κιούση

μέχρι και την παραίτησή του ούτε ο ίδιος ούτε η

Δημοτική Αρχή φρόντισαν να επικοινωνήσουν το

θεσμό αυτό στους πολίτες με τελικό αποτέλεσμα

την απαξίωσή του.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Στα τελευταία προηγούμενα άρθρα,   είχα

αναφερθεί  στούς Θαλή,  Αναξίμανδρο και

Αναξιμένη. Και οι τρείς τους, σε  διαδοχικό

χρόνο είχαν γεννηθεί στην  Ιωνική  Μίλητο.

Και έκτοτε έγιναν γνωστοί σαν οι “Μιλήσιοι”

φιλόσοφοι. 

Για την  αρχαία   Ιωνική φιλοσοφία και τη φι-

λοσοφία της Μιλήτου έχω κάνει λόγο,

χωρίς όμως να έχω επεκταθεί στο γεωπο-

λιτικό υπόβαθρο αυτών των περιοχών.   Θε-

ώρησα  λοιπόν  σκόπιμο,  προτού

προχωρήσω στον Ηράκλειτο  τον Εφέσιο,

όπως είχα αρχικά προγραμματίσει, να πα-

ρεμβάλλω  μια   ανθρωπογεωγραφική ιστο-

ρική αναφορά  του Ελλαδικού   χώρου,

αλλά και  των  μικρασιατικών   περιοχών του

ελληνικού αποικισμού. 

Γενικά τη λέξη “Ελλάς”, τη βρίσκομε χρο-

νικά για πρώτη  φορά   στην Ομηρική Ιλιάδα

και Οδύσσεια.  «Πολλαί Αχαϊδες εισίν
αν΄Ελλάδα  τε Φθίην τε» (Ιλ. Ι. 395) δηλαδή

πολλές είναι εκείνες οι  περιοχές  στην Ελ-

λάδα και στη Φθία στις οποίες  κατοικούν οι

Αχαιοί. Όπου η Φθία  εντοπίζεται  κάπου

κοντά στα σημερινά Φάρσαλα. 

Συνήθως με την ονομασία  “Αχαιούς”, εννο-

ούμε   τα πρώτα Ελληνικά φύλα που έφτα-

σαν στον τόπο μας κατά την 3η  χιλιετία

π.Χ. και τα οποία είχαν την προέλευση Ιν-

δοευρωπαϊκή.  Αυτά τα πρώτα Ελληνικά

φύλα, όταν έφτασαν   στον Ελλαδικό

χώρο, βρήκαν άλλους λαούς να ζουν εκεί,

από τους οποίους άλλους εξόντωσαν  ή

αφομοίωσαν ή ανάγκασαν σε μετανά-

στευση.  

Αυτούς  τους προ των Ελλήνων  ελλαδι-

κούς λαούς,  καλούμε συνολικά  Προέλλη-

νες.

Συμπερασματικά, Πρωτοέλληνες  καλούμε

τον λαό ο οποίος ήρθε και αντικατέστησε

στον ελλαδικό χώρο  τους Προέλληνες. 

Φυλετικά Προέλληνες ήσαν οι  Κάρες, οι

Δρύοπες και  οι Πελασγοί. Αυτοί ήταν φύλα

ασιατικά και  μεσογειακά, με κυρίαρχο πο-

λιτισμό τον Μινωϊκό.  Οι Κάρες  πιο μπρο-

στά λέγονταν  Λέλεγες. 

Αυτοί οι Λέλεγες ήταν ένας αρχαίος λαός

του Αιγαίου, που κατοικούσε κοντά  στην

Τροία  και στα νησιά·  πολλοί  δε   εξ αυτών

επάνδρωναν σαν μισθοφόροι τον ναυτικό

στόλο του Μίνωα. Αναφέρεται  μάλιστα   ότι

οι Λέλεγες  αργότερα  είχαν συμμαχήσει με

τους Πέρσες εναντίον των Ελλήνων. 

Ο Όμηρος με τη λέξη “Ελλάς”,  μας αφήνει

να εννοήσομε ότι πρόκειται για  τον γεω-

γραφικό εκείνο χώρο, ο οποίος καταλαμβά-

νει το νότιο τμήμα της Θεσσαλίας, ένθα

υπάρχει το βασίλειο του “Πηλέως”  και  η

περιοχή    Φθία η οποία καυχιέται για τις

ωραίες της γυναίκες. «Οί  τ’  είχον Φθίην
ήδ΄Ελλάδα καλλιγύναικα» (Ιλ. Β 684). 

Αυτοί λοιπόν οι οποίοι  κατοικούσαν στην

Φθία ήταν οι Μυρμιδόνες με αρχηγό τον

Αχιλλέα,  ο οποίος όπως μαθαίνομε  μαζί με

πενήντα δικά του πλοία συμμετείχε στον

πόλεμο της Τροίας  και ως Μυρμιδόνες εκα-

λούντο  και Έλληνες και Αχαιοί.  «Μυρμι-
δόνες δε καλεύντο και Έλληνες και Αχαιοί
των αύ πεντήκοντα νεών ήν αρχός Αχιλ-
λέυς».  “Μυρμηδών” δε θα πει φωλιά μυρ-

μηγκιών και ετυμολογικά  και ανορθόγραφα

με το  γιώτα  “Μυρμιδόνες”  για να δηλωθεί

κατά μια εκδοχή ότι αυτοί ήταν τόσο εργα-

τικοί σαν τα μυρμήγκια.

Στην Ραψωδία Β΄ και στο στίχο 530 της

Ιλιάδος,  αναφέρεται ο κατάλογος των Ελ-

ληνικών πλοίων τα οποία  έλαβαν μέρος

στην εκστρατεία κατά της Τροίας.  Στον

“Νηών κατάλογον” εκεί ακούγεται για

πρώτη φορά η λέξη “Πανέλληνες”,  δηλω-

τική της πανελληνικής συμπαράταξης  στον

Τρωϊκό πόλεμο,  «εγχείη δ΄εκέκαστο Πα-
νέλληνας και Αχαιούς». 
Ακόμα εκεί για πρώτη φορά αυτοί οι “Πα-

νέλληνες” παίρνουν ένα όνομα:  Αργείοι,

Αχαιοί και  Δαναοί. Εδώ θα πρέπει να γίνει

η διευκρίνιση, ότι ο Ομηρος όταν  αναφέρε-

ται στη λέξη Ελληνες δεν υπονοεί μια εθνό-

τητα, γι΄αυτό και  τους αποκαλεί συνολικά

με το όνομα πότε Αχαιούς ή  Δαναούς και

πότε  Αργείους. 

Στην Φθία υπήρχε μια αρχαία πόλη με το

όνομα “Ελλάς”,  αλλά η ονομασία αυτή  δεν

ίσχυε για την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία επί

Ομήρου  άκουγε στο γενικότερο  όνομα

“Αργος” ή όπως είπαμε  “Αργείοι”.

Ερχόμαστε  τώρα στον 6ο αιώνα π.Χ. όταν

το πρώτον η λέξη “Έλληνες”  αρχίζει να

παίρνει μια γενικευμένη χρήση·  αρχίζει  να

αναφέρεται στον λαό του ελλαδικού γεω-

γραφικού χώρου, εξ  ού και οι κριτές  των

Ολυμπιακών αγώνων καλούνται πλέον “Ελ-

λανοδίκες”.

Καλό βέβαια να φέρνομε στη θύμησή μας

και εκείνη τη ρήση του Αλεξάνδρου του Α΄,

ο οποίος ήταν γιος του επίσης βασιλιά

Αμύντα,  και είχε μεν βασιλεύσει στη Μα-

κεδονία γύρω στο 513 π.Χ. αλλά ήταν

φόρου υποτελής στον Πέρση μονάρχη.

Όταν λοιπόν  εξ αυτού του λόγου είχε εξα-

ναγκαστεί να συμπολεμήσει με τον Πέρση

εναντίον της Ελλάδος, η βαθειά  Ελληνική

του συνείδηση  τον οδήγησε, προ της

μάχης των Πλαταιών,  να αποκαλύψει

στους Έλληνες τον όλο  σχεδιασμό  της

προγραμματισμένης πολεμικής τακτικής

του Ασιάτη Μαρδόνιου: «Αυτός γάρ γένος
Έλλην ειμί τωρχαίων», δηλαδή σας τα λέγω

αυτά  γιατί  και εγώ είμαι Έλληνας το γένος

από πολύ παλιά γενιά  και δεν θάθελα να

βλέπω την πατρίδα μου την Ελλάδα υπο-

δουλωμένη, «Αντ΄ελευθέρας ή δεδουλω-
μένην ουκ αν εθέλοιμι  οράν την ́ Ελλάδα».
Εδώ δεν ανθίσταμαι στον πειρασμό, παρεκ-

κλίνοντας του τίτλου  του άρθρου,  να πω

και δυο λόγια για τη λέξη “Γραικός”. Γραικοί

ονομάζονταν οι κάτοικοι της περιοχής της

Δωδώνης κατά  την εποχή του κατακλυ-

σμού.   Η ονομασία αυτή πρέπει το πρώτον

να δόθηκε στους Έλληνες από  τους Ιλλυ-

ριούς κατοίκους της ανατολικής παραλίας

της Αδριατικής θάλασσας (Αλβανία).  Αρ-

γότερα οι Λατίνοι μίλησαν για Graecus, Gra-

eci και το υποκοριστικό Graeculus, το οποίο

στα μετέπειτα χρόνια  με το ελληνικότατο

“γραικύλος”  σύντομα απέκτησε μειωτική

σημασία, όπως μηδαμινός, τιποτένιος, δει-

λός, εξεωνυμένος ή και κατά το σημερινό

πουλημένος  εξ’ ού και γραικυλισμός.  

Η λέξη “Ελλάς”  στους ιστορικούς χρόνους*

χρησιμοποιήθηκε ως δηλωτική, όχι μόνο της

Στερεάς Ελλάδας, η οποία συμπεριελάμ-

βανε και  την Θεσσαλία και την Πελοπόν-

νησο, αλλά και τις γεωγραφικές περιοχές

της μεγάλης εξάπλωσης του Ελληνισμού,

όπως Μικρά Ασία, Κάτω Ιταλία και Σικελία.  

Τον όγδοο αιώνα π.Χ. ο Ησίοδος συνδέει

με τους Έλληνες την Ιωνική Μικρά Ασία και

τους ΄Ιωνες και γενεολογικά: «Έλληνες δε
εγένοντο φιλοπτολέμου βασιλήος Δώρος
τε Ξούθος και Αίολος», δηλαδή από τον Έλ-

ληνα τον πολεμοχαρή βασιλιά γεννήθηκαν

ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Αίολος. Σύμφωνα

δε με το γενεαλογικό δένδρο, ο Ξούθος

γέννησε τον Ίωνα και τον Αχαιό. Έτσι λοι-

πόν κλείνει ο κύκλος και υποδηλώνεται από

τον Ησίοδο, η συγγένεια μεταξύ Δωριέων,

Ιώνων, Αχαιών και Αιόλων.

Σε  ότι  δε αφορά τους Ίωνες, αυτοί κατά τα

ιστορικά χρόνια* εξαπλώνονται στο χώρο

της Αττικής, στις Κυκλάδες και στην Εύβοια

και σε διάφορες αποικίες, όπως στην Μι-

κρασιατική Ιωνία.  Για τους Ίωνες όμως και

για  τη Μίλητο στο επόμενο άρθρο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Ως ιστορικούς χρόνους θεωρούμε την περίοδο του αρ-

χαίου ελληνικού πολιτισμού  που αρχίζει περίπου από

το 1100 π. Χ.  διαγράφει μια ελληνορωμαϊκή διαδρομή

μέχρι το τέλος  του  396 μ.Χ.  (Θάνατος του μεγάλου

Θεοδοσίου. Διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους  σε Ανατο-

λικό και Δυτικό).

Βοηθήματα

1) “Ελλάς”, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος

2) “Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου”, Εκδ. Δομή

3) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική    

4) Θουκυδίδου “Ιστορία”, Εκδ. Εστία 

5) Ηροδότου “Ιστορίαι”,  Εκδ. Γκοβόστη 

Αρχαία Ιωνία και Μίλητος
Μέρος πρώτο: “Ανθρωπογεωγραφική αναφορά 

στον  Αρχαίο   Ελλαδικό χώρο”

Αντε και κοντεύουμε...

«Δεν έχουμε γίνει ακόμη Αργεντινή» είπε ο υπουργός

Οικονομικών Γ. Στουρνάρας από το βήμα της Βουλής 31/8,

απαντώντας σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ (Αλέξη Τσίπρα).  

Κοντεύουμε, κοντεύουμε κύριε Υπουργέ· βιάζεστε...

“Ουδείς αναμάρτητος”
Πόσα αλήθεια έχουμε ακούσει από τον Αντ. Σαμαρά και ως

αντιπολίτευση και ως πρωθυπουργός. Πόσες κόκκινες

γραμμές ακύρωσε, πόσες υπογραφές έβαλε και τώρα το

τελευταίο “Ουδείς αναμάρτητος”!

Ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο: Εσείς δεν καταψηφί-

σατε το πρώτο μνημόνιο; Και ο Αντ. Σαμαράς απάντησε:

“ουδείς αναμάρτητος”. 

Με τόσες “κωλοτούμπες” πώς να εμπιστευθείς έναν τέτοιο

άνθρωπο, που αυτά που λέει τα ακυρώνει την επομένη; 

Νόμος κατά των διαδηλώσεων

Χειμώνας έρχεται, κατοχή έρχεται, πείνα έρχεται και

επειδή βλέπουν οι κυβερνώντες ότι έρχονται και διαδηλώ-

σεις, φροντίζουν να ψηφίσουν νόμο που να τις ...δυσκο-

λεύει. 

Ετσι λοιπόν με την άδεια της ΕΛ.ΑΣ. και την ευθύνη των

διοργανωτών για τυχόν έκτροπα, θα γίνονται οι διαδηλώ-

σεις και τις ζημιές θα τις πληρώνουν οι ...διοργανωτές.

Την “ωραία” αυτή πρόταση είχε καταθέσει ο “δημοκράτης”

δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης και βέβαια του έρχεται

“λουκούμι” του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδια.

Και να μην είμαστε και αχάριστοι, θα μειώσουν τα χημικά,

και θα μας ...ποτίζουν με ψεκαστήρες νερού!

Στο σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις

των διαδηλωτών, όπως: 

-  Οι διαδηλώσεις μπορούν να απαγορευθούν «αν επαπει-
λείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω
ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων ιδίως
κατά της ζωής, της ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της
πολιτειακής εξουσίας».

Εξίσου μπορούν να απαγορευθούν «σε ορισμένη περιοχή,
αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής
ζωής» (άρθρο 6) Αρμόδιος για την απαγόρευση επικείμενης

διαδήλωσης είναι ο κατά τόπους αρμόδιος αστυνομικός

δ/ντης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Πρωτοδικών και τον

δήμαρχο (άρθρο 9). Οι διοργανωτές διαδήλωσης, που απα-

γορεύθηκε, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιτροπή

Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 11)!!! 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ο φονιάς με το ποδήλατο και το κανό τράβηξε μιά

τζούρα από το βιολογικό αναψυκτικό του κι άφησε

τους λογισμούς του να πετάξουν πάνω από το γαλά-

ζιο του Αιγαίου. Ποιό νησάκι ήταν αυτό είπαμε; Αλλά

μήπως είχε σημασία πως το έλεγαν και ποιό ήταν στη

σειρά των φετινών του καλοκαιρινών αποδράσεων;

Σημασία έχει ότι σιγά-σιγά τον ξεχνάνε. Βρίζουν άλ-

λους τώρα. Άλλους που απλώς συνεχίζουν το δικό

του έργο. Το δημιούργημά του. Το αριστούργημα του

τέλειου εγκλήματος. 

Τα είχε καταφέρει καλύτερα κι απ’ ότι ονειρευόταν

τόσα χρόνια που τον προετοίμαζαν και του έδιναν

οδηγίες τι και πως έπρεπε να κάνει. Εκνευριστικοί

που ήταν! Του έδειχναν ξεκάθαρα ότι τον θεωρούν

ηλίθιο και του επαναλάμβαναν εκατό φορές την κάθε

εντολή. Πόσα χρόνια ονειρευόταν εκείνη τη στιγμή

που τα κορόϊδα θα τον εξέλεγαν πρωθυπουργό. Θα

τους έδειχνε τότε κάποιων εξυπνάκηδων που τον

φώναζαν κοροϊδευτικά «το παιντί». Θα τους έκανε

όλους να ξεχάσουν τον μέγα και πολύ «ντάντυ» και

να μιλάνε, ή μάλλον να παραμιλάνε, μόνο γι’ αυτόν.

«Σοκ και δέος» του έλεγαν οι δάσκαλοί του. Χαμο-

γέλασε αυτάρεσκα. Καλύτερο μαθητή δεν θα έχουν

ποτέ κι ας τον θεωρούσαν μπουμπούνα.

Μιά μεγάλη παρέα από νέα ζευγάρια με μικρά παιδιά

πέρασαν από μπροστά του και τον κοιτούσαν επί-

μονα. Προσπάθησε να καταλάβει αν τον κοιτούσαν

με θαυμασμό ή με μίσος. Έδιωξε γρήγορα την ενο-

χλητική αμφιβολία. Δεν πάνε να κόψουν το λαιμό

τους. Άλλωστε, αργά ή γρήγορα αυτό θα αναγκα-

στούν να κάνουν. Τους είχε δέσει όλους χεροπόδαρα

και τίποτε δεν θα μπορούσαν να κάνουν για να ξεφύ-

γουν από την θανάσιμη παγίδα που τους είχε ρίξει.

Κωλοέλληνες! Ποτέ δεν τους χώνεψε. Αναγκασμέ-

νος ήταν να τους ανέχεται και να τους μιλάει, επειδή

ο «ντάντυ» ήταν πρωθυπουργός της κωλοχώρας. Κι

έπειτα τι θα μπορούσαν να του κάνουν; Ογδόντα τον

φυλάνε. Τους έχει τσακίσει κι αυτωνών τη ζωή και

φυλάνε τη δική του. Τέλεια. Οι πολλοί που τους λένε

φονιάδες έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο, άντε δυό

και είναι χωμένοι στην ψειρού. Αυτός δολοφόνησε

11 εκατομμύρια λαό και κάνει όλο τον χρόνο διακο-

πές και γυμναστική. Α, όλα κι όλα. Η γυμναστική uber
alles που θα έλεγε και η αυταρχική αφέντρα Άνγκελα.

Και τον έλεγαν δειλό. Ποιός άλλος ρε τομάρια θα

είχε το θάρρος να φιλήσει την Άνγκελα σ’ εκείνα τα

μαυσωλεία από μέϊκ-απ που έχει για μάγουλα; 

Κι εδώ στις διακοπές δεν την παραμελούσε τη σι-

λουέτα του. Έξυσε στοργικά τους κοιλιακούς του.

Την τελευταία χαζοβιόλα που είχε εκφραστεί κολα-

κευτικά για το αθλητικό του «λουκ», την είχε γνωρί-

σει σερβιτόρα στα Εξάρχεια και την έκανε υποψήφια

βουλευτή. 

Την προτελευταία θαυμάστρια την έκανε πρώτα

υπουργό κι όταν εκείνη τα σκάτωσε, την έστειλε στο

Παρίσι σε μιά θεσούλα με μισθουλάκο 24.000 ευρώ

μηνιαίως. Και μετά άρχισαν να γράφονται πολλές σ’

εκείνο το στούντιο στη Νέα Ερυθραία που την είχε

γνωρίσει εξασκούμενος στις πιλάτες.

Πέρασαν πάλι κάποιοι, τον κοιτούσαν και κουνούσαν

το κεφάλι τους. Αποφάσισε να φύγει από την παρα-

λία. Το φτωχικό εξοχικό που είχε νοικιάσει διέθετε

και πισίνα. Ανέβηκε στον βατήρα κι έριξε μιά θεαμα-

τική βουτιά. Θυμήθηκε κάτι ειδησούλες στα ψιλά των

εφημερίδων, ότι τάχα κάποιοι που τους γονάτισε με

τα μνημόνια, έπεφταν από τα μπαλκόνια. Παραμύθια

των εφημερίδων. Γράφουν και για πρώην νοικοκυραί-

ους που τρέφονται στα συσσίτια κι άλλους που ζη-

τιανεύουν ή ψάχνουν στα σκουπίδια. Ε, τι να γίνει

τώρα; Κι αυτός είναι με το ίδιο λάπτοπ εδώ κι ένα

χρόνο. Και σήμερα κάθισε να φάει κι αποφάσισε να

στερηθεί τη σαλάτα του σεφ. Αρκέστηκε μόνο σ’ ένα

φτωχό sauvignon blanc για να συνοδέψει την αστα-

κομακαρονάδα του. Έ, τι άλλο πιά να στερηθεί; Κι ο

τελευταίος των μισθοσυντήρητων έκοβε μπροστά

στα μάτια του βόλτες με το κρις κραφτ, ενώ κοτζάμ

πρώην πρωθυπουργός πάλευε με το κανό. Bloody
people! Καλά έκανε και τους π...ξε.

Poor Jeffry! Σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στην dear

mother αλλά γρήγορα έδιωξε αυτή την παρόρμηση.

Θα του έλεγε πάλι εκείνο το παγωμένο be a man, boy
και θα τον ξενέρωνε. Σκληρή γυναίκα. Πόσες φορές

που ετοιμαζόταν να λακίσει νυχτιάτικα, του είχε αδει-

άσει στο πάτωμα τη βαλίτσα με τα απαραίτητα. Όχι,

όχι, η Μάγκι δεν ήταν η καταλληλότερη να του φτιά-

ξει τη διάθεση. Ίσως αν τηλεφωνούσε στον σύμβουλο

θετικών σκέψεων, να τον βοηθούσε. Ίσως μπορούσε

και μόνος του να κάνει μιά θετική σκέψη. Κάθισε στη

σεζλόνγκ και προσπάθησε σαν τον Winnie the pooh
να σκεφτεί με τον πιό σκεφτικό τρόπο που μπορούσε.

Αυτοσυγκεντρώθηκε υποδειγματικά. Το σπινθηρο-

βόλο βλέμμα του βοδιού που μασουλάει το χορταράκι

του στο λιβάδι, πρόδιδε τις ηφαιστειακές εγκεφαλι-

κές εκρήξεις. Πετάχτηκε ξαφνικά από την ξαπλώστρα

κι έτρεξε στην κουζίνα. Ο ανατριχιαστικός θόρυβος

του αποχυμωτή ξεσήκωσε μιά γυναικεία αγωνιώδη

φωνή «Τι κάνεις πάλι εκεί μέσα;» κι ύστερα ο Τζέφρυ

εμφανίστηκε στην πισίνα ρουφώντας απολαυστικά

ένα χυμό καρότου. “That’s it, that’s it” φώναξε θριαμ-

βευτικά. Ξανανέβηκε ορμητικά στον βατήρα και πή-

δηξε στην πισίνα μ’ ένα εκκωφαντικό «γιούπιιιι», που

θύμιζε πολύ τον ήχο του αποχυμωτή όταν άλεθε νω-

ρίτερα τα καρότα.

Τέσσερις φορές πέρα-δώθε με απλωτές στην πισίνα,

τού φάνηκαν αρκετές να γιορτάσει την εκπληκτική

θετική σκέψη που είχε συλλάβει.

Ανέβηκε τα σκαλοπατάκια της πισίνας χαμογελώντας

μ’ ένα χαμόγελο που θα το ζήλευε κι ο αλησμόνητος

Φερναντέλ και βάδισε σεινάμενος-κουνάμενος σαν

ράπερ προς την ξαπλώστρα. “Who’s the man now?”
ρώτησε τον εαυτό του αποτελειώνοντας τον χυμό

από καρότα. Μα βέβαια! Πως δεν το είχε σκεφτεί νω-

ρίτερα; Του είχαν τάξει τα μεγάλα αφεντικά ότι κάπου

καλά θα τον βολέψουν όταν θα ολοκλήρωνε την απο-

στολή του. Μιά κορυφαία θεσάρα στην Ε.Ε, ή επόμε-

νος Γ.Γ. του Ο.Η.Ε, ή κάτι ανάλογο τελοσπάντων. Κι

έπειτα είναι κι εκείνη η μπάζα των 23 δις ευρώ από το

τζογάρισμα με τα ασφάλιστρα κινδύνου των ελληνι-

κών ομολόγων. Γιατί να κάθεται να στενοχωριέται

πως τον κοίταξε το ένα ή το άλλο θύμα στην παραλία; 

Ο σωστός εκτελεστής δεν πρέπει να νοιώθει τον πα-

ραμικρό συναισθηματικό κραδασμό στη δουλειά του.

It is just a job, like any other.

Μιά μέρα στη ζωή ενός μαζικού δολοφόνου

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα  σε περιόδους

οικονομικής κρίσης, ένας αριθμός νέων,

που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αναγκάζε-

ται να εργαστεί. Το πλέον δυσάρεστο

είναι πως αρκετοί από αυτούς τους

νέους σταματούν τη φοίτησή τους στο

Γυμνάσιο, με συνέπεια να μην απο-

κτούν ούτε το ελάχιστο των γνώσεων

που θεωρούνται απαραίτητες για τη

ζωή τους. Σήμερα, μάλιστα, που οι γνώ-

σεις αυξάνονται ταχύτατα, διακοπή της

υποχρεωτικής εκπαίδευσης σημαίνει

αδυναμία παρακολούθησης των εξελί-

ξεων και, εν πολλοίς, καταδίκη αυτών

των νέων να ασκήσουν αναγκαστικά το

ρόλο του ανειδίκευτου εργάτη.

Το κοινωνικό αυτό πρόβλημα επιχειρεί

να περιορίσει στην Ανατολική Αττική η

λειτουργία από  το 1999 του Δημόσιου

Εσπερινού Γυμνασίου Παλλήνης, το

οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους

νέους κάθε εθνικότητας και  ηλικίας

άνω των 14 ετών. Δίνεται, έτσι, η ευ-

καιρία και σε όσους ενήλικες έχουν, για

διάφορους λόγους, σταματήσει τη φοί-

τησή τους στο Γυμνάσιο, να ολοκλη-

ρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο διδάσκουν εκ-

παιδευτικοί που έχουν όχι μόνο τις

γνώσεις αλλά και τη διάθεση να βοη-

θήσουν τους νέους  να ανταποκριθούν

στις ιδιαιτερότητες που έχει ένα Σχο-

λείο εργαζόμενων μαθητών.  Γιατί το

γεγονός πως το ωράριο είναι ελαφρύ-

τερο  από των ημερήσιων Γυμνασίων

δε σημαίνει πως οι μαθητές δεν έχουν

υποχρεώσεις.  Στόχος του Σχολείου,

άλλωστε,  είναι να βοηθήσει τους

νέους δίνοντάς τους εγκυκλοπαιδικές

και κοινωνικές γνώσεις και όχι ένα απο-

λυτήριο που δε θα έχει καμιά χρησιμό-

τητα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία χρό-

νια, και με το απολυτήριο που παρέχει,

ισότιμο με αυτό των ημερήσιων Γυμνα-

σίων, οι μαθητές μπορούν να συνεχί-

σουν τις σπουδές τους στο Γενικό ή

Τεχνικό Λύκειο, ημερήσιο ή εσπερινό. 

Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται

κατά το διάστημα 1 – 10 Σεπτεμβρίου,

ενώ οι μετεγγραφές μπορούν να πραγ-

ματοποιηθούν έως τις 31 Μαρτίου. 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: 

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το πρωί εργαζόμενοι, το βράδυ μαθητές
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

� Έχει γενέθλια και το ΠΑΣΟΚ σήμερα. - Πόσα έκλεισε; - Πολλά: σπίτια, μαγαζιά, επιχει-

ρήσεις..

� Κοίταξε να δεις που θα ξεκινήσει η επανάσταση απο τους μπατσους και θα γελάει ο

κάθε πικραμένος

� Να θυμίσω ότι το πρώτο "τελευταίο" πακέτο σκληρών μέτρων είχε ανακοινωθεί τον Μάρ-

τιο του 2010 (ένα μήνα πριν παραδοθεί η χώρα και επισήμως στο ΔΝΤ) από τον Γ. Παπακων-

σταντίνου, ο οποίος προέβλεπε επιστροφή στις αγορές το... 2012.

Η ανάμνηση από εκείνη την αποφράδα ημέρα είναι ελαφρώς θολή, διότι την ώρα που ανα-

κοίνωνε τα μέτρα ο επιτυχημένος υπουργός, κυκλοφορούσε και το περιβόητο DVD της

Τζούλιας Αλεξανδράτου.

Ο ελληνικός λαός, με το ένστικτο που τον διακρίνει και θέλοντας να διαπιστώσει τι θα

ζήσει τα επόμενα χρόνια, είχε δώσει περισσότερη προσοχή στο DVD, παρά στις ανακοι-

νώσεις του κ. Παπακωνσταντίνου.»

Μέχρι τώρα τα όποια ηλεκτρονικά συστήματα είχαμε, τα

χειριζόμασταν συνήθως πατώντας κάποια κουμπάκια. Βέ-

βαια η τεχνολογία εξελίχθηκε και στα κινητά για παρά-

δειγμα επικράτησε πλέον το touch screen. Υπάρχουν ακόμα

συστήματα τα οποία λειτουργούν με φωνητικές εντολές ή

και με το χτύπο των χεριών, για το άναμα των φώτων π.χ.

Φανταστήκατε ποτέ όμως να αλλάζετε κανάλια στην τηλε-

όραση απλά εστιάζοντας το βλέμμα σας στο σωστό σημείο;

Κι όμως τα 3,4 τηλεχειριστήρια που τώρα διακοσμούν συ-

νήθως το τραπεζάκι του σαλονιού θα εξαφανιστούν αφού

δεν θα έχουν καμία χρησιμότητα πλέον, μετά την ανακά-

λυψη της τηλεόρασης Gaze που ελέγχεται με τα μάτια του

θεατή. 

Η συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία μιας σουηδικής

εταιρείας με το όνομα Tobii που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί

στο παρελθόν για τον έλεγχο των υπολογιστών με τα

μάτια.

Ο έλεγχος της τηλεόρασης είναι απλός, αρκεί οι χρήστες

να κοιτάξουν στο πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης. Με

αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούν το interface και στη συνέ-

χεια με τα μάτια τους μπορούν να αλλάξουν κανάλι, να μει-

ώσουν τον ήχο ή να δώσουν άλλες εντολές στο δέκτη

τους.

Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και ανα-

μένεται να επεκταθεί κι άλλο στο μέλλον προκειμένου να

αποφύγει δυσλειτουργίες.

Το αρνητικό με τη συγκεκριμένη τεχνολογία σήμερα είναι

ότι πρέπει να ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε χρήστη ο

οποίος δεν θα πρέπει να φοράει γυαλιά αν θέλει το μηχά-

νημα να έχει ακρίβεια. Και αυτό όμως αναμένεται να διορ-

θωθεί.  

Η Tobi σχεδίασε τη συγκεκριμένη τεχνολογία αρχικά για

να βοηθήσει τα άτομα με κινητικά προβλήματα ενώ ευελ-

πιστεί ότι το πρώτο προϊόν θα εμφανιστεί στην αγορά μέσα

στο 2013.

Θυμηθείτε όλους εκείνους τους καυγάδες που γίνονται στις

οικογένειες για το τηλεκοντρόλ και την αλλαγή των προ-

γραμμάτων στην τηλεόραση, ε, τώρα απλά θα κοιτάτε έντονα

την τηλεόραση. Και ποιός θα κερδίζει; Τι να πω, μάλλον αυτός

το που έχει ποιό έντονο βλέμμα.

Τι έχουν ακόμα να δουν τα ματάκια μας, ή μάλλον τι έχουν

να κάνουν...

Αρκούδες στο βωμό της ασφάλτου
Τι έχουν να “κάνουν”

τα μάτια μας!...

Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων

και η ολοένα αυξανώμενη εξά-

πλωση των πόλεων, δημιουρ-

γεί εμπόδιο στη ζωή πολλών

ζώων που αδυνατούν να προ-

φυλαχθούν και να εξελιχθούν

στους ρυθμούς του ανθρώπου.

Μέσα στο 2012, 8 αρκούδες

έχουν χάσει τη ζωή τους σε

τροχαίο ατύχημα στην

Εγνατία οδό, με πιο πρό-

σφατο αυτό που συνέβη

στις 3/9 πριν το τούνελ Δρί-

σκου, πολύ κοντά στην

έξοδο για Ιωάννινα, όπου 2

αυτοκίνητα που οδηγούσαν

τουρίστες τραυμάτισαν θα-

νατηφόρα αρκούδα νεαρής

ηλικίας.

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβα-

σης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

έσπευσε στο σημείο αφού

ειδοποιήθηκε από το γρα-

φείο έκτακτων περιστατι-

κών της Εγνατίας

Ιωαννίνων, το ζώο όμως

στάθηκε άτυχο καθώς χτυ-

πήθηκε δύο φορές από τα

διερχόμενα αυτοκίνητα και

παρόλο που επιβίωσε του

πρώτου χτυπήματος με

τραύμα στα πίσω άκρα, πέ-

θανε ακαριαία με το δεύ-

τερο που το χτύπησε

δυνατά στο κεφάλι. 

Τα ατυχήματα αποδει-

κνύουν ότι τα ελλιπή μέτρα

προστασίας στους μεγά-

λους οδικούς άξονες της

χώρας μας θέτουν σε κίν-

δυνο τους πληθυσμούς των

άγριων ζώων, αλλά και των

διερχόμενων οδηγών.

Σε αντίστοιχους δρόμους

στην Ολλανδία, έχουν προ-

στατευτικά φράγματα που

δεν αφήνουν τα ζώα να δια-

σχίζουν τον δρόμο,   ενώ

παράλληλα έχουν κατα-

σκευάσει ειδική γέφυρα

από την οποία μετακινούν-

ται τα ζώα χωρίς να υπάρχει

κίνδυνος. 

Δεν είναι κακό να παραδειγ-

ματιζόμαστε πού και που

από λύσεις που ήδη έχουν

λειτουργήσει σε άλλες

χώρες. 

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβα-

σης που μεριμνά για την ει-

βίωση της καφέ αρκούδας

στην περιοχή, κράτησε ιστό

από την πατούσα της αρ-

κούδας για το Πρόγραμμα

Παρακολούθησης του πλη-

θυσμού.

Αν και δεν λένε πολλά πε-

ρισσότερα οι αριθμοί πλέον

αφού, την ανεργία την βιώ-

νουμε αν όχι προσωπικά, ή

στην οικογένειά μας, σί-

γουρα στο φιλικό μας περι-

βάλλον, αξίζει να ρίξουμε

μια ματιά στην συνολική κα-

τάσταση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία

που δημοσίευσε η

ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο αριθμός των

ανέργων ανήλθε σε

1.216.410 άτομα, ενώ ο οι-

κονομικά μη ενεργός πλη-

θυσμός έφτασε τα

3.372.097 άτομα. Το σύ-

νολο των απασχολουμένων

εκτιμάται ότι ανήλθε σε

3.766.415 άτομα.

Η γυναικεία ανεργία παρα-

μένει πολύ μεγαλύτερη της

ανδρικής, στο 28,1% έναντι

21,7%.

Οι νέοι ως 24 ετών είναι

άνεργοι σε ποσοστό 55%,

ενώ η επόμενη ηλικιακή

ομάδα, ως 34 ετών, σε πο-

σοστό 32,1%.

Στις περιοχές της Ελλάδας

τα υψηλότερα ποσοστά κα-

ταγράφονται σε Ηπειρο-

Δυτική Μακεδονία με

26,3%, Μακεδονία-Θράκη

με 25,4% και Θεσσαλία -

Στερεά Ελλάδα με 24,8%.

Η Ανεργία

σε αριθμούς

Συζήτηση για τις φόλες

Το Δίκτυο Σαρωνικού, με αφορμή τους θανάτους

ζώων από φόλες, οργανώνει συνάντηση συζήτησης

για τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο στέκι

του δικτύου (Λ. Καλυβίων 165), το Σάββατο 8/9 στις

10:15π.μ.

www.saronikos.net.gr
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σ χ ο λ ι ά ζ ο ν τ α ς . . .
Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου ν’ αλλάξεις;

Δύο αιώνες περίπου, μετά τον μαρτυρικό θάνατο του ήρωα της ελληνικής επα-

νάστασης Αθανάσιου Διάκου, κάποιοι προκειμένου να βγουν από την αφάνεια,

χρησιμοποίησαν το όνομά του για να στήσουν θεατρική παράσταση, προσβάλ-

λοντας και τον Αθανάσιο Διάκο, και κάθε Ελληνα πολίτη που σέβεται την ιστορία

του.

Και ναι μεν κάποια “κυρία” που δεν θα αναφέρω το όνομά της γιατί δεν επιθυμώ

να την προβάλω,  βγήκε από την αφάνεια χρησιμοποιώντας τον ήρωα και παρο-

μοιάζοντάς τον ως σύγχρονο σουβλατζή, που δέρνει, βρίζει και τελικά σκοτώνει

τη γυναίκα του, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτό το “έργο έκτρωμα” χρηματοδο-

τήθηκε από το ελληνικό δημόσιο (μέσω ΕΣΠΑ) για να εμφανιστεί στα πλαίσια του

Φεστιβάλ Αθηνών Α.Ε. και παίχθηκε τον Ιούλιο!

Το άκρον άωτον είναι ότι βιντεοσκοπήθηκε για “εκπαιδευτικούς σκοπούς”. Μου

θυμίζει την είσοδο των Μουσουλμάνων στις ανώτατες και ανώτερες σχολές, εφέ-

τος με όρια 4 φορές μικρότερα από τους Ελληνες, “για να γίνουν οι Μουσουλ-
μάνοι κοινωνοί της ελληνικής παιδείας!”. Ωρες είναι λοιπόν να δουμε το έργο να

παίζεται και στα σχολεία. 

Τελικά όταν τα ηνία της χώρας κατέχουν οι Ρεπούσιδογιωργάκηδες πολλά

έχουμε να δούμε ακόμα.

Ποιος ήταν όμως ο Αθανάσιος Διάκος;

Το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου 1821 υπήρχαν πολλές ενδείξεις

και διάσπαρτες φήμες ότι οι Έλληνες θα επαναστατούσαν με κύρια

εστία την Πελοπόννησο. Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην πε-

ριοχή της Λιβαδειάς καπετάνιος στο αρματολίκι της περιοχής ήταν

ο Αθανάσιος Διάκος γεννημένος στην Μουσουνίτσα Φωκίδος και

μυημένος στην Φιλική Εταιρεία ήδη από το 1818, όταν ήταν πρω-

τοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Όταν μέσω του αγγελιο-

φόρου και υπαρχηγού στο αρματολίκι Βασίλη Μπούσγου

μαθεύτηκε η γενική εξέγερση στην Πελοπόννησο, ο Διάκος απο-

φάσισε να υψώσει την σημαία της Επανάστασης κάμπτοντας τους

όποιους δισταγμούς των προκρίτων της περιοχής.

Η μάχη της Αλαμάνας (Θερμοπυλών) (23 Απριλίου 1821) 

Ο Χουρσίτ πασάς, που πολιορκούσε στα Ιωάννινα τον Αλή πασά,

έστειλε τον Κιοσέ Μεχμέτ και τον Ομέρ Βρυώνη με 8.000 πεζικό

και 900 ιππείς  να καταπνίξουν την επανάσταση στη Στερεά Ελ-

λάδα και έπειτα να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο, για να μα-

ταιώσουν τα σχέδια του Κολοκοτρώνη για την Τριπολιτσά. Ο

κίνδυνος για την επανάσταση ήταν μεγάλος. Ο Διάκος και το από-

σπασμά του, που ενισχύθηκαν από τους μαχητές οπλαρχηγούς Πα-

νουργιά και Δυοβουνιώτη, αποφάσισαν να αποκόψουν την

τούρκικη προέλαση στη Ρούμελη με την λήψη αμυντικών θέσεων

κοντά στα στενά των Θερμοπυλών, όπου οι Τούρκοι δεν θα είχαν

την ευκαιρία να αναπτύξουν το ιππικό τους και την αριθμητική τους

υπεροχή. Μετά από σύσκεψη στο χωριό Κομποτάδες, στις 20 Απρι-

λίου 1821, η ελληνική δύναμη των 1.500 ανδρών χωρίστηκε σε τρία

τμήματα: ο Δυοβουνιώτης θα υπερασπιζόταν την γέφυρα του Γορ-

γοποτάμου με 600 άνδρες, ο Πανουργιάς το Μουσταφάμπεη με

500 άνδρες, και ο Διάκος την γέφυρα της Αλαμάνας με 500 άν-

δρες.

...

Μετά τις δύο αυτές πολύ σημαντικές νίκες που απογύμνωσαν τα

άκρα της Ελληνικής αμυντικής διάταξης, ο Ομέρ Βρυώνης συγ-

κέντρωσε όλη την επιθετική του ισχύ ενάντια στη θέση του Διά-

κου στη γέφυρα της Αλαμάνας.

Ο Διάκος  με 300 άνδρες κατείχε την θέση Ποριά από όπου με αν-

τεπιθέσεις ανακούφιζε τους συμπολεμιστές του στη γέφυρα. Όταν

όμως οι δυνάμεις του Πανουργιά και του Δυοβουνιώτη κατέρρευ-

σαν οι Τούρκοι ξεκίνησαν να σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τους

αμυνόμενους. Ενώ η κατάσταση γινόταν κρισιμότερη σύμφωνα με

τον ιστορικό Σπυρίδωνα Τρικούπη, πρότειναν στον Διάκο να δια-

φύγει, ενώ ο ψυχογιός του, του έφερε το άλογο του προτρέπον-

τας τον να σωθεί όσο ήταν καιρός. Αυτός όμως απάντησε "ο

Διάκος δεν φεύγει" και δεν εγκατέλειψε την θέση του.

Η άνιση μάχη συνεχίζεται κι απ’ τους πρώτους νεκρούς που πέ-

φτουν μπροστά του, είναι ο αδερφός του Κωνσταντίνος Μασαβέ-

τας, τον οποίο ο Διάκος χρησιμοποιεί πλέον σαν ασπίδα στις

επιθέσεις που δέχεται, με δέκα μόνο αγωνιστές.

Τα πυρομαχικά είναι περιορισμένα, ο ένας μετά τον άλλο οι πε-

ρισσότεροι σύντροφοί του σκοτώνονται και ο ίδιος ο Διάκος συλ-

λαμβάνεται ζωντανός και οδηγείται ενώπιον του Ομέρ Βρυώνη.

Το τραγικό τέλος  (24 Απριλίου 1821)

Ο Ομέρ Βρυώνης, αφού έφτασαν στη Λαμία, τον ανέκριναν, πα-

ρόντος και του Χαλήλ Μπέη, σημαίνοντα Τούρκου της Λαμίας και

του πρότειναν να ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό με την υπόσχεση

ότι θα τον έχριζαν αξιωματικό του Οθωμανικού στρατού. Ο Διάκος

όμως αρνήθηκε επίμονα όλες τις δελεαστικές προτάσεις που του

έγιναν  για να γλυτώσει την ζωή του, αρνούμενος κατηγορηματικά

να απαρνηθεί τον χριστιανισμό και απαντώντας με περιφρόνηση

στις απειλές των Τούρκων. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 24η Απρι-

λίου, και κατόπιν επίμονης απαιτήσεως του Χαλήλ μπέη, εκδόθηκε

απόφαση για θανατική ποινή με ανασκολοπισμό (σούβλισμα).

Ο Διάκος εξαναγκάστηκε να κουβαλήσει με τα ίδια του τα χέρια το

σύνεργο της φρικτής τιμωρίας του και μαρτύρησε με καρτερία για

αρκετές ώρες πριν εκπνεύσει. 

Ο “σύγχρονος Αθανάσιος Διάκος” 

και η υπόθεση της ντροπής 

Στην ταινία  «Αθανάσιος Διάκος - Η επιστροφή», το έργο διαδρα-

ματίζεται στην κουζίνα του διαμερίσματος του ζεύγους στο κέν-

τρο της Αθήνας, που ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτες ψησταριάς

στου Ψυρρή, στην οποία εργάζονται και Κούρδοι λαθρομετανά-

στες ως delivery boys. Ο ήρωας ζηλεύει παράφορα τη γυναίκα του,

με συνεχείς καβγάδες, που συνήθως καταλήγουν στον άγριο ξυ-

λοδαρμό της. Αυτή για να τον εκδικηθεί συνάπτει ερωτική σχέση

με έναν Κούρδο που εργάζεται στην ψησταριά τους, ο οποίος τε-

λικά την αφήνει έγκυο. Οταν το μαθαίνει ο ήρωας δέρνει τη σύ-

ζυγό του, ενώ τη στιγμή που την πιάνουν οι πόνοι της γέννας χρέη

μαιευτήρα αναλαμβάνει ο ίδιος, με αποτέλεσμα στο τέλος να κα-

τακρεουργήσει την Κρουστάλλω και το μωρό. Στη διάρκεια της πα-

ράστασης, η ελληνική σημαία περιφέρεται... 

Ντροπή και καταισχύνη! 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ απαγορεύει την

αγορά γης σε Ελληνες!

Κανένας Ελληνας, Αρμένιος, Βούλγαρος 

δεν μπορεί να αγοράσει γη στην Τουρκία

Ολοι οι άλλοι λαοί του πλανήτη μπορούν!

Ενας νέος νόμος που τέθηκε ήδη σε ισχύ στην Τουρ-

κία προβλέπει ότι τόσο οι Ελληνες πολίτες όσο και οι

ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις δεν έχουν απο-

λύτως κανένα δικαίωμα να αγοράσουν γη, σπίτια,

αγροτεμάχια κ.λπ. επί τουρκικού εδάφους! Η ίδια απα-

γόρευση δε, κατά τον Τούρκο νομοθέτη, ισχύει από

προχθές και για τους Αρμένιους και για τους Βούλγα-

ρους πολίτες, την ώρα που οι υπόλοιποι ξένοι του πλα-

νήτη, από άλλες 183 χώρες του κόσμου, μπορούν να

αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Τουρκία.

Μάταια μάλλον θα περιμένει κάποιος να δοθεί μία

πειστική και ταυτοχρόνως σοβαρή εξήγηση για την

εξαίρεση αυτή στον συγκεκριμένο νομικό κανόνα. 

Σχόλια του Τύπου πάντως άφηναν να εννοηθεί ότι

οι τουρκικές αρχές φοβήθηκαν μήπως σπεύσουν και

αγοράσουν κτήματα και προβάλουν αξιώσεις οι κλη-

ρονόμοι ελληνικών οικογενειών και επιχειρήσεων

εγκαταστημένων στον Πόντο, στην περιοχή της

Σμύρνης, στην Ανατολική Θράκη κ.λπ., οι οποίες

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες

τους στις αρχές της δεκαετίας του ’20.

Η ΕΛΛΑΔΑ πουλάει τα

νησιά και τα λιμάνια της

Καλεί δε Τούρκους επενδυτές για αγορές!!!

Μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα νησιά του Αιγαίου,

στα λιμάνια και στις μαρίνες της Ελλάδας δείχνουν οι Τούρ-

κοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με δηλώσεις διευθυντικών στε-

λεχών τουριστικών και οικονομικών επιχειρήσεων, αλλά και

δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων. Ο Τουργκούτ Γκιουρ,

πρόεδρος του Επενδυτικού Συνεταιρισμού Τουρκικού Τουρι-

σμού (TYD), ανέφερε ότι αναμένουν «συγκεκριμένες πλη-
ροφορίες από την Αθήνα για να δούμε τι υπάρχει ώστε να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις».  
Ο Τ. Γκιουρ αποκάλυψε ότι το TYD «έχει λάβει ήδη σχετι-
κές προσκλήσεις από τους επικεφαλής των Εμπορικών Επι-
μελητηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης». Εκτός,

όμως, από τις τουριστικές επενδύσεις στα ελληνικά νησιά,

το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών της Τουρκίας αναμένε-

ται να συγκεντρώσουν και τα 23 λιμάνια και μαρίνες που θέ-

λουμε να πουλήσουμε. 

Η Limak, τουρκική επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε λι-

μάνια και παράκτια έργα, είναι μία από τις εταιρίες που έχει

εκδηλώσει το ενδιαφέρον της. Ο Σεντάρ Μπάκακσιζ, μέλος

του συμβουλίου της επιχείρησης, δήλωσε ότι μια ελληνο-

τουρκική συνεργασία στον επενδυτικό τουριστικό χώρο θα

έχει «θετικό αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές πολιτικές σχέ-

σεις».

Τέλος, ο Σελιμ Εγκελί, επικεφαλής του Τουρκοελληνικού

Επιχειρησιακού Συμβουλίου, εξέφρασε την ελπίδα σε δηλώ-

σεις που έκανε στο πρακτορείο Ανατολή ότι «οι Τούρκοι
επενδυτές θα δείξουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές ιδιωτι-
κοποιήσεις και θα επενδύσουν στην Ελλάδα, όπως έκαναν
στην Τουρκία».                                Πηγή: εφημερίδα “Δημοκρατία”

Συγκρίσεις και ...κρίσεις



12 ΣΕΛΙΔΑ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Με τη “δύση” του καλοκαιριού, έσβησε

και το λυχνάρι της ζωής της παλιάς,

αγαπημένης μου καθηγήτριας Ανθής

Γιατίλη. Είμαι σίγουρος ότι εκφράζω

τα συναισθήματα εκατοντάδων μαθη-

τών και μαθητριών του Γυμνασίου - Λυ-

κείου της Γλυφάδας, της Λειβαδιάς,

της Μεθώνης.

Αγαπητή, ευσυνείδητη, υπεύθυνη, κοι-

νωνική, ευαίσθητη, ευχάριστη, ...αν-

θηρή μέχρι τέλους! Μέχρι που

ολοκλήρωσε τον βιολογικό της κύκλο.

Ενας κύκλος ολοκληρωμένος, πλήρης

συμμετοχής και προσφοράς, αλλά και

απόλαυσης των ηδύψυχων χυμών της

ζωής.

Τη θυμάμαι νέα, φιλόλογο πρωτοδιορι-

σμένη τότε - στις αρχές της δεκατίας

του ‘50 - μαζί με τον Τριαντάφυλλο Για-

τίλη, τον αγαπημένο της σύντροφο και

συνάδελφο. Μαζί πέρασαν μια ολό-

κληρη ζωή· η Ανθή και ο Τριαντάφυλ-

λος! Τι συνταίριασμα ακόμη και των

ονομάτων! Απέκτησαν δύο γυιούς· τον

Αντώνη και τον Μάριο, στα δικά τους

χνάρια, επί το... θετικότερον. Σπούδα-

σαν μαθηματικά. Ο Μάριος διδάσκει

στο Λύκειο Γλυφάδας.

Η Ανθή υπηρέτησε στο Γυμνάσιο Γλυ-

φάδας επί είκοσι χρόνια. Πρωτοδιορί-

σθηκε στο Γυμνάσιο Λειβαδιάς.

Προήχθη στο βαθμό Γυμνασιάρχου και

μετετέθη στο Γυμνάσιο Μεθώνης Μεσ-

σηνίας, όπου κατά την μεταπολίτευση

του 1974 της ανετέθη το αξίωμα της

Δημάρχου Μεθώνης, μέχρις της εκλο-

γής αιρετού. Μετά τριετή υπηρεσία

στη Μεθώνη προήχθη στο βαθμό της

Λυκειάρχου και μετετέθη στο Λύκειο

θηλέων Ναυπλίου, μετά από το οποίο

τελικά, τοποθετήθηκε στο Λύκειο Γλυ-

φάδας, απ’ όπου είχε ξεκινήσει, προ

του διορισμού της, διδάσκουσα επί

τριετία στο τότε γυμνασιακό παράρ-

τημα Γλυφάδας, του εξατάξιου γυμνα-

σίου Παλαιού Φαλήρου.

Κατά την εκπαιδευτική της υπηρεσία

διοργάνωσε πνευματικές και σχολικές

εκδηλώσεις των μαθητών της. Η πνευ-

ματική και κοινωνική της δραστηριό-

τητα συνεχίσθηκε μέχρι τέλους με

συμμετοχή και ομιλίες στους πνευμα-

τικούς ομίλους, όπως στον “Αττικό

Πνευματικό Ομιλο Γλυφάδας”, στην

“Εστία Γλυφάδας”, στην “Ενωση Γυναι-

κών Ελλάδας”.

Είχε κερδίσει την αγάπη όλων μας κι

όχι μόνο των μαθητών και μαθητριών

της. Οταν συναντιόμασταν σε διάφο-

ρες εκδηλώσεις, με παρουσίαζε με πε-

ρηφάνεια: “μαθητής μου”, κι εγώ

καμάρωνα, όχι για τα παινέματά της,

αλλά για τα αισθήματά της.

Αφοσιωμένη πάντα στην οικογένειά

της, στην υπηρεσία και το εκπαιδευτικό

της έργο, στα κοινωνικά της καθή-

κοντα και στον αγαπημένο της σύν-

τροφο ζωής λυκειάρχη επίσης

Τριαντάφυλλο Γιατίλη.

Κώστας Βενετσάνος

μαθητής της

“Εφυγε” η Ανθή Γιατίλη

4 Στρατηγική του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και αναπτυξιακές προτεραι-

ότητες

i) Διατυπώνεται το   όραμα του Δήμου και οι

κατευθυντήριες αρχές που θα πρέπει να

διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον

τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέ-

σεων.

ii) Προσδιορίζεται η στρατηγική που θα ακο-

λουθήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, δηλαδή οι γενικοί στόχοι

προκειμένου να πετύχει το όραμά του.

iii) Προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτε-

ραιότητες, βάσει των οποίων  θα διαρθρω-

θεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα,

λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περι-

φερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση

της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης

της περιοχής του Δήμου ως οργανισμού,

για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο. Το

όραμα περιγράφει την προοπτική ανάπτυ-

ξης και τον στρατηγικό προορισμό του

Δήμου, τον οποίο θα προσεγγίσει με την

εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει

και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Η διατύπωση της στρατηγικής του Δήμου

γίνεται μέσω του καθορισμού στρατηγικών

στόχων. Οι στρατηγικοί στόχοι είναι:

α)  η προστασία και η αναβάθμιση του πε-

ριβάλλοντος

β) η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου

ποιότητας ζωής σε μια λειτουργική πόλη 

γ) η προαγωγή του αθλητισμού, του πολι-

τισμού και της κοινωνικής μέριμνας

δ) ο εκσυγχρονισμός των σχολικών, πολιτι-

στικών  και αθλητικών εγκαταστάσεων και

η δημιουργία νέων

ε) η αναβάθμιση της λειτουργίας των δη-

μοτικών υπηρεσιών 

στ) η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

και η βελτίωση της  υλικοτεχνικής υποδο-

μής του Δήμου και

ζ) η τόνωση  τοπικής οικονομίας και η κα-

ταπολέμηση της ανεργίας 

Αξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι: 

ΑΞΟΝ. 1. «Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον»

ΑΞΟΝ. 2. «Λειτουργία της Πόλης»

ΑΞΟΝ. 3. «Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός»

ΑΞΟΝ. 4. «Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα»

ΑΞΟΝ. 5. «Ο Δήμος στην υπηρεσία του πολίτη»

ΑΞΟΝ. 6. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

4.1 Καθορισμός των γενικών στόχων 

Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον

Η περιοχή μας η οποία οριοθετείται από τον

ορεινό όγκο του Υμηττού και το Σαρωνικό

είναι μια περιοχή με φυσικό περιβάλλον ιδι-

αίτερου χαρακτήρα και φυσιογνωμίας

Τα θεσμικά μέτρα που έχει ήδη λάβει η Πο-

λιτεία όπως:

• Το Διάταγμα προστασίας του Υμηττού

• Το Διάταγμα για την προστασία της Λί-

μνης Βουλιαγμένης και της ευρύτερης πε-

ριοχής των λόφων της Φασκομηλιάς

• Το Διάταγμα για την παραλιακή ζώνη

• Οι Χρήσεις Γης και οι περιορισμοί Δόμη-

σης πρέπει να διατηρηθούν και ταυτόχρονα

ο Δήμος να διεκδικήσει τη δημιουργία νέων,

επιπρόσθετων διαταγμάτων για τη διατή-

ρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φυ-

σιογνωμίας  του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης.

Στόχος 1. Διατήρηση Διαταγμάτων Προ-

στασίας του Περιβάλλοντος και Προώθηση

νέων για τη διατήρηση του ιδιαίτερου χα-

ρακτήρα και φυσιογνωμίας περιοχών του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Στόχος 2. Αναβάθμιση της Πολιτικής Προ-

στασίας και της Πυρασφάλειας

Στόχος 3. Αναδασώσεις – ενίσχυση του

αστικού και περιαστικού πρασίνου - ανά-

δειξη του μεσογειακού τοπίου με τη δημι-

ουργία  βοτανικού – θεματικού πάρκου 

Στόχος 4. Ελεύθερες παραλίες με σύγχρο-

νες ξύλινες κινητές εγκαταστάσεις για την

εξυπηρέτηση των λουομένων και των επι-

σκεπτών μέσα στις οποίες θα εντάσσονται

πρότυπα οικολογικά πάρκα.

Στόχος 5. Αναπλάσεις  και πολεοδομικές

παρεμβάσεις. Σύνδεση των παραλιών με το

αστικό και περιαστικό πράσινο μέσω δι-

κτύων ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονο�ιάς

υλικής και άϋλης, θα πρέπει επίσης να επι-

διωχθεί. Οι αρχαιότητες που υπάρχουν

(Ναός του Απόλλωνα κ.ά.) πρέπει καταρχήν

να προβληθούν και να γίνουν εύκολα προ-

σπελάσι�ες. 
Συνέχεια στη σελ. 24

Στρατηγικός Σχεδιασμός στα 3Β
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την τετραετία 2011-2014(!) συζητάει ο

Δήμος 3Β στο Δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου στις 6

μ.μ. ως πρώτο θέμα.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στην τετραετία, αλλά ήδη έχουν περάσει τα

δύο πρώτα χρόνια.

Παρουσιάζουμε μερικά στοιχεία για τη φιλοσοφία του σχεδίου· το όραμα,

όπως γράφει ο Δήμος που έχει για τις τρεις πόλεις που τον αποτελούν:

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της

χώρας με πληθυσμό, βάσει της τελευταίας απογραφής  48.380 έναντι

42.308 το 2001· αύξηση 14,35%. 

Καλό θα είναι λοιπόν να μελετηθεί από τους κατοίκους γιατί αυτοί πρώ-

τοι πρέπει να έχουν άποψη, πώς θέλουν την πόλη τους.
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Εναρξη

νέων

τμημάτων

Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη, εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6982 645545

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

Η ασφάλεια των μαθητών στο 3ο Δημοτικό

Σχολείο Πανοράματος Βούλας, απασχολεί

εδώ και χρόνια γονείς και Δημοτική Αρχή,

προκαλώντας μάλιστα αρκετές τριβές

όσον αφορά τον τρόπο.

Παλιότερη απόφαση για κυκλική κίνηση της

μιας κατεύθυνσης, γύρω από την πλατεία,

που υιοθετούσε ο Σύλλογος Γονέων βρήκε

αντιδράσεις από κατοίκους και είχαμε εκ-

φράσει κι εμείς τους ενδοιασμούς μας, διότι

απλά μετέθεταν την επικινδυνότητα των παι-

διών από το σχολείο στην Παιδική χαρά, την

πλατεία και την εκκλησία.

Ετσι, η παρούσα Δημοτική Αρχή,  βρήκε

άλλον τρόπο να διασφαλίσει ορθολογικό-

τερη  οδική συμπεριφορά, προκειμένου να

διαφυλαχθεί η ασφάλεια των μαθητών, με

έργα που πραγματοποίησε ήδη.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν διαγραμ-

μίσεις στο οδόστρωμα και τοποθετήθηκε

διαχωριστική νησίδα από κολονάκια, ενώ

τοποθετήθηκαν και φώτα «αστραπή»

καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες για

μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων

οχημάτων. 

Τα κολωνάκια ως ένα σημείο είναι κατα-

νοητά, αλλά δεν καταλάβαμε γιατί σε τόσο

μεγάλος μάκρος(!) και στην οδό Ζακύνθου.

Εκείνο που διαφαίνεται επίσης είναι ότι ιδι-

αίτερα μπροστά στο Σχολείο θα προκύ-

ψουν προβλήματα, αν σταθμεύσει όχημα

για να αφήσει ή να πάρει παιδί, δεν μπορεί

να περάσει άλλο κινούμενο όχημα, οπότε

αντιλαμβάνεστε τι θα γίνεται στην έναρξη

και λήξη του σχολείου.

Ο Δήμος μάς ενημέρωσε με δελτίο τύπου,

ότι η Δημοτική Αστυνομία, θα έχει διαρκή

παρουσία κατά την ώρα έναρξης και λήξης

της σχολικής λειτουργίας(!), που σημαίνει

ότι θα απασχολείται και η Δημοτική Αστυ-

νομία, παρά τα έργα. 

Ο Δήμαρχος, Σπ. Πανάς, δήλωσε ότι «η
ασφάλεια των παιδιών αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με

τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, τη
συνεχή εκπαίδευση των παιδιών στην κυ-
κλοφοριακή αγωγή και τη συμβολή των γο-
νέων και των καθηγητών διασφαλίζουμε
την ακίνδυνη μετακίνηση των μαθητών μας
από και προς τα σχολεία».

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ασφάλειας στο 3ο δημοτικό Βούλας
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Κατά την 26η συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Αττικής την Τρίτη 4

Σεπτεμβρίου, εκτός των άλλων συζητή-

θηκε η γνωμοδότηση της Μελέτης Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για

μία σταθερή πλωτή εγκατάσταση απο-

θήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων που

παράγονται από πλοία τα οποία προ-

σέρχονται στην περιοχή αρμοδιότητας

του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας

της εταιρείας «ANTIPOLLU-

TION Α.Ν.Ε.».

Ο αρμόδιος για τις γνωμοδοτή-

σεις των Μ.Π.Ε., περιφερει-

ακός σύμβουλος Προμπονάς,

ζήτησε την αναβολή του θέμα-

τος, επικαλούμενος την

ανάγκη  καλύτερης πληροφό-

ρησης ως προς τη θέση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του

Δήμου Ελευσίνας, στα διοικη-

τικά όρια του οποίου πρόκειται να γίνει

το έργο και την απόφαση του αρμόδιου

Οργανισμού Λιμένος για την παροχή

του συγκεκριμένου χώρου για την

πλωτή αυτή εγκατάσταση.

Σ.Σ.: Δηλαδή, πήγε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο η μελέτη χωρίς τα δύο ου-
σιοδέστατα στοιχεία προκειμένου να
αποφασίσουν οι σύμβουλοι!

Δήμος Ελευσίνας και 

Οργανισμός Λιμένος διαφωνούν

Παρεμβαίνοντας ο περιφερειακός σύμ-

βουλος της Αττικής Οικολογικής Απάν-

τησης  Κώστας Διάκος, κατέθεσε την

απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσί-

νας, που διαφωνεί με  την εγκατάσταση

αυτή αλλά και σχετικό έγγραφο του αρ-

μοδίου Οργανισμού Λιμένος, από το

οποίο προκύπτει ότι δεν παρέχεται η

αδειοδότηση γι’ αυτή την χρήση στην

ενδιαφερομένη εταιρεία. Ο Κ. Διάκος

υποστήριξε ότι η αναβολή της συζήτη-

σης δεν έχει νόημα αφού υπάρχουν τα

παραπάνω στοιχεία βάσει των οποίων

ζήτησε την απορριπτική γνωμοδότηση

του Περιφερειακού Συμβουλίου

για την εν λόγω Μ.Π.Ε., τονί-

ζοντας ιδιαιτέρως ότι: «Από τις
έξι  γνωμοδοτήσεις επί Μελε-
τών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων που περιλαμβάνονται στη
σημερινή Ημερήσια Διάταξη, οι
4 που αφορούν την περιοχή της
Δυτικής Αττικής σχετίζονται με
περιπτώσεις αποθήκευσης επι-
κινδύνων αποβλήτων. Πρέπει
κάποτε να παύσει αυτή η διαδι-

κασία οικολογικής υποβάθμισης μιας
περιοχής ήδη πολύ βεβαρημένης σε
αυτό τον τομέα».

Ανοιχτή συνεδρίαση 

για τα οικονομικά του Δήμου

Παλλήνης ζητάει 
η «Ριζοσπαστική δράση 

για την Παλλήνη»

H Δημοτική Κίνηση «Ριζοσπαστική δράση για

την Παλλήνη» με επικεφαλής τον Θ. Γκοτσό-

πουλο, απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο

Παλλήνης Αθ. Ζούτσο, όπου του ζητάει τη

σύγκληση ανοιχτού δημοτικού Συμβουλίου

προκειμένου να αναλυθούν τα οικονομικά

προβλήματα και να οργανωθούν δράσεις. Την

παραθέτουμε

Κύριε Δήμαρχε,

Ασφαλώς γνωρίζετε την απόφαση του έκτα-

του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στις 30/08/2012

στην Αθήνα που ξεκινάει μια σειρά κινητοποι-

ήσεων, έστω και με καθυστέρηση, μπροστά

στο πλήρες οικονομικό αδιέξοδο των Δήμων

που κινδυνεύουν με κλείσιμο. Πιο συγκεκρι-

μένα, μεταξύ των σημείων της απόφασης

είναι η αναστολή λειτουργίας των Δήμων για

δύο ημέρες (12,13 Σεπτεμβρίου), η οργάνωση

πανελλαδικής συγκέντρωσης και πορείας στο

υπουργείο οικονομικών και η συστηματική

ενημέρωση των Δημοτών σε όλη τη χώρα

προκειμένου οι κινητοποιήσεις αυτές να μην

περιοριστούν μόνο στους αιρετούς και στους

εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. αλλά να γίνουν

κτήμα της κοινωνίας, η οποία βασικά πλήττε-

ται από την οικονομική ασφυξία των Δήμων.

Γι’ αυτό προτείνουμε την σύγκληση ενός ανοι-

χτού Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα προ-

σκληθούν όλοι οι φορείς της πόλης

προκειμένου να υπάρξει παρουσίαση και ανά-

λυση των οικονομικών προβλημάτων των

Δήμων, να αποφασιστούν οι τρόποι ενημέρω-

σης των πολιτών και να οργανωθεί καλύτερα

η συμμετοχή όλων στις κινηματικές δράσεις

της Αυτοδιοίκησης. 

Κύριε Δήμαρχε,

Πιστεύουμε ότι η τραγική κατάσταση που όλοι

βιώνουμε σήμερα μόνο ένα τρόπο αντιμετώ-

πισης έχει, την αντίδραση της κοινωνίας, την

οργανωμένη παρέμβαση των πολιτών προ-

κειμένου να ανατραπούν οι σημερινές νεοφι-

λελεύθερες πολιτικές και η μετατροπή των

Δήμων σε τοπικούς κρατικούς μηχανισμούς

με περιορισμένες αρμοδιότητες. 

Επομένως η απλή «εθιμοτυπική» παρουσία

μας στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν αρκεί

και δεν οδηγεί πουθενά. Απαιτείται η κινητο-

ποίηση όλων.

Ελπίζουμε ότι το κατανοείτε και ανάλογα θα

πράξετε.

Θ. Γκοτσόπουλος 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου

(Ε.Κ.Λ) συνεδρίασε την Τρίτη 4 Σε-

πτέμβρη και με ομόφωνη απόφαση

προκήρυξε 24ώρη απεργία.  Το Ε.Κ.Λ

προχωράει στον σχεδιασμό της δράσης

του, στους χώρους εργασίας για την

γενικό ξεσηκωμό των εργαζομένων και

των ανέργων ενάντια στον νέο σφα-

γιασμό των δικαιωμάτων τους, με

σκοπό την επιτυχημένη γενική απεργία.

Στην ανακοίνωσή τους γράφουν μεταξύ

άλλων:

Η τρόικα και η συγκυβέρνηση της ΝΔ

του ΠΑΣΟΚ και ένα μέρος από το όλο

της υπεύθυνης «κυβερνώσας αριστε-

ράς», συνεχίζουν ακάθεκτοι το κατα-

στροφικό τους έργο για τον λαό, που

όμως είναι σωτήριο για τα αφεντικά

τους, τους βιομήχανους και τους τρα-

πεζίτες. Για όλους εμάς τους εργαζό-

μενους, τους άνεργους, τους

συνταξιούχους το βαρέλι δεν έχει

πάτο, όπως δεν έχει πάτο το βαρέλι

που διοχετεύεται ο πλούτος που κλέβει

η κυβέρνηση από εμάς. Εργάτες, άνερ-

γοι, συνταξιούχοι βγείτε στον δρόμο

το μόνο που έχετε να χάσετε είναι η

αλυσίδα που μας πέρασαν στο πόδι, το

λιγότερο που έχετε να κερδίσετε από

έναν αγώνα, είναι η αξιοπρέπειά σας.

Καλούμε τα σωματεία της δύναμής μας

να πάρουν αποφάσεις για Γενικές Συ-

νελεύσεις, να παρθούν όλα τα απαραί-

τητα μέτρα ώστε να υπάρχει η

μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων

και να φτάσει παντού το σάλπισμα του

ξεσηκωμού. Στον άμεσο σχεδιασμό να

ενταχθεί και η συμμετοχή μας στο συλ-

λαλητήριο που προκήρυξαν οι συντα-

ξιοδοτικές οργανώσεις για το Σάββατο

8 Σεπτέμβρη 11 π.μ στη πλατεία Εθνι-

κής Αντίστασης  (Κοτζιά).

Δεν πρέπει να μείνει κάνεις εργαζόμε-

νος, κάνεις άνεργος απαθής μπροστά

στις εξελίξεις. Πρέπει όλοι μαζί να

πούμε:

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ
...

Συνάδελφοι, ενώ ο πόλεμος μαίνεται και δεν

έχει μείνει δικαίωμα όρθιο, η ΓΣΕΕ συνεχίζει

τον προδοτικό της ρόλο και συνεχίζει να νο-

μιμοποιεί την σφαγή μας με την συμμετοχή

της στον (σύντομο ανέκδοτο) «κοινωνικό

διάλογο». Ευθύνη δεν έχει η πλειοψηφία

της ΓΣΕΕ αλλά μέρος των εργαζομένων που

ακόμα δεν της έχει γυρίσει την πλάτη και να

απομονωθεί η ξεπουλημένη ηγεσία της και

οι εχθρικές, για τα εργατικά συμφέροντα,

θέσεις της.

lavriaki.gr

Aπεργιακές κινητοποιήσεις 

στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου

Πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων

αποβλήτων στο λιμάνι της Ελευσίνας

Αντίθετη η παράταξη “Αττική Οικολογική Απάντηση” (ΑΤΤΟΙΚΑ)

Ενας χρόνος χωρίς 

τον Θανάση Μπαλη

Στο αγαπημένο του μοναστήρι, το «άξιον εστί»

στην Πάρνηθα, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη

μνήμη του Θανάση Μπαλλή.

Παρά τις δυσκολίες, που

πάντα έχει ο Αύγουστος,

ήταν εκεί οι περισσότεροι

από αυτούς που τον αγά-

πησαν και απόντες, μηδε-

νός εξαιρουμένου, όσοι

τον χρησιμοποίησαν.

Ήταν παρόντες συνεργά-

τες και φίλοι του από όλα

τα σημεία της Αττικής αλλά

και απλοί πολίτες που τον

γνώρισαν από την επίμονη

ενασχόλησή του με αυτήν.

Στις συζητήσεις κυριάρχησε το πότε πέρασε ήδη

ένας χρόνος, από την ημέρα που μας άφησε και στη

μνήμη όλων πόσα, από αυτά που τώρα συμβαίνουν,

δικαιώνουν αυτά που με πάθος ο Θανάσης πίστευε.

Όλοι συμφωνούσαν ότι στις περιπτώσεις ξηρασίας,

όπως η σημερινή, η απουσία κάποιων είναι μεγάλη

απώλεια. Ότι η έλλειψη ανθρώπων, που από την ενα-

σχόλησή τους με τα κοινά δεν πήραν παρά μόνο

έδωσαν, είναι αναντικατάστατη.

Στο δικό μου πάντως μυαλό συνεχώς στριφογυρί-

ζουν παραφρασμένα τα λόγια του συντοπίτη Χρόνη

Μίσσιου, «καλά εσύ έφυγες νωρίς». Δεν πρόλαβες

να δεις όλη τη κατάντια μας. 

Για κάποιους που ήξεραν πόσο θα πληγωνόσουν,

είναι τουλάχιστον  μία μικρή ικανοποίηση.

Στέλιος Κοροβέσης
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Δύο γεμάτα φεγγάρια σε ένα μήνα και μά-

λιστα Αύγουστο, δεν μπορεί παρά να σε εκ-

στασιάζει. Αλλους θετικά κι άλλους

...αρνητικά!

Η δεύτερη όμως πανσέληνος του φετεινού

Αύγουστου είχε και μια άλλη ιδιαιτερότητα·

ονομάστηκε  «μπλε πανσέληνος». 

Βέβαια δεν ...μπλέδιασε το φεγγάρι! Το

όνομα οφείλεται στην σπανιότητα του φαι-

νομένου (δύο πανσέληνοι σε ένα μήνα). 

Συνέβη το 1999 και θα ξανασυμβεί το 2018.  

Ο μύθος βασίζεται σε πραγματικό γεγο-

νός.Το 1883  παρατηρήθηκε μπλε φεγγάρι,

μετά ταην έκρηξη του ηφαιστείου Κρακα-

τόα της Ινδονησίας, όπου εκτοξεύτηκαν με-

γάλες ποσότητες σκόνης και στάχτης με

αποτέλεσμα το φως της Σελήνης να δείχνει

γαλάζιο μέσα από τα αιωρούμενα σωματί-

δια. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ξανά το

1950.

Όπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο  Διονύσης Σιμό-

πουλος, διευθυντής του Πλανηταρίου του

Ιδρύματος Ευγενίδου, το μπλε φεγγάρι

ήταν τόσο σπάνιο που έμεινε στα χρονικά

ως έκφραση ενδεικτική της έννοιας του

«σχεδόν ποτέ».

Έκτοτε η φράση «μπλε Σελήνη» χρησιμο-

ποιείται για να χαρακτηρίσει την ύπαρξη

δύο πανσελήνων σε έναν μήνα.

Τα μικροσωματίδια στα σύννεφα σκόνης

που εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο στην

Ινδονησία, παρέμειναν επί χρόνια στην

ατμόσφαιρα “διασκεδάζοντας” τις λευκές

ακτίνες φωτός του φεγγαριού την ώρα που

αυτές διαπερνούσαν τα νέφη από στάχτη

στον ουρανό. Έτσι η Σελήνη φαινόταν

μπλε.

Ετσι λοιπόν την “μπλε” πανσέληνο του Αυ-

γούστου εφέτος την τίμησαν με πολλές,

πλούσιες και ευφάνταστες εκδηλώσεις.

Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία έμει-

ναν ανοιχτοί, παράλληλα έγιναν εκδηλώσεις

στους χώρους αυτούς, αλλά και πάρα πολλοί

Δήμοι και Σύλλογοι είχαν οργανώσει εκδηλώ-

σεις για την πανσέληνο.

Πανσέληνος στο ναό του Ποσειδώνα στο Σού-

νιο· ίσως να είναι μοναδική στον κόσμο η ει-

κόνα που δίνει η πανσέληνος την ώρα που το

φεγγάρι “διαπερνά” τις κολώνες του ναού!

Πανσέληνο στη θάλασσες και τις ακρογια-

λιές με νυχτερινό μπάνιο και φωτιές. Κι η

θάλασσα “πλατινένια”.

Στον Ναυτικό Ομιλο 

Βουλιαγμένης

Με μουσική βραδιά γιόρτασε ο Ναυτικός

Ομιλος Βουλιαγμένης, την αυγουστιάτικη

πανσέληνο, πάνω στη θάλασσα.

Πολύ καλή μουσική, πλούσια εδέσματα και

καλή παρέα.

Και χιούμορ από τον  Σεραφείμ Σίλα, τα-

λαντούχο σατιρικό ηθοποιό, που καλεσμέ-

νος από το ΝΟΒ σατίρισε την επικαιρότητα.

Στιγμιότυπο από το χορό του ΝΟΒ. Η πρωτα-
θλήτρια ομάδα του Πόλο με την πρόεδρο του
Ομίλου Στέλλα Τίγκα.

Μια νύχτα μαγική έζησαν όσοι παραβρέθη-

καν στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου,

σε απόσταση αναπνοής από το ναό του Πο-

σειδώνα, για να απολαύσουν την τε-

λευταία και ίσως ωραιότερη

πανσέληνο του καλοκαιριού.

Υπό το φως του ολόγιομου φεγγα-

ριού, που πλημμύρισε τον ουρανό και

έλουζε τον ιερό βράχο του ναού του

Ποσειδώνα, οι χιλιάδες επισκέπτες

που κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό

χώρο έως τους πρόποδες, έζησαν

μια μοναδική εμπειρία.

Ο διακεκριμένος συνθέτης Γιώργος

Ανδρέου, πραγματοποίησε συναυλία

υψηλού αισθητικού και καλλιτεχνι-

κού κύρους με ερμηνεύτριες την

Τάνια Τσανακλίδου και Ελένη Τσαλιγοπού-

λου.

Η ομορφιά του τοπίου σε συνδυασμό με τη

μελωδική μουσική ταξίδεψαν τους θεατές

ως το ...φεγγάρι.

Θεατές όλων των ηλικιών από κάθε μεριά

της Αττικής, με την παρουσία τους επιβε-

βαίωσαν πως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

του Δήμου Λαυρεωτικής, στον υποβλητικό

τόπο του Σουνίου, ξεπερνούν το τοπικό και

αποκτούν παναθήναιο και εξίσου πανελλή-

νιο ενδιαφέρον, αφού δεν ήταν λίγοι οι επι-

σκέπτες-ακροατές, από διάφορα μέρη της

Ελλάδας, που ταξίδεψαν στη Λαυρεωτική

για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της

πανσελήνου!

Αν και ο αρχαιολογικός χώρος δεν προ-

σφέρει τις απαραίτητες ανέσεις και με

πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κό-

σμος δεν έχασε ούτε στιγμή το κέφι του σι-

γοτραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες

μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. 

Η εκπληκτική αυτή βραδιά δεν θα είχε

πραγματοποιηθεί και στεφτεί με από-

λυτη επιτυχία χωρίς την τεράστια προ-

σέλευση του κόσμου (υπολογίζεται

πάνω από έξι χιλιάδες), χωρίς την

συμβολή της Β' εφορίας Προϊστορι-

κών αρχαιοτήτων που έδωσε την

άδεια για να πραγματοποιηθεί η συ-

ναυλία και της εταιρείας κινητής τη-

λεφωνίας COSMOTE, που κάλυψε

μέρος των εξόδων της εκδήλωσης. 

Σημαντική ήταν και η συμβολή του δι-

οικητή και προσωπικού του Τμήματος Τρο-

χαίας Κερατέας για την άψογη συνεργασία

για την ασφαλή και άρτια διεξαγωγή της

εκδήλωσης καθώς επίσης και το αντίστοιχο

Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου για τη φύλαξη

του αρχαιολογικού χώρου.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μπίστας

“Μαγική” Πανσέληνος στο Σούνιο

Αυγουστιάτικη “μπλε” πανσέληνος

Η πρόεδρος του Ομίλου Στέλλα Τίγκα καλωσο-
ρίζει τους καλεσμένους.

Πάρτυ στην άμμο, στο Κάμπινγκ Βούλας

Με  τους γνωστούς  φίλους  αλλά  και πολλούς  νέους  πραγματοποιήθηκε  στον
χώρο  του  κάμπινγκ Βούλας η βραδιά beach  party με  κέφι και καλή  μουσική.
Μουσική, χορός και καλό κρασί... ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ 

www.enallaktiki-drasi.gr www.voulacamp.blogspot.com

2012, τʼ Αυγούστου δυό

Φεγγάρι Αυγουστιάτικο χθες βράδυ 

Πρωτομηνιάς πανσέληνος, απλό 

απόλυτα ωραίο, αληθινό 

σε θύμισε σαν άγγιγμα, σαν χάδι

σαν κάθε τι καθάριο, αλλοτινό

άρρητο, απαράμιλλο, λαμπρό

στη γη και στο νερό

του ήλιου αδρό καθρέφτισμα

μάγεμα τ’ ουρανού

Γυναίκα εσύ και ξάφνιασμα 

καρδιάς, ψυχής και νού.

Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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Κατά κανόνα, όταν λειτουργεί κάτι, δεν το

«πειράζεις». Ενδεχομένως να χρειάζεται

να το βελτιώσεις, να αξιοποιήσεις την τε-

χνολογία, ή να εξορθολογήσεις τα τεχνι-

κοοικονομικά του χαρακτηριστικά. Πάντως,

δεν επεμβαίνεις με διοικητικά μέτρα.

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών, όπως λει-

τουργούσε μέχρι την 10η Αυγούστου 2012,

πρόσφερε πολλαπλά οφέλη στην οικονομία

και στη κοινωνία: Θέσεις εργασίας με συ-

νακόλουθη συνεισφορά στο φορολογικό

και ασφαλιστικό σύστημα, κίνηση στην τρα-

πεζική αγορά λόγω των δανειοδοτήσεων,

μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αφού

για την ηλιακή ενέργεια δεν απαιτείται

…εξόρυξη, κυρίως δε, μείωση της αγοράς

και χρήσης των ορυκτών καυσίμων.

Ωστόσο, από την ημερομηνία αυτή και

μετά, ο αρμόδιος υφυπουργός ΥΠΕΚΑ,

αποφάσισε ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά

τα θετικά που προέρχονται από την εκμε-

τάλλευση της ηλιακής ενέργειας, με τον

ισχυρισμό ότι το μεγάλο έλλειμμα του ειδι-

κού λογαριασμού για τις ΑΠΕ (Ανανεώσι-

μες Πηγές Ενέργειας, δείτε και τον

λογαριασμό της ΔΕΗ), οφείλεται στην ανά-

πτυξη της συγκεκριμένης μορφής ενέρ-

γειας. 

Ειλικρινά δεν γνωρίζω, πόσο σημαντικό

είναι αυτό. Αλλά σίγουρα δεν «παγώνεις»

έναν ολόκληρο κλάδο για ένα διαχειρι-

στικό θέμα! Σε μια περίοδο, όπως αυτή που

διερχόμαστε τώρα, με την ανεργία στη

χώρα μας να έχει λάβει τεράστιες διαστά-

σεις, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος διάρρη-

ξης του κοινωνικού ιστού, η διοίκηση δεν

πρέπει να αποφασίζει «μέτρα» με αρνητι-

κές επιπτώσεις σε έναν κλάδο που  έχει

δημιουργήσει τουλάχιστον 25.000 θέσεις

εργασίας. Είναι σαφές ότι η αναστολή χο-

ρήγησης αδειών για την εγκατάσταση φω-

τοβολταϊκών συστημάτων, περιορίζει τα

οφέλη για το περιβάλλον, ενώ ευθέως δια-

φαίνεται και αναδεικνύεται το στοιχείο του

ανταγωνισμού μεταξύ των ΑΠΕ και των

ορυκτών καυσίμων, κυρίως δε των εισαγο-

μένων όπως είναι το φυσικό αέριο (που εν-

τάσσεται στις μη ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας). Ο αρμόδιος υφυπουργός θα

πρέπει να το γνωρίζει αυτό, αφού έχει ερ-

γασθεί στον κλάδο του φυσικού αερίου.

Κατά την γνώμη μου, σε κάθε περίπτωση, η

κυβέρνηση θα έπρεπε (δεν είναι ακόμη

αργά), να δει το θέμα από άλλη οπτική και

όχι από αυτήν του ανταγωνισμού των ΑΠΕ,

με τα ορυκτά καύσιμα. Προσωπικά, δεν

μπορώ να αντιληφθώ και να εξηγήσω τι ση-

μαίνει ότι η εγκατεστημένη ισχύς των 1.200
μεγαβάτ από τα φωτοβολταϊκά συστήματα
είναι μεγάλη και ότι ξεπέρασε τον στόχο, ή

θα τον ξεπεράσει κ.λπ. Γιατί πρέπει, τα υπό-

λοιπα μεγαβάτ που χρειαζόμαστε ως χώρα,

να τα παράγουμε από την καύση ορυκτών;

Αξίζει δε να σημειώσουμε πως σύμφωνα με

δημοσιογραφικές πληροφορίες που «δεί-

χνουν» τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολ-

ταϊκών (ΣΕΦ), δεν συνέβη ανάλογη

διοικητική παρέμβαση και διακοπή αδειών

για τα αιολικά πάρκα, παρόλο που και εκεί η

εγκατεστημένη ισχύς έχει υπερβεί (γιατί

όχι, εξάλλου) τον τιθέμενο στόχο.

Μια παρατήρηση που θεωρώ σκόπιμο να

προσθέσω στα προηγούμενα (και με

αφορμή ερώτημα που απέστειλε συνδρο-

μητής στο ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ), είναι τα δι-

καιώματα εκπομπής ρύπων. Όπως είναι

γνωστό, η καύση ορυκτών για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει το

ισοζύγιο ρύπων και προκαλεί την υποχρέ-

ωση στη χώρα μας να αγοράζει δικαιώματα

εκπομπών. Αυτή είναι μια άλλη οικονομική

διάσταση του θέματος, η οποία αποφεύγε-

ται ή περιορίζεται, όταν για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιούνται οι

ΑΠΕ.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι τα διοικητικά

και περιοριστικά μέτρα, συνηθέστατα, προ-

καλούν συνθήκες παρα-αγοράς και παρα-

εμπορίου, από τις οποίες κάποιοι θα

ωφεληθούν, όχι όμως και η κοινωνία.

Μήπως, είναι ανάγκη να επαναπροσδιορί-

σουμε τους στόχους μας;

Νίκος Σγουρινάκης

n_sgourinakis@hotmail.com

Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί

πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνο-

λικού ύψους €15 εκατ. ευρώ, και

στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μι-

κρών και μικρών ελληνικών επιχει-

ρήσεων προκειμένου να

αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμο-

γές σε «έξυπνες» συσκευές κινη-

τών επικοινωνιών (smartphones) και

υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-

pc).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν

να είναι Μικρές και Πολύ Μικρές

ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν κλή-

σει μια τουλάχιστον διαχειριστική

χρήση και δραστηριοποιούνται σε

όλους τους τομείς της οικονομίας,

εκτός των εξαιρούμενων κατηγο-

ριών δραστηριότητας του κανόνα

De Minimis.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι εφαρμογές που επιδοτούνται

στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέ-

πει να απευθύνονται είτε σε κα-

ταναλωτές (B2C), είτε σε

επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι

ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Υπο-

χρεωτικά θα πρέπει να υλοποι-

ηθούν σε μια τουλάχιστον πλατ-

φόρμα εφαρμογών έξυπνων

συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχι-

στον μία μεταξύ των NokiaSym-

bian, GoogleAndroid, AppleiOS,

RIM BlackBerry OS, Microsoft Win-

dows Phone/ Mobile, Windows 7

tablet για υπολογιστές ταμπλέτες,

Palm/HP’sWebOS, SamsungBada,

NokiaMaemo & MeeGo κλπ.)

Ενδεικτικά παραδείγματα mobile

εφαρμογών που θα μπορούσαν να

ενισχυθούν, περιλαμβάνουν:

― mobile εφαρμογές που επιτρέπουν

σε στελέχη της επιχείρησης την πρό-

σβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα

― υπηρεσίες προώθησης προϊόντων

και υπηρεσιών προς πελάτες 

― εφαρμογές παροχής υπηρεσιών

και προϊόντων, αξιοποιώντας το γεω-

γραφικό στίγμα του χρήστη και υπη-

ρεσίες destination management

― υπηρεσίες για την παροχή προσω-

ποποιημένης πληροφόρησης, τη δια-

χείριση του πελατολογίου κλπ.

υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης

― υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρω-

μών και εφαρμογές τιμολόγησης

― υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατή-

σεων και πληρωμών για επιχειρήσεις

ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παραγω-

γής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.

― διάθεση τουριστικών υπηρεσιών

και οργάνωσης ταξιδίων

― παρακολούθηση και διαχείριση

στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων

σε ταξί, λεωφορεία κλπ.

Οι εφαρμογές λειτουργούν είτε

offline είτε online και όπου απαι-

τείται με αξιοποίηση δεδομένων

από το Διαδίκτυο.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσον-

ται, διατίθενται από τον προμη-

θευτή στη δικαιούχο επιχείρηση

είτε σε συνδρομητική βάση ( ως

«λογισμικό με τη μορφή υπηρε-

σίας» Software-as-a-Service), είτε

ως προμήθεια του λογισμικού,

είτε ως συνδυασμός αυτών. 

Πεδίο Εφαρμογής. Αττική

Το ανώτατο ύψος του προϋπολο-

γισμού ανά έργο διαμορφώνεται

από την επιχείρηση και δεν μπο-

ρεί να υπερβαίνει το 100% του κύ-

κλου εργασιών της τελευταίας

χρήσης της επιχείρησης.

Το μέγιστο ποσό των προτάσεων

(δημόσια δαπάνη και ιδιωτική

συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα

από δύο εναλλακτικά ύψη προ-

ϋπολογισμού, ήτοι €2.000 Ευρώ

και €10.000 Ευρώ, ως εξής:

α) προτάσεις συνολικού προϋπολο-

γισμού έως € 2.000 αφορούν στην

ανάπτυξη ή διαμόρφωση web mo-

bile portal, με περιβάλλον εργασίας

προσαρμοσμένο στις συσκευές,

πλήρη λειτουργικότητα και υποχρε-

ωτικώς δυνατότητα διάδρασης

με το χρήστη, για την παροχή προ-

σωποποιημένων υπηρεσιών

β) προτάσεις συνολικού προϋπολο-

γισμού έως €10.000 αφορούν στην

υλοποιήση ή αξιοποιήση native mo-

bile ή web mobile εφαρμογών.

Ποσοστό επιχορήγησης

Το  συνολικό  ποσοστό ενίσχυ-

σης κάθε επενδυτικού σχεδίου

δεν θα ξεπερνά  το  70% του συ-

νολικού προϋπολογισμού της

προτεινόμενης επένδυσης. Το

υπόλοιπο 30% του έργου καλύ-

πτεται με ιδιωτική συμμετοχή της

επιχείρησης. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν

στο πλαίσιο της δράσης, θα αξιο-

λογηθούν με αυτόματο τρόπο, με

διαδικασία first-in first-served.

Πρόγραμμα Digi – mobile σε εφαρμογή από 27/09/2012

Μιλτιάδης Τσαλκούνης
Οικονομολόγος  - Λογιστής

Δεν “παγώνεις” έναν ολόκληρο κλάδο γιατί πήγε καλά!

Διακοπή χορήγησης αδειών για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων
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ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ Δ.Ν.Τ.;
Να λογοδοτήσει ο Διοικητής της

Τράπεζας της Ελλάδος 

Γ. Προβόπουλος

ζητάει ο Μ. Καρχιμάκης

Εν’ όψει της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας με

ερώτημα «πως φθάσαμε στο ΔΝΤ;», ο Μιχάλης Καρχιμά-

κης ζητά από τον Οικονομικό Εισαγγελέα να μη ζητήσει

εξηγήσεις μόνο από τους πολιτικούς προϊστάμενους, αλλά

και από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο

Προβόπουλο, ο οποίος κρίνεται υπεύ-

θυνος για τον έλεγχο καταθέσεων

ύψους 207 δισ. ευρώ, που προέρχον-

ταν από εγκληματικές ενέργειες, δια-

φθορά και φοροδιαφυγή, για το

διάστημα 2003-2011.

Έτσι, ο Μιχάλης Καρχιμάκης απευθυ-

νόμενος στο διοικητή της Τράπεζας

της Ελλάδος τον ερωτά: «Κύριε Προ-
βόπουλε, όταν σύμφωνα με υπολογισμούς που δημοσιο-
ποιούνται, μεταξύ 2003 και 2011, βγήκαν από την Ελλάδα
207 δισ. ευρώ παράνομου χρήματος, που προέρχονταν από
εγκληματικές ενέργειες, διαφθορά και φοροδιαφυγή, εσείς
σαν κεντρικός τραπεζίτης,  ενώ φερεσθε εκ του ρόλου σας
να γνωρίζατε ποιοι βγάζουν λεφτά έξω, γιατί δεν δώσατε
τα ονόματα στην δημοσιότητα;».
Και συνεχίζει: «Γιατί δεν συνεργαστήκατε με τις διωκτικές
και τις δικαστικές αρχές της πολιτείας προκειμένου να
εφαρμοστούν οι ισχύοντες νόμοι;», «Ποσά χρήματα θα είχε
εισπράξει το κράτος; Ποσά μέτρα σε βάρος των αδύναμων
θα είχαν αποφευχθεί;», «Ποιους τελικά συγκαλύπτετε;».
Μιλάει δε ο Μ. Καρχιμάκης για «δικαιοσύνη του ντόρου»

και καλεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα «αντί να υπηρετεί την
δικαιοσύνη του ντόρου» («Καθημερινή»), να «μην κάνει ότι
δεν βλέπει και ότι δεν ακούει».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΚΜ Αττικής Νάσος Αθανα-

σίου κατέθεσε (4 Σεπτέμ-

βρη) ερώτηση προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής σχετικά με το

θέμα της διαχείρισης των

απορριμμάτων στο νομό Ατ-

τικής. Συγκεκριμένα σε

άρθρο της αγγλικής έκδο-

σης  της Καθημερινής ανα-

φέρονται καινούργια

δεδομένα από τον αρμόδιο

αξιωματούχο της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής (E.E.)

George Kremlis.

Για το ίδιο θέμα είχαμε δη-

μοσιεύσει επιστολή του τ.

δημάρχου Κερατέας Σταύ-

ρου Ιατρού.

Σύμφωνα λοιπόν με τον G.

Kremlis  η κυβέρνηση θα

πρέπει να επανεξετάσει το

σχέδιό της για την Αττική,

αφού οι προβλέψεις του

δεν συμμορφώνονται με τις

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ο Περιφερειακός Σχεδια-

σμός Διαχείρισης Απορριμ-

μάτων σύμφωνα με τον

Kremlis είναι αναχρονιστι-

κός, υπερβολικά κοστοβό-

ρος και ανέφικτος.

Και ρωτάει ο N. Αθανασίου:

Γιατί η ελληνική κυβέρνηση,

παρά τις αιτιάσεις της Ε.Ε.,

εμμένει στην πολυδάπανη

κατασκευή των τεσσάρων

εργοστασίων στην Αττική

σε μια τόσο δύσκολη στιγμή

για την οικονομία της

χώρας μας;

Γιατί ενώ εφαρμόζει κατά

γράμμα όλες τις επιταγές

του μνημονίου, στο θέμα

της διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων δεν λαμβάνει

υπόψη την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή και προχωρεί στην

εφαρμογή των μελετών που

εκπονήθηκαν πριν από μια

δεκαετία;

Γιατί δεν προχωρεί το

υπουργείο σε σύγχρονες

μελέτες;

Γιατί ακόμη και τώρα που η

Ε.Ε. δικαιώνει τις τοπικές

κοινωνίες του Γραμματικού

και της Κερατέας, η κυβέρ-

νηση αρνείται τη διαβού-

λευση μαζί τους;

Ο Βουλευτής Αττικής του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος

Πάντζας, με ερώτησή του

προς τους αρμόδιους Υπουρ-

γούς ζητάει την άμεση λύση

στη μεταφορά των μαθητών

στο Καλλιτεχνικό Σχολείο

Γέρακα. 

Η μεταφορά των μαθητών

είναι ένα μεγάλο πρόβλημα,

ιδιαίτερα για το καλλιτεχνικό

Λύκειο, που δέχεται παιδιά

από πολλές περιοχές και κιν-

δυνεύουν να μη μπορούν

εφέτος να παρακολουθή-

σουν τα μαθήματα, αν δεν

λυθεί η μεταφορά.

Ο Βουλευτής οδηγήθηκε

στην ερώτηση με αφορμή

την πρόσφατη απόφαση

που έλαβε το Δημοτικό

Συμβούλιο Παλλήνης, να

περικόψει τα δρομολόγια

μεταφοράς των μαθητών

στο Καλλιτεχνικό Σχολείο,

λόγω μη εκχώρησης των

απαραίτητων κονδυλίων

από το Υπ. Εσωτερικών.

Ο βουλευτής, ζητά να ενη-

μερωθεί από τα συναρμόδια

Υπουργεία για τα μέτρα

που πρόκειται να ληφθούν,

ούτως ώστε να δοθεί άμεσα

λύση στο πρόβλημα του

Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέ-

ρακα. Επίσης, ζητά να ενη-

μερωθεί σχετικά για τον

τρόπο με τον οποίο θα δια-

σφαλίσουν τα Υπουργεία

την επαρκή χρηματοδότηση

προς τους Δήμους, ούτως

ώστε να  ανταποκριθούν

στο έργο της μεταφοράς

των μαθητών. Επιπλέον

ερωτά εάν προτίθεται να

αλλάξει το ισχύον θεσμικό

πλαίσιο όσον αφορά τα

υπερτοπικά σχολεία, μετα-

φέροντας την αρμοδιότητα

αυτή στην Περιφέρεια.

Την ερώτηση συνυπογρά-

φει και ο Βουλευτής με το

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Αλέξης

Μητρόπουλος.

Με ερώτηση που κατέθεσε

στουθς αρμόδιους Υπουρ-

γούς, ο βουλευτής της

ΔΗΜΑΡ Βασίλης Οικονόμου

σημειώνει ότι ο μόνιμος

πληθυσμός του Δήμου Σα-

ρωνικού την τελευταία δε-

καετία έχει αυξηθεί

σημαντικά όπως και στους

περισσότερους Δήμους της

Ανατολικής Αττικής. Η

αδιαμφισβήτητη αυτή πραγ-

ματικότητα δεν αποτυπώνε-

ται στα αποτελέσματα της

απογραφής που ανακοί-

νωσε η Ελληνική Στατιστική

Αρχή, αλλά αντίθετα και ει-

δικά στις ραγδαία αναπτυσ-

σόμενες δημοτικές

κοινότητες των Καλυβίων

και της Αναβύσσου, αποτυ-

πώνεται μείωση του μόνι-

μου πληθυσμού, με

αποτέλεσμα οι μόνιμοι κά-

τοικοι να εμφανίζονται λιγό-

τεροι ακόμα και από τους

εγγεγραμμένους πολίτες

στα δημοτολόγια. Σύμφωνα

με τα αποτελέσματα που

ανακοινώθηκαν ο μόνιμος

πληθυσμός έχει μειωθεί αι-

σθητά. Η δημοτική αρχή κα-

ταγγέλλει ότι ολόκληρες

περιοχές του Δήμου δεν

απογράφηκαν, γεγονός που

αν αληθεύει εγείρει σοβαρά

ερωτήματα για την ακρίβεια

των αποτελεσμάτων που

ανακοινώθηκαν. Καθώς οι

περιοδικές απογραφές του

μονίμου πληθυσμού αποτε-

λούν σημαντικό στοιχείο για

πολλές από τις λειτουργίες

του ελληνικού κράτους και

των Δήμων της χώρας μας,

οι καταγγελίες αυτές πρέ-

πει να διερευνηθούν άμεσα

και αν ευσταθούν πρέπει

άμεσα να αποτυπωθεί ο

πραγματικός μόνιμος πλη-

θυσμός του Δήμου.

Λάθος απογραφή στο Δήμο Σαρωνικού;
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Λύση στη μεταφορά μαθητών του 

καλλιτεχνικού σχολείου Γέρακα 
ζητάει με ερώτησή του ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας

Οι Βρυξέλλες δικαιώνουν τους κατοίκους του Γραμματικού και της Κερατέας

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων
είναι αναχρονιστικός, υπερβολικά κοστοβόρος και ανέφικτος

Ερώτηση του βουλευτή Νάσου Αθανασίου

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΛΟΓΩ ...ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ερώτηση του βουλευτή  Τέρενς Κουίκ

Σύμφωνα με βάσιμες και μη δεχόμενες διάψευση πληροφορίες του Κοινοβουλευτικού Εκ-

προσώπου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, η Ομογένειά μας στην Αλε-

ξάνδρεια της Αιγύπτου αποφασίζει να αναστείλει την λειτουργία των σχολείων της,

ελλείψει δασκάλων και καθηγητών από την Ελλάδα.

Είναι το αποτέλεσμα των περικοπών που έχει επιβάλλει με βάση το Μνημόνιο ο Πόλ Τόμ-

σεν και η ληστρική παρέα του και που υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια η κυβέρνηση Σα-

μαρά, σημειώνει ο Τέρενς Κουίκ και επανέρχεται με νέα του ερώτηση που κατατέθηκε,

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 05/09/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 22622
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Οινόης 6,  190 07 Μαραθώνας
Τηλέφωνο : 22940 67777  69258,  FAX  : 22940 67909

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 208/2012 Απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο
Μαραθώνα, αποφάσισε:  
1. Τη χωροθέτηση Βρεφονηπιακού σταθμού στον Οικοδομικό Συνεταιρι-
σμό Πολυτέκνων Αθηνών του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, στο τμήμα του
Ο.Τ.13 με επιφάνεια Ε(ΒΓΔΗΖΕΒ)= 1.931,00 μ2. 
2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.13
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων του Δήμου Μαραθώνα Αττι-
κής, για την προσθήκη Βρεφονηπιακού σταθμού ως εξής: ως προς τους
όρους δόμησης δηλαδή: το ποσοστό κάλυψης να αυξηθεί από 15% σε
40%, ο συντελεστής δόμησης από 0,15 σε 0,40.  
Ο Δήμαρχος Μαραθώνα καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν
στο Δημοτικό κατάστημα Οινόης 6, Μαραθώνας, για να λάβουν γνώση
της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδο-
μικού Συνεταιρισμού Πολυτέκνων για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων είναι (15) δεκαπέντε ημερολο-
γιακές ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΙΖΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
19010 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .2299320336-20325-20352, φαξ:2299320337.
Πληροφορίες: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνι-
κού προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημαρχείο Σαρωνικού με Δ/νση Αθηνών
& Ρήγα Φεραίου ΤΚ.19010 Καλύβια Αττικής στις 11/10/2012 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09.00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22993-20325, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.              

Καλύβια  05/09/2012
Ο Πρόεδρος Σπυρίδων Δημητρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 06/09/2012
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 175
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Κων/νου Καραμανλή  18,  Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213.2019961 - Fax:  210.8950421

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 

του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του  4ου
Δημοτικού Σχολείου  Βούλας
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 8 Οκτωβρίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα
13:30           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχο-
λικής Επιτροπής μέχρι και την 8η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00.
Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019961), καθώς και από το γραφείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Βούλας  (τηλ. 210-8958090).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. δ/νση: ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
19010 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .2299320336-20325-20352, φαξ:2299320337.
Πληροφορίες: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνι-
κού προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Αναβύσσου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημαρχείο Σαρωνικού με Δ/νση Αθηνών
& Ρήγα Φεραίου ΤΚ.19010 Καλύβια Αττικής στις 11/10/2012 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12.00π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22993-20325, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.              

Καλύβια  05/09/2012
Ο Πρόεδρος Σπυρίδων Δημητρίου

Σχολείο Δεύτερης Ευ-

καιρίας λειτουργεί στην

Παλλήνη φέτος για 5ο

χρόνο και στους ενήλι-

κες αποφοίτους Δημοτι-

κού της Ανατολικής

Αττικής, ώστε να μπορέ-

σουν να πάρουν ένα

χαρτί ισότιμο του Γυμνα-

σίου μετά από δύο χρό-

νια φοίτησης. 

Το Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Παλλήνης
ανήκει στο Υπουργείο

Παιδείας και είναι ειδικά

σχεδιασμένο να  παρέχει

δωρεάν εκπαίδευση σε

ενήλικες αποφοίτους Δη-

μοτικού η ενήλικες που

εγκατέλειψαν το Γυμνά-

σιο. Μετά από διετή φοί-

τηση απονέμεται Απολυ-

τήριο Γυμνασίου.

Το κυριότερο είναι ότι το

σχολείο είναι σχεδια-

σμένο να δίνει μία δεύ-

τερη ευκαιρία και σε

ανθρώπους που αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα οι-

κονομικά, ψυχολογικά,

άτομα με ειδικές ανάγ-

κες·  δηλαδή ανθρώπους

που για τέτοιους  η ανά-

λογους λόγους πετάχτη-

καν έξω από την τυπική

εκπαίδευση. Η χρηματο-

δότηση προέρχεται κατά

70% από την Ευρωπαϊκή

Ένωση

Το σχολείο λειτουργεί

απογευματινές ώρες

(16:30-20:30) 

Οι εγγραφές για τη νέα

σχολική χρονιά 2012-13

έχουν ήδη αρχίσει.

Στοιχεία επικοινωνίας 

ΣΔΕ Παλλήνης
Έντισον 3-5, Παλλήνη 

ΤΗΛ. 210-6669129

ΦΑΞ. 210-6669144

Κινητό 6932574069

email: 

mail@sde-pallin.att.sch.gr

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Στα πλαίσια της  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας

και με τη στήριξη της  Εναλλακτικής Δράσης, στη συνέ-

λευση των εθελοντών (1/9) αποφασίστηκε:  

1) Να προβάλλουν την  ταινία  «Νavigator»  (Τετάρτη

19/9), που αναφέρεται στις αρνητικές συνέπειες της

ιδ ιωτ ικοποίησης

των Αγγλικών Σιδη-

ροδρόμων. Μετά

από την προβολή θα

ακολυθήσει συζή-

τηση για την εκποί-

ηση των Ελληνικών

Σιδηροδρόμων με

παρουσία συνδικαλι-

στών του ΟΣΕ

2)  Να καταθέσουν πρόταση στο Δήμο για συμβολικό

αποκλεισμό Ι.Χ. στις τρεις κεντρικές πλατείες (Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης), -όπως γίνεται και σε άλλες Ευ-

ρωπαϊκές χώρες - για δύο ώρες (10-12 πμ) το Σάββατο

22/9, ημέρα που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 

3) Τα Σάββατο 22/9 σε συνεργασία με την Εναλλακτική

Δράση να βάλουν τραπεζάκια  στις τρείς πλατείες του

Δήμου, να μοιράζονται έντυπα και να ενημερώνουν

τους πολίτες για τη σημασία της μείωσης των μετακι-

νήσεων με ΙΧ και της ενίσχυσης των Μέσων Μαζικής

Μεταφοράς καθώς και των μετακινήσεων με τα πόδια ή

με ποδήλατο.

4) Τέλος την ίδια ημέρα να οργανώσουν  σε συνεργα-

σία με τους ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ ποδηλατοπορεία,

με αφετηρία το Τράμ της Βούλας και στάσεις σε κεν-

τρικά σημεία με πιθανή διοργάνωση εκδηλώσεων.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις υπάρχουν  στην ιστο-

σελίδα www.enallaktiki-drasi.gr και    blog www.voula-

campblogspot.gr

Η είσοδος του κάμπινγκ είναι 200 μέτρα από την αφε-

τηρία του τραμ Βούλας προς τη Γλυφάδα 

Σχολείο  Δεύτερης Ευκαιρίας

στην Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 19015 - Τηλ./Φαξ: 22953 20339

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80
3. Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυ-
ρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
5. Την υπ’ αρίθμ. 217/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 19768/28/8/2012) 

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το με-
γαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
που επισυνάπτεται μαζί με τη Τεχνική Περιγραφή για όλα τα είδη χωρίς
εξαιρέσεις. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 14/9/2012 και ώρα 11.00π.μ.κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της απο-
σφράγισης. 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  Δήμο Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
Πέμπτη στις 13/9/2012 κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυ-
τοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα
και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
60.000 Ευρω πλεον  ΦΠΑ 23%.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για ποσό 3.690 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα
ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται τμηματικές προσφορές. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3)
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από το
Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00
έως 13:30) μέχρι και την 13/9/2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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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.

ΖΗΤΕΙ. Χήρος 68 ετών συνταξιούχος με οικία, εξο-
χικό και Ι.Χ. χωρίς υποχρεώσεις, ζητά κυρία σοβαρή Ελ-
ληνίδα 60 - 65 ετών, άνευ υποχρεώσεων για
συγκατοίκηση και παρεούλα από Παλλήνη και γύρω πε-
ριοχές.
Πληροφορίες κ. Νίκο 6934 803084

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο Ιδιωτικό Νο-
τίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τε-
χνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιδιωτικό σχο-
λείο Νοτίων Προαστίων ζητεί καθηγητή οικιακής οικονο-
μίας. 
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4935, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ οικόπεδο στο κέντρο,
1.40 στρέμ. (οδός Αθ. Κούνα). Πληροφορίες
6939616568.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ δυάρι επιπλω-
μένη, ανεξάρτητη σε μονοκατοικία. Αυτόνομη θέρ-
μανση με δική της ξεχωριστή είσοδο μέσα σε κήπο
με γκαζόν. Τηλ. 6946 458433 & 210 8951.053.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ, πτυχιόχος του τμή-
ματος Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία και μεγάλη
μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
και ενηλίκους και αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμα-
σία για όλα τα διπλώματα του γαλλικού Ινστιτούτου, για
το πρόγραμμα ΙΒ, καθώς και για τις πανελλήνιες εξετά-
σεις. Πληροφορίες 6972 219455.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-

Μαθηματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency

Cambridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

Καθηγήτρια φιλόλογος με φροντιστηριακή

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου μεμονωμένα ή σε

group 2-3 ατόμων. Παράδοση σημειώσεων, συχνά δια-

γωνίσματα. Επιτυχία στις εξετάσεις, τιμές προσιτές. 

τηλ : 6936503199

ΑΓΓΛΙΚΑ Μαθήματα αγγλικών παραδίδονται από

έμπειρη καθηγήτρια, με σπουδές στην Αμερική. Προ-

ετοιμασία για εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6978 421 944.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΟΥ -

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ παραδίδονται από κα-

θηγητή με πολυετή εμπειρία στη μουσική εκπαίδευση

και αριστούχο απόφοιτο του Εθνικού Ωδείου.

Τηλ. 6938 422 692.

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο.

Τηλ. 6972 359625

Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. "Από-

φοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Περιοχές: Βούλα-

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Βάρκιζα.

τηλ: 6972440348.

Καθηγητής Μαθηματικών με 25ετή πείρα

και σημαντικές επιτυχίες, παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6975961967

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΑΖΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕ-

ΝΑΣ το γένος ΘΕΟΧΑΡΗ, που γεννήθηκε στο ΧΟ-

ΛΑΡΓΟ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ Αττικής και η

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΕΩΡ-

ΓΙΑΣ, το γένος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που γεννήθηκε στο ΧΟ-

ΛΑΡΓΟ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στο Κορωπί.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΜΑΚΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και

της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, το γένος Σταματοπούλου, που γεννή-

θηκε στην Αθήνα και διαμένει στο Αίγιο και η ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΘΑΝΑ-

ΣΙΑΣ το γένος Αγγελοπούλου, που γεννήθηκε στην

Κλινδιά Ηλείας και διαμένει στη Βάρη, θα έλθουν σε

γάμο που θα γίνει στο Αίγιο.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, το γένος Κωσγταντινο-

πούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην

Αθήνα και η ΕΛΕΝΗ ΤΕΝΤΟΜΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της

ΕΥΑΝΘΙΑΣ το γένος Ρίγα, που γεννήθηκε στην Αθήνα

και διαμένει στην Παιανία, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στην Παιανία.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

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

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

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

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

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση
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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 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 9683501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

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

Με ανακοίνωσή της η φαρμακευτική εταιρεία No-

vartis Hellas τροποποιεί την εμπορική της πολιτική

για τα φαρμακευτικά παρακάτω σκευάσματα My-

fortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec®

και Afinitor® όπως σημειώνει λόγω του υπέρογκου

χρέους ύψους 90 εκ. ευρώ προς αυτήν.

Όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα  θα συνεχίσουν να

διατίθενται κανονικά και μέσω ΕΟΠΥΥ.

Η Novartis Hellas 

αναστέλλει την πίστωση 
6 σκευασμάτων προς τον ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 6/9/12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 28805

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Βασ. Παύλου & Φλέμιγκ, 19004 Σπάτα

Τηλ. 210 6632.200, Fax 210 6630.163

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έτους 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολο-
γίου, που θα προκύπτει επί συνόλου, των προσφερομένων εργασιών
(συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των απαιτούμενων ανταλ-
λακτικών) και για δε τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν έχουν προ-
βλεφθεί και μπορούν να προκύψουν, με έκπτωση επί τοις εκατό επί της
αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα εργασίας σε ευρώ για
τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του έργου τύπου εκσκαφέων
- φορτωτών και σαρώθρων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2012,
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.000,00€.
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 14/9/12 ημέρα Παρασκευή
και από ώρα 12.30π.μ. έως 13.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυη-
τική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ητοι 1.450,00€. Οι
δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10€
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. ΜάρκουΖητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Μπορεί το κρέας να φημίζεται για την πρωτεΐνη του, είναι

όμως δυνατό να τη λάβετε σε επαρκείς ποσότητες, χωρίς να

το καταναλώνετε συνεχώς.

Από τη μια έχουμε τους ειδικούς να μας αποτρέπουν από το

να τρώμε συχνά κρέας και από την άλλη ξέρουμε ότι η πρω-

τεΐνη του είναι απαραίτητη για την ενέργειά μας, αλλά και για

τη δόμηση των ιστών και την καλή λειτουργία όλων των ζων-

τανών κυττάρων. Πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα;

Προφανώς και είναι εφικτό, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν εκα-

τομμύρια χορτοφάγοι ανά τον κόσμο, απόλυτα υγιείς, που

έχουν χρόνια να καταναλώσουν κρέας και καταφέρνουν να

λάβουν τα απαραίτητα στοιχεία του από άλλες πηγές, χωρίς

να παρουσιάζουν ελλείψεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσ-

ληψη πρωτεΐνης, οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν περίπου

46 γραμμάρια την ημέρα και οι άντρες 56, ενώ οι αθλητές, οι

εγκυμονούσες και όσες θηλάζουν χρειάζονται περισσότερη.

Όσο, όμως, κι αν η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την ανά-

πτυξη και το χτίσιμο των μυών, την τόνωση του ανοσοποιητι-

κού, τις αναπνευστικές και καρδιακές λειτουργίες κ.ο.κ., όταν

αυτή προέρχεται από το κρέας αποδίδει περισσότερες θερμί-

δες και λιπαρά.

Για να καταλάβετε καλύτερα τι συμβαίνει, σκεφτείτε ότι μια…

μπριζόλα 85 γραμμαρίων (που πάντα είναι πολύ μεγαλύτερη),

μας παρέχει 23 γραμμάρια πρωτεΐνης, αλλά ταυτόχρονα περ-

νάει στον οργανισμό μας 14 γραμμάρια λίπους και 250 θερμί-

δες. Γιατί, λοιπόν, να μη δοκιμάσουμε να πάρουμε την

πρωτεΐνη μας από αλλού;

Είτε είστε χορτοφάγοι, είτε όχι, οι παρακάτω τροφές, σύμ-

φωνα με το huffingtonpost.com, θα σας φανούν χρήσιμες γε-

νικότερα ή τις εποχές που θέλετε να αποφύγετε το κρέας,

χωρίς να βλάψετε τον εαυτό σας.

Φακές: η υπέρ-σούπα

Μαζί με τα φασόλια, οι φακές, είτε τις προτιμάτε στην κλασ-

σική παραδοσιακή τους μορφή ως σούπα, είτε στη σαλάτα

σας, αποτελούν μια πολύ καλή πηγή φυτικής πρωτεΐνης, φτά-

νοντας τα 18 γραμμάρια σε 1 φλιτζάνι (δηλαδή όσο περίπου

μια μπριζόλα). Και αντί για λίπη και θερμίδες, οι φακές χαρί-

ζουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως φυλλικό οξύ, σίδηρο,

χαλκό, φώσφορο, φυτικές ίνες, σελήνιο, βιταμίνες του συμ-

πλέγματος Β, κ.ο.κ. Αν μάλιστα τις συνδυάσετε με ρύζι, θα λά-

βετε όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που θα λαμβάνατε και από

μια μπριζόλα.

Γιαούρτι: το σνακ που δυναμώνει

Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες προτάσεις των διατροφο-

λόγων για σνακ και μπορείτε να το καταναλώσετε τόσο στο

πρωινό, όσο και στο δεκατιανό ή το απόγευμα ανάμεσα στα

γεύματα. Για να μειώσετε τη λήψη των λιπαρών, προτιμήστε το

με λιγότερα λιπαρά και αποφύγετε τα γλυκά και με χρώμα γι-

αούρτια. Αν θέλετε να του δώσετε γεύση, προσθέστε ψιλο-

κομμένα φρέσκα φρούτα. Ανάλογα με τη μάρκα και τη μερίδα,

το γιαούρτι παρέχει 13 με 18 γραμμάρια υψηλής βιολογικής

αξίας πρωτεΐνη.

Ξερά φασόλια: μια δυνατή εναλλακτική πρωτεΐνης

Είτε προτιμάτε τα ρεβίθια ή τα κλασσικά φασόλια ή τα μαύρα

ή τα κόκκινα, ένα φλιτζάνι φασολιών περιέχει περίπου 15

γραμμάρια πρωτεΐνης, ικανή να κάνει τη… δουλειά της. Όπως

και με τις φακές και το ρύζι, έτσι και με τα φασόλια, λόγω του

ότι στερούνται τα αμινοξέα μεθειονίνη και κυστεΐνη, καλό

είναι να τα συνδυάζουμε με δημητριακά ή ξηρούς καρπούς,

έτσι ώστε να τα μετατρέπουμε σε όσο πιο θρεπτική τροφή γί-

νεται.

Τόφου: το τυρί με πρωταγωνίστρια τη σόγια

Οι χορτοφάγοι το έχουν βάλει για τα καλά στη διατροφή τους

και οι υπόλοιποι καταναλώνουν συχνά τόφου, είτε σε περιό-

δους νηστείας, είτε για αλλαγή από την καθιερωμένη φέτα.

Όπως και να ‘χει, μισό φλιτζάνι τόφου περιέχει περισσότερα

από 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, η οποία αν και είναι φυτικής

προέλευσης είναι υψηλής βιολογικής αξίας, χωρίς τα λιπαρά

άλλων τυριών.

Κινόα: ένα από τα πιο υγιεινά σιτηρά

Μπορείτε να την προσθέσετε σε σαλάτες και ψάρια και να λά-

βετε τις φυτικές της ίνες, τα ωμέγα-3 της, όπως επίσης το μα-

γνήσιο και το σίδηρο που περιέχει, χωρίς να αντιμετωπίζετε

προβλήματα στη χώνεψή της. Πέραν αυτών, όμως, η κινόα πε-

ριέχει ισορροπημένη περιεκτικότητα σε ουσιώδη αμινοξέα και

σε ένα φλιτζάνι μαγειρεμένης κινόα, τα γραμμάρια πρωτεΐνης

ανέρχονται στα 8. Το καστανό ρύζι και το πλιγούρι αποτελούν

επίσης καλές πηγές πρωτεΐνης.

Σπανάκι: η δύναμή μας

Το σπανάκι, γνωστό για την περιεκτικότητά του σε σίδηρο, πα-

ρέχει και ασβέστιο μεταξύ άλλων θρεπτικών συστατικών, ενώ

καταναλώνοντάς το σε ποσότητα 1 φλιτζανιού, λαμβάνουμε

5 γραμμάρια πρωτεΐνης με μόνο 40 θερμίδες.

Ξηροί καρποί: συνδυάζουν πρωτεΐνη με καλά λιπαρά

Τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα φιστίκια και οι περισσότεροι

ξηροί καρποί χαρίζουν πρωτεΐνη στον οργανισμό, με τα φιστί-

κια να βρίσκονται πρώτα στη λίστα. Συγκεκριμένα, περίπου 30

γραμμάρια φιστίκια παρέχουν 7 γραμμάρια πρωτεΐνης, συν ότι

είναι πλούσια σε καλά λιπαρά, τα οποία ευεργετούν την καρ-

διά και τον εγκέφαλο. Προσέξτε μόνο τις ποσότητες που θα

καταναλώσετε, καθώς λόγω των λιπαρών τους είναι πλούσια

σε θερμίδες.
www.ΗealthPost.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Πρωτεΐνούχες τροφές, χωρίς κρέας

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη

φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα

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

πούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

Λύνουν το πρόβλημα του ΕΟΠΥΥ 

οι ιδιωτικές τηλεφωνικές γραμμές

για ιατρικά ραντεβού;

Οι “Οικολόγοι - Πράσινοι” με επιστολή τους προς

τον Υπουργό Υγείας επισημαίνουν ότι δεν λύνουν

το πρόβλημα του ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές τηλεφωνικές

γραμμές για ιατρικά ραντεβού που έχουν εμφανι-

στεί σαν τα ...σαλιγκάρια με μεγάλη διαφημιστική

καμπάνια!

Σημειώνουν μεταξύ άλλων: «Εφόσον η πολιτική

ηγεσία διακηρύσσει με κάθε ευκαιρία τον πλεονα-

σμό του διοικητικού προσωπικού στο δημόσιο, γιατί

δεν αξιοποιεί το συγκεκριμένο προσωπικό για την

τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αντί

να αναθέτει και αυτό το έργο σε ιδιωτικές εταιρείες;

Εφόσον θεωρείτε απαραίτητο να χρεώνονται οι

ασφαλισμένοι προκειμένου να κλείσουν ένα ιατρικό

ραντεβού, θα μπορούσατε να μας γνωρίσετε τι πο-

σοστό από αυτές τις χρεώσεις καταλήγει στις ιδιω-

τικές εταιρείες και στον ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα;

Αιμοδοσία στη Μητρόπολη Γλυφάδας 

Ἡ Μητρόπολις Γλυφάδας και 3Β σέ συνεργασία μέ τούς

Ἱερούς Ναούς της σᾶς καλεῖ τήν Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου καί

ἀπό ὥρας 10:30 ἕως 13.00 στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν

Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας νά δῶστε λίγο

ἀπό τό αἷμά σας.   
Μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι θά ἐκτιμηθεῖ δεόντως ἀπό τούς Χριστιανούς

τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν, περιμένουμε τήν ἀθρόα προσέλευση σας, γιά

τήν ἐνίσχυση τῆς Τράπεζας Αἵματος
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Πολλά μετάλλια στους 14ους Παραολυμπιακούς Αγώ-

νες του Λονδίνου, κατέκτησαν οι αθλητές μας· οι ολυμ-

πιονίκες της ζωής, όπως πολύ σωστά ονομάζονται,

γιατί κάθε προσπάθεια είναι αγώνας να ξεπεράσουν

μειονεξίες της ζωής και γι’ αυτό είναι πολλαπλάσια η

νίκη τους.

Ο Αριστείδης Μακροδημήτρης κατέκτησε το χάλκινο

μετάλλιο στα 100 μ. ελεύθερο της κατηγορίας S-2.

Ασημένιο μετάλλιο επίσης κατέκτησε ο Αριστείδης Μα-

κροδημήτρης στα 50μ. ύπτιο και με χρόνο 1.04.71. 

"Τώρα έφυγε οριστικά το άγχος. Το καταχάρηκα. Δεν
έχω νοιώσει πιο δυνατή στιγμή στη ζωή μου. Ένα με-
γάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου Γιάννη Αλεξάκη,
αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου
τα 3-4 τελευταία χρόνια που έχω ξεκινήσει εντατικά",
δήλωσε ο Αριστείδης Μακροδημήτρης.

Το ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο κατέκτησε ο ση-

μαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, Χρήστος Ταμπα-

ξής.

Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Χαράλαμπος Ταϊγανί-

δης στα 100μ ύπτιο της κατηγορίας S13

Χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο στο στίβο, χάρισε στην Ελ-

λάδα και η Αλεξάνδρα Δημόγλου στα 400 μέτρα της

κατηγορίας.

Χρυσό μετάλλιο στο άθλημα "Μπότσια" κατέκτησε η

εθνική μας ομάδα.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε από  την ομάδα της

Πορτογαλίας με 4-1 και οι αθλητές μας Γρηγόρης Πο-

λυχρονίδης, Νίκος Πανανός και Μαρία – Ελένη Κορ-

δαλή ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Τη δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στη

δισκοβολία ο Πασχάλης Σταθελάκος με βολή στα 44,11

μέτρα. Ο Πασχάλης, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στη

σφαίρα και δήλωσε: "Αν είχα ακόμα δύο προσπάθειες,
θα ανέβαζα και άλλο το ρεκόρ. Αιφινιδιάστηκα. Αυτό

έχω να πω. Δεν περίμενα τον Κινέζο να πάει από τα 42
στα 46 μέτρα".
Στον ίδιο τελικό αγωνίστηκε και ο Αλέκος Κωνσταντι-

νίδης, που κατέκτησε την 6η θέση.

Ακόμη ο Πασχάλης Σταθελάκος, κατέκτησε  το χάλκινο

μετάλλιο στη σφαίρα (κατηγορία F40), με βολή στα

12,7

Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στην άρση Βαρών σε

πάγκο, ο Παύλος Μάλαμας.

Την ευαισθησία του για ένα καθαρό περιβάλλον αποδει-

κνύει έμπρακτα ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης για μια

ακόμη φορά. 

Μαγιό, σκουφάκια και μπάλες, άφησαν για λίγο  νεαροί

αθλητές κι αθλήτριες του Ν.Ο.Β  που αγωνίζονται στα τμή-

ματα πόλο εφήβων, κορασίδων, παίδων και μίνι παίδων,

αλλά και κορασίδων της συγχρονισμένης, την Τετάρτη 5

Σεπτέμβρη και καθάρισαν απο μπάζα και σκουπίδια όλη την

περιοχή γύρω απο τις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Συνοδευόμενοι από προπονητές και εφόρους κι εφοδια-

σμένοι με γάντια και σακούλες αλλά κυρίως όρεξη και χα-

μόγελο, έκλεψαν τα θετικά σχόλια των περαστικών αλλά

και των μελών κι επισκεπτών του Ν.Ο.Β.

Η πρωτοβουλία της διοίκησης και των αθλητικών τμημάτων

στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και θα επαναληφθεί το επό-

μενο διάστημα με σκοπό να προστατευθεί όσο το δυνατόν

περισσότερο το μοναδικού φυσικού κάλους περιβάλλον

στο Λαιμό της Βουλιαγμένης

Καθαρίζοντας στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

14οι παραολυμπιακοί αγώνες Λονδίνου
Φορτωμένοι μετάλλια οι Ελληνες Ολυμπιονίκες

Οι νίκες του Αριστείδη Μακροδημήτρη έδωσαν χαρά και

συγκίνηση στην Ελλάδα, αλλά και στο Δήμο Σαρωνικού

και ειδικά στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Παλαιά Φώκαια. 

Ο Αριστείδης Μακροδημήτρης είναι φοιτητής στο Οικο-

νομικό Πανεπιστήμιο και γυμνάζεται υπό τις οδηγίες του

προπονητή Γιάννη Αλεξάκη. 

«Ο Δήμος Σαρωνικού συγχαίρει θερμά τον Άρη Μακρο-

δημήτρη για τις μεγάλες του του επιτυχίες στους Παρο-

λυμπιακούς Αγώνες, που επετεύχθησαν χάρη στη σκληρή

προσπάθεια και την επίπονη δουλειά, αλλά και τη τερά-

στια θέληση και αγάπη του για τον αθλητισμό». 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου τον συνεχάρη με

μήνυμά του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Μ. Τσαλικίδης, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι, Σ. Μακροδημήτρης και Σ. Σαρρής, ο Πρόεδρος

της Δημ. Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, Γ. Λάμπρου, ο Αν-

τιπρόεδρος, Γ. Μακροδημήτρης, και οι Τοπικοί Σύμβουλοι

Παλαιάς Φώκαιας, Δ. Φιλίππου, Τ. Δέδες και Ν. Παπου-

τσής, συγχαίρουν τον Φωκιανό αθλητή Αριστείδη Μακρο-

δημήτρη για τις επιτυχίες του.   

Η διπλή νίκη του Αριστείδη είναι ασφαλώς μια προσωπική

νίκη για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Αποτελεί

όμως και για όλους μας, δημοτική αρχή και δημότες, πηγή

μεγάλης χαράς, ικανοποίησης και υπερηφάνειας. Ειδικά,

στην παρούσα σκοτεινή πραγματικότητα που καθιστά την

εκπλήρωση των προσωπικών στόχων και ονείρων ιδιαί-

τερα δυσχερή, η νίκη αυτή συνιστά για τους νέους του

τόπου μας φωτεινό και ελπιδοφόρο παράδειγμα προς μί-

μηση για διακρίσεις και επιτυχίες όχι μόνο στον υγρό

στίβο και στον αθλητισμό, αλλά σε οποιονδήποτε τομέα

της ανθρώπινης δραστηριότητας.    

Σαρωνικός και Παλ. Φώκαια

συγχαίρουν 

τον Αρ. Μακροδημήτρη

Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Χρήστος Ταμπαξής, στο ύπτιο. Ο Πασχάλης Σταθελάκος, με χάλκινο μετάλλιο στη σφαίρα

Χάλκινο μετάλλιο  στο στίβο η Αλεξάνδρα Δημόγλου.
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Μετά την κλήρωση της Τετάρτης 5/9, το πρόγραμμα της 1ης

αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α' κατηγορίας, έχει ως εξής: 

Δόξα Κορωπίου - Μαρκό 

Γλυκά Νερά - Ωρωπός 

Άρης Βούλας - Αήττητος Σπάτων 

Σταμάτα - Παλληνιακός 

Λαυρεωτική - Κεραυνός Κερατέας 

Μάχη Μαραθώνα - Κορωπί 

Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου - Νικηφόρος 

Γέρακας - Θύελλα Ραφήνας 

1η αγωνιστική  

Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας

Νέα σελίδα ανοίγει για τις ακα-

δημίες ποδοσφαίρου στα γή-

πεδα SUPER LEAGUE στο

Κορωπι.

Μετά από αρκετά χρόνια συ-

νεργασίας με τον Α.Ο. ΚΟΡΩΠΙ

η διεύθυνση των γηπέδων ανα-

λαμβάνει και πάλι τα ηνία στα

χέρια της και με μπροστάρη

τον έμπειρο προπονητή Γκο-

τζαμανη Γρηγόρη ξεκίνησε την

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

στις 17:00 στις εγκαταστάσεις

που βρίσκονται στην οδό

ΕΡΜΗ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ & ΕΚΤΟ-

ΡΟΣ στο ΚΟΡΩΠΙ.

Οι παροχές για την φετινή χρο-

νιά είναι οι εξής:

- σύγχρονες γηπεδικές εγκα-

ταστάσεις

- απόλυτη ασφάλεια

- Φιλικό περιβάλλον

- άριστη οργάνωση

- Φιλικά παιχνίδια με ακαδημίες

γειτονικών πόλεων.

- Συμμετοχή σε πρωτάθλημα

με άλλες ακαδημίες.

- Σύγχρονη καφετέρια

- Έμπειρος προπονητής (πτυχι-

ούχος ΕΠΟ)

- Παρουσία Ιατρού

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 30€

ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Με την εγγραφή: 20 € δώρα

εμφάνιση αγώνα και προπόνη-

σης (κάλτσες, φόρμα, τσάντα

αγώνα).

Προπονητής είναι ο Γρηγόρης

Γκοτζαμάνης: 6973225064

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ:
ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΑΘΑΝ.: 6977089630

ΝΕΚΤ.ΚΑΝΑΚΗΣ: 6972858204

Τηλέφωνα γηπέδων:

σταθερο: 210 6626966

Κινητο: 6972509238

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ SUPERLEAGUE 

Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι

Αθλητικές σχολές του Ν.Ο.Β για την χει-

μερινή σεζόν 2012-2013. 

Τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια 4.5 μήνες

και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιανουαρίου

2013.

Το έμπειρο προπονητικό επιτελείο του

Ομίλου για μια ακόμη χρονιά είναι έτοιμο

να μυήσει τους επίδοξους πρωταθλητές

στα μυστικά της κολύμβησης, της υδατο-

σφαίρισης, της συχρονισμένης κολύμβη-

σης, της τεχνικής κολύμβησης, της

ιστιοσανίδας και της ιστιοπλοίας.

Πιο αναλυτικά δυνατότητα εγγραφής ανά

άθλημα έχουν οι εξής ηλικίες:

Κολύμβηση: 3-12 ετών (αγόρια, κορίτσια)

Πόλο: 7-10 ετών (αγόρια ,κορίτσια)

Συγχρονισμένη: 7-12 (κορίτσια)

Τεχνική: 9-16 (αγόρια,κορίτσια)

Ιστιοσανίδα: 8 και άνω (αγόρια κορίτσια)

Ιστιοπλοία: 6-17 ετών (αγόρια,κορίτσια)

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στα γρα-

φεία του Ν.Ο.Β.

Πληροφορίες στα τηλ 2108962416,

2108962142 εσωτ 110

Ξεκινάει η νέα περίοδος 

στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

ΕΠΣΑΝΑ: Μεταγραφές 

της τελευταίας στιγμής

ΤΡΙΓΛΙΑ

Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών η Τριγλία Ραφή-

νας απέκτησε 3 ποδοσφαιριστές, που δίνουν νέα ώθηση

στις βλέψεις της ομάδας για καλύτερη παρουσία στο

πρωτάθλημα Δ’ εθνικής.

Πρόκειται για τους Τόνυ Χοντζάι (από τον Φωστήρα), Βα-

σίλη Χατζάκη (από τον Α.Ο. Θήβας) και Μιχάλη Στρόμ-

πουλο (από το Κερατσίνι).

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Δύο παίκτες υπέγραψαν στον Νικηφόρο· ο

έμπειρος Φελέκης, στόπερ από την Τόλμη Περιστερίου,

που έπαιζε παλαιότερα στον Χολαργό και ο Γιουτζήν

Ονουράι, επιθετικός από την Πεύκη, που έπαιζε παλαι-

ότερα στο Καπανδρίτι. 

ΑΡΤΕΜΙΣ : Αποκτήθηκαν ο μέσος Νίκος Πελέκης από

τον Γέρακα και ο τερματοφύλακας Στέφανος Κόλλιας

από την Τριγλία, που έπαιξε την περασμένη σαιζόν δα-

νεικός στον Ραμνούντα Γραμματικού. 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Μια ακόμη μεταγραφή έκανε η Βου-

λιαγμένη, την τελευταία στιγμή. Απέκτησε τον 26χρονο

σέντερ-φορ Αλέξανδρο Μαρκίδη.

1η αγωνιστική  

Πρωτάθλημα Γ' κατηγορίας

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 5/9, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του

πρωταθλήματος Γ' κατηγορίας, έχει ως εξής:

Αστέρας Γλυκών Νερών - Αμφιάραος Καλάμου 

Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου - Γ. Παθιακάκης 

Δόξα Ποντίων - Θησέας Ν. Μάκρης 

Αφιδναϊκός - Αστέρας Αυλώνος 

Ατλαντίς - Ελπίδα Αχαρνών 

Α' ΟΜΙΛΟΣ: 

Παλλαυρεωτικός - Άνοιξη 

Προφήτης Ηλίας - Φοίβος Βάρης 

Παμπαιανικός - Αυλώνας 

Βουλιαγμένη - Δόξα Αγ. Άννας 

Καπανδρίτι - Καλύβια 

Κουβαράς - Κρυονέρι 

Β' ΟΜΙΛΟΣ: 

Αχιλλέας Κ. Αχαρνών - Νίκη Δροσιάς 

Πρωτέας Π. Φωκαίας - Συκάμινο 

Ραμνούς Γραμματικού - Διόνυσος 

Σαρωνικός Αναβύσσου-Εθνικός Ν. Μάκρης 

Άρτεμις - Πόρτο Ράφτη 

Άμυνα Ανθούσας - Α.Ε. Μενιδίου

1η αγωνιστική  Πρωτάθλημα Β' κατηγορίας

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5/9, το πρόγραμμα της

1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας, έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 6/9/12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Βασ. Παύλου & Φλέμιγκ, 19004 Σπάτα

Τηλ. 210 6632.200, Fax 210 6630.163

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 3,5 τον. 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έτους 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολο-
γίου, που θα προκύπτει επί συνόλου, των προσφερομένων εργασιών
(συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των απαιτούμενων ανταλ-
λακτικών) και για δε τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν έχουν προ-
βλεφθεί και μπορούν να προκύψουν, με έκπτωση επί τοις εκατό επί της
αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα εργασίας σε ευρώ για
τη συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών επιβατικών και φορτηγών
μη ανατρεπόμενου μικτού βάρους των 3,5τν. του Δήμου Σπάτων - Αρτέ-
μιδος έτους 2012, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 47.000,00€.
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 14/9/12 ημέρα Παρασκευή
και από ώρα 10.30π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυη-
τική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ητοι 2.350,00€. Οι
δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10€
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 6/9/12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28807

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Βασ. Παύλου & Φλέμιγκ, 19004 Σπάτα

Τηλ. 210 6632.200, Fax 210 6630.163

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΠΙΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε ευρώ για την  προμήθεια ψυχρας
πίσσας έτους 2012,  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.889,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ, Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επι-
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 17/9/12 ημέρα Δευτέρα και από ώρα
10.30π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυη-
τική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ητοι 1.494,50€. Οι
δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10€
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 6/9/12

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28809

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Βασ. Παύλου & Φλέμιγκ, 19004 Σπάτα

Τηλ. 210 6632.200, Fax 210 6630.163

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε ευρώ για την  προμήθεια ειδών κα-
θαριότητας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2012,  συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας 24.556,70€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ, Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επι-
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 17/9/12 ημέρα Δευτέρα και από ώρα
12.30π.μ. έως 13.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Οι δα-
πάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10€
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπεύθυνη: Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου
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Συνέχεια από την σελ.12

Η κληρονο�ιά της Λί�νης Βουλιαγμένης θα

πρέπει να αξιοποιηθεί �ε τη διοργάνωση και

άλλων εκδηλώσεων πλην αυτών της κο-

λύ�βησης, απλής ή θεραπευτικής, πάντοτε

�ε την απαραίτητη προσοχή και σεβασ�ό

στο δυνα�ικό του οικοσυστή�ατος της

λί�νης και του περιβάλλοντός της.

Εφόσον η φυσιογνω�ία του Δήμου Βάρης

Βούλας  Βουλιαγ�ένης χαρακτηρίζεται από

την υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος είναι

ανάγκη να προστατευτεί,  κυρίως �έσα από

το κανονιστικό πλαίσιο της δό�ησης και

των αρχιτεκτονικών επιλογών της από

πλευράς όρων δό�ησης, πυκνοτήτων και

χρήσεων γης, Όλα τα παραπάνω θα πρέπει

να συ�βάλλουν  στη  δη�ιουργία  ενός  αρ-

χιτεκτονικού  περιβάλλοντος αντάξιου  της

προαναφερθείσας φυσιογνω�ίας.

Βάρη

Η Δημοτική Κοινότητα Βάρης βρίσκεται στο

νοτιοδυτικό άκρο του Νομού Ανατολικής

Αττικής.   Στα Βόρεια και ανατολικά συνο-

ρεύει με το Δήμο Κρωπίας, στα δυτικά με τη

Δημοτική Κοινότητα  Βούλας, στο βορει-

οδυτικά με το Δήμο Γλυφάδας και στα νο-

τιοδυτικά με τη Δημοτική Κοινότητα

Βουλιαγμένης, ενώ νότια βρέχεται από τον

Σαρωνικό κόλπο. 

Η έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης,

βάση των στοιχείων του Υπουργείου Εσω-

τερικών, είναι 22.189 στρέμματα. Η Δημο-

τική Κοινότητα Βάρης αν και αποτελεί

προάστιο του μητροπολιτικού συγκροτήμα-

τος της Αθήνας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες

ως προς τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά

της. Το γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό

των γειτονιών της Βάρης είναι η ασυνέχεια

που προέρχεται είτε από λόφους, είτε από

την διέλευση μεγάλων οδικών αξόνων

υπερτοπικής διαμπερούς κυκλοφορίας,

αλλά και από το γεγονός ότι υπάρχουν τμή-

ματα γης που δεν έχουν μπει στο σχέδιο

πόλης.

Η οικιστική εξάπλωση του πρώην Δήμου

Βάρης είχε ως απαρχή τους οικισμούς της

Βάρης, Βάρκιζα, Δίλοφο, οι οποίοι αρχικά

ήταν ανεξάρτητοι μεταξύ τους και στην πο-

ρεία έχουν ενοποιηθεί. Είναι εμφανής η

τάση για αύξηση της πρώτης κατοικίας στην

περιοχή. 

Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά
Με την Υ.Α. 56294/2362/1986 (ΦΕΚ 1003/Δ/2-10-

1986) εγκρίθηκε το Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο

της τότε κοινότητας Βάρης (νυν Δημοτική Κοινό-

τητα Βάρης) το οποίο τροποποιήθηκε με την Υ.Α.

96418/6397/1991 (ΦΕΚ 857/Δ/2-11-1991). Σύμ-

φωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)

του δήμου ως κυρίαρχη χρήση προσδιορίζεται η

κατοικία (μόνιμη και παραθεριστική) με τις κεν-

τρικές λειτουργίες να συγκεντρώνονται στην

Βάρη και στην Βάρκιζα. Με το Γ.Π.Σ. προσδιορί-

στηκαν σχετικά χαμηλοί συντελεστές δόμησης

με μικρότερο το 0,5 στην περιοχή Χέρωμα και

στην περιοχή μεταξύ Βάρης και Βάρκιζας και

υψηλότερο το 1 στην περιοχή των Βλάχικων.

Μέχρι σήμερα στο Γ.Π.Σ. έχουν τελικώς ενταχ-

θεί 12 περιοχές.

• Βάρη αποτελεί και την κεντρική πολεοδομική

ενότητα, χρήση γενική κατοικία,

• Δίλοφο , χρήση γενική κατοικία,

• Βάρκιζα – έχει και παραλιακό χαρακτήρα,

χρήση αμιγής κατοικία εκτός δύο οδών στο εσω-

τερικό της και στην παραλιακή ζώνη που είναι γε-

νική κατοικία.

• Ασύρματος – αποτελεί πολεοδομικό κέντρο και

έχει παραλιακό χαρακτήρα, χρήση γενική κατοικία,

• Λαθούριζα – βρίσκεται δυτικά του Ασύρματου,

χρήση αμιγής κατοικία,

• Μηλαδέζα – βρίσκεται βόρεια-βορειοανατολικά

της Βάρης, χρήση γενική κατοικία,

• Κόρμπι – αποτελεί την ανατολική πολεοδομική

ενότητα, χρήση Β’ κατοικία – Παραθεριστική,

• Τρίγωνο – ανατολικά του Ασυρμάτου,έχει πα-

ραλιακό χαρακτήρα, χρήση γενική κατοικία,

• Καμίνι – βρίσκεται βόρεια της Βάρκιζας, χρήση

γενική κατοικία,

• Επέκταση Δίλοφου – βρίσκεται δυτικά του Δί-

λοφου, χρήση γενική κατοικία,

• ΣΕΟ – βρίσκεται βόρεια και δυτικά της Βάρης,

χρήση γενική κατοικία.

Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες έχουν μείνει

για διαφόρους λόγους εκτός του Γ.Π.Σ. του

Δήμου Βάρης αυτές είναι η ΒΟΚΤΑΣ, η περιοχή

οδού Καλαμάτας – Δίλοφο, η περιοχή οδού Φλέ-

μινγκ – Βάρκιζα, η περιοχή Χέρωμα. Για όλες τις

παραπάνω περιοχές γίνεται προσπάθεια να εν-

ταχθούν στο Γ.Π.Σ. του Δήμου. Τις περισσότερες

δυσκολίες συναντά η περίπτωση της περιοχής

Χέρωμα καθώς ανήκει στην Β’ Ζώνη Προστασίας

του Υμηττού (Π.Δ. της 31.8/20.10.1978 ΦΕΚ

544/Δ/1978). Παρόλα αυτά στην περιοχή Χέρωμα

έχει αναπτυχθεί ένας πολυπληθείς οικισμός από

αυθαίρετα κτίσματα περίπου 300. Εκτός από τις

παραπάνω περιοχές υπάρχουν θύλακες αυθαίρε-

της δόμησης και σε πολλά άλλα σημεία του

Δήμου Βάρης με χρήση ως επί το πλείστον την

κατοικία.

Βούλα

Η Δημοτική Κοινότητα Βούλας (πρώην

Δήμος Βούλας)  καταλαμβάνει έκταση

10.000 στρεμμάτων νότια της Γλυφάδας, η

οποία ορίζεται στα δυτικά από τη θάλασσα

του Σαρωνικού και στα ανατολικά από τον

ορεινό όγκο του Υμηττού. Στο Δήμο Βού-

λας το 2001 με την απογραφή της ΕΣΥΕ κα-

τεγράφησαν 25.532  κάτοικοι ενώ σήμερα

ο πραγματικός πληθυσμός ξεπερνά τις

40.000.

Η παραθαλάσσια θέση και η απόστασή της

από την Αθήνα, καθώς και ο χαρακτηρισμός

της από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως

προάστιο  μόνο κατοικίας (ΦΕΚ 166/Δ/1987)

εξασφαλίζουν στους κατοίκους υψηλό βιο-

τικό επίπεδο. Εξαιρούνται με άλλα ΦΕΚ

απολύτως συγκεκριμένα κάποια – λίγα  οι-

κοδομικά τετράγωνα ή μέρος αυτών που

επιτρέπονται άλλες απολύτως προσδιορι-

σμένες χρήσεις (Ξενοδοχεία, Διδακτήρια,

Κέντρα Αναψυχής, Ορισμένα Καταστήματα

και Πρατήρια Υγρών Καυσίμων) Κατ’ εξαί-

ρεση επίσης  επιτρέπονται η ανέγερση δη-

μόσιων κτηρίων και η κατασκευή χώρων

άθλησης σε συγκεκριμένες περιοχές.
Κατά μήκος της παραλίας, στις οδούς Παπαν-

δρέου και Σωκράτους και στις λεωφόρους Β.

Παύλου, Βουλιαγμένης, Βάρης και Κ. Καρα-

μανλή, καθώς και γύρω από την κεντρική πλα-

τεία. Εκεί υπάρχουν αρκετά εμπορικά

καταστήματα, γραφεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις

(ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, φροντιστήρια κ.ά.)

καθώς και χώροι εστίασης και αναψυχής (εστια-

τόρια, οβελιστήρια, ουζερί, αναψυκτήρια και κα-

φετέριες). Επιπλέον, εντός της παραλιακής

ζώνης του πρώην Δήμου Βούλας εντοπίζονται

και κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες.

Σε γενικές γραμμές τα πολεοδομικά χαρακτηρι-

στικά της Βούλας συνθέτουν μια πόλη σύγ-

χρονη και βιώσιμη καθώς :

• Η Βούλα είναι ένα από τις λίγες περιοχές της

χώρα μας που εκπληρώνει τα κριτήρια βιωσιμό-

τητας που τέθηκαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη

του Ρίο. 

• Είναι ένας δήμος που αποτελείται από έξι οικι-

στικές περιοχές όπου υπάρχουν χρήσεις απο-

κλειστικής κατοικίας.

• Διαθέτει ένα εμπορικό κέντρο στο οποίο μπο-

ρούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Στο κέντρο

αυτό μπορούν να υπάρχουν καταστήματα και

υπηρεσίες 

• Όλες οι συνοικίες της Βούλας παρουσιάζουν

υψηλό επίπεδο όσον αφορά την κατασκευή των

κατοικιών. 

• Οι κατοικίες είναι καλοφτιαγμένες και έχουν

χτιστεί, άλλες βάσει πρωτοποριακού σχεδιασμού

και άλλες ακολουθώντας κλασικά αρχιτεκτονικά

πρότυπα. 

• Τα περισσότερα κτίσματα είναι νεόδμητα με

υπερσύγχρονα τεχνικά και αρχιτεκτονικά χαρα-

κτηριστικά, φαινόμενο που εξηγείται από το γε-

γονός ότι η συστηματική αρχιτεκτονική ανάπτυξη

της Βούλας ξεκίνησε ουσιαστικά στη δεκαετία

τού 1970.

• Σύμφωνα με στοιχεία του πρώην Δήμου  Βού-

λας υπάρχουν περισσότερες κατοικίες σε σχέση

με τα υφιστάμενα νοικοκυριά. 

• Το σημαντικό πλεόνασμα κατοικιών στη Βούλα

εξασφαλίζει οικιστική επάρκεια αλλά και τη δυ-

νατότητα υποδοχής νέων κατοίκων.

Βουλιαγμένη

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 στα πλαίσια

του γενικού σχεδιασ�ού για την προστασία

περιβάλλοντος και της βιώσι�ης ανάπτυξης

του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης, δεσ�εύ-

τηκαν οικόπεδα για την προστασία του

πρασίνου και τη δη�ιουργία των αναγκαίων

κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Στην περιοχή υπάρχουν εκτάσεις �ε δασική

�ορφή σύ�φωνα �ε την απόφαση

9707/19.11.2003 της Γενικής Διεύθυνσης

Περιφέρειας, Δ/ση Δασών Πειραιά.

Ένα άλλο θέ�α που απασχολεί την ΔΚ Βου-

λιαγμένης, καθαρά περιβαλλοντικού χαρα-

κτήρα είναι αυτό της απελευθέρωσης ή

δη�ιουργίας διόδων για την απρόσκοπτη

διακίνηση της τοπικής πανίδας. Η λειτουρ-

γία αυτή, �αζί �ε το γεγονός ότι �εγαλύτερο

�έρος της έκτασης του δη�οτικού

δια�ερίσ�ατος υπάγεται σε καθεστώς προστα-

σίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, είτε

ζωνών προστασίας τοπίων, είτε ακό�α προστα-

σίας ορνιθοπανίδας, οδηγούν στη λήψη �έτρων

για τη δη�ιουργία τέτοιων διόδων διακίνησης

της   πανίδας,   οι   οποίες   ταυτόχρονα   θα   δι-

ευκολύνουν   παράλληλες   περιπατητικές δρα-

στηριότητες στους γύρω λόφους.

Για την εξασφάλιση αυτής της διόδου για τη

�ετακίνηση των ειδών, προτείνονται οι παρα-

κάτω χώροι  να  χαρακτηριστούν  ως  χώροι

πρασίνου  για  να  προστατευτούν.

(Πίνακας  53).  

Πίνακας 53

Προτεινό�ενοι χώροι διατήρησης πρασίνου

α/α Εκτάσεις �ε δασική �ορφή

(Ο.Τ.) Παρατηρήσεις

1 11 Αδό�ητο τ�ή�α

2 26 Αδό�ητο τ�ή�α

3 28α Αδό�ητο τ�ή�α

4 36 Αδό�ητο τ�ή�α

5 42α Ολόκληρο

6 47 Ολόκληρο

7 52 Αδό�ητο τ�ή�α

8 53 Ολόκληρο

9 79 Ολόκληρο

10 101 Ολόκληρο

Για να διατηρηθεί το πράσινο προτείνεται η

αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδο�ικού

Σχεδίου του 1997 και ο χαρακτηρισ�ός των

παραπάνω εκτάσεων του Πίνακα 52 , ως δα-

σικές και του Πίνακα 53 ως πράσινο, �ε ει-

δικούς όρους για τη διατήρηση της

φυσιογνω�ίας της περιοχής. 

Επίσης, για τη διατήρηση της φυσιογνω�ίας

της περιοχής, προτείνεται και ο χαρακτη-

ρισ�ός των αδό�ητων περιοχών, ως περιο-

χών ειδικής προστασίας, �ε ειδικούς

όρους δό�ησης. Ση�ειώνεται ότι για την

προστασία της περιοχής από περαιτέρω

επέκταση της δό�ησης, προτείνεται η απα-

γόρευση πιθανής �ελλοντικής �εταφοράς

του συντελεστή δό�ησης στην περιοχή της.

Για τη βόρεια περιοχή της Βουλιαγ�ένης

που είναι εκτός σχεδίου δό�ησης και η

οποία δεν ε�πίπτει σε κανένα καθεστώς

προστασίας, προτείνεται η δη�ιουργία

Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου �ε στόχο την

προστασία του φυσικού τοπίου. Στη ζώνη

αυτή απαγορεύεται η περαιτέρω δό�ηση

και κατάτ�ηση,  διάνοιξη  δρό�ων  και  κάθε

είδους  δραστηριότητα  πλην  των  φυσιο-

λατρικών  και περιπατητικών διαδρο�ών.

Όσον αφορά στη �αρίνα Βουλιαγμένης, �ε

δεδο�ένο το κλειστό του κόλπου και το

νότιο προσανατολισ�ό του, δεν πρέπει να

γίνεται σκέψη για δη�ιουργία άλλης και

κα�μίας επέκτασης. 

Ολο το επιχειρησιακο πρόγραμμα μπορείτε

να διαβάσετε στο www.ebdomi.com.
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