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ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ: Συντηρή-

σεις οδών Σελ. 18

ΛΑΥΡΙΟ:  Μουσείο 

Κεραμικής Σελ. 14 

ΠΑΛΛΗΝΗ: Παγίδες
στους Δρόμους Σελ. 10

Σωρεία καταγγελιών από καταναλωτές 

Γερά πρόστιμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Σελίδα 18

Το πρόβλημα της μη επαρκούς και ποιοτι-

κής υδροδότησης, αλλά και της αποχέ-

τευσης καθώς και η διαχείριση των απορ-

ριμμάτων, όπως και το ειδικό, από τη φύ-

ση του, πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύν-

δεσης των νησιωτικών περιοχών της Ατ-

τικής, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν

ιδιαιτέρως το διευρυμένο με τους ενδια-

φερόμενους Δημάρχους, Διοικητικό Συμ-

βούλιο της ΤΕΔΚΝΑ, που έλαβε χώρα την

περασμένη Παρασκευή (11/7) στον Πόρο.

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση
Οι Δήμαρχοι πρότειναν επέκταση των δρομο-

λογίων των συμβατικών πλοίων, καθώς τα κό-

μιστρα των ταχυπλόων είναι πολύ υψηλά.

Προτάθηκε ακόμη, μεταξύ άλλων, και η δημι-

ουργία διαδημοτικής ακτοπλοϊκής συγκοινω-

νίας, η οποία κατά τη γνώμη μας θα λειτουρ-

γήσει όχι μόνο ενισχυτικά, αλλά και ως μο-

χλός πίεσης προς τις ιδιωτικές Α/Π εταιρείες,

συμπίεση των κομίστρων και βελτίωσης της

ποιότητας και της πυκνότητας των δρομολο-

γίων.                      Συνέχεια στη σελ. 10

Σεμνά και …αρπαχτά!

…και παράνομη δημοσίευση

σε εφημερίδα Βουλευτή!

Στη σκιά των μεγάλων …εθισμένων «οικονομι-

κών ενισχύσεων» των κομμάτων και των κομμα-

τικών, αναπτύσσονται και παρασιτούν και τα μι-

κρά ή μικρομέγαλα «άνθη του κακού».

Θα το καταγγείλουμε «έξω απ’ τα δόντια», αν

και είναι δύσκολο όταν στο στόχαστρο σου είσαι

αναγκασμένος να βάλεις πολιτικό φίλο. Αυτά

έχει η τίμια και θαρραλέα δημοσιογραφία. 

Εδώ και χρόνια κυκλοφορούσε σε κάποια δημο-

τικά καταστήματα του νομού μας λαθρόβιο και

ισχνό μηνιαίο έντυπο. Κάποια στιγμή το έντυπο

αγοράστηκε από την Μαρία Σταύρου του Απο-

στόλου (Στην ταυτότητα της εφημερίδας ανα-

γράφεται ως «Ιδιοκτήτης – Εκδότης – Διευθυ-

ντής:  ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΣΤΑΥΡΟΥ)

Η εφημερίδα αυτή προβάλλει βεβαίως όλως συ-

μπτωματικώς, κατά κόρον τις όποιες δραστηριό-

τητες του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της

περιφερείας μας, Απόστολου Σταύρου, ο οποίος

μάλιστα είχε διατελέσει Γραμματέας της Κ.Ο.

της Ν.Δ. (2004 -2007) και τώρα κατέχει το χαρα-

κτηριστικό και διακεκριμένο αξίωμα του Προέ-

δρου της Επιτροπής Θ ε σ μ ώ ν (!) και Διαφάνει-

ας(!) της Βουλής.

Από το 2004 και μετά που την κυβέρνηση της

χώρας ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχτη-

κε βουλευτής ο Απόστολος Σταύρου, την δε έκ-

δοση και διεύθυνση της εν λόγω εφημερίδας

ανέλαβε η νέα ιδιοκτήτρια Μαρία Απ. Σταύρου, η

πάλαι ποτέ ισχνή εφημερίδα «επαχύνθη» και κα-

λοπίσθη ιδιαιτέρως. 

Και πώς να μη συμβεί αυτό, αφού άρχισε να

…σιτίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα και παχειλώς

από τα δημόσια ταμεία του ευρύτερου δημόσιου

τομέα και τις πολυκλαδικές παραφυάδες τους!

Για παράδειγμα, στο τελευταίο 12σέλιδο φύλλο

του παρελθόντος Ιουνίου, έχει έξι (6) ολοσέλι-

δες καταχωρίσεις του δημοσίου!!!

Υπ’ όψιν ότι η εφημερίδα δεν συμπεριλαμβάνε-

ται στην κατάσταση του Υπουργείου, εφημερί-

δων που δικαιούνται δημοσιεύσεων κλπ. κατα-

χωρήσεων του δημοσίου, αφού εξ’ άλλου δεν

έχει τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Κι όμως, ο

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας δημοσιεύει ολο-

σέλιδο ισολογισμό του, αραιογραμμένο, παρα-

νόμως.                           Συνέχεια στη σελ. 2

Εξαπάτηση καταναλωτών
από εταιρίες τηλεφωνίας

Ορόσημο στα χρονικά της δικαιοσύνης χαρακτηρίζε-

ται η ομόφωνη απόφαση του ανωτάτου πειθαρχικού

οργάνου του Αρείου Πάγου, την περασμένη Πέ-

μπτη (10/7), με την οποία απαλλάσσεται των κα-

τηγοριών της «βάναυσης προσβολής του κύ-
ρους της δικαιοσύνης και της ασυμβίβαστης
συμπεριφοράς με το αξίωμα του δικαστικού λειτουργού», ο Πρόε-

δρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Σωτήρης Μπάγιας. 

Συνέχεια στη σελ.3

«Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι
της Κυπριακής Τραγωδίας.
Υπάρχουν αγνοημένοι».

Νίκος Αργυρόπουλος
Πρόεδρος

“Βετεράνων Κύπρου 1974”

Αφαλάτωση και Αιολική Ενέργεια,

η λύση για τα νησιά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ

Απηλλάγη ο  πρόεδρος της Ενωσης

Εισαγγελέων Ελλάδας 

Σωτήρης Μπάγιας
για την κριτική του, για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Ψήφισμα του Δήμου Παλλήνης

Απαγορεύθηκε 
η κολύμβηση

σε νερά της Αναβύσσου

Μετά την γνωστοποίηση του ΕΛ-

ΚΕΘΕ ότι σε αναβλύζοντα νερά

σε παραλία της περιοχής Ανα-

βύσσου (48,5 χλμ. παραλιακής

λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου)

εντοπίστηκαν τοξικές οργανικές

ενώσεις, μετά από εισσήγηση

των υπηρεσιών της Νομαρχίας,

το Λιμεναρχείο απαγόρευσε την

κολύμβηση σε ζώνη 50 μέτρων

από κάθε πλευρά, μέχρις ότου

ολοκληρώσουν οι επιστήμονες

του ΕΛΚΕΘΕ τις έρευνές τους.

Ελπίδα για Κ.Ε.Λ. μέχρι το 2013

Δηλώσεις του Γ. Σουφλιά     σελ.2
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Η γυναίκα στη Γαλλική Επα-

νάσταση, κορναράκης   Σελ. 6

Πεζοδρόμιση Κορωπίου
Σελ. 7-8

Αρχαιότητες Βουλιαγμένης
Σελ. 12

Μαραθώνιος Νέων της Ε.Ε.

στο Μαραθώνα Σελ.15

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις
Σελ. 18

“Αθλοχώροι στη γειτονιά”

Σελ. 19

Κύπελλο στη μνήμη του 

Λ. Βουτσίνου Σελ. 19

Εκδηλώσεις στη Φώκαια
Σελ. 12

Συνέχεια από τη σελ.1

Σημείωση: Καλείται η αρμόδια δ/νση της Νομαρχίας να υπο-

χρεώσει τον Ο.Λ.Ρ. να τον δημοσιεύσει σε εφημερίδα που

δικαιούται δημοσιεύσεων (Δεν προσδοκούμε ότι θα δημοσι-

ευθεί σε εμάς, γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μεγαθυμία και

βαθμό οξυδέρκειας μη αναμενόμενα).

Μπορούν να μας πουν αλήθεια, με ποιά κριτήρια επέλεξαν

για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις τους, τη συγκεκριμένη

εφημερίδα, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, η Εθνική

Ασφαλιστική, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,

κ.α.;

Εκτός και αν οι καταχωρήσεις τους γίνονται δωρεάν(!) οπό-

τε θα ζητήσουμε δημοσίως Συγγνώμη.

Αυτά προς το παρόν για τη σεμνότητα, την ταπεινότητα, τη

τήρηση των θεσμών(!) και της διαφάνειας και την μηδενική

ανοχή! 

“…πρέπει να υπογραμμίσω
ότι ένα από τα σημαντικό-
τερα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα της χώρας μας εί-
ναι η διαχείριση των αστι-

κών λυμάτων και απορριμ-
μάτων”, δήλωσε ο Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος Γ. Σου-

φλιάς σε συνέντευξη τύ-

που, μετά τη συνάντηση

που είχε για το θέμα με

τους δημάρχους, και συνέ-

χισε: “αξιολογώντας  ότι  η
διαχείριση των αστικών λυ-
μάτων είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα περιβαλλοντι-
κά προβλήματα της χώρας,
εντάξαμε στην Τέταρτη
Προγραμματική Περίοδο
ένα τεράστιο πρόγραμμα
ύψους περίπου 1,5 δις ευ-
ρώ, ώστε να αντιμετωπί-
σουμε ολοκληρωμένα το
πρόβλημα με την κατα-
σκευή βιολογικών καθαρι-
σμών και έργων αποχέτευ-
σης σε όλους τους οικι-
σμούς της χώρας με πληθυ-
σμό αιχμής άνω των 2000
κατοίκων. Μάλιστα για να
διασφαλίσω την υλοποίηση
αυτού του προγράμματος
αναφέρω ρητά στο Εθνικό
Χωροταξικό Πλαίσιο, που
ψηφίστηκε πριν λίγες μέ-
ρες, ότι πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το 2013, που
είναι  και ο χρόνος που
προβλέπεται από το Δ
ΚΠΣ”. 

Η συνάντηση του Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά με τους

Δημάρχους Μαρκόπουλου,

Φώτη Μαγουλά, Κρωπίας Θε-

όδωρου Αθανασόπουλου και

Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης

πραγματοποιήθηκε την περα-

σμένη Τετάρτη 16/7 και συ-

ζητήθηκε το χρονίζον, ζέον

και όζον θέμα της δημιουρ-

γίας Κέντρων Επεξεργασίας

Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) και δι-

κτύων αποχέτευσης στην πε-

ριοχή τους.

«Η Αττικη αντιμετωπίζει

αναμφίβολα το σημαντικό-

τερο πρόβλημα στη διαχεί-

ριση των αστικών λυμάτων

και λόγω πληθυσμού και

λόγω πυκνότητας» δήλωσε

ο Υπουργός και συνέχισε: 

Έμφαση τώρα πρέπει να

δώσουμε, κυρίως, η Νοτιο-

Ανατολική Αττική. Εκεί, σή-

μερα, λειτουργούν μόνο τα

Κέντρα Επεξεργασίας Λυ-

μάτων στην Κερατέα και

στο Λαύριο. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό

μας πρέπει να δημιουργη-

θούν, ακόμα,  πέντε  Κέ-

ντρα Επεξεργασίας Λυμά-

των: ένα για την περιοχή Ν.

Μάκρης και Μαραθώνα, ένα

στην Ραφήνα που θα εξυ-

πηρετεί την ευρύτερη πε-

ριοχή Σταμάτα, Λούτσας,

Παλλήνη κλπ, ένα στην πε-

ριοχή της Παιανίας που θα

εξυπηρετεί Κορωπί, Παια-

νία και τμήμα του Μακρο-

πούλου, ένα στο Μαρκό-

πουλο που θα εξυπηρετεί

και περιοχή των Καλυβίων

και ένα ακόμα που θα εξυ-

πηρετεί περιοχή από την

Αγία Μαρίνα  μέχρι τα Λε-

γραινά. 

Δηλώσεις των

Δημάρχων

Ο Δημήτρης Δάβαρης,

Δήμαρχος Παιανίας,

επεσήμανε την σημασία
της συνάντησης με τον
Υπουργό για το παρόν

και το μέλλον της περιο-
χής των  Μεσογείων. Μί-

λησε για διασφάλιση
της χρηματοδότησης
του έργου και αναφέρ-
θηκε με ιδιαίτερα θερμά
λόγια στην πολιτική θέ-
ληση που επιδεικνύεται
από όλους τους εμπλε-
κόμενους κρατικούς και
αυτοδιοικητικούς φορείς
για να προχωρήσει το
έργο.

Ο Θεόδωρος Αθανασό-

πουλος, Δήμαρχος Κο-

ρωπίου, έκανε λόγο για

μια απόφαση που λυτρώ-
νει τη χώρα μας από τα
πρόστιμα της Ε.Ε . Ανέ-
φερε ότι με   εξασφαλι

σμένους τους πόρους,
το έργο αναμένεται να
αρχίσει ομαλά. Σημείω-

σε ακόμα ότι τα έργα της
αποχέτευσης και της μο-

νάδας βιολογικού καθα-
ρισμού, θα εξυπηρετή-
σουν 140.000 κατοίκους
και εξέφρασε τη μεγάλη
ικανοποίησή του για την
στάση,  που επέδειξε ο
Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Πεποίθηση των Δημάρ-

χων είναι ότι «Αυτός ο
Υπουργός όταν λέει κά-
τι, το κάνει».

Σ.Σ. Ελπίζουμε να μη

διαψευσθούν. 

Σεμνά και …αρπαχτά!

…και παράνομη δημοσίευση 

σε εφημερίδα Βουλευτή!

Δωρεά Ελλήνων πολιτών τα κλοπιμαία 

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες υπήκοοι Αλβανίας οι οποίοι

κατηγορούνται για πλαστογραφία και διακεκριμένες κλο-

πές.

Οι συλληφθέντες μαζί με τους συνεργούς τους αφαιρού-

σαν jet-ski, δίκυκλες μοτοσικλέτες και οικοδομικά υλικά τα

οποία μετέφεραν στην Αλβανία με δικό τους αυτοκίνητο.

Για την εξαγωγή των κλοπιμαίων καταρτίζανε πλαστές

άδειες και υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες έγραφαν ότι

τα κλοπιμαία ήταν δωρεά Ελλήνων πολιτών… 

Βιασμός και ληστεία στο Λαγονήσι

Συνελλήφθησαν την Πέμπτη 17-7 στο Λαγονήσι από αστυ-

νομικούς των τμημάτων ασφαλείας Βούλας και Καλυβίων

ένας Έλληνας και ένας Βραζιλιάνος 20 και 21 ετών αντί-

στοιχα για «Βιασμό και Ληστεία».

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες διασκέδαζαν το βράδυ

της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης σε παραλιακό

club στη Βούλα και με το πρόσχημα ότι θα μεταφέρουν

στην οικία της την 18άχρονη κοπέλα, την οδήγησαν σε πα-

ραλία της Βάρκιζας και μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο οδη-

γούσε ο ένας απ’ αυτούς την βίασαν. 

Στη συνέχεια, την εγκατέλειψαν αφού προηγουμένως της

αφαίρεσαν βιαίως το κινητό της τηλέφωνο και το πορτο-

φόλι της. Η παθούσα αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους δρά-

στες και αναζητείται και τρίτος ως συναυτουργός. 

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

5 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων μέχρι το 2013
1,5 δις € από το 4ο πακέτο δηλώνει ρητά ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς συναντή-

θηκε με τους Δημάρχους, Κορωπίου και Παιανίας

για να συζητήσουν το θέμα την δημιουργίας Κέ-

ντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και δικτύου

αποχέτευσης στην περιοχή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Γνωρίζοντας  

τη (νεκρή) φύση…

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα όλο και αποξενώνεται από τη φύση.

Τσιμεντοποιεί τα πάντα γύρω του αποκλείοντας έτσι διάφορους

ζωντανούς οργανισμούς να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν σε

μια πόλη. Οποιοδήποτε ον (πέρα από το ανθρώπινο) που κινείται

στα δικά του κοινωνικά πλαίσια τον ενοχλεί και θέλει να το απο-

βάλει. Αποτέλεσμα αυτού; Τα παιδιά της εποχής μας να μην έχουν

πιάσει ποτέ τζιτζίκι, ή να μην έχουνε δει ποτέ τους αγελάδα ή γάι-

δαρο ζωντανά, εκτός κι αν είναι τυχεροί να κατάγονται από κάποιο

χωριό. 

Έτσι φτάσαμε να υπάρχουν ειδικές φάρμες που «παράγουν» έντο-

μα και ύστερα τα βαλσαμώνουν για εμπορικούς σκοπούς προκει-

μένου οι νέοι να γνωρίσουν τη …φύση. 

Η κυκλοφορία του περιοδικού «Αληθινά Έντομα» και συγκεκριμέ-

να το ένθετο που περιέχει βαλσαμωμένα αρθρόποδα ήταν η αιτία

να προκληθεί διαμαρτυρία από το Σύλλογο ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ. Ο Σύλλο-

γος ήρθε σε επικοινωνία με την υπεύθυνο του

τμήματος εξυπηρέτησης πελατών κα Αμανατί-

δη η οποία τους διαβεβαίωσε ότι: «η κυκλο-

φορία στην Ελλάδα των αρθρόποδων που

έχουν επιλεγεί για αυτή τη συλλογή γίνεται

με την έγκριση της Περιφερειακής Διαχειρι-

στικής Αρχής CITES και τηρείται το νομοθετι-

κό πλαίσιο εισαγωγής τους. Τα έντομα της σει-

ράς εκτρέφονται στην Κίνα, σε ειδικές φάρμες

[…] και μετά την παραγωγή τους, τα έντομα βαλ-

σαμώνονται με ειδικές μεθόδους, και τοποθε-

τούνται προσεκτικά σε ρητίνη, με σκοπό

την καλύτερη δυνατή διατήρησή τους και

υγιεινή». 

Αν δε πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, 

πάει το βουνό στο Μωάμεθ…

Τελειώνοντας, τους εξήγησε ότι «μετά από όλες αυτές τις διαδι-

κασίες, έρχεται στα χέρια σας ένα καθαρά εκπαιδευτικό προϊόν,

απόλυτα ασφαλές και εγκεκριμένο από όλους τους αρμόδιους

φορείς. Επίσης πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι τα παιδάκια που

ζουν στην Ελλάδα δεν έχουν καμία επαφή με τη φύση και δεν

έχουν ξαναδεί ποτέ τέτοια έντομα».

Το σωματείο ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ. (Πολίτες για τα Δικαιώματα της Φύσης

και της Ζωής) μετά τις απαντήσεις της υπεύθυνης συνεχίζει να

έχει αντιρρήσεις και απορίες. 

«Πόσο εκπαιδευτικό μπορεί να είναι ένα προϊόν που “σκοτώνει”

ζωντανά όντα για να τα πουλήσει Νεκρά σε Κουτά-

κια; Αν θέλουν τα παιδάκια να μελετήσουν τη ζωή

των αρθρόποδων, ας παρακολουθήσουν καλύτε-

ρα τα σχετικά ντοκιμαντέρ, όπου τους δίνουν πραγ-

ματικά την ευκαιρία να τα παρατηρήσουν ζωντανά

και όχι βαλσαμωμένα! […] Είναι δυνατόν να εκλο-

γικεύετε την παράλογη κυκλοφορία του περιοδικού σας, με το

ότι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη φύ-

ση; Ποιά φύση; Τη νεκρή; Με αυτή τη λογική να βαλσαμώναμε

τότε και ελέφαντες…»

«Το μόνο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, θα έπρεπε να ήταν ο σε-

βασμός και η αγάπη για τη φύση και τη ζωή. Η αναγνώριση των

δικαιωμάτων της φύσης και της ζωής σε όλη της τη θαυμαστή

βιοποικιλότητα». 

Τα παιδιά όλων των μεγαλουπόλεων δεν έχουν επαφή με τη φύ-

ση και αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Ο τρόπος αντιμε-

τώπισης αυτού του φαινομένου δεν είναι να φέρουμε τη φύση

νεκρή στην πόλη προκειμένου να την γνωρίσουν τα παιδιά. Θα

ήταν πιο υγιές να πάνε τα παιδιά στη φύση. 

Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε 
Καταγγελίες για ανυποψίαστα κορίτσια γυμνά στο internet

Συνέχεια από τη σελ. 1

Την έρευνα με το παραπάνω κατη-

γορητήριο κατά του Σ. Μπάγια, εί-

χε διατάξει ο Γεν. Εισαγγελέας

του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς, για

την κριτική που είχε ασκήσει ο

πρόεδρος των Εισαγγελέων, ανα-

φορικά με τη λειτουργία της δικαι-

οσύνης, σε συνέντευξη του την

18η Μαρτίου τρέχοντος έτος.

Η απόφαση του πειθαρχικού οργά-

νου του Αρείου Πάγου ανταποκρί-

νεται στο κοινό περί δικαίου και δι-

καιωμάτων αίσθημα και στην νομι-

κή και πολιτική άποψη περί των δι-

καιωμάτων και των δικαστικών λει-

τουργών, έκφρασης γνώμης και

κριτικής. 

Ενδεικτικά, στη δίωξη που είχε

ασκήσει κατά του Μπάγια ο Σανι-

δάς είχαν εκφραστεί έντονες αντι-

δράσεις από τα πολιτικά κόμματα

της αντιπολίτευσης, από τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) και

τρεις δικαστικές ενώσεις (Ε.Δ.

Λειτουργών Σ.τ.Ε., Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου, και την Ένωση Διοικητι-

κών Δικαστών), οι οποίες μεταξύ

άλλων ανέφεραν: «…Στην εποχή
της καλοπέρασης, της σιωπής, των
δημοσίων σχέσεων και της αδρά-
νειας οι ελεύθερες και αδέσμευτες
φωνές είναι πιο αναγκαίες από πο-
τέ. Ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους
περιχαρακωμένους και με ιεραρχι-
κή δομή, όπως η Δικαιοσύνη» και

κατέληγαν: «…Η Δικαιοσύνη δε3ν

προστατεύεται με την άσκηση πει-

θαρχικών διώξεων, αλλά με την

έμπρακτη καθημερινή ανεξάρτητη

και αποτελεσματική λειτουργία

της, έτσι που να πείθει την κοινή

γνώμη».

Οι δηλώσεις Μπάγια

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ένωσης Ει-

σαγγελέων Σωτήρης Μπάγιας είχε

δηλώσει μεταξύ άλλων ρητά: «[…] η
ελευθερία του λόγου και η άσκηση
κριτικής αποτελούν θεμελιώδη ατο-
μικά δικαιώματα – συνταγματικά κα-
τοχυρωμένα… Επισημαίνω ακόμη ότι
σύμφωνα με τον οργανισμό των δικα-
στηρίων (άρθρο 91 παρ. 5) η δημόσια
έκφραση γνώμης και κριτικής από δι-
καστικούς λειτουργούς, όταν μάλιστα
γίνεται στο πλαίσιο συνδικαλιστικής
δραστηριότητας, δεν μπορεί να απο-

τελέσει πειθαρχικό παράπτωμα…
…Δεν διεκδικώ το αλάθητο της κριτι-
κής μου. Διεκδικώ όμως το δικαίωμά
μου να μπορώ να ασκώ κριτική. Και θα
επιμείνω στο δικαίωμά μου αυτό. Θα
πρέπει όλοι περιλαμβανομένου και
του κ. Σανιδά, να γνωρίζουν ότι ου-
δείς είναι υπεράνω κριτικής…»

Ψήφισμα Δήμου Παλλήνης

Σε ψήφισμα που εξέδωσε ομόφωνα

στις 2/7 το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Παλλήνης – του οποίου ο εκλε-

κτός δικαστικός είναι δημότης – ανα-

φέρονται μεταξύ άλλων: «[…] Ο ιεραρ-

χικός έλεγχος που γίνεται για να κατα-

δικάσει τη δημόσια έκφραση κριτικής

από δικαστικό λειτουργό και συνδικαλι-

στή του χώρου, δεν προστατεύει το

κύρος της Δικαιοσύνης, αλλά το υπο-

νομεύει, διότι η άρνησή της να δεχθεί

να ακούσει την κριτική που γίνεται από

κάποιο μέλος της, δείχνει την αδυνα-

μία της που καλύπτεται πίσω από τη

μάσκα της φερόμενης αυθεντίας. 

Η Δημοκρατία έχει ανάγκη από ελεύ-

θερες φωνές και η κοινωνία από ελεύ-

θερες ψυχές σαν το Σωτήρη Μπάγια, οι

οποίες δεν αρκούνται στην προστασία

των κεκτημένων τους, αλλά παλεύουν

για ένα καλύτερο κόσμο». 

Κώστας Βενετσάνος

Πριν από καιρό είχαμε αναφερθεί εκτενώς

στο φαινόμενο της ηλεκτρονικής «πραγμα-

τικότητας» και στην ψηφιακή επικοινωνία

που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα είχαμε κάνει ρεπορτάζ

για το δημοφιλές facebook - ιστότοπος απ’

τον οποίο μπορείς να βρεις παλιούς γνω-

στούς αλλά και πολλούς νέους άγνωστους

- και είχαμε σταθεί στους όρους ασφαλεί-

ας του χώρου αυτού, αν προστατεύονται

τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη και

αν κάποιοι την χρησιμοποιούν ως (ας μου

επιτραπεί η έκφραση) “ηλεκτρονικό ψωνι-

στήρι”. 

Ακολούθησαν εκπομπές στην τηλεόραση

που ανέδειξαν το θέμα και τώρα έρχονται

καταγγελίες γονέων που βλέπουν τα παι-

διά τους να ποζάρουν ημίγυμνα ή γυμνά

στο internet.

Ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος Μάνος Σφακιανάκης μιλάει

πλέον για διακίνηση πορνογραφικού υλι-

κού μέσα από σελίδες που φαίνονται αθώ-

ες και δημιουργήθηκαν για την επικοινωνία

ανθρώπων όλων των ηλικιών.

Πολλοί είναι οι γονείς που απευθύνονται

στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

κυρίως τηλεφωνικά, για να καταγγείλουν

ότι το παιδί τους βρίσκεται στην συγκεκρι-

μένη ιστοσελίδα παρά τη θέλησή του και

οι φωτογραφίες του είναι προϊόν μοντάζ.

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου ο

ίδιος ο ανήλικος έχει «ανεβάσει» τις γυ-

μνές φωτογραφίες του;

Η Ελληνική Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήμα-

τος «σηκώνει τα χέρια ψηλά» μια και πρό-

κειται για σελίδες κυρίως της Αμερικής. Οι

Ελληνικές αρχές αντιμετωπίζουν πολλές

δυσκολίες προκειμένου να συνεννοηθούν

με τις εταιρίες αυτών των σελίδων και να

«κατέβουν» τέτοιες φωτογραφίες…

Ακόμα στη Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετι-

κή διάταξη που να ορίζει τι γίνεται σε τέ-

τοιες περιπτώσεις. Η τεχνολογία όμως

τρέχει και προλαβαίνει κατά πολύ τους νο-

μοθέτες με τα γεγονότα πλέον να έχουν

αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό.

Προς το παρόν προφυλαχθείτε μόνοι σας,

όσο αυτό είναι δυνατόν και συζητήστε με

τα παιδιά σας για τις συνέπειες μιας τέτοι-

ας προβολής.

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πυροφυλάκιο

εθελοντών

στη βούλα
Η υπηρεσία πολιτικής προ-

στασίας του Δήμου Βούλας

και οι εθελοντές εγκαινίασαν

το νέο πυροφυλάκιο του Δή-

μου, την περασμένη Τρίτη

που βρίσκεται έναντι του κοι-

μητηρίου. 

Εκεί θα εγκατασταθεί η εθε-

λοντική ομάδα αντιμετώπι-

σης εκτάκτων αλλαγών και

περιβαλλοντικής προστα-

σίας. Επικεφαλής της εθελο-

ντικής ομάδας είναι ο Τηλέ-

μαχος Ντιώνας, από πλευράς

Δήμου, ο Δημοτικός Σύμβου-

λος Π. Σωτηρόπουλος. 

Η ομάδα αποτελείται αυτή τη

στιγμή από 31 εθελοντές. 

Απηλλάγη ο Σωτήρης Μπάγιας
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Την Τρίτη 22 Ιουλίου στις

10 το πρωί, στη θέση Πλά-

τωμα στον Υμηττό στον

Καρέα, θα πραγματοποιη-

θεί τρισάγιο στο Μνημείο

για τους 3 πυροσβέστες και

τον εθελοντή  της δασο-

προστασίας Καισαριανής

που έχασαν τη ζωή τους

πριν από 10 χρόνια

(22.07.1998) μαχόμενοι για

την διάσωση των δασών

του Υμηττού. 

Ο τόπος συνάντησης με κα-

τεύθυνση το χώρο του

Μνημείου θα είναι ο χώρος

στάθμευσης παρά την Ιερά

Μονή Αγ. Ιωάννη Καρέα. 

Οι τρεις πυροσβέστες:

Αρχιπυροσβέστης, Μαλού-

κος Δημήτριος

Αρχιπυροσβέστης, Μαυρα-

ειδής Θεμιστοκλής

Πυροσβέστης, Διαβολής

Αλέξανδρος

Δημήτρης Καραμολέγκος

Εθελοντής

Ανήκε στην Εθελοντική Δα-

σοπροστασία του Δήμου Και-

σαριανής από το 1995. Έχασε

τη ζωή του στις 22 Ιουλίου

1998, μαζί με τους Αρχ/στες

Δ. Μαλούκο και Θ. Μαυραειδή

και τον Πυρ/στη Α. Διαβολή,

κατά την κατάσβεση δασικής

πυρκαγιάς στην περιοχή του

Καρέα. 

...Ο δυνατός άνεμος γύρισε,
την φωτιά από το μέτωπο των
τεσσάρων ανδρών στο πλάϊ
τους και τελικά πίσω τους. Το
πυροσβεστικό όχημα τυλίχτη-
κε στις φλόγες. Ο Δημήτρης
και οι Πυροσβέστες αποκλεί-
στηκαν στην πλαγιά, καθώς η
φωτιά έκλεινε και την τελευ-
ταία έξοδο διαφυγής. Όταν η
φωτιά ολοκλήρωσε το κατα-
στροφικό της έργο, Πυροσβέ-
στες και Εθελοντές ανακάλυ-
ψαν τα απανθρακωμένα πτώ-
ματα των τεσσάρων παλικα-
ριών λίγα μέτρα πριν από το
δρόμο της σωτηρίας, που τους
οδηγούσε ο Δημήτρης.

Εκθεση φωτογραφίας, κεραμικών, γλυπτών

και ζωγραφικής για το Σκυριανό Άλογο
Σάββατο 2 Αυγούστου, 21:00, 

Κυρά Παναγιά, Σκύρος

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της Τοπικής Επιτροπής Σκύρου

οργανώνει έκθεση ζωγραφικής με κεντρικό θέμα το σκυριανό

αλογάκι. Εγκαινιάζεται δε στις 2 Αυγούστου στο πανέμορφο

νησί. 

Τα σκυριανά άλογα, μια από τις αυτόχθονες ελληνικές φυλές

αλόγων, κινδυνεύουν. Τόσο τα ίδια όσο και ο βιότοπός τους

από την ενδεχόμενη εγκατάσταση γιγαντιαίου πάρκου ανεμο-

γεννητριών στο όρος Κόχυλας (περιοχή δικτύου NATURA

2000). Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω της Τοπικής Επιτροπής

Σκύρου, έχει αντιληφθεί τη σημασία του σκυριανού αλόγου και

επιδίδεται σε έναν δραστήριο αγώνα για την προστασία του. 

Η εκδήλωση ξεκινά το Σάββατο 2 Αυγούστου 2008, στις 21:00,

στην Κυρά Παναγιά Σκύρου με μουσικό δρώμενο και προβολή

slides με στιγμιότυπα από τη ζωή των αλόγων... 

Credits φωτογραφιών: Μυρτώ Παππά

ΔΥΟ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ

ΕΝΑ ΠΙΑΝΟ
Σάββατο 25 Ιουλίου, 9.30 μ.μ. 

ΜΥΛΟΣ Art Cafe

Η Κρινιώ Νικολάου και η Ειρήνη Χαρίδου εμφανί-

ζονται μαζί σε μια ατμοσφαιρική βραδιά το Σάββα-

το 25 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ. στο Μύλο art café

(πλατεία Περικλή Εμπειρίκου) στο Μαρκόπουλο.

Το μουσικό αυτό ταξίδι με τίτλο «ΔΥΟ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ

ΕΝΑ ΠΙΑΝΟ» περιλαμβάνει:

αγαπημένα σύγχρονα τραγούδια, ελληνικά παλιά

και καινούρια, ξένα κινηματογραφικά, αλλά και

πολλά άλλα από το προσωπικό ρεπερτόριο των

δύο καλλιτεχνών.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΜΑΝΩΛΗ ΛΙΔΑΚΗ
Σάββατο 26 Ιουλίου, 9.00 μ.μ. 

Θέατρο Σάρας

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου θα φι-

λοξενήσει στις φετινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις του

το Μανώλη Λιδάκη, έναν από τους κορυφαίους ερμη-

νευτές του αληθινού λαϊκού τραγουδιού της τελευταί-

ας 20ετίας, το Σάββατο 26 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ. στο

Θέατρο Σάρας στο Μαρκόπουλο.

Ο εξαιρετικός ερμηνευτής  θα παρουσιάσει ένα αντι-

προσωπευτικό πρόγραμμα γνήσιου ελληνικού τραγου-

διού και θα μας ταξιδέψει με τραγούδια σταθμούς που

σημάδεψαν την καλλιτεχνική του πορεία, τόσο από την

προσωπική του δισκογραφία, όσο και από το έργο

σπουδαίων Ελλήνων συνθετών.

Μαζί του, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια

νέα ερμηνεύτρια με εξαιρετικό ηχόχρωμα: την Άννα Λι-

νάρδου. Γενική είσοδος: 10 €.

Το Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζει το διασημότερο συ-

γκρότημα χάλκινων πνευστών παγκοσμίως, τους Ισπανούς

SPANISH BRASS & LUUR METALS, σε μια μοναδική συναυ-

λία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιουλίου, 9.00

μ.μ. στο Θέατρο Σάρας

Μαρκοπούλου.

Προσκεκλημένοι της Φι-

λαρμονικής Μαρκοπούλου,

στα πλαίσια των εορταστι-

κών εκδηλώσεων για τα 70

της χρόνια, οι Ισπανοί βιρ-

τουόζοι συμπεριέλαβαν το

Μαρκόπουλο στο πρό-

γραμμα της παγκόσμιας

περιοδείας τους και έρχο-

νται να συναρπάσουν το

κοινό με τη συγκλονιστική

σκηνική τους παρουσία και

ρεπερτόριο. 

Η είσοδος  είναι ελεύθερη.

Με 19 χρόνια καριέρας, έχουν καταφέρει σχεδόν τα πάντα

για μπάντα αυτού του είδους: εμφανίσεις από την Αλγερία

μέχρι τη Φινλανδία και από το Τόκιο και Κορέα, μέχρι τις

Η.Π.Α. Η σπουδαιότητά τους δεν περιορίζεται όμως στις συ-

ναυλίες, αφού έχουν στο ενερ-

γητικό τους περισσότερες από

9 δισκογραφικές κυκλοφορίες.

Το 1996 τιμήθηκαν με το Ville

de Narbonne, το πρώτο βρα-

βείο του σημαντικότερου διε-

θνούς διαγωνιστικού φεστιβάλ

του είδους στη Γαλλία. Ένα

χρόνο πριν, στα Principe de

Asturias Awards του ’95 στην

Ισπανία, έπαιξαν ζωντανά για

700 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Έχουν ιδρύσει δική τους μουσι-

κή Ακαδημία για χάλκινα στην

Ισπανία και διδάσκουν επίσης

στις σπουδαιότερες σχολές

ανά τον κόσμο.

Για τις διακοπές σας!

Το διασημότερο συγκρότημα 

χάλκινων πνευστών

SPANISH BRASS & LUUR METALS
20 Ιουλίου ώρα 9.00 μ.μ. Θέατρο Σάρας, Μαρκόπουλο

ΤΡΙΣΑΓΙΟ των ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

και  του ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

ΣΤΟ  ΜΝΗΜΕΙΟ, ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο
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Locksmith

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ

19 Ιουλίου στο Κόρμπι

Γιορτάζει 

ο Προφήτης Ηλίας

20 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

– ΘΗΒΑΙΟΣ 

– ΜΠΟΥΛΑΣ 

– ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 

στο ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΛΑΪΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ
στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΒΟΥΛΑΣ

Σάββατο 19 Ιουλίου

Γιορτή Προφήτη

Ηλία στο Πανόραμα 

Βούλας (9.00μ.μ.)

Φαγητό και Χορός

Τηλ.:210-8956892

Τελευταίος

σταθμός της

Νάνας 

Μούσχουρη

Το Φεστιβάλ Αθηνών ανακοινώνει ότι η Νάνα Μούσχου-

ρη θα δώσει και δεύτερη συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου

του Αττικού στις 24 Ιουλίου 2008. 

Τα εισιτήρια για την συναυλία της 23ης Ιουλίου εξαντλή-

θηκαν σχεδόν με την έναρξη της προπώλησης. Η μεγάλη

τραγουδίστρια και το Φεστιβάλ Αθηνών ευχαριστούν το

κοινό για την θέρμη με την οποία αγκαλιάζει τον τελευ-

ταίο σταθμό μιας αξιοζήλευτης καριέρας.

Γλυκά κρασιά

Στην Ελλάδα υπάρχει μια μακραίωνη

αμπελουργική κληρονομιά, που συνδέει

την ιστορία μας με τα γλυκά κρασιά, από τον "ανθοσμία" της

Σάμου, τον "μαρουβά" της Κρήτης, στον περίφημο malvasia,

που παράγονταν στην αρχαιότητα κυρίως στην Κρήτη αλλά

και στη Χίο και στις Κυκλάδες. Πρόκειται για ονομασία που

στη συνέχεια δανείστηκαν πολλά από τα κρασιά της Δύσης. 

Τα γλυκά κρασιά πίνονται κρύα και αποτελούν αναμφίβολα

μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, που διευρύνει τους γαστριμαρ-

γικούς μας ορίζοντες συνοδεύοντας επιδόρπια, φρούτα,

γλυκά ή παγωτά, σοκολάτες, ξηρούς καρπούς ακόμα και πι-

κάντικα τυριά και εμπλουτίζει την παλέτα των γνώσεών μας. 

Η προσφορά και η κατανάλωση γλυκών κρασιών σημειώνει

και στη χώρα μας σημαντική εξέλιξη. Αρκεί μια απλή επί-

σκεψη στην κάβα της γειτονιάς για να διαπιστώσουμε ότι,

εκτός από την παραδοσιακή Μαυροδάφνη και το Σαμιώτικο

κρασί, προσφέρεται μεγάλη ποικιλία επιδόρπιων οίνων, λευ-

κά και κόκκινα, ήπια και αφρώδη, ελληνικά και ξένα, για όλα

τα γούστα και σε όλους τους συνδυασμούς. 

Κάθε λαός που έχει παραγωγή σταφυλιών και κρασιού έχει

αναπτύξει εδώ και αιώνες ένα δικό του τρόπο να συμπυ-

κνώνει τα γλεύκη και να κάνει γλυκό κρασί. Οι Γάλλοι αφυ-

δατώνουν τα σταφύλια πάνω σε άχυρα, οι Γερμανοί παρά-

γουν τα icewine με συμπύκνωση χρησιμοποιώντας το ψύ-

χος, οι Έλληνες επέλεξαν ό,τι υπήρχε διαθέσιμο σε μεγάλη

ποσότητα, την άνυδρη γη και τον πλούσιο καυτό ήλιο. 

Οι γλυκείς οίνοι, ανάλογα με τον τρόπο διακοπής της αλκο-

ολικής ζύμωσης διακρίνονται, με βάση την οινική νομοθεσία,

σε "Οίνους φυσικώς γλυκούς" (vins naturellement doux), και

"Οίνους γλυκούς φυσικούς" (vins doux natureles). Στην πρώ-

τη κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα ελληνικά κρασιά που

ονομάζονται «Vins de liqueur». Ο γλυκός χαρακτήρας των

κρασιών αυτών είναι αποτέλεσμα επέμβασης του οινολό-

γου, ο οποίος σε κάποιο σημείο της αλκοολικής ζύμωσης

(ανάλογα με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και τον αλκοο-

λικό βαθμό που επιζητείται), τη διακόπτει με προσθήκη οινι-

κού οινοπνεύματος.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της κατηγορίας αυτής είναι

τα κρασιά από Μοσχάτο όπως της Σάμου, των Πατρών, της

Κεφαλληνίας, της Λήμνου, της Ρόδου. Στην ίδια κατηγορία

ανήκει και η «Μαυροδάφνη», που παρασκευάζεται από την

ομώνυμη ποικιλία και κορινθιακή σταφίδα, αλλά και η ιταλι-

κή Marsala, τα ισπανικά Sherry,  τα πορτογαλικά Πόρτο.

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται τα γνωστά όσο και

σπάνια «λιαστά» κρασιά, για την παραγωγή των οποίων

χρησιμοποιούνται υπερώριμα σταφύλια τα οποία μετά τον

τρύγο, μένουν για ένα χρονικό διάστημα είτε στον ήλιο είτε

σε ειδικούς χώρους για φυσική αφυδάτωση. Η έκθεση στην

θερμότητα προκαλεί συμπύκνωση της γλύκας μέσα στις

σταφιδιασμένες ρώγες, και τα σάκχαρα μετατρέπονται σε

αλκοόλ κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. 

Αντιπροσωπευτικά δείγματα της κατηγορίας αυτής είναι το

περίφημο Vinsanto της Σαντορίνης, αλλά και τα «vins de

paille» της περιοχής του Ιούρα της Γαλλίας. Διάσημα επίσης

παγκοσμίως στην υψηλή γαστρονομία  είναι τα γλυκά κρα-

σιά της περιοχής Sauternes, που δημιουργούνται με τη βοή-

θεια ενός σπάνιου μύκητα ο οποίος όταν ευνοείται από το

κλίμα της περιοχής του Μπορντό, προσβάλλει την ποικιλία

σεμιλιόν και την αφυδατώνει πάνω στο κλήμα. 

Η απόλαυση ενός γλυκού κρασιού εξαρτάται από τη σωστή

θερμοκρασία, που αναδεικνύει το έντονο αρωματικό δυναμι-

κό τους. Τα λευκά μοσχάτα, πίνονται κρύα, στους 4 - 8 °C,

ενώ τα γλυκά ερυθρά παλαίωσης στους  12 με 14 °C.

Χρησιμοποιούμε ειδικά ποτήρια με στενό στόμιο σε σχήμα

κλειστής τουλίπας, τα οποία γεμίζουμε στα 2/3 περίπου,

οπότε το περιεχόμενο θερμαίνεται, οι αρωματικές ουσίες

εξατμίζονται, και η στενή προς τα πάνω φόρμα του ποτηρι-

ού, συγκεντρώνει και κατευθύνει το πολύτιμο άρωμα στη

μύτη μας.

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Το πανάρχαιο έθιμο της προσκυνηματικής

πεζοπορίας-επίσκεψης στην κορυφή του

Προφήτη Ηλία στον Υμηττό συνεχίζεται

και φέτος. Το Σάββατο  19 Ιουλίου, παρα-

μονή της εορτής του Προφήτη Ηλία του

Θεσβίτου, οι Κορωπιώτες θα πάρουν την

ανηφόρα ανεβαίνο-

ντας για άλλη μια

φορά στην κορυφή,

όπου και το  εκκλη-

σάκι του Προφήτη

Ηλία. Στο ομώνυμο

εκκλησάκι θα ιε-

ρουργήσει ο πάτερ

Πέτρος Φαραζής

(από τον Ι.Ν. Αγίων

Πάντων). 

Η καθιερωμένη προ-

σκυνηματική  εκδή-

λωση αρχίζει από

νωρίς το απόγευμα

χωρίς περιορισμό

χρόνου. Το μονοπάτι προς την κορυφή και

το ομώνυμο εκκλησάκι αρχίζει από το τέ-

λος της οδού Σφηττού. 

Για όσους δεν γνωρίζου από πεζοπορία, θα

πρέπει να φροντίσουν για το σωστό ντύσι-

μο, γιατί η πρόσβαση στον Προφήτη Ηλία

απαιτεί πεζοπορία 20 - 30 λεπτών από το

μοναδικό μονοπάτι της περιοχής. Αυτοί

που θα παραμείνουν μέχρι αργά, πρέπει να

έχουν και τις απαραίτητες ατομικές τους

προμήθειες σε φαγητό και νερό, ενώ  απα-

ραίτητη κρίνεται και η χρήση φακών (και

όχι φανοστατών ή κεριών)  για την ασφαλή

κατάβαση του μονοπατιού τις βραδινές

ώρες.

Από την Πολιτική

Προστασία του Δή-

μου Κορωπίου επι-

σημαίνεται προς

τους επισκέπτες

ότι ο Υμηττός αυτή

την περίοδο βρί-

σκεται σε μέγιστη

επιφυλακή από τις

κρατικές, αυτοδιοι-

κητικές και εθελο-

ντικές δυνάμεις

πυροπροστασίας. 

Οπότε υπενθυμίζε-

ται το αυτονόητο:

απαγορεύεται η

χρήση της υπαίθριας ψησταριάς και οποιο-

δήποτε άναμμα φωτιάς καθώς  επίσης και η

εναπόθεση απορριμμάτων έστω και σε

ιδιωτικούς κάδους, που πιθανόν να υπάρ-

χουν στον περιβάλλοντα χώρο. 

Κάθε επισκέπτης οφείλει τα ατομικά του

απορρίμματα να τα πάρει μαζί του και να τα

εναποθέσει στους κάδους του Δήμου Κρω-

πίας.  

Σάββατο 19 Ιουλίου: Το έθιμο συνεχίζεται

στο Κορωπί

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ 

Τ
α εισιτήρια για την συναυλία

της Madonna (27 Σεπτεμβρί-

ου 2008) στο Ολυμπιακό Στά-

διο (Ο.Α.Κ.Α.) έχουν πλέον εξα-

ντληθεί.

Για τους αγοραστές  που επέλεξαν

«personal pickup» από την ιστο-

σελίδα www.ticketpro.gr, τα εισι-

τήρια βρίσκονται ήδη στο Ticket

House απ’ όπου μπορούν να τα πα-

ραλάβουν.



6 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Όταν σκεφτόμαστε τη Γαλλική Επανά-

σταση, μας έρχονται στο νού, τα γεγονό-

τα του 1789, γράφει ο Hobsbawm*: Η δη-

μοκρατία των Ιακωβίνων του  τυπικού Ρο-

βεσπιέρου, του  ηδονιστή Δαντόν, του

επαναστάτη κυρίου  Σεν Ζυστ, του άξε-

στου Μαρά. Η Βαστίλλη, το Επαναστατικό

Δικαστήριο και η λαιμητόμος, συμπληρώ-

νουν, μαζί με τις θλιβερές μορφές της

άμυαλης Μαρίας Αντουανέττας και του

καλοκάγαθου θύματος Λουδοβίκου, το

όλο σκηνικό που έρχεται στη μνήμη μας,

από τα μαθητικά μας θρανία.

Για  τις γυναίκες όμως,   τις ακτιβίστριες

των δικαιωμάτων  του αδύνατου  φύλου,

τις προσκολλημένες όχι  σε κομματική

παράταξη, αλλά σε ρομαντικά  “πιστεύω”,

το μυαλό μας σταματά στη  Σαρλότ, που

σκότωσε τον Μαρά. Για τις λοιπές, η σιω-

πή και η λήθη.

Οι εκλογές των Γενικών Τάξεων, άρχισαν

τον Φεβρουάριο του 1789. Οι εκλογείς

ήταν χωρισμένοι σε τρείς κοινωνικές τά-

ξεις. Στις δύο, ήταν οι Ευγενείς και ο Κλή-

ρος,  στην  Τρίτη, οι  διανοούμενοι, οι μι-

κροαστοί, οι μικροεπαγγελματίες. Οι

υπόλοιποι του Γαλλικού λαού, οι εργάτες,

οι ακτήμονες αγρότες, οι χωρίς επάγγελ-

μα προλετάριοι, τα απομεινάρια - χωρίς

στον ήλιο μοίρα, δεν ανήκαν πουθενά.

Γραμμένοι στους εκλογικούς  καταλό-

γους, ήταν όλοι, όσοι είχαν συμπληρώσει

το 25ο έτος της ηλικίας τους. Οι γυναίκες,

ήταν  απ΄έξω από το δικαίωμα του εκλέ-

γειν και εκλέγεσθαι. Ήταν όμως,   γραμ-

μένες  στους φορολογικούς καταλόγους,

σε ισότιμη με τους άνδρες επιβάρυνση. Oι

Γαλλίδες, ένιωθαν άβολα με τη μειονεκτι-

κή θέση που τις είχαν τοποθετήσει. Διεκ-

δικούσαν την αναγνώρισή τους. Υποκινη-

τής και συμπαραστάτης ο μαρκήσιος ντε

Κοντορσέ, φιλόσοφος και με ξεχωριστή

φυσιογνωμία και ηθικό ανάστημα.

Oι φεμινιστικές του απόψεις, μαζί με τις

αντιρρήσεις του για την εφαρμογή της

θανατικής ποινής, και οι θέσεις του για το

αναφαίρετο δικαίωμα της ιδιοκτησίας,

τον οδήγησαν στη φυλάκιση και τελικά

στον θάνατο.

Τα δημοσιεύματα και οι αγώνες του Κο-

ντορσέ, βρήκαν απήχηση και ανταπόκρι-

ση και έδωσαν ερείσματα  στο φεμινιστι-

κό κίνημα. Με υπομνήματα οι γυναίκες,

ζήτησαν πρώτα τη χορήγηση ψήφου και

την ανάγκη μεταρρύθμισης  του ‘‘Δικαίου

του Γάμου’’, αλλά και της καθιέρωσης του

διαζυγίου. «Ο σύζυγος είναι κύριος του

προσώπου, της προίκας και του δικαιωμά-

των της γυναίκας», έγραφε ο ανδροκρα-

τούμενος τύπος «επί της οποίας έχει και

την απόλυτη εξουσία».

Το Δίκαιο της προεπαναστατικής περιό-

δου – που δεν καταργήθηκε και μετά από

την επανάσταση-επέτρεπε τον “σωφρονι-

σμό” της γυναίκας από τον άνδρα  ακόμη

και ξυλοκόπημα. Η μοιχεία επέφερε ποινή

δύο σταθμών: Για τον άνδρα  πρόστιμο,

για τη γυναίκα φυλάκιση. Οσάκις ήθελε,

μπορούσε ο άνδρας να χωρίσει τη γυναί-

κα του και σε συνέχεια να την εγκλείσει

σε μοναστήρι. 

Η “Εκκλησία” συμπαραστεκόταν στην αν-

δρική επιβουλή, επιτρέποντας τον  χωρι-

σμό απο “κοίτης και τραπέζης” όχι όμως

και το διαζύγιο. Για το διαζύγιο αποφάσι-

ζε η Ρώμη,  η οποία κατά κανόνα δεν το

δεχόταν. Άλλωστε, η προσφυγή τόσο σε

αυτήν, όσον και στα Γαλλικά δικαστήρια,

ήταν μια ιδιαίτερα χρονοβόρα, δαπανηρή

διαδικασία, που φάνταζε όνειρο απλησία-

στο.

Έτσι, αφ΄ ενός μεν δεν επερχόταν η νο-

μική και εκκλησιαστική διάλυση του γά-

μου,  αφ΄ ετέρου,  δεν επιτρεπόταν και ο

νέος  γάμος. 

Τελικά, οι συντάκτες των προς συζήτηση

υπομνημάτων στις επαναστατικές συνε-

λεύσεις, άρχισαν να πείθονται για το άλυ-

το του προβλήματος  και περιορίστηκαν

μόνο στα θέματα που αφορούσαν την εκ-

παίδευση της γυναίκας, που έπρεπε να γί-

νεται μόνο σε γυναικεία μοναστήρια και

τη μητρότητα. Το τελευταίο ενδιέφερε

και   εξετάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή,

γιατί  η μεγάλη   βρεφική και  παιδική  θνη-

σιμότητα επηρέαζε το δημογραφικό πρό-

βλημα. Ακόμη φιλεύσπλαχνοι, σκέφτηκαν

να οργανώσουν και φιλανθρωπικά ιδρύ-

ματα για  να βοηθήσουν τις μητέρες, να

μην επαιτούν στους δρόμους.

Μπροστά σε αυτό το ωραίο κλίμα, της

πολλαπλής άρνησης να συμπεριληφθούν

μέσα στα γενικότερα αιτήματα οι διεκδι-

κήσεις των γυναικών, αποφασίστηκε η

δραστηριοποίηση σε ένα φεμινιστικό

αγώνα.

Εξήντα εννέα φεμινιστικές ή προσκείμε-

νες στο   κίνημα εφημερίδες, έκαναν την

εμφάνιση τους μέχρι τα τέλη του Αυγού-

στου του 1789. Στις 13 Αυγούστου 1789

κυκλοφόρησε ‘‘η Εφημερίς του Κράτους

και του Πολίτη’’ , που αργότερα μετονο-

μάστηκε   σε  ‘‘Εθνικό Ερμή’’, με εκδότρια

την  30χρονη αριστοκράτισσα της Βρετά-

νης, την Λοίζα ντε Κεράλλιο.

Έγραφε «Δυστυχώς, τι περιμένει κανείς,

από μια κοινωνία  που η εκπαίδευση της,

άγεται και φέρεται από μια   Πομπαδούρ,

από μια γυναίκα που έχει χάσει την αιδώ.

Τι να περιμένεις πια από αυτήν την κοινω-

νία, δικαιοσύνη ή ανθρωπιά».

Τον Σεπτέμβριο του 1791, το φυλλάδιο

της Ολυμπίας ντε Γκουζ με τον τίτλο, ‘‘Τα

δικαιώματα της γυναίκας και της πολίτι-

δας’’, ήταν  αφιερωμένο στην Μαρία

Αντουανέττα. Με αυτό τον τροπο προ-

σπαθούσε να δείξει ότι όλες οι γυναίκες

ανήκουν στην ίδια ενιαία τάξη και  η μια

στηρίζει την άλλη. Απαιτούσε τη συμμε-

τοχή της γυναίκας σε δημόσιες και ιδιωτι-

κές  θέσεις και  την καθιέρωση του θε-

σμού της αναζήτησης  της πατρότητας.

Αυτό εξερέθιζε τους επαναστάτες και την

3η Νοεμβρίου 1793 την οδήγησαν στην

γκιλοτίνα**.

Την περίοδο εκείνη οι αποκεφαλισμοί των

γυναικών ήταν συνηθισμένο και καθημερι-

νό φαινόμενο γιατί  οι γυναίκες εθεωρού-

ντο  επικίνδυνες για την επανάσταση

ιδίως μετά  τη δολοφονία του ηγέτη Μα-

ρά, τον Ιούλιο του 1793, απο τη Σαρλότ

Κορνταί.  

Όταν άρχισε η επανάσταση, η Μαρί Αν

Σαρλότ Κορνταί  ντ΄Αρμόν, ήταν δεν ήταν

21 ετών.

Βλέποντας την αφόρητη κατάσταση  της

φτώχειας, πείνας και τρομοκρατίας, αλλά

και έχοντας ζήσει τον κατατρεγμό και  το

ξεκλήρισμα της οικογενείας της μίσησε

τους πάντες και ιδιαίτερα τον Μαρά, στον

οποίο καταλόγιζε ευθύνες για τον εκτρο-

χιασμό της επανάστασης από τους αρχι-

κούς σκοπούς της και για  τις πράξεις εξο-

λόθρευσης των μετριοπαθών Γιρονδί-

νων*. Αποφάσισε  λοιπόν να τον σκοτώ-

σει.

Ο Jean Paul Marat, γιατρός το επάγγελ-

μα, διανοούμενος αλλά και επαναστάτης

αιμοσταγής, υπέφερε από  μια χρόνια αρ-

ρώστια του δέρματος, που του προξενού-

σε βασανιστική φαγούρα σε ολόκληρο το

σώμα.  Για να την αντιμετωπίσει, περνού-

σε τις περισσότερες ώρες τις ημέρας του,

μέσα στη μπανιέρα του σπιτιού του, όπου

από εκεί διεκπεραίωνε και τις  κρατικές

υποθέσεις. Εκεί δέχτηκε την Κορνταί,

όταν αυτή του ζήτησε ακρόαση με το πρό-

σχημα να του καταδώσει, συνομώτες της

επανάστασης. Βουτηγμένο στο νερό κα-

θώς τον βρήκε, του βύθισε εύκολα στο

στήθος, το μαχαίρι που είχε κρυμμένο

στο σάλι της. 

Στην αρχή κατάφερε να ξεφύγει. Γρήγο-

ρα όμως συνελήφθη και οδηγήθηκε  στη

λαιμητόμο.

Στο μεταξύ στην Κονσιερζερί, είναι φυλα-

κισμένη  η Μαρία Αντουανέττα. Μετά την

δολοφονία του Μαρά, θυμήθηκαν  ότι

έπρεπε  να την εκδικηθούν.

Την Αντουανέττα όταν τη συνέλαβαν της

πήραν το παιδί της τον Κάρολο  και το

έδωσαν σε  μια  “κομματική” οικογένεια

έναντι παχυλής αντιμισθίας. Ο μικρός

δελφίνος Κάρολος που ήταν τότε περίπου

8 ετών δέχτηκε και αφομοίωσε μαθήματα

μίσους για τους γονείς του, που του δίδα-

ξαν οι κομισάριοι επιστρατευμένοι κηδε-

μόνες. Έτσι οσάκις άκουγε την λαιμητόμο

να πέφτει, χαιρόταν. «Δεν αποκεφάλισαν

ακόμα, αυτές τις βρώμες» είχε ακουστεί

να λέει. Και όταν τον έφεραν στη δίκη της

μητέρας του, δασκαλεμένος κατέθεσε ότι

είχε με αυτή αιμομικτικές σχέσεις. «Η φύ-

ση αρνείται να απαντήσει σε μια τέτοια

κατηγορία» είχε αντικρούσει η Αντουα-

νέττα στο δικαστήριο. Στις 19 Οκτωβρίου

1793, την αποκεφάλισαν και αυτή. 

Όσο κουραστική και να είναι μια ονομα-

στική καταγραφή είναι υποχρέωσή μου

να αναφερθώ και σε  κάποιες άλλες γυ-

ναίκες, που η παρουσία και ο θάνατός

τους γράφτηκε τις μέρες εκείνες.  

Η μαντάμ Ρολάν, διαδραμάτισε σοβαρό

ρόλο στην επανάσταση αλλά οι επανα-

στάτες την αποποιήθηκαν.

Η Μαρί –Ζαν Φλιππόν γνωστή σαν  Μανόν

από αστική οικογένεια και προσεγμένη

μόρφωση.  Σύζυγος του υπουργού  Ρολάν

ντε λα Πλατιερ φιλοσόφου προοδευτικού

και μέλους της λέσχης των Γιρονδίνων*,

προκρίτου της Κομμούνας* και βουλευτή

της Λυών μα και φίλου του Ροβεσπιέρου.

Αλλά  σε κάποια στιγμή  οι Γιρονδίνοι ήρ-

θαν σε ρήξη με τους  Ορεινούς. Οι Ορει-

νοί σε αντίθεση με τους Γιρονδίνους ήταν

αδίστακτοι με αρχηγούς τον Ροβεσπιέρο

Δαντόν και τον Μαρά ήθελαν τη δικτατο-

ρία του τρόμου.

Την συνέλαβαν.  Καταδικάστηκε, γιατί

σαν γυναίκα δεν είχε δικαίωμα να αναμει-

χθεί στην πολιτική ζωή της χώρας της.

«Επί τέλους μέσα σε λίγο χρόνο, το επα-

ναστατικό δικαστήριο έδωσε ένα  καλό

μάθημα στις γυναίκες», έγραψε ο Τύπος.

Αντιγράφω από σχετικό άρθρο  του πε-

ριοδικού  Εστία του 1989: «Εδώ βλέπομε,

πόσο  η επανάσταση φοβόταν την ανύ-

ψωση της γυναίκας».

Σε  αυτές τις φρικτές εκτελέσεις,  τις δί-

κες αθώων θυμάτων, ο φανατισμός και

αλλοφροσύνη, είχε συμπαραστάτριες και

θεατές γυναίκες του λαού που με τα πλε-

κτά τους στο χέρι, παρακολουθούσαν και

ηδονίζονταν.  Αυτές ήταν οι “Πλέκτριες”

γυναίκες του λαού (Citoyennes

tricoteuses) και όπως λεγόταν «Έγλυφαν

την λαιμητόμο». Στο πέτο τους  αντί για

λουλούδι, γράφει  ο Σατωμπριάν, είχαν

μια λαιμητόμο.

Καμιά  γυναικεία πρόταση και αναγνώρι-

ση τελικά δεν έγινε αποδεκτή από τους

επαναστάτες. «Τώρα θα μας ζητήσετε

και όπλα», πήραν σαν απόκριση. 

Όταν όμως  αργότερα, στις 11 Ιουλίου

του 1792, άρχισε ο πόλεμος –γιατί θεω-

ρήθηκε σαν η μόνη διέξοδος για  να

βγουν  οι Γάλλοι από την κρίση-, οι γυναί-

κες αυτές, όλες οι κατατρεγμένες, στά-

θηκαν κοντά στους άνδρες τους που πο-

λεμούσαν.  Με οργανωμένα τάγματα, τα

τάγματα των Αμαζόνων (Les Amazones

de Bic- en –Biggor) που έμειναν στην ιστο-

ρία. Μα και εδώ  η Συμβατική Συνέλευση

των επαναστατών δεν κατάφερε να στα-

θεί στο ύψος της: «Το κοπάδι αυτό των

γυναικών που έρχεται στο κατόπι μας,

σέρνει μαζί του  τις αρρώστιες  και την

εκφύλιση των ηθών μας», έλεγαν. 

Οι Επαναστάτες δεν ήθελαν τελικά  αγω-

νίστριες γυναίκες. Ήθελαν Γαλλίδες υπο-

ταγμένες στην παραδοσιακή  θέση που

τους έχτισαν. 

Το 1795 η Συμβατική  τοιχοκόλλησε.

«Όλες οι γυναίκες  να γυρίσουν στα σπί-

τια  τους .Εκεί και μόνο είναι η θέση τους

και οι δουλειές τους. ¨Οσες  βρεθούν να

γυρίζουν  στο δρόμο, θα διαλύονται βί-

αια».

Ενα λαϊκό ξεσήκωμα, που   άρχισε σαν

αστική μεταρρύθμιση και κατέληξε σε

επανάσταση και τρομοκρατία, έληξε άδο-

ξα για το γυναικείο κίνημα. Κανένα από

τα επαναστατικά συντάγματα,  1791,

1793,1795, δεν  έδωσε  το δικαίωμα του

εκλέγειν και εκλέγεσθαι,  δεν τις ανα-

γνώρισε σαν ισότιμο πολίτη. Και όταν αρ-

γότερα μετά το τέλος της επαναστατικής

περιόδου, έφεραν τον Ναπολέοντα,

στους περίφημους νομικούς ‘‘Κώδικές’’

του, καταγράφηκε ότι οι γυναίκες οφεί-

λουν να υπακούουν τους άνδρες.

Και κλείνω  πάλι με τον Ναπολέοντα, που

έγραψε στο βιβλίο του “Pensees

Politiques et Sociales”: «Οι γυναίκες, δεν

είναι παρά μηχανές για να κάνουν παι-

διά».

Και ο αγώνας συνεχίζεται.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

E.J. Hobsbawm. ‘’Η Εποχή των Επαναστάσεων’’

εκδ. Μορφ. Ιδρ. Εθνικής Τραπέζης

Αl. De Toqueville. ‘’Το παλαιό καθεστώς και η

Επανάσταση’’ εκδ. Πόλις, Περιοδικό    “Εστία’’

1989

Ιακωβίνοι, Γιρονδίνοι: πολιτικές παρατάξεις.

Ορεινοί - Πεδινοί θέσεις που έπαιρναν οι βου-

λευτές στα έδρανα ανάλογα με τις πολιτικές

τους ομάδες.

Η γυναίκα στη 

Γαλλική Επανάσταση

Διαζύγιο είναι η λύση του γάμου ενόσω ζουν ακό-

μη οι σύζυγοι για ορισμένους λόγους που προβλέ-

πονται από το Νόμο και πάντα ύστερα από δικα-

στική απόφαση. 

Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το

διαζύγιο όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλο-

νιστεί τόσο ισχυρά ώστε η εξακολούθηση της έγ-

γαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη. 

Δύο είναι οι λόγοι διαζυγίου κατά τον Αστικό Κώ-

δικα: α) ο ισχυρός κλονισμός του γάμου και β) η

συναίνεση των συζύγων για χωρισμό.

Α. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται

(δηλαδή συνάγεται ως συμπέρασμα) σε περίπτωση

διγαμίας, μοιχείας, εγκατάλειψης, επιβουλής της

ζωής και σε περίπτωση άσκησης ενδοικογενειακής

βίας. Όλα τα παραπάνω παραπτώματα αποτελούν

λόγους κλονισμού του γάμου. Όμως δεν πρέπει να

θεωρηθεί ότι τα ως άνω παραπτώματα είναι οι μο-

ναδικοί τρόποι για να διαφανεί ο ισχυρός κλονι-

σμός του γάμου. Αιτίες που μπορεί να αποδείξουν

τον ισχυρό κλονισμό του γάμου μπορεί να είναι η

ασυμφωνία των χαρακτήρων των συζύγων, η μη

σωστή συμπεριφορά του ενός συζύγου προς τον

άλλον, η αδιαφορία, η παραμέληση. 

Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνε-

χώς επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια ο κλονισμός

της έγγαμης συμβίωσης σύμφωνα με το Νόμο τεκ-

μαίρεται αμάχητα, δηλαδή δεν απαιτείται καμία

απόδειξη για την ύπαρξη του κλονισμού του γά-

μου.

Β. Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο

μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους (συ-

ναινετικό διαζύγιο). Για να εκδοθεί συναινετικό

διαζύγιο πρέπει απαραιτήτως ο γάμος να έχει

διαρκέσει ένα τουλάχιστον έτος. Σε περίπτωση

που υπάρχουν ανήλικα παιδιά για να εκδοθεί συ-

ναινετικό διαζύγιο πρέπει να υπάρχει έγγραφη

συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέ-

λεια και την επικοινωνία με τα παιδιά. 

Συνέπειες του διαζυγίου είναι εκτός των άλλων ότι

παύει η υποχρέωση των συζύγων για συμβίωση,

παύει το κληρονομικό δικαίωμα και το δικαίωμα

στη νόμιμη μοίρα ανάμεσα στους συζύγους, γεν-

νιέται η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. 

Τι είναι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα;

Αν ο γάμος λυθεί ή αν υπάρχει διάσταση των συζύ-

γων που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια και η περι-

ουσία του ενός συζύγου έχει, αφού τελέστηκε ο γά-

μος, αυξηθεί ο άλλος σύζυγος εφόσον συνέβαλλε

με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, (δηλαδή

με χρήματα ή ακόμα και με την ηθική και ψυχική του

συμπαράσταση αι υποστήριξη) δικαιούται να απαι-

τήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης που

προέρχεται από τη δική του συμβολή που ο Νόμος

την ορίζει στο ποσοστό του 1/3 της αύξησης της πε-

ριουσίας του άλλου συζύγου εκτός αν αποδειχθεί

μικρότερη ή μεγαλύτερη ή καμία συμβολή. Πρέπει

να σημειωθεί ότι στην αύξηση της περιουσίας των

συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν

από δωρεά, κληρονομιά, ή κληροδοσία.

Άννα Κορσάνου

Δικηγόρος
Μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής Σχολής Αθηνών

Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών

Είδη Διαζυγίου κατά τον 

Ελληνικό Αστικό Κώδικα
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Θέμα: Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτο-

μικού Σχεδίου Πόλεως Κορωπίου - Πεζοδρόμηση Λεωφ.

Βασ. Κων/νου (από Χρ. Ζωίτσα έως Αλλαγιάννη) - Ερμή

Σουρλατζή (μεταξύ Ο.Τ. 21-22) - Κων. Δ. Παπαχρήστου

(μεταξύ Ο.Τ. 22-36) - Β. Παππά (μεταξύ Ο.Τ. 38-55) - Γ. Μι-

χαήλ και Κων. Σουρλατζή (μεταξύ Ο.Τ. 162-163-164). ΟΡ-

ΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Ημερομηνία: Ιούνιος 2008 Κλίμακα: 1:500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Θέση: Κορωπί
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Και για ποιόν λόγο ν’ ανοίξει; Εδώ έχου-

με τόσα και τόσα τρέχοντα να μας απα-

σχολούν. Την ακρίβεια, την ανεργία, τη

διαφθορά του δημόσιου βίου, τα εξωτε-

ρικά μας προβλήματα... Είναι τώρα ν’

ασχολούμαστε με «περσινά ξινά σταφύ-

λια» 34 χρόνων; Εντάξει, να μην ασχο-

ληθούμε. Έλα όμως που η ρημάδα η

αλήθεια πάντα βρίσκει τρόπους να βγαί-

νει στο φως, όσα χρόνια κι αν περά-

σουν, όσο κι αν προσπαθήσεις να την

κρύψεις. Κι έρχεται μιά ωραία πρωία το

εγγόνι σου και σε ρωτάει: «Αυτούς ψή-

φιζες τόσα χρόνια να σε κυβερνούν; Και

μου δίνεις και συμβουλές από πάνω».

Γιατί, βέβαια, η χούντα χρεώνεται με

τον «Αττίλα 1». Στον «Αττίλα 2», που

έγινε η πιο χοντρή ζημιά, υπήρχε πολι-

τική κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό

τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η προδο-

τική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

της Ιωαννιδικής δικτατορίας ( Α/Γ.Ε.Σ.

Μπονάνος, Α/Γ.Ε.Ν. Αραπάκης, Α/Γ.Ε.Α.

Παπανικολάου) πιστή στις εντολές Κίσ-

σινγκερ, δεν άφησε τις ελλαδικές δυνά-

μεις και των τριών όπλων να συντρί-

ψουν τον εισβολέα. Τα σώματα πεζικού,

πυροβολικού και τεθωρακισμένων στην

Κύπρο ελάμβαναν σήματα ότι οι Τούρ-

κοι απλώς εκτελούν...άσκηση, τα υπο-

βρύχια που είχαν στο σκόπευτρό τους

τον τουρκικό αποβατικό στόλο διετά-

χθησαν να αποπλεύσουν πάσει δυνάμει

γιατί γινόταν...τουρκική απόβαση στη

Ρόδο και τα σμήνη των «Φάντομ» που

είχαν απογειωθεί για να κονιορτοποιή-

σουν το τουρκικό προγεφύρωμα των

500 μέτρων στην παραλία της Κυρήνει-

ας, διετάχθησαν να επιστρέψουν στην

Κρήτη.

Αυτά, λοιπόν, έπραξε

η χούντα του Ιωαννί-

δη. Και η πολιτική ηγεσία που την δια-

δέχθηκε τι έπραξε; Τα ίδια και χειρότε-

ρα όταν άρχισε η προέλαση του «Αττίλα

2». Μέχρι τότε, Ελλαδίτες και Κύπριοι

αγωνιστές, προδομένοι, ολιγάριθμοι,

ανεπαρκώς οπλισμένοι, είχαν κρατήσει

με νύχια και με δόντια τον εισβολέα να

μην προελάσει μέχρι εκεί που τα σχέδια

Τούρκων και Αγγλο-Αμερικανών προέ-

βλεπαν. Στην πρώτη φάση της εισβολής

οι Τούρκοι έχασαν 26 αεροπλάνα (πα-

ραδέχθηκαν 19). Στη δεύτερη, μόνο 3.

Κι είχαν αναθαρρήσει οι μαχητές μας με

την έλευση της μεταπολίτευσης και έλ-

πιζαν σε βοήθεια. Αυτή όμως δεν ήρθε

ποτέ. Μάταια η προδομένη-και από τους

παράνομους και από τους «νόμιμους»

επιβήτορες του ελληνικού κράτους- Κύ-

προς περίμενε βοήθεια από την «μητέ-

ρα» Ελλάδα, που τελικά αποδείχθηκε

κακή μητριά. 

Στα ίδια χνάρια βάδισαν και όλες οι επό-

μενες κυβερνήσεις μας, που αντάμει-

ψαν με τιμές και αξιώματα τους ριψά-

σπιδες και κατεδίωξαν απηνώς όσους

με αυτοθυσία έπραξαν το χρέος τους

προς την Πατρίδα. Εν-

δεικτικά θ’ αναφερθώ

στον ηρωικό κυβερνή-

τη του αρματαγωγού

«Λέσβος», Λευτέρη Χανδρινό (εκτενές

περσινό αφιέρωμα της «Εβδόμης»), που

έκλεισε τον ασύρματο του πλοίου να

μην ακούει τις προδοτικές Σειρήνες της

χούντας και κανονιοβόλησε μέχρι παρα-

δόσεως το τουρκικό οχυρό του Μούτα-

λου, κρατώντας έτσι λεύτερη την Πάφο.

Επιπλέον, με μία αριστοτεχνική παγίδα

παραπλανήσεως του εχθρού προκάλε-

σε την περίφημη τουρκο-τουρκική αερο-

ναυμαχία έξω από το λιμάνι της Πάφου,

με απολογισμό δύο κατεστραμμένα

τουρκικά αντιτορπιλλικά, τέσσερα κα-

ταρριφθέντα αεροσκάφη και συνολικό

αριθμό τουρκικών απωλειών άνω των

500 νεκρών, στο οχυρό που εκπόρθησε

και στην ενδοτουρκική σύρραξη που

προκάλεσε. Η τουρκική κυβέρνηση τον

επικήρυξε και η ελληνική τον έστειλε το

1984...ναυτικό ακόλουθο στην Άγκυρα

για να πέσει δύο χρόνια αργότερα θύμα

περίεργου τροχαίου έξω από την Κομο-

τηνή, από δύο συνεργαζόμενα αυτοκί-

νητα που εξέτρεψαν το δικό του σε

γκρεμό και στη συνέχεια πέρασαν στο

τουρκικό έδαφος.

Στον αντίποδα του Χανδρινού και πολ-

λών άλλων αξιωματικών και οπλιτών

που τίμησαν τον όρκο τους «ου καται-
σχυνώ όπλα τα ιερά», βρίσκουμε υπο-

λοχαγό πυροβολικού, ο οποίος τιμήθηκε

επί κυβερνήσεως Σημίτη με το αξίωμα

του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων,

ίσως επειδή έβλεπε πίσω από τις κάνες

12 βαρέων πυροβόλων, τον τουρκικό

αποβατικό στόλο στην παραλία της Κυ-

ρήνειας και υπακούοντας στις εντολές

της χούντας, τα μάζεψε κι έφυγε μη

μπαίνοντας καν στον κόπο να ανταπο-

δώσει-έτσι για την τιμή των όπλων-τα

πυρά που δέχθηκε από τα τούρκικα

πλοία. 

Δύο χρόνια μετά την εισβολή, ο επί ημε-

ρών «Αττίλα» αρχηγός του τουρκικού

γενικού επιτελείου, Ντεμιρέλ-συνονό-

ματος του μετέπειτα πρωθυπουρ-

γού-αποκάλυπτε σε 

συνέ-

ντευξή του

ότι «η εντολή που
είχαμε δώσει στους

κυβερνήτες του αποβατικού στόλου
ήταν να αποπλεύσουν αμέσως σε περί-
πτωση που θα δέχονταν πυρά και θα πε-
ριμέναμε μιάν άλλη ευκαιρία». Και δυ-

στυχώς, όπως υπήρξαν κι άλλοι Χανδρι-

νοί που με αυταπάρνηση πολέμησαν

τον εισβολέα, υπήρξαν κι εκείνοι οι

στρατιωτικοί που του έστρωσαν χαλί και

τιμήθηκαν από το ελληνικό κράτος με

αξιώματα.

Ν’ ανοίξει επιτέλους ο Φάκελος της Κυ-

πριακής Τραγωδίας. Εάν η κάθαρση θε-

ωρείται επιβεβλημένη για τα κυβερνητι-

κά οικονομικά σκάνδαλα, πόσο μάλλον

είναι για τα εθνικά άγη. Όπως η διαβόη-

τη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα πρέπει να πάψει να

καλύπτει τους εγκληματίες που μπορεί

να είναι και γείτονές μας και να τους λέ-

με καλημέρα, έτσι και η πολιτική ηγεσία

της χώρας πρέπει να πάψει να καλύπτει

εκείνους τους στρατιωτικούς και πολιτι-

κούς που στάθηκαν εξοργιστικά κατώ-

τεροι των περιστάσεων στην μαρτυρική

Κύπρο του 1974. Και που διηγούνται τα

«ηρωικά» κατορθώματά τους στην Λέ-

σχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ή

γράφουν απομνημονεύματα πιστεύο-

ντας ότι η αλήθεια είναι καλά φυλακι-

σμένη σε κάποιο ράφι της Βουλής και

δεν πρόκειται ποτέ να τους ξεφωνήσει.

Δυσκολεύομαι, πάντως, να κατανοήσω

πώς έζησαν από το 1974 και πέρα, πώς

αποδέχθησαν τιμές και αξιώματα, πώς

έτρωγαν, πώς κοιμούνταν τα βράδυα,

πώς χασκογέλαγαν στις κοινωνικές συ-

ναναστροφές, έτσι φορτωμένοι με τό-

σους νεκρούς, τόσους αγνοούμενους,

τόσες κατάρες και οιμωγές, τόσο πόνο.

Να ανοίξει ο φάκελος
της Κύπρου

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Κυριακή 13 Ιουλίου το πρωϊ τελέστηκε Αρχιερατικό Μνη-

μόσυνο για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή στη Κύπρο το 1974,  στον Καθεδρικό Ναό

Αγίου Βλασίου Αχαρνών. 

Μίλησαν για την ημέρα ο  Δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης, ο αστυνομικός ακόλουθος

Ανδρέας Παπαδόπουλος (εκ μέρους της Πρεσβείας Κύπρου) και έκλεισε ο εκπρόσωπος του Πα-

νελληνίου Συνδέσμου Αγωνιστών  Κύπρου (Π.Σ.Α.Κ.)

Παρευρέθηκαν οι Βουλευτές ΠΑΣΟΚ Ντίνος Βρεττός, του ΛΑΟΣ ο Μάκης Βορίδης, η επ.Βουλευτής

Ν.Δ. Ντίνα Τριλίκη, από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Ανατολικής Αττικής ο Αντιπρόεδρος Νομ. Συμβου-

λίου Θεόφιλος Ντούρος, ο επικεφαλής δημ. συνδυασμού  Γιώργος Λέκκας, δημοτικοί σύμβουλοι, ο

Διοικητής Αστυνομίας Αχαρνών και εκπρόσωποι φορέων και θεσμικών οργάνων.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή Μήτρου-Λέκκα και ανάκρουση Εθνικού ΄Υμνου από

ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου - όπως κάθε

χρόνο - στην Πλατεία Ζεφυρίου, έγινε

τιμητική εκδήλωση για τους πεσόντες

κατά την τουρκική εισβολή στην Κύ-

προ το 1974. 

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση τιμής και μνή-

μης και για τον τοπικό ήρωα. 

Με κατάνυξη έγινε η επιμνημόσυνη

δέηση και στη συνέχεια ομιλίες ξεκι-

νώντας από την Δήμαρχο Φωτεινή

Γιαννοπούλου και εκπροσώπους σω-

ματείων.

ΚΥΠΡΟΣ 1974: ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
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Από τον Αναστάσιο Μπουντουβά, επικεφα-

λής του συνδυασμού “ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗ-

ΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”, πήραμε αξιοπρόσε-

κτες φωτογραφίες, οι οποίες καταδεικνύ-

ουν την επικινδυνότητα ορισμένων δρόμων

που γίνονται παγίδες για πεζούς και οχή-

ματα.

Στο δελτίο του ο Αν. Μπουντουβάς γράφει

μεταξύ άλλων:  «Με  παρέμβασή μας τον

Φεβρουάριο του 2008 προς τον Δήμαρχο

Παλλήνης Σπ. Κωνσταντά, είχαμε επισημά-

νει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες

με την κατάσταση που επικρατεί στους

δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης μας.

Του προτείναμε να ενεργοποιήσει τις Τε-

χνικές Υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυ-

ση των προβλημάτων. Ο κ. Δήμαρχος όμως

αδιαφόρησε με αποτέλεσμα η κατάσταση

που επικρατεί να είναι απαράδεκτη και επι-

κίνδυνη για τη ζωή των δημοτών μας.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις

ευθύνες της και να ενεργοποιήσει τις Υπη-

ρεσίες του Δήμου ώστε οι Δημότες να νιώ-

θουν πιο ασφαλείς».  

Παγίδες στους δρόμους 

της Παλλήνης

Από την οδό Λεονταρίου στην οποία βρίσκε-
ται για  αρκετούς μήνες σπασμένο κάλυμμα
αγωγού όμβριων υδάτων.

Συνέχεια από τη σελ.1

Η υδροδότηση
Ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα της υδροδότη-

σης, της επάρκειας και της ποιότητας, στα νη-

σιά, όπως η Αίγινα και ηπειρωτικών και παρα-

θαλάσσιων περιοχών, όπως τα Μέθανα και η

Τροιζηνία, επεσήμαναν οι Δήμαρχοι. 

Στα μέτρα που προτάθηκαν, διαπιστώσαμε με

ικανοποίηση, ότι περιλαμβάνεται και η δημιουρ-

γία εργοστασίου αφαλάτωσης που θα λειτουρ-

γεί «τσάμπα» και …απορρυπαντικά με αιολική

ενέργεια, βέβαια. 

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Ηρακλειά

Δεν θ’ αποτελεί ρηξικέλευθο πείραμα η πραγ-

ματοποίηση της πρότασης, για τη μονάδα αφα-

λάτωσης, με χρήση αιολικής ενέργειας. Τέτοια

μονάδα λειτουργεί ήδη μ’ επιτυχία εδώ κι ένα

χρόνο, σ’ ένα νησάκι των μικρών Κυκλάδων,

την Ηρακλειά. 

Είναι απόλυτα οικολογική αφού σέβεται το πε-

ριβάλλον, χρησιμοποιώντας απ’ τη μια ενέργεια

λειτουργίας, αιολικής, η δε απόσταξη γίνεται

με φυσικό τρόπο, όπως ο ήλιος, με εξάτμιση

του θαλάσσιου νερού και στη συνέχεια, με

υγροποίησή του: Παράγει 7.000 λίτρα πόσιμου

νερού ημερησίως.

Η πατέντα είναι Ελληνική, του Πανεπιστημίου

του Αιγίου, είναι πλωτή και η κατασκευή της

έγινε στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ήδη όπως εί-

ναι γνωστό έχουν δεείξει ενδιαφέρον πολλοί

ξένοι: Ισπανοί, Ισραηλινοί, Κορεάτες … Καιρός

να δείξουν και οι Αιγινίτες, διατηρώντας και

την πατροπαράδοτη παραγωγή των φημισμέ-

νων κανατιών, για την οικιακή αποθήκευσή του.

Αφαλάτωση και Αιολική Ενέργεια, 

η λύση για τα νησιά
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ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Οι οικογένειες Λαμπρινού και Σταματάκου πάντρεψαν τα

παιδιά τους, Νατάσα και Νικόλας.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν.

Φωτογραφίζω το περιβάλλον

Είχαμε ενημερώσει για το διαγωνισμό φωτογραφίας που

είχε προκηρύξει η Μ.Κ.Ο. «ΔΡΑΣ.Ε.

Δράσεις Εθελοντών», τα αποτελέσματα της οποίας προ-

έκυψαν μετά από συνεδρίαση και έβγαλαν τις 3 καλύτε-

ρες.  Η φωτογραφία είναι το 3ο βραβείο.
1o βραβείο: Κωστοπούλου Φωτεινή. Ψηφιακή μηχανή 3.2 MP  

2o: Παπαστεργίου Αγλαΐα. Πλήρης γεωπονική υποστήριξη.

3ο: Χριστοδούλου Ελένη. Πλήρης γεωπονική υποστήριξη.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το

τριήμερο περιβαλλοντικών εκ-

δηλώσεων (27-30/6), με αφορ-

μή το οριστικό κλείσιμο της

χωματερής που πραγματοποιή-

θηκε στην Κοινότητα Φώκαιας.

«Βαθιά ανάσα για το περιβάλ-
λον το κλείσιμο της χωματερής
μετά από 32 χρόνια», όπως δή-
λωσε ο κοινοτάρχης Μ. Τσαλι-
κίδης.
Οι εκδηλώσεις με τίτλο «Πα-
λαιά Φώκαια, τόπος που αγα-

πώ – περιβάλλον που προστα-
τεύω»,  ήταν μια πρωτοβουλία

της Κοινότητας Παλαιάς Φώ-

καιας με τη συνεργασία της

οργάνωσης Έργο Πολιτών στα

πλαίσια του προγράμματος

«Ελλάδα το σπίτι μας», και έγι-

ναν στο χώρο του λιμανιού της

Παλαιάς Φώκαιας.

Τα εγκαίνια των εκδηλώσεων

τίμησαν με την παρουσία τους

ο Μητροπολίτης Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος,

ο Νομάρχης Αν. Αττικής Λ.

Κουρής οι Βουλευτές Πάγκα-

λος,  Μπούρας,  Λεβέντης και

Βορίδης, πολλοί νομαρχιακοί

σύμβουλοι, Δήμαρχοι και δημο-

τικοί σύμβουλοι όμορων Δή-

μων. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με

την ομιλία του Προέδρου της

Παλαιάς Φώκαιας Μανώλη

Τσαλικίδη ο οποίος δήλωσε χα-

ρακτηριστικά: 

«Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση
της Παλαιάς Φώκαιας θέσαμε
ένα στόχο. Να δώσουμε μια
βαθιά ανάσα στην πόλη μας
σταματώντας τη λειτουργία
της χωματερής, που για 32 συ-
νεχή χρόνια αποτελούσε πα-
ράγοντα  ρύπανσης του περι-
βάλλοντος και υποβάθμιζε την
περιοχή μας. 
Σήμερα αισθανόμαστε υπερή-
φανοι και δικαιωμένοι που η
χωματερή αποτελεί παρελθόν
για την πόλη μας και τα απορ-
ρίμματα μας κατευθύνονται
στο νόμιμο απόθεσης απορριμ-
μάτων στην Φυλή.
Επίσης μέσα στο πρώτο χρόνο
εκπονήσαμε το πρώτο στάδιο
της μελέτης για την Περιβαλ-
λοντική αποκατάσταση του χώ-
ρου και σήμερα διεκδικούμε τα
απαραίτητα χρήματα που δικαι-
ούμαστε για να αποκαταστή-
σουμε και αξιοποιήσομε το χώ-
ρο. Οι προσπάθειες μας συνε-
χίζονται…».

Γραφικές Τέχνες

η επιγραφές (σήματα τροχαίας, σήμανση δρόμων)

η επιχειρηματικά δώρα, σφραγίδες

η μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, 

η αυτοκόλλητα για κάλυμα Ρεζέρβας, 

η επιχειρ. κάρτες, έντυπα.

Ο Κοινοτάρχης Μ. Τσαλικίδης παρακολουθεί το Μητροπολίτη
Μεσογαίας κ. Νικόλαο που χαιρετίζει την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας με τη σύζυ-
γό του και εθελοντές.

Εκδηλώσεις για το περιβάλλον στη Φώκαια

Εδώ και καιρό δεχόμαστε συχνά παράπονα από κα-

τοίκους της οδού Σπάρτης στη Μηλαδέζα, για σωλή-

νες της ΕΥΔΑΠ που σπάζουν και χύνονται τα νερά

για ατελείωτες ώρες στο δρόμο.

Το δίκτυο είναι παλιό, λέει η ΕΥΔΑΠ, οι σωλήνες εί-

ναι επιφανειακές και σπάζουν.

Ναι αλλά τι κάνουμε;

Οι κάτοικοι της οδού Σπάρτης, μας απέστειλαν την

παραπάνω φωτογραφία και επιστολή την οποία θα

δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο.

Οδός Σπάρτης στη
Μηλαδέζα

Ένα μυστικό, όπως λέει και το όνομά
του, είναι το νέο Ιταλικό εστιατόριο 
“il segreto” στο Πανόραμα Βούλας.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτή-
δευτη, που θα σας γοητεύσει και με τιμές
που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Μπιζανίου 3, Πανόραμα Βούλας

τηλ.: (210) 9659526, 9659469

Ανοιχτά καθημερινά από 7:30μ.μ. εκτός Δευτέρας. Κυριακή από μεσημέρι. 
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Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος

Βάρης στην Ιορδανία

Εξαήμερη εκδρομή πραγματοποίησε ο Επιμορφωτικός Σύλ-

λογος Βάρης στην Ιορδανία από 26/6 - 2/7/08. ¨Οπως μας

πληροφορούν, το πρόγραμμά τους ήταν αρκετά ενδιαφέ-

ρον, γιατί συνδύαζε τον πολιτιστικό χαρακτήρα της  εκδρο-

μής με τον διασκεδαστικό.

Η εκδρομή περιελάμβανε επισκέψεις στο Αμμάν και τα

αξιοθέατα της πόλης, την αρχαία ελληνική πόλη Γέρασα

που σώζεται σχεδόν αυτούσια, το όρος Νέμπο όπου πι-

στεύεται ότι βρίσκεται ο τάφος του Μωυσή και απ’ όπου η

θέα προς την κοιλάδα του Ιορδάνη είναι θαυμάσια, τη Μά-

ταμπα με τα υπέροχα ψηφιδωτά στην εκκλησία του Αγ. Γε-

ωργίου όπου φυλάσσεται ο χάρτης των Αγίων Τόπων του

6ου αιώνα και που θεωρείται ο αρχαιότερος τη Μέσης Ανα-

τολής, το Ουάντι Ραμ τη χώρα του Λώρενς της Αραβίας με

τους ωραίους χρωματισμούς της ερήμου. Εκεί έκαναν και

σαφάρι με τζιπ 4x4, την πανέμορφη ρόζ πόλη των Ναβα-

ταίων Πέτρα σκαλισμένη μέσα στα βράχια για την οποία τα

λόγια είναι πολύ λίγα αν δεν συνοδεύονται και από εικόνα,

τη Νεκρά θάλασσα απ΄όπου τα μέλη του γκρουπ γύρισαν

κατά δέκα τουλάχιστον χρόνια νεώτερα μετά την κολύμβη-

ση, τη λασποθεραπεία και την επίσκεψη στα spa και τέλος

τη Βηθανία και τον Ιορδάνη ποταμό με τις ανάλογες βαφτί-

σεις.

Όλα τα μέλη έμειναν πλήρως ικανοποιημένα και ανανέω-

σαν το ραντεβού τους για την επόμενη εκδρομή, παρέα με

το ανάλογο και γνωστό πλέον κέφι και διάθεση για νέες

εξορμήσεις.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Ανατολικής Αττικής, η υπο-

γραφή Μνημονίου Συνερ-

γασίας  μεταξύ της Κτημα-

τικής Εταιρείας του Δημο-

σίου (ΚΕΔ), της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής, του

Δήμου Λαυρεωτικής  και

της Εταιρεία Μελετών Λαυ-

ρεωτικής για την παραχώ-

ρηση κατά χρήση δημοσίου

ακινήτου εκτάσεως 5,5

στρεμμάτων με διατηρητέο

βιομηχανικό κτίσμα για την

δημιουργία Μουσείου Κε-

ραμικής. Την εισήγηση έκα-

νε ο Νομάρχης.

Συγκεκριμένα με το εγκρι-

θέν Μνημόνιο Συνεργασίας

προβλέπεται η παραχώρη-

ση στο Δήμο Λαυρεωτικής

βιομηχανικού κτίσματος

(ακίνητο του δημοσίου)

προκειμένου να αναστηλω-

θεί με παράλληλη διαμόρ-

φωση  του περιβάλλοντος

χώρου ώστε να λειτουργή-

σει ως Μουσείο Κεραμικής

– ΑΚΕΛ – “Πάνος Βαλσα-

μάκης”, φιλοξενώντας την

συλλογή που έχει στην κα-

τοχή της η Εταιρεία Μελε-

τών Λαυρεωτικής από το

παλαιό εργοστάσιο κεραμι-

κών που λειτουργούσε στο

Λαύριο. 

Παράλληλα στον ίδιο χώρο

προβλέπεται η λειτουργία

εκπαιδευτικού κέντρου κε-

ραμικών, σε συνεργασία με

την υπηρεσία λαϊκής επι-

μόρφωσης της Νομαρχίας.

Με βάση το Μνημόνιο Συ-

νεργασίας η Νομαρχία

αναλαμβάνει την χρηματο-

δότηση και εκτέλεση του

έργου αποκατάστασης του

βιομηχανικού κτιρίου και

την διαμόρφωση του περι-

βάλλοντος χώρου.

Το έργο αναμένεται να

ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια

και το κόστος, που θα καλυ-

φθεί από ίδιους πόρους της

Νομαρχίας, υπολογίζεται

σε 650.000 €.

Μουσείο Κεραμικής στο Λαύριο

Οι ανασκαφές στον χώρο του Προϊστορι-

κού οικισμού θα συνεχίσουν και, μετά την

ολοκλήρωσή τους, θα ζητηθεί από το Κε-

ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με εισή-

γηση της αρμόδιας ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊ-

στορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, να

παραμείνουν οι αρχαιότητες αυτές ορατές

και επισκέψιμες στον συγκεκριμένο χώρο.   

Η μελέτη για την αποστράγγιση, τη στε-

ρέωση και την αναστήλωση του Ναού του

Απόλλωνος Ζωστήρος θα κατατεθεί προς

έγκριση στο Κ.Α.Σ. εντός του θέρους. 

Η αρχαία Δεξαμενή καλύφθηκε προσωρι-

νά για λόγους ασφαλείας αλλά θα αποκα-

λυφθεί κατά τις εργασίες ανάδειξης των

δύο παραπάνω Μνημείων (Προϊστορικός

οικισμός- Απόλλων Ζωστήρ) που θα αρχί-

σουν το Νοέμβριο του 2008, με την επο-

πτεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας και της Δ/νσης

Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων, σύμ-

φωνα με τη μελέτη που θα εγκριθεί ύστερα

από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ.    

Η «ΑΣΤΗΡ Α.Ε.» αναλαμβάνει την υπο-

χρέωση να επωμισθεί όλες τις δαπάνες

που απαιτούνται για τη συνέχιση των ανα-

σκαφών και την εφαρμογή της μελέτης για

την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. 

Οι διαβεβαιώσεις αυτές μας δόθηκαν, με

εντολή του Υπουργού Πολιτισμού, τηλε-

φωνικά από το Γραφείο του (αρμόδιος: κ.

Νίκος Πετρόχειλος) και επαναλήφθηκαν

εγγράφως σε επιστολή που λάβαμε χθες

από τη Δ/ντρια της ΚΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιο-

τήτων κ. Ευτυχία Λυγκούρη- Τόλια.     

Ευχαριστούμε τον Υπουργό κ. Μιχάλη

Λιάπη για την άμεση και αποτελεσματική

παρέμβασή του, την κ. Λυγκούρη και τους

άξιους συνεργάτες της για το έργο που

επιτελούν ση Βουλιαγμένη, συγχαίρουμε

θερμά την «ΑΣΤΗΡ Α.Ε.» για τη γενναιό-

δωρη χορηγία της, ευχόμενοι, να βρει και

άλλους πολλούς μιμητές η ευγενική της

χειρονομία και ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΣ-

ΣΟΜΕΝΟΙ για τα περαιτέρω.  

Οκταήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθη-

κε  στην Κοινότητα Ανθούσας επ΄ευκαιρία της εορτής της

Προστάτιδος Οσίας Ανθούσας, την περασμένη εβδομάδα. 

Θέατρο σκιών, χορωδίες, αφιέρωμα στο Δήμο Μούτση,

παραδοσιακό πανηγύρι ήταν μερικά από όσα παρακολού-

θησαν μικροί και μεγάλοι.  

Μετά το πέρας της Ιεράς Λιτάνευσης της εικόνας (12/7)

ακολούθησε δεξίωση στον αύλειο χώρο της εκκλησίας.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με παραδοσιακό πανηγύρι, πολύ

κέφι και χορό για όλους.

Γιόρτασε η Ανθούσα

την πολιούχο της

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ 

Είχαμε γράψει για τα αρχαία που αποκαλύφθηκαν από εργασίες που γίνονται στον Αστέ-
ρα της Βουλιαγμένης, και την ενημέρωση που είχε κάνει ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, για την τύχη τους.
Για το ίδιο θέμα λάβαμε επιστολή από τον εκπρόσωπο της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμέ-
νης, Χρ. Διονυσόπουλο, ο οποίος πήρε αρμοδίως ξεκάθαρες απαντήσεις. 
Τη δημοσιεύουμε παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κορωπί, 17-7-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ: 12874

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Θέμα: «“Αναβολή της διε-

ξαγωγής δημοπρασίας

της εργασίας με τίτλο:

“Καθαρισμός και συντήρη-

ση της πλατείας Δεξαμε-

νής”».

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.

11953/0.407.2007 Περίλη-

ψης Διακήρυξης που αφο-

ρά την εργασία με τίτλο:

«Καθαρισμός και συντήρη-

ση της πλατείας Δεξαμε-

νής», σας γνωρίζουμε ότι

η διαδικασία αναβάλλεται

επ’ αόριστον για εσωτερι-

κούς λόγους της Υπηρε-

σίας μας.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Τη βοήθεια των πολιτών ζητά ο βιοπαλαιστής

Χρήστος Μπότσης που έχασε σε τροχαίο το

δεξί του πόδι.

Προκειμένου να ξαναπερπατήσει και να μπο-

ρέσει να συντηρήσει την οικογένειά του (έχει

6 παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών) πρέπει να το-

ποθετήσει τεχνητό μέλος, το κόστος του

οποίου, σύμφωνα με ορθοπεδικό κέντρο προ-

σθετικής, ανέρχεται στις 36.000€.

Ο Χρήστος Μπότσης είναι άνεργος το τελευ-

ταίο διάστημα και δεν είναι ασφαλισμένος.

Παίρνει 520€ από την Πρόνοια κάθε 2μηνο.

Εκκληση κάνει ο Χρήστος Μπότσης στην αν-

θρωπιά των συμπολιτών μας για να καταφέ-

ρει να πληρώσει την απαιτούμενη εγχείρη-

ση.

Αρ. Λογαριασμού Εμπορικής: 5541026

Αρ. Λογαριασμού Αγροτικής:

4150/00628175

Κιν. 6942 297740

Εκκληση για 

βοήθεια
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/20-06-2008 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 137/2008

Περίληψη

Θέμα 3ο: “Περί ορθής επανάληψης της από-

φασης Δ.Σ. 235/2007 για συμπλήρωση χρή-

σεων γης και κτιρίων στο Τοπογραφικό διά-

γραμμα”

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα στις 20 του μήνα Ιου-

νίου του έτους 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30μ.μ. συ-

νήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 10336/13.06.2008 έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006

(Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο

εμπροθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προ-

σήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παρόντες: Αναστά-

σιος Χρήστου (πρόεδρος), Σοφία Γρίβα-Χατζή (Γραμματέας), Σε-

ραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης Γκίκας του Γε-

ωργίου (Τσάκωνας), Αντώνης Ντούνης, Κων/νος Παπαμιχάλης,

Μαρία Γκίκα, Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Ελένη Ταξίδη-Καλτου-

ρουμίδη, Παναγιώτης Τσούκας, Δημήτριος Κιούσης, Γεώργιος

Σπέλλας, Κων/νος Δήμου, Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), Εμ-

μανουήλ Γρινιεζάκης.

Απόντες: Ελένη Τσεβά-Γκιόκα, Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου

(Μουστάκιας), Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος), Αντώνιος Κο-

ρωνιάς, Γεώργιος Γκίκας.

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεό-

δωρος Β. Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύ-

νολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται οι 16, ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος της Τ.Υ. κα. Σταθά-

κου Χριστίνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για

συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας δια΄ταξης και ανέπτυξε τα

εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 235/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης Ρ.Σ. Πόλεως Κορωπίου δηλ.

η πεζοδρόμηση τμήματος της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, προκειμέ-

νου να ολοκληρωθεή η “Μελέτη κυκλοφιριακής οργάνωσης και

στάθμευσης του Δήμου Κρωπίας’. Η εν λόγω πρόταση τροπο-

ποίησης συνοδευόταν από Τοπογραφικό Διάγραμμα, για το

οποίο υπήρχε σχετική έγκριση των όρων δόμησης από το αρμό-

διο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου, καθώς και από Τεχνι-

κή-Αιτιολογική Εκθεση.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές “Οδηγίες και προδιαγραφές και τρο-

ποποιήσεις, επεκτάσεις  Ρυμοτομικών σχεδίων” εγκύκλιος 55/88

στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει τν πρόταση τροπο-

ποίησης πρέπει να περιγράφονται και οι χρήσεις γης και κτιρίων.

Βάσει των ανωτέρω ενημερώθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα

με τις αντίστοιχες χρήσεις και καλείστε να λάβετε σχετική από-

φαση για ορθή επναάληψη της υπ’ αριθμ. 245/2007 απόφασης

Δ.Σ. με το νέο συμπληρωμένο με τις χρήσεις γης και κτιρίων, το-

πογραφικό διάγραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέ-

δρου, είδε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζή-

τηση, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κιούση

Δημητρίου, Γρινιεζάκη Εμμανουήλ, Σπέλλα Γεωργίου, Δήμου

Κων/νου και Λάμπρου Σωτηρίου, με το σκεπτικό ότι δεν υφίστα-

νται οι προϋποθέσεις για να γίνει πεζοδρόμησημ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 235/2007 από-

φασης Δ.Σ. που αφορά “στην πρόταση τροποποίησης του εγκε-

κριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κορωπίου - πεζοδρόμη-

ση Λ. Βασ. Κων/νου (από Χρ. Ζωίτσα έως Αλλαγιάννη) - Ερμή

Σουρλαντζή (μεταξύ Ο.Τ. 21-22) - Κων. Δ. Παπαχρήστου (μετα-

ξαύ Ο.Τ. 22-36) - Β. Παππά (μεταξύ Ο.Τ. 38-55) - Γ. Μιχαήλ και

Κων. Σουρλαντζή (μεταξύ Ο.Τ. 163-164)” σύμφωνα με το νέο συ-

μπληρωμένο με τις χρήσεις γης και κτιρίων τοπογραφικό διά-

γραμμα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από-

φαησς.

2. Ορίζει 15 ημέρες από την κατά το νόμο δημοσίευση της πα-

ρούσης για την υποβολή τυχόν νστάσεων.
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες:

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου Σεραφείμ Κόλλιας

Η Γραμματέας Χρήστος Μεγαγιάννης

Σοφία Χατζή-Γρίβα Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας)

Αντώνης Ντούνης

Κων/νος Παπαμιχάλης

Μαρία Γκίκα

Ακριβές Αντίγραφο από το Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα

Πρακτικό Ελένη Ταξίδη-Καλτουρουμίδη

Κορωπί 23 Ιουνίου 2008 Παναγιώτης Τσούκας

Δημήτριος Κιούσης

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Σπέλλας

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος Κων/νος Δήμου

Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής)

Εμμανουήλ Γρινιεζάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 10-7-2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 3894

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική προ-

σφορά, για την «προμήθεια ενός (1) καινούριου αυτοκινήτου απο-

κομιδής απορριμμάτων, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χω-

ρητικότητας 16μ3 περίπου, έτους 2008» αρ. προμήθειας 16/2008,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 132/08 απόφαση της Δημ. Επιτροπής. Ο

ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 130.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εγγύηση Συμμετοχής: 6.500 ευρώ. Ο

διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 3η Σεπτεμβρίου

2008, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την

11:00 και ώρα λήξης την 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα

σχετικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και πα-

ραλαβής αυτών, για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφο-

ράς των, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Πληροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όρ.).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Αντιπλημμυρική προστασία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στην διασταύρωση των οδών 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κόδρου & Θεσσαλίας

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Θησσέας”

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Προϋπολογισμός 700.000,00 €

Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 16673, 

Τηλ.: 213 2020067, Fax: 210 9659.208
Πληροφορίες Η. Ζαχαρόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

διακηρύσσει ότι:

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λή-

ξης αποδοχής προσφορών), στο Δημαρχείο τς Βούλας, Λεωφ. Κα-

ραμανλή 18, στη Βούλα Αττικής και ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-

πής, θα διεξαχθεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα Μελέτη και

Κατασκευή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.609/85 για την ανά-

δειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστα-

σία στην Διασταύρωση των οδών Κόδρου και Θεσσαλίας» προϋ-

πολογισμού 700.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δη-

μοσίων Εργων:

α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες τους, εγ-

γεγραμμένες στο Μητρώο Εργολπτικών Επιχειρήσεων που τηρεί-

ται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ.

α1. για έργα οικοδομικά 1η τάξη και άνω

α2. για έργα πρασίνου Α1 τάξη καθώς και κοινοπραξίες εργοληπτι-

κών επιχειρήσεων που καλύπτουν τις παραπάνω κατηγορίες και τά-

ξεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.2940/01.

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-

σον είναι εγγεγραγραμμένες σ’ αυτούς και σε τάξη και κατηγορία

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) του Π.Ο.Ε, όπου δεν τη-

ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτικών, εφό-

σον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και πο-

σοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 13.800,00€

και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνω-

ρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακα-

ταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”.

Πληροφορίες, τεύχη και έντυπα για τη συμμετοχή στη δημοπρασία,

μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δη-

μαρχείου Βούλας, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 στη

Βούλα Αττικής, τηλ. 213 2020067 και από ώρα 09:30 έως 13:00 μέ-

χρι τις 20/8/2008.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 10-7-2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ.Πρωτ: 3896

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική προσφορά,

για την «προμήθεια ενός (1) καινούριου Ανατρεπόμενου Φορτηγού

Αυτοκινήτου, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 10t, έτους 2008» αρ.

προμήθειας 19/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133/08 απόφαση της

Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας

ανέρχεται στο ποσό των 95.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εγγύηση Συμμετο-

χής: 4.750 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 5η Σε-

πτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προ-

σφορών την 11:00, ώρα λήξης την 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και παραλαβής

αυτών, για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς των, προ-

σερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Πληροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όρ.)

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 10-7-2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ.Πρωτ: 3898

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτε-

χνική προσφορά, για την «προμήθεια ενός (1) καινούριου βυ-

τιοφόρου αυτοκινήτου, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 10t»

αρ. προμήθειας 23/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 131/08 από-

φαση της Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Εγγύηση Συμμετοχής: 6.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί,

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί

της οδού Ιθάκης 12, την 1η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα,

με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 και ώρα λή-

ξης την 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα

σχετικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και πα-

ραλαβής αυτών, για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφο-

ράς των, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Πληροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όρ).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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Την απουσία του ΙΓΜΕ και

άλλων αρμόδιων υπηρε-

σιών, οι οποίες είναι οι κα-

τεξοχήν αρμόδιοι φορείς

σε περιπτώσεις ρύπανσης

των υπόγειων υδάτων, επι-

σημαίνει με ερώτησή της

προς τους υπουργούς ΠΕ-

ΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εσω-

τερικών η βουλευτής περι-

φέρειας Αττι-

κής Εύη Χριστοφιλοπού-

λου, αναφερόμενη στην

πρόσφατη περίπτωση  μό-

λυνσης με αρσενικό σε πα-

ραλία της Αναβύσσου. 

Συγκεκριμένα, μετά τον σά-

λο που προκλήθηκε από

την αποκάλυψη για τη σο-

βαρή μόλυνση των υπογεί-

ων υδάτων σε παραλία της

Αναβύσσου, ανακοινώθηκε

ότι την περίπτωση θα ερευ-

νήσει το Ελληνικό Κέντρο

Θαλασσίων Ερευνών όσο

και η Ελληνική Ορνιθολογι-

κή Εταιρεία, όχι όμως και

το ΙΓΜΕ και οι αρμόδιες

υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ

και της Νομαρχίας Ανατολι-

κή Αττικής. 

Επειδή προτεραιότητα της

Πολιτείας είναι η άμεση

έρευνα για την προέλευση

του αρσενικού που βρέθηκε

στο νερό αλλά και η επί-

πτωσή του στον άνθρωπο,

η Εύη Χριστοφιλοπούλου

ζητά να κινητοποιηθούν οι

αρμόδιοι φορείς για να

απαντήσουν στα ερωτήμα-

τα. Παράλληλα, ζητά την

κατάθεση των  σχετικών

πορισμάτων, ώστε να ενη-

μερωθούν οι πολίτες, για

ένα θέμα που έχει σοβαρή

επίπτωση στη δημόσια

υγεία

Και ο βουλευτής 

Ντίνος Βρεττός

Ερώτηση στη Βουλή για το

ίδιο θέμα έκανε και ο βου-

λευτής Ντίνος Βρεττός, τονί-

ζοντας ότι: Μετά τις παρα-

λίες της Δυτικής Αττικής,

στον κατάλογο των ακατάλ-

ληλων παραλιών για κολύμ-

βηση, ήρθε να προστεθεί η

παραλία της Αναβύσσου, μια

πολυσύχναστη παραλία της

Αττικής.

Ερωτά δε τους αρμόδιους

Υπουργούς. “Ποιους ελέγ-

χους έχετε διατάξει για την

καταλληλότητα των παρα-

λιών της Αττικής”;

Έχουν ενεργοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες

στην έρευνα για τη μόλυνση 

σε παραλία της Αναβύσσου;
ερωτά η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελληνικό:10/7/08

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7728

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου του Δήμου Ελληνικού που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής. 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει μετά τις τροποποιή-

σεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/94, 2247/94, 2266/94, 2349/95,2527/97,

2738/99, 3051/02, 3146/03, 3174/03, 3200/03, 3260/04 και του Ν.3320/05.  

2. Την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν.2218/94, την παρ.3 του άρθρου 2 της υπ’αριθ.

33/06 Π.Υ.Σ., όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/03 (προκειμένου για

κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ) 

3. Την αριθ. 55/08 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής. 

4. Την αριθ. 12491/5/5/2008 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού (ΦΕΚ

1102/4/8/05 τευχ. Β’)  

Ανακοινώνει

Την πρόληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικού αριθμού  ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παρο-

δικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας για την

εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική

περίοδο.   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΔΕ 29 Οδηγών 1 4 μήνες

Αυτοκινήτων 

(Ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Για την ειδικότητα ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (Ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. – Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υπο-

ψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

– Πτυχίο Α΄ ή  Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδι-

κότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή 

– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας  Μηχανών

Αυτοκινήτου ή 

– Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ46Α΄) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτο-

κινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων

ΙΕΚ ή 

– Ηλεκτρολόγων Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

– Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

– Ηλεκτροτεχνική Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή 

– άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικό-

τητας.

Β.  Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα

προσόντα της προηγούμενη παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού

οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ, κα-

θώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπει-

ρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα

προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού

τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου)

ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1

του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική

άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα

προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού

τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψή-

φιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύ-

ναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του

Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια

οδήγησης  Γ΄+Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέ-

λεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υπο-

δικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επι-

βληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (ν.2207/94 αρθ. 4 παρ. 6)  

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να επιβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δι-

καιολογητικά επικυρωμένα: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στο οποίο να αναγράφεται

ο ακριβής βαθμός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση

που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φω-

τοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή

αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση:

Για τους απόφοιτους των ΙΕΚ: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας

στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκ-

δίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο πα-

ράρτημα του διπλώματος.    

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του

στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή 

Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητι-

κό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υπο-

ψήφιος κατέστη διπλωματούχος.  

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία την αρχικής κτή-

σης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της

άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρε-

σίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βε-

βαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:  

- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος

αδυναμίας καθώς και

- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην

οποία να δηλώνει την αρχική ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής

άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλο-

δαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας

του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλ-

λοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής». 

4.Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελληνικού, 25η

οδός και Πλ. Αγίας Τριάδας- Ελληνικό και ειδικότερα στο γραφείο Προσωπικού (Λιά-

νου Ειρ.-Φορτούνα Μαρ.) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την

επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες

εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχιακού κα-

ταστήματος  Ελληνικού, του ΚΕΠ Ελληνικού και Παραρτήματος Ελληνικού. 

Για τα επιμέρους δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη διαδικασία επιλογής και για

πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αντίγραφο της σχετικής ανακοίνω-

σης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Ελ-

ληνικού, του ΚΕΠ Ελληνικού και του Παραρτήματος Ελληνικού. 

Δ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας,

συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της Υπη-

ρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο

ΑΣΕΠ,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών

από την ανάρτησή τους. 

Για την υποβολή την ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο πο-

σού σαράντα (40) ευρώ.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κορτζίδης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΔΙΟΡΓΑ-

ΝΩΣΗ ΤΟΥ «ΜΑΡΑΘΩΝΙ-

ΟΥ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕ-

ΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Συνάντηση υψηλόβαθμων

στελεχών όλων των πρε-

σβειών από 27 χώρες –

μέλη της Ε.Ε. πραγματο-

ποιήθηκε (9/7) με πρωτο-

βουλία του τμήματος

Μορφωτικών Υποθέσεων

του Υπ. Εξωτερικών στο

ομώνυμο Υπουργείο.  

Ο πρέσβης Δημ. Τσικού-

ρης εκπροσωπώντας την

Υπουργό Εξωτερικών

Ντόρα Μπακογιάννη συ-

νεχάρη τον Δήμαρχο Μα-

ραθώνα Σπύρο Ζαγάρη,

γι’ αυτή του την πρωτο-

βουλία, δημιουργώντας

έναν νέο πολιτιστικό και

αθλητικό θεσμό, που

αγκαλιάζει τους νέους

όλης της Ευρώπης και δή-

λωσε ότι: «το Υπουργείο
Εξωτερικών, έχει θέσει
υπό την αιγίδα του την
πολύ σπουδαία αυτή διορ-
γάνωση»
Στα πλαίσια της συνάντη-

σης έγινε λεπτομερής πα-

ρουσίαση του προγράμμα-

τος (που εκπονήθηκε από

την Δημοτική Επιχείρηση

Ανάπτυξης Δήμου Μαρα-

θώνα) της δράσης «Μαρα-

θώνιος νέων της Ε.Ε.»

από τον Δήμαρχο  Σπύρο

Ζαγάρη.

Η Γεν. Γραμματεία Νέας

Γενιάς είναι επίσημος

υποστηρικτής και χρημα-

τοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και την Δη-

μοτική Επιχείρηση Μαρα-

θώνα.

«Είμαστε πολύ υπερήφα-
νοι, όχι μόνο γιατί η προ-
σπάθειά μας για την ανά-

δειξη του Μαραθώνα προ-
χωρά με μεγάλα βήματα
αλλά γιατί η πόλη μας, κα-
τόρθωσε να γίνει αποδε-
κτή, από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η πρότασή
της, για την δημιουργία
όχι απλά ενός πολυπολιτι-
σμικού και αθλητικού γε-
γονότος, αλλά ενός νέου
θεσμού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση», δήλωσε ο δή-

μαρχος Σπύρος Ζαγάρης.

«Μαραθώνιος νέων της Ε.Ε.»
μια πολυπολιτισμική συνάντηση στο Μαραθώνα!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

και γειτονικών Δήμων ο “Παπαφλέσσας”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου μας «ΜΕΣΣΗΝΙΑ-

ΚΟ ΓΛΕΝΤΙ» ή αλλιώς «ΓΙΟΡΤΗ  ΓΟΥΡΝΟΠΟΥΛΑΣ» στον αύλειο χώρο

του 1ου Γενικού Λυκείου Παλλήνης. Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε

κάθε προηγούμενο. Το εξαιρετικό servis του ΄΄ΠΑΡΙΖΙΕΝ΄΄, η πικάντικη

γεύση της γουρνοπούλας και των άλλων εδεσμάτων, τα άφθονα ποτά,

αλλά κυρίως η μουσική συνετέλεσαν ώστε οι παρευρισκόμενοι να ζήσουν

μια εξαιρετική βραδιά και να φύγουν ενθουσιασμένοι.

Στις 12 Ιουλίου 2008 ο Σύλλογός μας διοργάνωσε εκδρομή για την πα-

ρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «ΒΑΤΡΑΧΟΙ» του Αριστοφάνη

από το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο.  Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στους

συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική παράσταση και ταυ-

τόχρονα να απολαύσουν μια υπέροχη εκδρομή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αισθάνεται την ανάγκη να ευχα-

ριστήσει τα μέλη και τους φίλους για τη συμμετοχή τους και να υποσχε-

θεί ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ακόμα καλύτερες εκδηλώσεις

που όχι μόνο θα αναδεικνύουν την κληρονομιά και τα έθιμά  μας, αλλά

ταυτόχρονα θα αναβαθμίζουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist 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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΡΕΩΣ 5 - ΒΑΡΚΙΖΑ 166 72 ΤΗΛ. 210 8976076 ΚΙΝ.697 3037222

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής στο δικό σας

χώρο. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

στο τηλέφωνο 69477.98010

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (Σκρίνιο, κρεβατο-

κάμαρα, τραπεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντι-

κείμενα εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.210-8954037.

ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ Studio

Ρηνιώ στη νήσο Τέλενδο Καλύμνου. Τηλ.

6972780236.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση  

Mini-Market
ΜΠΙΖΟΥ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Λόγω αλλαγής

κατοικίας. Τηλ. 22910 25047 περιοχή ΛΑΓΟΝΗΣΙ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008, ώρα 9.30πμ. 

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συ-

ζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΒΡΑΜΙΔΗ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Η Σύζυγος Ευτυχία

Τα τέκνα: Μιχάλης και Αγγελική, Νίκη και Γιώργος

Τα εγγόνια: Γεωργία και Ανδρέας, Γιώργος, Γιώργος, Ιωακείμ

Ο Αδελφός Πρόδρομος Αβραμίδης, τα ανιψια, οι λοιποί συγγενείς



...για την υγειά μας

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδι-

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101
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ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αερο-

δρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

Η EXPOWORK, στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξής της στο χώ-

ρο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων στην οργάνωση εκ-

θέσεων και συνεδριάσεων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στην

περιοχή Αεροδρομίου, δίνοντας έμφαση στο εξειδικευμένο και

διαρκώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ  (Κωδικός θέσης: CS )

Βασικά καθήκοντα θέσης:

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την σωστή και αποτελεσμα-

τική ενημέρωση των εκθετών, όσον αφορά στο εύρος των υπηρε-

σιών της εταιρείας, στην παροχή πληροφοριών, στην επίλυση απο-

ριών, στην λήψη παραγγελιών καθώς και στην προώθηση των ανα-

γκών των Εκθετών στα αρμόδια συνεργεία.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με κατεύθυνση στο Marketing

ή Διοίκηση επιχειρήσεων.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Σημαντική εξοικείωση και ευχέρεια χρήσης των εφαρμογών

Microsoft Office. 

– Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών θα θεωρηθεί επι-

πλέον προσόν.

– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

– Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Προσφέρονται:

– Σταθερές μηνιαίες αποδοχές.

– Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ.

– Έξτρα ιδιωτική νοσοκομειακή ασφάλιση.

– Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση.

– Bonus παραγωγικότητας.

– Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο επαγγελματι-

κό χώρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 1204000, 211 1204010, υπόψιν  κα.

Γρηγορίου Έφη

Αποστολή βιογραφικών: expowork@expowork.gr ή στο φαξ +30

211 1204004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙ-

ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ αναζητά για τη Μονάδα Χρόνιας Αι-

μοκάθαρης στην Παλλήνη:

Υπάλληλο Υποδοχής-Γραμματειακής Υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα:

– Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ

– Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

– Αριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο epaizis@mesogeios.gr

ή στο fax 210 9415.257.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Καλά νέα μαθαίνουμε για τα  αποτελέ-

σματα στην θεραπεία των καρκινικών

όγκων, που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο

να ακτινοβοληθούν· η νέα μέθοδος της

ογκομετρικής θεραπείας (Tomotherapy –

RapidArc TM). 

«Η Ογκομετρική θεραπεία, Tomotherapy

(10-15 λεπτά) & RapidArc TM (μικρότερη

από 2 λεπτά) είναι μια καινοτόμος - πρω-

τοποριακή μέθοδος ακτινοθεραπείας που

ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα,

καθώς μέσα στο ίδιο μηχάνημα υπάρχει

γραμμικός επιταχυντής και αξονικός το-
μογράφος» τόνισε ο πρόεδρος της  Ελ-

ληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής

Ογκολογίας Παναγιώτης  Παντελάκος*,

στο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθερα-

πευτικής Ογκολογίας (19 - 22/6).

«Είναι ένα ακόμη ισχυρό όπλο,  στον πό-

λεμο κατά του καρκίνου, καθώς επιτρέπει

-με ακρίβεια μικρότερη του ενός χιλιο-

στού -την ακτινοβολία και θεραπεία

όγκων, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν δύ-

σκολο να χτυπηθούν με τις κλασσικές τε-

χνικές», εξήγησε Παν. Παντελάκος.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ –ΠΑΡΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Παλαιότερα  ακτινοβολούσαν τον όγκο

με ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας, σταθε-

ρής έντασης  με 2-4 πεδία (γωνίες ακτι-

νοβολίας) και τοποθετούσαν για την προ-

στασία των, γύρω από τον όγκο, υγιών

οργάνων ειδικά μολύβια (blocks). 

Η μέθοδος ήταν περιορισμένης ακρίβει-

ας, με μεγάλα περιθώρια γύρω από τον

όγκο στόχο, ώστε να είναι σίγουρο ότι θα

ακτινοβοληθεί το σύνολο του όγκου.

Ετσι δυστυχώς ακτινοβολούνταν ανα-

γκαστικά και υγιείς ιστοί, που βρίσκονταν

γύρω από τον όγκο. Έτσι προκειμένου να

προστατεύσουν τους υγιείς ιστούς μείω-

ναν την δόση, με αποτέλεσμα να μην

έχουμε  ολοσχερή καταστροφή του

όγκου.

Με την  εξέλιξη της τεχνολογίας είχαμε

μέχρι σήμερα τη δυναμική τεχνική IMRT

που επέτρεψε να γίνεται σχεδιασμός με

ακόμη περισσότερα πεδία, και μεγαλύτε-

ρη ακρίβεια (2 χιλιοστά) αλλά και ακόμη

μικρότερο χρόνο θεραπείας 5 – 10 λεπτά.

Με τη νέα τεχνική της ογκομετρικής θε-

ραπείας ( IGRT, δηλαδή ακτινοθεραπεία

καθοδηγούμενη από εικόνες) επιτυγχά-

νουμε την ακτινοβόληση του όγκου από

πάρα πολλά πεδία μεταβλητής έντασης

με υψηλή ακρίβεια μικρότερη του 1 χι-

λιοστού, όταν συνδυάζεται με σύστημα

On Board Imager. 

Έτσι χάρις στον καθοδηγούμενο από

ηλεκτρονικό υπολογιστή γραμμικό επιτα-

χυντή και το διάφραγμα η δόση ακτινο-

βολίας επικεντρώνεται στον όγκο και

δεν έχουμε δυσάρεστες παρενέργειες

στους γειτονικούς υγιής ιστούς. 

Η   καθημερινή λήψη εικόνων από τον

αξονικό τομογράφο επιτρέπει όχι μόνο

την ακριβή επανατοποθέτηση του ασθενή

σε κάθε συνεδρία, αλλά και την προσαρ-

μογή του πλάνου της ακτινοθεραπείας

στην περίπτωση ανατομικών αλλαγών

του ασθενή η συρρίκνωση του όγκου.

Μια ακόμη επιπλέον βοήθεια είναι και το

σύστημα RPM σύστημα που βοηθά τον

συγχρονισμό της ακτινοβολίας με την

αναπνοή του ασθενή ώστε η ακτινοβολία

να πέφτει πάντα στον όγκο στόχο ανε-

ξάρτητα από τις κινήσεις που προκαλού-

νται από την αναπνοή. 

Σήμερα, ο συνδυασμός των παραπάνω

τεχνικών  IMRT & IGRT σε συνδυασμό με

την εξέλιξη της υπολογιστικής τεχνολο-

γίας κατέστησαν δυνατή την επαναστατι-

κή τεχνική θεραπείας RapidArcTM. 

Η τεχνική ακτινοθεραπείας RapidArcTM,

είναι μια ογκομετρική θεραπεία με τόξα

διαμορφούμενης  έντασης και δίδει μια

τρισδιάστατη κατανομή δόσης με υψηλή

ακρίβεια σε μια μόνο περιστροφή 360

μοιρών του γραμμικού επιταχυντή κατά

την οποία διαμορφώνεται σε κάθε γωνία-

πεδίο το σχήμα του προς ακτινοβολία

όγκου, και αυξομειώνεται ή ακτινοθερα-

πευτική δόση.

Έτσι, ο όγκος ακτινοβολείται τρισδιά-

στατα με υψηλή ακρίβεια μικρότερη του

1 χιλιοστού, με πολλαπλά πεδία μετα-

βλητής έντασης σε πολύ μικρό χρονικό

διάστημα μικρότερο των 2 λεπτών (χρό-

νος μικρότερος από τον χρόνο αναπαρα-

γωγής των καρκινικών κυττάρων).

Η νέα τεχνική υπόσχεται  υψηλότερους

ρυθμούς ίασης ασθενών με καρκίνο, πε-

ρισσότερους ασθενείς προς θεραπεία

(μείωση σε λίστες αναμονής)  και μείωση

της πιθανότητας της κίνησης (αλλαγή θέ-

σης) του ασθενούς κατά την θεραπεία.

Σήμερα στην Ευρώπη 2 κέντρα άρχισαν

θεραπείες με την νέα τεχνική

(RapidArcTM).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ RapidArc TM

➢ Κατάλληλη τεχνική για όλους τους

όγκους που θεραπεύονται με την ακτινο-

θεραπεία.  Προς το παρόν έρευνες έχουν

δείξει θετικά αποτελέσματα σε όγκους

λεκάνης (προστάτη, μήτρα, παχύ έντε-

ρο...), σε όγκους κεφαλής τραχήλου, σε

όγκους εγκεφάλου και όγκους βάσης

κρανίου.  Περισσότερες έρευνες γίνονται

και σε άλλες περιοχές θεραπείας καθώς

και σε παιδιά όπου η τεχνική RapidArcTM

έχει σπουδαίο ρόλο για σημαντική μείω-

ση ακτινοβόλησης υγιών ιστών.

➢ Κατάλληλη τεχνική θεραπείας για θε-

ραπεία όγκων σε πρώιμο στάδιο, σε προ-

χωρημένα στάδια καθώς και για παρηγο-

ρητικές θεραπείες.  

Ο σκοπός της θεραπείας στα πρώιμα στά-

δια είναι συνήθως ιάσιμος και η τεχνική

RapidArcTM σίγουρα βελτιώνει την πιθα-

νότητα ίασης.  

Με την τεχνική RapidArcTΜ μειώνεται

σημαντικά η ακτινοβόληση υγιών οργά-

νων και ιστών ενώ ταυτοχρόνως αυξάνε-

ται η στόχευση του όγκου. 

➢ Επίσης σύμφωνα με τις αρχές της

ακτινοβιολογίας περισσότερα  ογκολογι-

κά κύτταρα «σκοτώνονται» όταν ακτινο-

βολούνται σε χρόνο μικρότερο των 2 λε-

πτών.

ΣΕ  ΠΟΙΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ  ΚΑΡΚΙΝΟΥ  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η Ογκομετρική Θεραπεία προτείνεται

από τους γιατρούς σε ασθενείς που

έχουν ανάγκη μια σύνθετης ακτινοβόλη-

σης,  η οποία με τις κλασσικές τεχνικές

δεν μπορούν να πραγματοποιηθεί.

Αφορά κυρίως τους όγκους του εγκεφά-

λου, της οτο-ρινο-λαρυγγικής περιοχής,

του πνεύμονα, της περιοχής του μεσοθω-

ρακίου, του προστάτη, γυναικολογικούς

όγκους, σαρκώματα μαλακών μορίων η

οστών, παρασπονδυλίους όγκους, νευρά-

ξονα καθώς επίσης και ολικές ακτινοβο-

λήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

ΜΟΡΦΩΝ    ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία

που υπάρχουν  από το σύνολο των ασθε-

νών που θεραπεύτηκαν από καρκίνο το

40%  υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία (μό-

νο η ως συνδυασμένη θεραπεία) το 49%

χειρουργήθηκε και το 11% υποβλήθηκε

σε χημειοθεραπεία (μόνο η ως συνδυα-

σμένη θεραπεία).

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, καθώς η

τομοθεραπεία άρχισε να εφαρμόζεται

από  το 2003, δείχνουν ότι παρατηρείται

δραστική μείωση των δυσάρεστων παρε-

νεργειών της ακτινοθεραπείας με ενθαρ-

ρυντικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τον

τοπικό έλεγχο της ασθένειας.

Να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος του

κόστους της θεραπείας ενός ογκολογι-

κού ασθενή που υποβάλλεται σε ακτινο-

θεραπεία είναι 3000 ευρώ, ενώ τα 7.000

ευρώ φτάνει αυτού που χειρουργείται και

17.000 ευρώ αυτού που υποβάλλεται σε

χημειοθεραπεία.

Η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη από 56

γραμμικούς επιταχυντές και φυσικά Μη-

χανήματα τεχνικής (RapidArcTM.).

* Ο Παναγιώτης Παντελάκος είναι Πρόεδρος

της  Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτι-

κής Ογκολογίας, τηλ  6942472500

Νέα ελπιδοφόρα μέθοδος 

ογκομετρικής θεραπείας
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Εργασιακή «καταιγίδα». Επίκειται ύστερα από την από-

φαση “βόμβα”, που πάρθηκε από συμβούλιο υπουργών

απασχόλησης στις Βρυξέλλες για το ωράριο και τους

συμβασιούχους. 

Το σχέδιο της απόφασης λέει πως ο χρόνος εργασίας

μπορεί να αυξηθεί από 48 ώρες σε 60 ακόμη και 65, εφό-

σον ”συμφωνήσουν” οι κοινωνικοί εταίροι. Όταν την συμ-

φωνία των υπουργών την επικυρώσει το ευρωπαϊκό κοι-

νοβούλιο τότε θα ανοίξει η πόρτα της σταδιακής εφαρ-

μογής παρά τις αντιρρήσεις και την αποχή της Φάνης

Πάλλη Πετραλιά. 

Είναι βέβαιο πως οι εργοδότες θα εκβιάσουν την “συναί-

νεση” των εργαζομένων εκμεταλλευόμενοι τις αυξανόμε-

νες ανάγκες των αλλά και τον φόβο της ανεργίας. 

Το κίνημά μας καταδικάζει την απάνθρωπη αυτή συμφω-

νία που γυρίζει πίσω τους λαούς στις συνθήκες της προ-

καταπιλιστικής συσσώρευσης, και καλεί τους Έλληνες

πολίτες να αντισταθούν και να μην επιτρέψουν στην Κυ-

βέρνηση αλλά και σ΄ αυτές που θα ακολουθήσουν να

εφαρμόσουν την ντερεκτίβα του βελγικού μεσαίωνος. 

Εργασιακή «καταιγίδα»

Μηνύσεις από τη Νομαρχία 

σε επιχειρήσεις

για αγορανομικές παραβάσεις

Μετά από ελέγχους που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρε-

σίες η Νομαρχία προχώρησε σε υποβολή μηνύσεων και επιβολή

προστίμων για τις παρακάτω αγορανομικές παραβάσεις:
DIA HELLAS (Σούπερ μάρκετ): Δείγμα «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», Lot. MK/A2,

COD:105, το οποίο εμφιαλώνεται στην Ελλάδα για την ανωτέρω

εταιρία, βρέθηκε νοθευμένο με ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη.

ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Σούπερ μάρκετ): Δείγμα «Τσουρέκι με γέ-

μιση πραλίνα-ΓΑΛΑΞΙΑΣ», το οποίο συσκευάζεται στην Ελλάδα για

την ανωτέρω εταιρία, βρέθηκε μη κανονικό τόσο ως προς την επισή-

μανση, όσο και επειδή ενώ αναγράφει ότι είναι παρασκευασμένο «με

παραδοσιακά υλικά», περιέχει συντηρητικό προπιονικό οξύ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, Στ. Γονατά

5, Περιστέρι: Δείγμα «Κουραμπιέδες αμυγδάλου», βρέθηκε μη κανο-

νικό ως προς την επισήμανση.

ΗΛ. & Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-

ΣΤΙΚΗΣ, 38ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ν. Πέραμος: Δείγμα «Κου-

ραμπιέδες αμυγδάλου», βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επισή-

μανση.

VINJKO S.A., Γ. Γεννηματά, Θέση μαντρί Λογοθέτη, Μάνδρα-Μα-

γούλα Αττικής: Δείγμα μαργαρίνης «Margarine-Remia vital» Prod:05-

2007, Exp.:05-2008, Lot.:7149 07:30, βρέθηκε μη κανονικό ως προς

την επισήμανση.

ΒΑΣΑΚΗ-ΚΑΖΑΚΙΔΗ ΑΕΒΕ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,

Πάροδος Δογάνης 2, Σέρρες: Δείγμα «Παραδοσιακός κουραμπιές

αμυγδάλου», βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση και διό-

τι ενώ αναγράφει ότι περιέχει βούτυρο, αυτό δεν ανιχνεύτηκε στο

δείγμα.

TOI & MOI ΑΒΕΕ, Πίνδου 58 & Μήδειας, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής:

Στην εταιρία επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000 διότι διενεργούσε προ-

σφορές υποδημάτων στο υποκατάστημά της στο FACTORY OUTLET

στο εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου Αθηνών (στα καταστήματα αυτά

απαγορεύονται οι προσφορές).

ROLLINI AE, Λ. Κατσώνη 16, Δάφνη Αττικής: Στην εταιρία επιβλή-

θηκε πρόστιμο €1.000 διότι διέθετε προς πώληση εμπορεύματα τρέ-

χουσας περιόδου στο υποκατάστημά της στο FACTORY OUTLET

στο εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου Αθηνών (στα καταστήματα αυτά

απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων τρέχουσας περιόδου).

Πρόστιμα ύψους € 1 350

000 επιβλήθηκαν για παρα-

βάσεις διατάξεων περί προ-

στασίας καταναλωτή στον

κλάδο της εναλλακτικής

σταθερής τηλεφωνίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος και ο Γενι-

κός Γραμματέας Κατανα-

λωτή Γιάννης Οικονόμου

έδωσαν στην δημοσιότητα

πρόστιμα, που επέβαλαν,

έπειτα από εισήγηση της

Διεύθυνσης  Προστασίας

Καταναλωτή του Υπουργεί-

ου Ανάπτυξης. 

Αυτό έγινε ύστερα από κα-

ταγγελίες καταναλωτών,

που της υποβλήθηκαν το

διάστημα 1/10/2007 –

31/3/2008 σχετικά με παρό-

χους εναλλακτικής σταθε-

ρής τηλεφωνίας, σε εφαρ-

μογή των διατάξεων του ν.

2251/1994, όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει, εξέδωσε,

σε βάρος έξι (6) εταιρειών

σταθερής τηλεφωνίας,

τριάντα (30) αποφάσεις με

τις οποίες επέβαλε σε

εφαρμογή του άρθρου 13α,

παρ. 2 του Νόμου 2251/94,

χρηματικά πρόστιμα συνο-

λικού ύψους € 1.350.000

για παράβαση των άρθρων

4 (Εμπορία από απόσταση

αγαθών και υπηρεσιών,

πλην των χρηματοοικονομι-

κών υπηρεσιών) και 9δ (Πα-

ραπλανητικές πράξεις).

Η υπηρεσία δε, θα προχω-

ρήσει το επόμενο διάστημα

στην διεκπεραίωση καταγ-

γελιών για την περίοδο από

Απρίλιο του 2008 και μετά.

Ετσι:

Η FORTHNET έχει 8 καταγ-

γελίες (πρόστιμο 280.000 €)

για τις διατάξεις (αρθρο 4/§8,

καθυστέρηση ενεργοποίη-

σης) και άρθρο 9δ/§1, εδ.β’

(παραπλάνηση σχετικά με

την διαθεσιμότητα της υπη-

ρεσίας).

Η HELLAS ON LINE έχει 4

καταγγελίες 9160.000 πρό-

στιμο) για τις διατάξεις (αρ-

θρο4/§8, καθυστέρηση ενερ-

γοποίησης) & άρθρο 4/

4 για ενεργοποίηση χωρίς τη

συγκατάθεση του καταναλω-

τή) (270.000 πρόστιμο) για

καθυστέρηση ενεργοποίησης

(αρθ.4/§8) για ενεργοποίηση

χωρίς τη συγκατάθεση του

καταναλωτή (αρθ.4/§4) και

παράδοση αντιγράφου σύμ-

βασης (παρ. 4/§ 9).

Η TELEDOME έχει 4 καταγ-

γελίες με 200.000€ πρόστιμο

για καθυστέρηση ενεργοποί-

ησης και ενεργοποίηση χω-

ρίς τη συγκατάθεση του κα-

ταναλωτή.

Η TELLAS έχει 3 καταγγε-

λίες με 130.000 € για ενερ-

γοποίηση χωρίς τη συγκατά-

θεση του καταναλωτή και κα-

θυστέρηση ενεργοποίησης.

Η VIVODI έχει 5 καταγγελίες

με 310.000 € για ενεργοποί-

ηση χωρίς τη συγκατάθεση

του καταναλωτή και καθυ-

στέρηση ενεργοποίησης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος και ο Γενι-

κός Γραμματέας Κατανα-

λωτή Γιάννης Οικονόμου

έκαναν δηλώσεις για το θέ-

μα λέγοντας μεταξύ άλ-

λων: “Οι επαναλαμβανόμε-
νες καταγγελίες πολιτών
για θέματα που άπτονται
της αγοράς εναλλακτικών
παροχών σταθερής τηλε-
φωνίας αποδεικνύουν ότι η
αγορά αυτή λειτουργεί με
στρεβλώσεις και πολλά
προβλήματα.
...Σε ορισμένες μάλιστα πε-
ριπτώσεις παρατηρήθηκε
από τη πλευρά ορισμένων,
διάθεση ακραίας εκμετάλ-
λευσης καταναλωτών, που
είτε λόγω ηλικίας, είτε λό-
γω μη εξοικείωσης με τις
υπηρεσίες αυτές ήταν σε
προφανή αδυναμία να αξιο-
λογήσουν σωστά αυτά που
τους παρουσιάζουν οι εκ-
πρόσωποι των εταιριών.

Πρόστιμα σε εταιρίες τηλεφωνίας 

για εξαπάτηση καταναλωτών

Συνεργεία μόνιμων ελε-

γκτών της Διεύθυνσης τι-

μών Παροχής Υπηρεσιών

της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου διενήργησαν σε

212 επιχειρήσεις το μήνα

Ιούνιο και βγήκανε λαυρά-

κια, αφού κατά κόρον οι πα-

ραβάσεις αφορούν υπερτι-

μημένες εισπράξεις (πάνω

από τον τιμοκατάλογο) και

παντελή έλλειψη τιμοκατα-

λόγου.

Στις επιχειρήσεις επιβλήθη-

καν πρόστιμα και παραπέμ-

φθηκαν  στον Εισαγγελέα

για την εφαρμογή των ορι-

ζόμενων από τη νομοθεσία

περαιτέρω κυρώσεων. 

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης  Γιώργου Βλάχου

ορκίστηκε (17 Ιουλίου) και ανέλαβε τα καθήκοντα ο νέος

Συνήγορος του Καταναλωτή  Ευάγγελος  Ζερβέας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος συναντήθηκε με τον

απερχόμενο αναπληρωτή Συνήγορο του Καταναλωτή

Γιώργο Δίελλα τον οποίο  ευχαρίστησε για τη συνεργασία

και συνεχάρη για την μέχρι σήμερα προσφορά του. 

Νέος Συνήγορος Καταναλωτή

ο Ευάγγελος Ζερβέας

Πρόστιμα σε

επιχειρήσεις. 

Πρωτιά οι

καφετέριες 

και εστιάσεις

αναψυχής

Τη Συντήρηση των οδών

Αγ. Μαρίνας (από Λ. Μαρα-

θώνος έως Λ. Ποσειδώ-

νος), οδού 102 (από Λ. Μα-

ραθώνος έως την οδό Σο-

λωμού), Χρυσοστόμου

Σμύρνης (από το ύψος της

εκκλησίας του Αγ. Ιωάννη

έως την οδό Τύχης) και Αε-

ροπορίας (από Λ. Μαραθώ-

νος έως την παραλία), ψή-

φισε το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο προϋπολογισμού

100.000€ και αναδείχθηκε

και ο εργολάβος που θα

εκτελέσει το έργο.

Με την εργολαβία αυτή

προβλέπεται να γίνουν ερ-

γασίες βελτίωσης και οδο-

στρωσίας συνολικού μή-

κους 1000 μ. και μέσου

πλάτους 5,00μ. περίπου.

Το έργο προβλέπεται να

ολοκληρωθεί σε 2 μήνες

και χρηματοδοτείται από

πόρους της Νομαρχίας.

Ακόμη ψηφίστηκε το έργο

«Συντήρηση Λ. Ποσειδώ-

νος και αναβάθμιση παιδι-

κών χαρών Δήμου Ν. Μά-

κρης» προϋπολογισμού

235.000€, και αναδείχθηκε

ο ανάδοχος που θα αναλά-

βει το έργο. 

Με την εργολαβία αυτή

προβλέπεται να γίνουν ερ-

γασίες οδοποιίας συνολι-

κού μήκους 3000 μ. και μέ-

σου πλάτους 5,00μ περίπου

στην Λ. Ποσειδώνος στα

τμήματα από Αργυράς

Ακτής έως Τρίτωνος, από

Θέτιδος έως Μ. Ασίας, από

Ποσειδώνια έως Σάββα Πα-

παπολίτη, από Απόλλωνος

έως Αφροδίτης καθώς και

σε παρόδιους της Λ Ποσει-

δώνος.

Εργα συντήρησης θα γί-

νουν και στις παιδικές χα-

ρές που προβλέπεται να

ολοκληρωθουν σε 3 μήνες

και χρηματοδοτούνται από

πόρους της Νομαρχίας.

Συντηρήσεις οδών και παιδικών χαρών 

στη Νέα Μάκρη

με χρηματοδότηση της Νομαρχίας



Με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επι-

τυχία ολοκληρώθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο

Ιππασίας, στο Μαρκόπουλο, το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Παίδων Υπερπήδησης Εμπο-

δίων και ο διεθνής αγώνας εφήβων. Οι ξένες

αποστολές των 12 χωρών έμειναν απόλυτα

ευχαριστημένες από την φιλοξενία, αλλά

και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το

οποίο παρουσίασε μεγάλο ανταγωνισμό. 

Στο Ατομικό Αγώνισμα ο Έλληνας αθλητής,

Παναγιώτης Φρατζής δεν άντεξε την πίεση

και στην τελευταία πέμπτη διαδρομή του ση-

μείωσε 8 βαθμούς ποινής, που του έδωσαν

τελικά την 5η θέση, μαζί με άλλους τέσσερις

ιππείς, σε σύνολο 49 ιππέων και αμαζόνων.

Μία 5η θέση που είναι η καλύτερη έως τώρα

για Έλληνα αθλητή στα τρία Ευρωπαϊκά

Πρωταθλήματα Παίδων. Πολύ καλή παρου-

σία είχε και ο 14χρονος Δημήτρης Μπάσ-

δρας με τη Neksia, που στους δύο τελευταί-

ους γύρους σημείωσε μόλις 4 βαθμούς και

με συνολικά 20 βαθμούς ποινής στους πέντε

γύρους κατέλαβε την 14η θέση μαζί με άλ-

λους τέσσερις ιππείς. Η τρίτη Ελληνίδα αμα-

ζόνα, που συμμετείχε στον τελικό, ήταν η

Αντωνία Ποντίκη με την Mirabelle du Theil,

που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και με

συνολικά 53 βαθμούς ποινής στους πέντε

γύρους πήρε την 27η θέση. 

Νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Κατηγο-

ρία Παίδων αναδείχθηκε η Ιταλίδα

Francesca Arioldi με τον Baldo della Loggia,

που ήταν η μοναδική από τους 49 συμμετέ-

χοντες που έκανε πέντε άπταιστες διαδρο-

μές κερδίζοντας δίκαια τον τίτλο. Το ασημέ-

νιο μετάλλιο κέρδισε ο περυσινός Πρωτα-

θλητής Ευρώπης, Βρετανός Graham

Gillepsie με την Ara 12, μετά από αγώνα

διαβάθμισης που έκανε με άλλες δύο αμαζό-

νες, για την 2η θέση. 

Μετά τους πέντε γύρους τρεις αθλητές ισο-

βάθμησαν στη 2η θέση με 4 βαθμούς. Στο

μπαράζ ο 13χρονος Βρετανός αθλητής είχε

άπταιστη και τον καλύτερο χρόνο, 38,92. Το

χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Βελγίδα

Vicky van de Poel με τον Whisper με επίσης

άπταιστη και χρόνο 39,80 στο μπαράζ. 

Στις ειδικές βραβεύσεις, ο Παναγιώτης Φρα-

τζής και η Ιταλίδα Francesca Arioldi από το

Ευρωπαϊκό Παίδων και η Τουρκάλα Dilara

Yurttutan και οι Εμμανουέλλα Ερρέρα και

Μόνικα Μαρτίνη από το διεθνή αγώνα εφή-

βων, αναδείχθηκαν καλύτεροι  ξένοι και Έλ-

ληνες αθλητές αντίστοιχα και ως βραβείο

τους απονεμήθηκαν από ένα πανέμορφο πο-

δήλατο της χορηγού εταιρείας Jeep. 

Η Αλεξάνδρα Παράσχη, που συμμετείχε στο

διεθνή αγώνα εφήβων και η Αντωνία Ποντί-

κη κέρδισαν τα Έπαθλα Ιππολύτη της Estee

Lauder για την καλύτερες εμφανίσεις αμα-

ζόνας και αλόγου. 

ΙΠΠΙΚΑ
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Ενα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και συνάμα ιδιαίτερα αναγκαίο

για τα παιδιά της πόλης, ακούγεται το “Αθλοχώροι στη γειτονιά”,

που έχει προαναγγελθεί και έγινε ήδη η ενημέρωση στους καθηγη-

τές Αγωγής, που θα εργασθούν σ’ αυτό. Το πρόγραμμα «Αθλοχώροι

στη Γειτονιά» είναι πιλοτικό και θα εφαρμοστεί σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη. 

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα

προγράμματα του μαζικού αθλητισμού με την κεντρική ευθύνη και

χρηματοδότηση της Γ.Γ.Α σε συνεργασία με τους Δήμους. Θα υλο-

ποιείται τις καθημερινές μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και το

Σάββατο το πρωί, σε επιλεγμένους «αθλοχώρους» σχολικών συ-

γκροτημάτων. 

Η ενημέρωση έγινε από  τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού παρου-

σία  του Υφυπουργού  Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη και του Γενικού

Γραμματέα Αθλητισμού Σταύρου Δουβή.  

Στην ομιλία του προς τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ο Γ. Ιωαννί-

δης τόνισε μεταξύ άλλων: 

«Ο επαγγελματικός αθλητισμός προσφέρει τα μέγιστα στο να προ-

σελκύει τα νέα παιδιά, λειτουργεί ως «κυψέλη», αλλά ο ερασιτεχνι-

κός αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της παιδείας και η σωματική άσκη-

ση βελτιώνει σημαντικά την υγεία. 

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα που αρχίζει, πρωταρχικό στόχο έχει

να παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία και το απόγευμα, ώστε να γυ-

μνάζονται τα παιδιά μας.  

Θα λειτουργήσει αρχικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι

χώροι παιχνιδιού και άθλησης στις γειτονιές είναι περιορισμένοι. 

Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους Δήμους και

τα σχολεία, αλλά η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται αποκλει-

στικά από εσάς τους γυμναστές. Αν το πρόγραμμα πετύχει, θα επε-

κταθεί. Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε αθλητικά προγράμμα-

τα για τα παιδιά μας». 

Επιτυχίες οι παίδες 

στο Ευρωπαϊκό

Παρατείνεται μέχρι τον

Οκτώβριο η έκθεση-ιστορικό

αφιέρωμα στον πρωταθλητή

του μεσοπολέμου Ιωάννη

Σκιαδά, που διοργανώθηκε

στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέ-

χνης, στην Παιανία, για να

τιμηθεί η 64η επέτειος της

μνήμης του. 

Η παράταση αποφασίσθηκε

ύστερα από τις συνεχιζόμε-

νες επισκέψεις και από την

έκφραση του ενδιαφέροντος

πολλών παραγόντων της

αθλητικής και πολιτιστικής

ζωής, που είχαν την ευκαι-

ρία στην έκθεση να εποικοι-

νωνήσουν με σπάνιες ιστο-

ρικές στιγμές των προπολε-

μικών ολυμπιακών αγώνων

και των βαλκανιάδων, μέσα

από άγνωστα φωτογραφικά,

έγγραφα, έντυπα και χειρό-

γραφα ντοκουμέντα του τι-

μώμενου βαλκανιονίκη.

Πρόσφατα την έκθεση επι-

σκέφθηκαν επιφανή μέλη

της αμερικανικής ομογένει-

ας, δημοσιογράφοι του ημε-

ρήσιου τύπου, διοικητικά

συμβούλια αθλητικών σωμα-

τείων, εκπρόσωποι τοπικών

συμβουλίων νέων, κ.ά.

Ολοκληρώθηκε το 1ο Κύπελλο Υδα-

τοσφαίρισης (13 Ιουλίου) Μίνι Παίδων

(1996 και νεότερων) που διοργάνωσε

ο ΝΟ Βουλιαγμένης στη μνήμη του

αθλητή του Λώρη Βουτσίνου από 11

έως 13/7/2008.

Η Ομάδα του ΝΟΒ κατέκτησε αήττητη

το Κύπελλο νικώντας στον μεγάλο

τελικό την ομάδα του ΑΟΠ Φαλήρου

με  8-4. 

Στο μικρό τελικό ο Ολυμπιακός νίκησε

τον Πανιώνιο ΓΣΣ με 13-6.

Η σύνθεση της ομάδας: Σιδέρης, Κό-

λιας, Τούλης, Φούρλας, Χαλιάσος,

Μαυρωτάς, Καλογεράκος, Σαρίδης,

Τόκας, Κουταλίδης, Γιούρλας, Καπε-

τανάκης, Πρωτοπαππάς, Μασμανί-

δης, Καλογερόγιαννης, Παπαδημη-

τρακόπουλος. 

Προπονητής είναι ο Φίλιππος Σακέλ-

λης και έφορος ο Βασίλης Δρακάτος 

Η τελική κατάταξη:

1. ΝΟΒ

2. ΑΟΠΦ

3. ΟΣΦΠ

4. ΠΓΣΣ

5. ΝΟ Χανίων

6. Νηρέας Γέρακα

7. Ηλυσιακός ΑΟ 

8. ΝΟΒ Β’ 

Μετά το τέλος των αγώνων οι παλιοί

συναθλητές του αξέχαστου Λώρη, Φί-

λιπππος Σακέλλης, Στέλιος Πρωτονο-

τάριος, Φίλιπππος Σακέλλης, Γιώργος

Χατζηδάκης, Παναγιώτης Ψαρρέας,

Γιώργος Κατσαούνης και Άγγελος Αγ-

γελίδης, απένειμαν αναμνηστική πλα-

κέτα στον κύριο Νίκο Βουτσίνο, πατέ-

ρα του συναθλητή τους.

Ο πατέρας Βουτσίνος έκανε και την

απονομή του Κυπέλλου στην ομάδα

του ΝΟΒ οι παίκτες του οποίου παρέ-

λαβαν το κύπελλο και πριν πέσουν

στο νερό για να πανηγυρίσουν φώνα-

ξαν: "Για τον Λώρη".

"1ο Κύπελλο υδατοσφαίρισης σε μνήμη Λώρη Βουτσίνου"

Νικητής ο  ΝΟ Βουλιαγμένης 

B' Όμιλος Νότου 

Γ’ Εθνικής Ανδρών

Στο κολυμβητήριο του ΝΟΒ φιλοξε-

νείται το τριήμερο 18-20 Ιουλίου ο B'

Όμιλος Νότου του Πρωταθλήματος

της Γ' Εθνικής ανδρών.

Σε αυτόν συμμετέχουν οι ομάδες:

Α.Ε. Χαϊδαρίου, Α.Ο. Βετεράνοι,

Ν.Α.Ο Πόρτο Ράφτη, Ν.Ο Αργοστολί-

ου, Α.Ο. Νηρέας Γέρακα και ο Ν.Ο.

Μεσόγειος του μεγάλου Γιώργου

Μαυρωτά.

«Αθλοχώροι στη Γειτονιά» 
Πιλοτικό πρόγραμμα σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη

Οκτώ χρόνια μακριά από τη Βουλιαγμένη, ο Ζάχος

Αναστασιάδης επέστρεψε στον ΝΟΒ όπου θα συνε-

χίσει την καριέρα του για τις επόμενες 2+1 αγωνι-

στικές περιόδους.

Ο 27χρονος αθλητής ξεκίνησε από το ΝΟΒ και έχει

στεφθεί πέντε φορές Πρωταθλητής Ελλάδας στις

κατηγορίες των παίδων, νέων και εφήβων.

Ο Βαλκανιονίκης Ιωάννης

Σκιαδάς στην...παράταση

Ο Ζάχος Αναστασιάδης

επέστρεψε στον ΝΟΒ




