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Με απόφαση του Υπουργού

Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων  Ευριπίδη Στυ-

λιανίδη και μετά από συ-

ντονισμένες προσπάθειες

του Δήμου Παλλήνης ιδρύ-

θηκε Σχολείο Δεύτερης Ευ-

καιρίας στην Παλλήνη, το

μοναδικό στην Αττική από

τα δέκα καινούρια που

εξήγγειλε το Υπουργείο

Παιδείας. 

Το νέο Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας θα στεγαστεί στο

3ο Γυμνάσιο Παλλήνης. 

Ήδη ο Δήμαρχος Παλλήνης

Σπύρος Κωνσταντάς είχε

συνάντηση και επαφές με

κάθε αρμόδιο προκειμένου

να δρομολογηθεί άμεσα η

καλύτερη χωροθέτηση και 

να διαμορφωθούν οι ιδανικές

συνθήκες λειτουργίας του.

Συνέχεια στη σελ. 2

ΠΑΛΛΗΝΗ: Οχήματα απέκτησε η

Δημ.Επιχείρηση & Κοιν.Πρόνοια Σελ. 11

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Ο θεός της

jazz στο θέατρο Σάρας Σελ. 4 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Σελ. 4,5

Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και νομίσαμε ότι δεν καταλάβαμε.

Επιδοτούνται οι αμπελουργοί να ξεριζώσουν τα

αμπέλια τους! Τηλεφωνήσαμε λοιπόν στη Δ/νση Γε-

ωργία και μας το επιβεβαίωσαν.

Επιδοτείται το ξερίζωμα των αμπελώνων με παρα-

γωγή κρασάμπελων για να αποσυμφορηθεί η παρα-

γωγή κρασιών!  Δεν προτείνεται η φύτευση κάποιας

άλλης ποικιλίας για παράδειγμα. 

Στην αφελή ερώτησή μου, κατά πόσο μας εξυπηρε-

τεί αυτό ως κοινωνία γενικότερα, πήρα την απάντη-

ση: Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι αμπελώνες των Μεσογείων σε λίγο θα υπάρχουν

μόνο ως ανάμνηση και ό,τι έχει αποτυπωθεί στο χαρ-

τί· μουσειακό είδος δηλαδή.

Απ’ την άλλη, κάθε χρόνο η Νομαρχία, προγραμματί-

ζει κάθε χρόνο εκδηλώσεις με τίτλους, όπως “Μεθ-

στικό ταξίδι των αττικών οίνων” ή στους δρόμους

του κρασιού για να αναδείξει τα κρασιά των Μεσο-

γείων! 

Συνέχεια στη σελ. 2

Ξεριζώστε τα

αμπέλια!

σας επιδοτούμε!!

Οι παραλίες της Αν. Αττικής
είναι καθαρές

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Κύπελλο Ευρώπης Γυναικών

“ETTU CUP” 
Αγώνες Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης

Σελ. 19

Βελτιώνεται τμήμα της 

Κορωπίου – Αγ. Μαρίνας
Δικαιώνονται οι κάτοικοι Σελ. 7

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία!

Αποφαίνεται η Νομαρχία 

μετά από ελέγχους 
Σελίδα 11
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Δωρεάν διανομή φρούτων
και λαχανικών στα σχολεια 

Σελ. 18

Η προστασία των παιδιών
από απαγωγές, σεξουαλική
κακοποίηση Σελ. 18

Οι Αναγνώστες γράφουν 
Σελ. 8, 9

Πρόστιμα και μηνύσεις
από τη Νομαρχία      

Σελ. 12

Μονόπλευρος 

Τουρισμός Σελ. 10

Ελεύθεροι σε κατάσταση 
πολιορκίας Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο Λαύριο

Λόγω εργασιών του οδοστρώματος θα γί-

νονται τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας

οχημάτων στη Λεωφ. Λαυρίου από το

ύψος της σύμβολής με την οδό Καρδί-

τσας εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυ-

κλοφορίας στην περιοχή του Δήμου Γλυ-

κών Νερών στις 26 και 27 Αυγούστου από

12 τη νύχτα έως 6 το πρωί.

Στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

θα γίνονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

στην Αττική οδό, εναλλάξ στη δεξιά και

την αριστερή ημιδιατομή του οδοστρώμα-

τος, στις χοάνες των μετωπικών διοδίων

Ρουπακίου, Κατεχάκη, Κορωπίου, Παλλή-

νης καθώς και προ της κυκλικής πλατείας

στο άκρο της Δυτικής Περιφερειακής Λε-

ωφ. Αιγάλεω, ρεύμα κυκλοφορίας προς

το Κέντρο Πάλης, σε μήκος 500μ. περί-

που.

Κλοπές κατ’ εξακολούθηση

Συνελήφθη στη Γλυφάδα από την Αμεση

Δράση, κατηγορούμενος για κλοπές κατ’

εξακολούθηση και απείθεια αλλοδαπός

23χρονος. 

Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργό του που

αναζητείται επέβαιναν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο

και εκινούντο ύποπτα. Όταν αντελήφθησαν

τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτη-

τα και με επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθη-

σαν να διαφύγουν εγκαταλείποντας εν τέ-

λει το ΙΧ και τρεπόμενοι σε φυγή.

Την ίδια ημέρα ο οδηγοός του αυτοκινήτου

μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής

που διαμένει και κατήγγειλε ψευδώς την

κλοπή του οχήματός του, όπου και συνελή-

φθη από αστυνομικούς της υπηρεσίας.

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο και στο

σπίτι του βρέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά ερ-

γαλεία.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε

ότι ο συλληφθείς με άλλους συνεργούς διέ-

πρατταν διακεκριμένες κλοπές και διαρρή-

ξεις σε διαμερίσματα και μονοκατοικίες

στην περιοχή Γλυφάδας – Βούλας εισερχό-

μενοι νύχτα παραβιάζοντας μπαλκονόπορ-

τες, παράθυρα, κεντρικές πόρτες ή με αναρ-

ρίχηση, παίρνοντας χρήματα και διάφορα

αντικείμενα.

Εξιχνιάστηκαν ήδη εννέα κλοπές, (5 στην

Γλυφάδα και 4 στη Βούλα).

Εκλεβαν λουόμενους στο Καβούρι

Συνελήφθησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Βου-

λιαγμένης (6/8) δύο αλλοδαποί άνδρες αφού

πιάστηκαν επ’ αυτοφόρω να «αφαιρούν» από

λουόμενους στην παραλία του Καβουρίου χρή-

ματα, κινητά και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις.

Ανδρας αγνώστων στοιχείων…
Ανδρας ηλικίας 40 ετών περίπου με σγουρά

μαλλιά, αναστήματος 1,70μ. παρεσύρθη και

τραυματίστηκε σοβαρά στη Λεωφ. Αλεξάν-

δρας από ΙΧ αυτοκίνητο την 11/8.

Ο παθών φορούσε κόκκινη μπλούζα, και από τα

στοιχεία πιθανολογείται να είναι πολωνικής

καταγωγής.
Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, που

μπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη των στοι-

χείων ταυτότητας του παθόντος, να επικοινω-

νήσει με το Τμήμα Τροχαίων Ατυχημάτων στα

τηλέφωνα 210 5284068 & 210 5284069.

Συνέχεια από τη σελ.1

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευ-

καιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι σχο-

λεία Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων στο πεδίο της Δια Βίου

Μάθησης. Απευθύνονται

σε πολίτες ηλικίας άνω των

18 ετών που δεν έχουν

ολοκληρώσει την υποχρε-

ωτική εκπαίδευση. Κάποιοι

δεν κατάφεραν να ενσωμα-

τωθούν στο υπάρχον εκ-

παιδευτικό σύστημα, αλλά

αισθάνονται την ανάγκη να

επιστρέψουν στον χώρο

του σχολείου προκειμένου

να βελτιώσουν την θέση

τους και να γίνουν δημι-

ουργικοί πολίτες με σαφή

γνώση των δικαιωμάτων

τους. 

Έμφαση δίνεται στην από-

κτηση τόσο βασικών (γρα-

φή, ανάγνωση και αριθμη-

τικοί υπολογισμοί) όσο και

νέων (χρήση ξένης γλώσ-

σας  και νέες τεχνολογίες)

δεξιοτήτων.

Η χρονική διάρκεια της εκ-

παίδευσης είναι 2 σχολικά

έτη. Το εβδομαδιαίο πρό-

γραμμα καλύπτει 25 ώρες.

Το ωράριο λειτουργίας εί-

ναι απογευματινό (4:30-

8:30). 

Η έναρξη και η λήξη των δι-

δακτικών περιόδων, οι σχο-

λικές γιορτές και αργίες

και οι διακοπές ακολου-

θούν εκείνα της Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι

απόφοιτοι λαμβάνουν τίτλο

σπουδών ισότιμο με το

απολυτήριο Γυμνασίου.

Ποιοι μπορούν να
συμμετέχουν

Δικαίωμα εγγραφής στα

Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι έχουν

υπερβεί το 18ο έτος της

ηλικίας τους και έχουν ολο-

κληρώσει την Πρωτοβάθ-

μια εκπαίδευση. 

Οι διαδικασίες επιλογής

των εκπαιδευομένων ολο-

κληρώνονται μέχρι τις 10

Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Στην Ανατολική Αττική θα

λειτουργεί από το Σχολικό

Έτος 2008-2009 το Σ.Δ.Ε.

Παλλήνης στο χώρο του

3ου Γυμνασίου Παλλήνης

(Λόφος Έντισον). 

Πληροφορίες-Αιτήσεις

Συμμετοχής: 

Δημαρχεία Παλλήνης &

Μαρκοπούλου, Κ.Ε.Π. Ανα-

τολικής Αττικής 

Γραφείο Β΄βάθμιας

Εκπ/σης Ανατολικής Αττι-

κής, Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται

ότι ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος οριστικής

εγκατάλειψης αμπελώνων, στόχος του οποίου είναι η οι-

κονομική ενίσχυση των αμπελουργών για την εκρίζωση

των αμπελώνων τους.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα αυτό έχουν όσοι είναι

κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης

στο Μηχανογραφημένο Αμπελουργικό Μητρώο με νόμιμα

δικαιώματα φύτευσης. Προϋπόθεση για τα αμπελοτεμά-

χια είναι η φύτευσή τους με ποικιλίες που να είναι ταξι-

νομημένες (συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες) ως οινοποιή-

σιμες. Τα αμπελοτεμάχια που έχουν νομιμοποιηθεί μπο-

ρούν να ενταχθούν στη διαδικασία εκρίζωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις

στην Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-

τικής (17° χλμ Λεωφ. Μαραθώνος) έως 5 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθυνθούν στους τοπικούς γεωπόνους των

Γραφείων  Γεωργικής Ανάπτυξης ή Δ/νση Γεωργίας κα

Μανιού -τηλ. 2132005344 και Κ. Κορμά -τηλ. 2132005341.

Ξεριζώστε τα αμπέλια!
σας επιδοτούμε!!

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Μεγάλη επιχείρηση

ναρκωτικών 

δευσμεύθηκε στη Βούλα

Βούλγαρος υπήκοος συνελήφθη

στη Βούλα, από αστυνομικούς της

υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτι-

κών 13/8, ο οποίος μετέφερε στη

βαλίτσα 4,5 κιλά κοκαϊνης ερχόμε-

νος από Ισπανία μέσω Ρουμανίας.

Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία

με τις ρουμανικές αρχές και η βα-

λίτσα είχε εντοπιστεί στο αερο-

δρόμιο του Βουκουρεστίου.

Στα πλαίσια της έρευνας για εντο-

πισμό και άλλων συνεργών του κυ-

κλώματος ορίστηκε συνάντηση με

τον τελικό παραλήπτη της βαλί-

τσας στη Βούλα. Ο οδηγός προ-

σήλθε με γερμανικές πινακίδες, ο

οποίος όμως όταν αντελήφθη

τους αστυνομικούς έκανε ελιγμό

κινούμενος καταπάνω τους.

Μπροστά στον κίνδυνο αστυνομι-

κός πυροβόλησε στα λάστιχα του

οχήματος και σε λίγο ακινηοποιή-

θηκε το όχημα με τον οδηγό (ημε-

δαπό) τραυματισμένο θανάσιμα.

Ο τραυματισμένος είχε συλληφθεί

και το 1998 στη Γαλλία για διακί-

νηση και το 2001 στην Ελλάδα,

όπως και ο συλληφθείς Βούλγα-

ρος έχει παρόμοια δραστηριότητα

σε διάφορες χώρες.

Εκλεβαν αυτοκίνητα και τα

πουλούσαν ανταλλακτικά

Έίχαν συλληφθεί (15.1.08) δύο

ημεδαποί άντρες για κλοπές οχη-

μάτων στην περιοχή Χαλανδρίου.

Με άλλους δύο και άγνωστο αριθ-

μό συνεργών είχαν συστήσει ομά-

δα και έκλεβαν αυτοκίνητα που

αφού τα διέλυαν του πουλούσαν

ως ανταλλακτικά. Σημειωτέον

πως βρέθηκαν ότι είχαν αφαιρέσει

160 αυτοκίνητα,

Από την ημέρα σύλληψής του και

για έξι μήνες περίπου δεν έχει δια-

πραχθεί καμία κλοπή οχήματος

στις περιοχές που δρούσαν.
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Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ
βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ

Για μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Ειδήσεις, εκδηλώσεις, αγγελίες, διαγωνισμοί

με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail
γραφτείτε συνδρομητές

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

Ξεκινάς να ταξιδέψεις με πλοίο. Τρέ-

χεις όλη την ημέρα να προλάβεις όλες

σου τις υποχρεώσεις, που κατά διαβο-

λική σύμπτωση προκύπτουν την τελευ-

ταία στιγμή και φτάνεις μία ώρα νωρί-

τερα, όπως ορίζει το εισιτήριό σου,

στο πλοίο. Επιβιβάζεσαι, παίρνεις μια

βαθιά ανάσα που πρόλαβες και περιμέ-

νεις να φτάσεις μεσάνυχτα στον πα-

ράδεισο των διακοπών σου. Εκεί σε

περιμένει οδηγός να σε συνοδέψει

στον προορισμό σου. 

Ενα τέταρτο πριν αποπλεύσει το

πλοίο, σου ανακοινώνουν ότι  θα κα-

θυστερήσει τον απόπλου κατά δύο

ώρες γιατί πρέπει να προμηθευθεί

καύσιμα!!

Δηλαδή, το πλοίο με προγραμματι-

σμένο από μήνες δρομολόγιο, δεν

είχε προμηθευθεί καύσιμα, έβαλε τις

εκατοντάδες τον κόσμο μέσα και

τους εγκλώβισε επί τρεις ώρες για

να φορτώσει.

Ηρθε η μαούνα με τα καύσιμα, πλεύ-

ρισε το πλοίο βεντούζωσε τον σωλή-

να και άρχισε την παροχή.

Αποπάνω, σαν τσαμπιά οι επιβάτες

στα καταστρώματα παρακολουθούν

άλλοι τραβώντας φωτογραφίες και άλ-

λοι καπνίζοντας.

Μία μεγάλη ταμπέλα πάνω στο κατά-

στρωμα της μαούνας προειδοποιεί:

Απαγορεύται το κάπνισμα!

Καθόμουν κατάκοπη στην καρέκλα του

πλοίου και αναλογιζόμουν, πόσο βλά-

κες πρέπει να μας θεωρούν ή πόσο

αδιάφορα μας θωρούν οι ιθύνοντες.

Και εμείς πόσο αποβλακωμένα τους

παρακολοθούμε.

Μόλις έφυγε η πρώτη κόπωση άρχισα

να τα σκέφτομαι και να φουντώνω.

Στην αρχή είπα· κούλαρε ρε παιδί μου.

Διακοπές πας, τι τα θες τώρα να αρχί-

σεις να ψάχνεις για ευθύνες.  Από την

άλλη όμως με έτρωγε το “μικρόβιο”.

Δεν μπορώ να φανταστώ να ξεκινάει

ένας στρατός για πόλεμο χωρίς πυρο-

μαχικά.

Απευθύνθηκα στις πληροφορίες, ζήτη-

σα να μάθω με ποιανού υπαιτιότητα

καθυστερούμε. Η πλοικτήτρια εταιρία

δεν φρόντισε να πάρει καύσιμα, η προ-

μηθεύτρια εταιρία καθυστέρησε γιατί

έχει το μονοπώλειο; Εν πάσει περι-

πτώσει με ποίου ευθύνη, αφού δεν εί-

χαμε κάποιο έκτακτο περιστατικό.

Με όλη αυτή τη συζήτηση άρχισε

να μαζεύονται κι άλλοι επιβάτες

γύρω, να διαμαρτύρονται, να ζη-

τούν να καταθέσουμε ομαδικές

μηνύσεις.

Επιβάτης που είχε γνώσεις από

ναύλους εξήγησε ότι το πλοίο

όταν κάνει ανεφοδιασμό καυσίμων

δεν πρέπει να έχει επιβάτες επά-

νω.

Αφού μας παρέπεμψαν από τον

“Αννα στον Καϊάφα, καθ’ ότι όλοι

δήλωναν υπευθυνοι αλλά ανεύθυ-

νοι, βγήκαμε από το πλοίο και ο

υπεύθυνος του λιμενικού μας πα-

ρέπεμψε στο αρμόδιο Τμήμα του Λιμε-

ναρχείου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε

εκείνη την, ώρα μας απάντησε ότι ναι

μεν απαγορεύεται ανεφοδιασμός με

έμφοτους επιβάτες αλλά με ευθύνη

του πλοιάρχου γίνεται!!

Δηλαδή ο πλοίαρχος πήρε την ευθύνη

για τις εκατοντάδες ψυχές που είχε το

πλοίο την ώρα του ανεφοδιασμού!

Κύριε Υπουργέ Τουρισμού

ποιον υψηλό τουρισμό κυνηγάτε, όταν

δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε

ένα δρομολόγιο κανονικά στην ώρα

του.

Τέτοια παραδείγματα έχουν πάρα πολ-

λοί ταξιδιώτες να περιγράψουν, και

δεν είναι το μοναδικό και δεν συμβαί-

νει μόνο σε πλοία. 

Είναι ένα ντόμινο σε ό,τι εμπλέκεται

με τον τουρισμό. 

Σου σερβίρουν άσπρο τυρί (ασβέστη)

ως φέτα και δεν μιλάει κανείς. Και μη

μου πείτε ότι δεν το γνωρίζει η αγορα-

νομία!! Και τόσα άλλα.

Για την ιστορία μία ομάδα επιβατών

πήγαμε την επομένη στο Λιμεναρχείο

του νησιού που κατεβαίναμε και κατα-

θέσουμε έγγραφη καταγγελία του πε-

ριστατικού προς πάσα αρμόδια αρχή.

Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και

θα σας ενημερώσω, για να δούμε πόσο

τα λόγια της παρούσας ηγεσίας γίνο-

νται πράξη,  όσον αφορά την προστα-

σία του καταναλωτή.
Αννα Μπουζιάνη

Υ.Γ. Σημειωτέον ότι το πλοίο αναχωρούσε

στις 6 αλλά με την καθυστέρηση έφυγε

στις 8. Ποιος θα μου λύσει την απορία: πώς

γίνεται μέχρι τις 7.30 να φορτώνει νταλί-

κες! Και πώς γνώριζαν οι νταλικιέρηδες ότι

το πλοίο θα φύγει στις 8 και όχι στις 6!!

Tαξιδεύοντας με πλοίο...
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Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου εξασφάλισε και παρουσιάζει το Δημή-

τρη Βασιλάκη και το κουαρτέτο του, ένα ζωντανό κομμάτι της παγκόσμιας σύγχρονης

jazz σκηνής, σε μια μοναδική εμφάνιση το

Σάββατο 30 Αυγούστου και ώρα 21.00 στο

Θέατρο Σάρας (πλατεία Γιατρού Πέτρου

Παναγιώτου, Μαρκόπουλο).

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει

ρεπερτόριο που έχει παρουσιαστεί, μεταξύ

άλλων, σε εμφανίσεις για την Προεδρία της

Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μου-

σικής Αθηνών, στο Ηρώδειο, στο Φεστιβάλ

Αθηνών και στο εξωτερικό στο Smithsonian

Jazz Festival Washington DC, στο Yale

University και στο London Jazz Festival. Δι-

θυραμβικές κριτικές για το έργο του φιλο-

ξενούνται στην ιστοσελίδα του αμερικανι-

κού ιδρύματος Smithsonian της Ουάσιν-

γκτον και του μεγαλύτερου διαδικτυακού

καταστήματος παγκοσμίως Amazon.com.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει θέματα από τα

πιο γνωστά μιούζικαλ, gospel, blues, αναφο-

ρές σε μεγάλους jazz συνθέτες, αλλά και

αποσπάσματα από τις ηχογραφήσεις του Δημήτρη Βασιλάκη σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο

για την ιστορική εταιρία της jazz, Candid Records. Η είσοδος  είναι ελεύθερη.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου,

Ηρώδειο, στις 21.00

Με τη Φωτεινή Δάρρα και το
Γεράσιμο Ανδρεάτο

Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων

διοργανώνει μία  μοναδική συναυλία με

το Νέο Ελληνικό Συμφωνικό Τραγούδι

του Δημήτρη Παπαδημητρίου, το Σάββα-

το 6 Σεπτεμβρίου, 21.00 στο Ηρώδειο,

στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 75

χρόνια από την ίδρυσή του και για την

ενίσχυση του ταμείου των απόρων Αιγυ-

τιωτών Ελλήνων, υπό την Αιγίδα του Δή-

μου Αθηναίων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγο-

νός ότι οι δύο μεγάλοι ποιητές, Σεφέρης

και Καβάφης, είναι στην καταγωγή Ελλη-

νες της διασποράς και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρουσες οι αντίστροφες  εικόνες καταγωγής

τους: Μικρασιάτης με Αιγυπτιώτισσα μητέρα ο Σεφέρης, Αιγυπτιώτης με Κωνσταντινουπολίτικη

καταγωγή ο Καβάφης. Ετεροκαθορίζονται λοιπόν αντιθετικά, σαν μουσικό ύφος. Έτσι, “βοηθούν”

ο ένας την ένταση και ενότητα ύφους του άλλου.  

ο μεγάλος Ελληνας της jazz

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & το κουαρτέτο του

LIVE 30 Αυγούστου, Θέατρο Σάρας

Καβάφης-Σεφέρης “Η Μεγάλη Συνάντηση”
Συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου 

Στα πλαίσια της γιορτής του

Αγίου Φανουρίου και επι-

στρέφοντας στο πατροπαρά-

δοσο πανηγύρι, ο Δήμος Ιλί-

ου οργανώνει μουσική εκδή-

λωση στην πλατεία του Αγίου

Φανουρίου με 5μελές λαϊκό

συγκρότημα. 

Φωτογραφική αναδρομική

έκθεση με θέμα: ο Αγιος Φα-

νούριος τα τελευταία 50 χρό-

νια.

Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

Θέατρο Πάρκου «Αντώνης

Τρίτσης», 9μ.μ.

Συναυλία με: Μελίνα Κανά,
Ορφέα Περίδη και Λιζέτα
Καλημέρη
Αγαπημένα τραγούδια πο-

λυαγαπημένων σύγχρονων

τραγουδοποιών. Ο,τι καλύτε-

ρο έχει ακουστεί τα τελευ-

ταία 15 χρόνια!

Παρασκευή 5, Σάββατο 6, Κυ-

ριακή 7 & Δευτέρα 8 Σεπτεμ-

βρίου

Θέατρο πάρκου, 8.30μ.μ. Είσο-

δος ελεύθερη

Θεατρική παράσταση «Ελ

Γκρέκο»
Από την Δημοτική Ομάδα του

Δήμου, βασισμένο στη μυθι-

στορηματική βιογραφία του

Ακαδημαϊκού Δημήτρη Σια-

τόπουλου (στο ίδιο βιβλίο

στηρίχθηκε και η κινηματο-

γραφική ταινία El Greco.

Τετάρτη 10/9

Συναυλία αφιέρωμα στον

στιχουργό ποιητή Κώστα Τρι-

πολίτη με τον Διονύση Τσα-

κνή: “Ζητώντας κάτι που να
μην γίνεται ουρλιαχτό και
οφθαλμαπάτη”, με τον Δ.

Τσακνή και άλλους σπουδαί-

ους καλλιτέχνες

Α’ Μέρος Ιωάννα Κάππου:

τραγούδι, Ελένη Κοντοπίδη:

τραγούδι Κωστής Τσιουλά-

κης: πιάνο, ενορχήστρωση,

Δημήτρης Βαρελόπουλος:

μπουζούκι, ούτι, κιθάρα, Γε-

σθημανή Μπατιλίδου: ακορ-

ντεόν

Β’ Μέρος: Διονύσης Τσακνής

Μαζί του εξαίρετοι μουσικοί

που δίνουν τον καλύτερό

τους εαυτό μαγεύοντάς μας

μουσικά με έναν τρόπο που

γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι...

Πέμπτη 11, Θεατρική παρά-

σταση «Ζακυνθινές ομιλίες».
Περιλαμβάνει τις κωμωδίες:

«Πρώτη νύχτα γάμου»,
«Ντοτόρος» και «Τα Πιστρό-
φια της Νύφης» του Ζακυνθι-

νού συγγραφέα Νίκου Γουσέ-

τη

Οι Ζακυνθινές ομιλίες είναι

θεατρικό είδος που εμφανί-

ζεται το 17ο αιώνα.

Αναπτύσσεται παράλληλα με

το λόγιο θέατρο και παρου-

σιάζεται σε υπαίθριες παρα-

στάσεις στο νησί «για ξεφά-

ντωμα των φίλων» και αποτε-

λεί μέχρι σήμερα την προ-

σφιλέστερη διασκέδαση των

ανθρώπων του μόχθου.

Πρωταγωνιστούν: Ελένη Γε-

ρασιμίδου, Αντώνης Ξένος,

Αγγελική Ξένου, Δημήτρης

Προδρόμου, Αδριανή Του-

ντοπούλου

Με τη συνοδεία ζωντανής

μουσικής στο Θέατρο πάρ-

κου “Αντώνης Τρίτσης”,

8.30μ.μ.

Παρασκευή 12, Σάββατο 13,

Κυριακή14/09

Γιορτή Κρασιού.
Τρεις βραδιές με το πατροπα-

ράδοτο πάτημα σταφυλιών

με χορό και τραγούδι, άφθο-

νο κρασί και εδέσματα από

την Eνωση Κρητών Ιλίου.

Τραγουδούν, την Παρασκευή

ο Γ. Ζερβάκης και το συγκρό-

τημα του, το Σάββατο o Διον.

Κορνιδάκης με το συγκρότη-

μά του και την Κυριακή, ο

Γ.Κακλής και το συγκρότημα

του. στην εξέδρα του Πάρ-

κου, 8.30 μμ.

Ο Δήμος Κρωπίας και το Πνευματι-

κό Κέντρο του Δήμου οργανώνουν

και φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώ-

σεις που έχουν καθιερώσει με τίτ-

λο: «Σφήτεια 2008».

Την Τρίτη 26/8 Χορευτικό ξεφάντωμα
στον Καρελλά, (Ι.Ν.Αγίου Φανουρίου),

ώρα 9.30μ.μ.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, στο

παλιό κτήριο της Δεξαμενής θα γίνει η

επίσημη έναρξη με την παρουσίαση

της έκθεσης «Αφρικανική τέχνη»,

ώρα 8μ.μ.

Θεατρική παράσταση «Αραβική νύ-
χτα», 9μ.μ. Θέατρο Δεξαμενής

Σάββατο 30/8 Μουσικοχορευτική πα-

ράσταση με τους encardia, 9μ.μ.

Κυριακή 31/8 Συναυλία Σαβίνας Γιαν-
νάτου, 9.30μ.μ.

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, Παρουσίαση
βιβλίων Αννας Βερούλη & Νίκου Μι-

χαλόπουλου, ώρα 8.30 στην αίθουσα

του Πολιτιστικού Κέντρου (Πεζόδρο-

μος οδού Παπασιδέρη).

Τρίτη 2/9, Εικαστικό Σχολείο «Ταξίδι
στη χώρα της φαντασίας» (αίθουσα

εικαστικού σχολείου, 7μ.μ.)

Τετάρτη 3/9, Θεατρική παράσταση

«Γοργόνες & Μάγκες», 9μ.μ.

Πέμπτη 4/9, Κινηματογραφικές προ-
βολές για παιδιά (Πνευμ. Κέντρο) Για

την ώρα επίκοινωνήστε 2106626295

Παρασκευή 5/9 Μουσικό πρόγραμμα

«Ο Αγησίλαος», 9μ.μ

Σάββατο 6/9, Παράσταση Flamenco,
9μ.μ.

Κυριακή 7/9, Λαϊκή βραδιά με την
Αθηναϊκή Κομπανία (Ι.Ν. Αγ. Δημητρί-

ου Αλυκού, 38χλμ. Αθηνών-Σουνίου),

9.30μ.μ.

Δευτέρα 8/9, Θεατρική παράσταση

«θάψτε τους νεκρούς», 9μ.μ.

Σφήτεια 2008 στο Κορωπί

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Ιλιον
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Locksmith

Διεθνές Διεθνές φεστιβάλ Πέτραςφεστιβάλ Πέτρας

• Δευτέρα 1/9, 9μ.μ.

Συναυλία  “Δ. ΓΑΛΑΝΗ – Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ”
Γενική είσοδος: 25 € 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

o ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΑ METROPOLIS 210-3303831-2

o CINE ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 210-5012391

• Τρίτη 2/9, 9μ.μ.

“Η ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ” του Κάρλο Γκολντόνι  

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Β.Νικολαίδη

από το ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η Κερατέα συνεχίζει το

πρόγραμμα προβολών στο

δημοτικό κινηματογράφο

στην Κακή θάλασσα με 6 ευ-

ρώ εισιτήριο και ώρες προ-

βολής 8.30 & 10.30

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα & Τρίτη (25-26/8) 

Πλανήτης Γη/ Erth / Βρετανία,

Γερμανία 

Επιλογή από τη πολύ καλή σειρά

ντοκιμαντέρ του BBC «Ο Πλανή-

της Γη», με τη Γη σ’ όλο της το με-

γαλείο. Με συγκλονιστικές εικό-

νες όσων έχουμε και όσων έχου-

με αρχίσει να χάνουμε με αυτοκα-

ταστροφική μανία.

Τετάρτη, Πέμπτη 27-28/8

JUNO / ΗΠΑ 2007. Κωμωδία με

έξυπνους διαλόγους γύρω από

μία ανήλικη έγκυο κοπέλα που

προσπαθεί να βρει κατάλληλο

ζευγάρι για υιοθεσία του μωρού

της.

Παρασκευή 29 & Κυριακή 31/8 μό-

νο 8.30μ.μ.

ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ /

Le Grain et le mullet/Γαλλία 2007

Νότια Γαλλία, σε μια παραλιακή

πόλη μία οικογένεια Αράβων με-

ταναστών πρώτης και δεύτερης

γενιάς προσπαθεί να ανοίξει ένα

εστιατόριο σπεσιαλιτέ για κους

κους. Ένα ζωντανό πορτρέτο

πλάθεται αναδεικνύοντας οικογε-

νειακούς δεσμούς και δομές μιας

ολόκληρης κοινότητας.

Δημοτικός Κινηματογράφος 
στην Κακή Θάλασσα Κερατέας

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ποικίλου

ενδιαφέροντος στη Νέα Μάκρη. Έτσι για την εβδο-

μάδα που έρχεται μπορείτε να δείτε στο Αμφιθέατρο

του Πολιτιστικού Αθλητικού πάρκου της Νέας Μά-

κρης:

Κυριακή 24/8 ώρα 9μ.μ. Αμφιθέατρο 

«Του Κουτρούλη ο γάμος» θεατρική παράσταση από

τη θεατρική διαδρομή και το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.

Σάββατο 30 Αυγούστου, 9 μ.μ.

«Ματωμένος γάμος» του Λόρκα, θεατρική παράστα-

ση από το Περιφερειακό θέατρο Κρήτης.

Κυριακή 31/8, 9μ.μ.

Ηπειρώτικο γλέντι με ελεύθερη είσοδο. Συνδιοργά-

νωση με την αδελφότητα Ηπειρωτών Μαραθώνα - Ν.

Μάκρης - Ραφήνας.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 9μ.μ.

«Ελένη» του Ευρυπίδη. Θεατρική παράσταση.

Κυριακή 7/9, 7μ.μ.

«Το παντζαράκι», Παιδική παράσταση για παιδιά

από 4-8 ετών από το θέατρο «Φούρνος» .

Σάββατο 13/9, 9μ.μ.

«Το φιόρο του Λεβάντε» του Γρ. Ξενόπουλου, θεα-

τρική παράσταση. 

Παίζουν Σπύρος Παπαδόπουλος, Χάρης Σώζος, Χρ.

Αλεξανιάν, Ε. Μουμούρη. Μελ. Βαμβακά, Αγγ.

Μπούρας. Δ. Γιαννοπούλου, Τζένη Θεωνά, Ηρώ

Μπέζου, Στ. Πέτσος & Κων/να Χατζηδημητρίου.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στη Νέα Μάκρη

«Η σημασία του Ακρωτηρίου
του Σουνίου»

με το Δήμο Λαυρεωτικής

Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο,

στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ «Λαυρεωτική Κε-

νταύρια 2008», του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου

Λαυρεωτικής και με τη συνεργασία της Β΄ Εφορεί-

ας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, προ-

σκαλεί παιδιά και εφήβους ηλικίας 3 έως 18 ετών,

με τις οικογένειές τους, σε ένα δημιουργικό και ευ-

χάριστο απόγευμα  στον Αρχαιολογικό Χώρο του

Σουνίου (Ναός του Ποσειδώνα).

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Η σημασία του
Ακρωτηρίου του Σουνίου», θα υλοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 1 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 17:00 – 20:00 μ.μ.

Επικοινωνία: 22920 25575

Εκθεση φωτογραφίας μαθητών 

απ’ το εργαστήρι του Δήμου Βούλας

Στα πλαίσια του μαθήματος φωτογραφίας που διε-

ξάγεται εδώ και τρία χρόνια στη Δημοτική Επιχεί-

ρηση Ανάπτυξης Βούλας, οργανώνεται ετήσια έκ-

θεση με το έργο των μαθητών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Δευτέρα 15

Σεπτεμβρίου στις 8.00μμ στο κτήριο της Πνευματι-

κής Εστίας του Δήμου Βούλας Ζεφύρου 2.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι στις 21 Σε-

πτεμβρίου καθημερινά 6.30 – 9.30 μμ.

Τα θέματα που θα περιλαμβάνει, έχουν δουλευτεί

από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και

μεταξύ των άλλων είναι

ΛΑΥΡΙΟ 

ΔΕΝΤΡΑ - ΤΟΠΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 

ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Συναυλία στη Σαρωνίδα

Συναυλία έντεχν ης ροκ και λαϊκής μου-

σκής, με μουσικής της περιοχής της, ορ-

γανώνει η Κοινότητα Σαρωνίδας με τη συ-

νεργασία των τοπικών Συλλόγων, την Κυ-

ριακή 31 Αυγούστου στις 8.30μ.μ. στην

πλατεία της Σαρωνίδας.

Εγκαίνια στον Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαραθώνα θα πραγματοποιήσει

την τελετή των εγκαινίων των γραφείων

της διοργάνωσης

“Marathon for a United

Europe” και του Internet

Centre την Παρασκευή

29 Αυγούστου στις

8.30μ.μ. στη Λεωφ. Δημοκρατίας (έναντι

αφετηρίας Μαραθώνιου δρόμου).
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Κάτι  το ιδιαίτερο συμβαίνει  με την

Ελλάδα. Γεωγραφικά συνορεύουσα

με Ανατολή και Δύση, πήρε  ήθη και

έθιμα, πολιτισμούς  και συνήθειες

κακές  και καλές και από τις δύο με-

ριές. Αν βάλεις τώρα και τα τετρα-

κόσια χρόνια  της τελευταίας σκλα-

βιάς, τότε θα ιδείς πως  η πλάστιγ-

γα  βαραίνει ανατολικά. 

Τα διακόσια περίπου χρόνια λευτε-

ριάς,  δεν φτάσανε  να μας  βάλου-

νε και πνευματικά στη Δύση. Μας

βάλανε μόνο φράγκικα παντελόνια

και φορεσιές και εμείς πήραμε ό,τι

κακό είχανε, γιατί το κακό το παίρ-

νεις εύκολα.  

Έτσι έγινε  και με την απόφαση  να

μπούμε  στο Κτηματολόγιο. Επιπό-

λαιοι στην οργάνωση  και ανεπαρ-

κείς στη γνώση του αντικειμένου,

νομίσαμε ότι τα ξέρομε όλα.  Χωρίς

να διαβάσομε και χωρίς να λάβομε

υπ΄όψιν την θερμή ψυχοσύνθεση

ενός λαού, αποφασίσαμε και διατά-

ξαμε, εν μέσω θέρους και διακοπών

και εντός καθορισμένου  μικρού

χρόνου. Διατάξαμε ως συνήθως την

“αγέλη’’,   να δώσει δείγματα υποτε-

λείας και υποταγής. Και η “αγέλη”

με σκυφτό το κεφάλι, μπήκε στο μα-

ντρί  για τη διαδικασία του κτηματο-

λογίου, όταν ακόμη και οι αρμόδιοι

δεν ήξεραν καλά καλά, τα προς λύ-

ση προβλήματα που θα ανεφύοντο.

Τα  στείρα κανάλια  χαρούμενα και

αυτά που  είχαν αναπάντεχα βρει

δουλειά, έσπευσαν στους τόπους

εκτέλεσης. 

Πρωί πρωί λοιπόν, στα αρμόδια γρα-

φεία κτηματολογίου για τη Γλυφά-

δα.

Ιδρωμένα κορμιά, ασπρομάλληδες

άνδρες και γυναίκες σωριασμένοι

επάνω  σε ασθμαίνουσες από το βά-

ρος βακτηρίες. Όρθιοι, συνωστίζο-

νται μπροστά σε μια κλειστή πόρτα.

Από πάνω στο κεφαλόπορτο, ένας

φωτεινός αριθμός δειγματολογικός

της πρέπουσας σειράς των εισερχο-

μένων, που μένει σταθερός και αγύ-

ριστος, σαν τις κεφαλές των  εκά-

στοτε ιθυνόντων. Καταγράφει και

ζεί, μόνο το παρελθόν. Για δυό

ώρες,  παραμένει ο ίδιος. Δεν αλλά-

ζει. Το γιατί, κανείς δεν ξέρει, κα-

νείς δεν εξηγεί. 

Εμείς έξω από την πόρτα, κάθιδροι

περιμένομε “τους βαρβάρους” να

μας δώσουν το χαρτάκι, με τον

αριθμό της σειράς προτεραιότητας.

Αλλά οι βάρβαροι δεν έρχονται, δεν

ανοίγουν την θύρα. 

Γύρω μας, στα πέριξ, επί τα εντός

και εκτός της μακρόστενης αίθου-

σας -λείψανο και αυτή ενδεικτικό

των πάλαι ποτέ ολυμπιακών εγκα-

ταστάσεων -  βλέπω και χαρούμενα

πρόσωπα.  Άλλοι καθισμένοι,  άλλοι

όρθιοι,  κραδαίνουν  και  επιδεικνύ-

ουν υπερήφανα  το περιπόθητο

χρωματιστό χαρτάκι, που φέρει τον

επιζητούμενο αριθμό προτεραιότη-

τας. Σε αυτό υπερέχουν από εμάς

και το υπόλοιπο  “ανάριθμο” πλήθος.

Κολλητά στον αριθμό, διακρίνω ένα

γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. 

Αυτό το λατινικό γράμμα, επισημαί-

νει τις εκατοντάδες. 

Άς είναι. Το χαρτάκι αυτό, οι χαρού-

μενοι τυχεροί,  το έχουν πάρει από

τα ξημερώματα. Αυτοί δεν “στάθη-

καν μωραί παρθένοι” σαν και εμάς.

Αλλά και αυτοί περιμένουν  υπομο-

νετικά. Δεν άρχισαν ακόμη να μπαί-

νουν - και κοντεύει μεσημέρι. 

Γιατί από το πρωί - λένε - γίνεται εκ-

καθάριση   των υπολειμμάτων της

χθεσινής ημέρας. 

Η πόρτα ανοίγει κατά διαστήματα.

Προβάλλει η κεφαλή  του εξουσια-

στή της πόρτας και ακούγεται να

ερωτά «Είναι κανείς από χθές;»

Αλλά κανείς δεν φανερώνεται, κα-

νείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει.

Μόνο κατά διαστήματα ορώνται  κά-

ποιοι ή μάλλον κάποιες με υπο μά-

λης, δηλαδή κάτω από τις μασχάλες

τους, να κρατούν στοίβες από φου-

σκωμένους φακέλους και να εισέρ-

χονται αναιδώς. 

«Ποιοί είναι;» ερωτάμε. «Αυτοί

έχουν κλεισμένο ραντεβού». μας

λένε. 

«Τι θα πεί  ραντεβού. Γιατί όχι και

εγώ, γιατί να μην έχει και η κυρτω-

μένη από τα χρόνια κυρία, που σέρ-

νεται στο μπαστούνι της;» Μερικοί

λένε, πως είναι αυτοί που έχουν

πολλά διαμερίσματα. Πάλι δηλαδή η

ταξική διάκριση. Άλλοι πάλι λένε

πως αυτοί είναι από ιδιωτικά γρα-

φεία. Να και η διαπλοκή συμπληρώ-

νω εγώ. 

Η πόρτα ανοιγοκλείνει μερικές φο-

ρές ακόμα, στο γνωστό ανούσιο

ρυθμό. Ο υπερκείμενος της θύρας

φωτεινός αριθμός, παραμένει στα-

θερός και ο εξουσιαστής της, σιω-

πηλός και βλοσυρός. Σε τι του φταί-

με, δεν καταλαβαίνω.  Σε κάποια

στιγμή ξυπνάμε. Πως το λένε επι-

στημονικά, αφυπνιζόμαστε  και ξε-

σπάμε.  Απαιτούμε κάποια απάντη-

ση. Τι γίνεται, θα μας δώσει  αριθμό;

Να μας το πει επιτέλους για να πά-

με στις δουλειές μας. Και τι γίνεται

πίσω από την κλειστή ταφόπετρα;

Γιατί δεν μας αφήνει να επιστατού-

με,  να “ορώμε”, τα εντός του ναού

τεκταινόμενα;

Εκείνος δεν απαντά. Το πλήθος έχει

πια εκνευριστεί· βρίσκεται στα πρό-

θυρα της έκρηξης,  οπότε ακούγεται

η κραυγή: «Τι τον ρωτάτε φτάνει

πια, σπάστε την πόρτα».  «Όλοι μέ-

σα» ωρύομαι κι εγώ. Η συχωρεμένη

η μάνα μου έλεγε “οργή λαού, οργή

θεού”. 

Το πλήθος μεταμορφωμένο σε άλο-

γο όχλο, “μπούκαρε”. Οι υπάλληλοι

έντρομοι, εγκατέλειψαν τα γραφεία

τους και αποσύρθηκαν στις γωνίες.

Και τότε «΄Ω του θαύματος!»

Καλλίκορμη νεανίδα, παρουσιάστη-

κε ελαφρώς ριγούσα  εκ του τρόμου

προβάλουσα το αριθμοδοτήριο μη-

χάνημα: «Ησυχάστε», δήλωσε, «δί-

νω  αριθμούς». Εκείνη τη στιγμή το

“ωρολόγιον”,   εσήμαινε την 12η με-

σημβρινή. Και έτσι πήρα και εγώ το

20 D… Αυτό θα πει, πως μπροστά

από εμένα, προηγείτο το Α το Β και

το C, συν τα υπολείμματα της προη-

γουμένης, συν οι αριθμοί οι πρωινοί.

«Τέλος πάντων σκέφτηκα, αυτό εί-

ναι μια καλή  αρχή». Και πραγματικά

όλοι ανακουφιστήκαμε, όταν ήρθε

η διαβεβαίωση.  «Θα σας περάσομε

όλους σήμερα!.» 

Γύρω στις 6 το απόγευμα, άνοιξε η

πόρτα και για μένα. 

Μέσα στα γραφεία, οι υπάλληλοι,

κύριοι και κυρίες, εντεταλμένοι για

την διεκπεραίωση στη θεώρηση και

ηλεκτρονική καταγραφή ήταν ομο-

λογουμένως πολύ ευγενικοί.

Με χαμόγελο και διάθεση να εξυπη-

ρετήσουν παρά την μακρύωρη κό-

πωσή τους, έδειχναν να ταυτίζονται

με την αγωνία και την ταλαιπωρία

τη δική μας. 

Τελικά γατί όλος αυτός ο εκνευρι-

σμός; γιατί αυτή η έκρυθμη κατά-

σταση; Πρώτα γιατί δεν υπήρχε

ένας αρμόδιος να δώσει διευκρινί-

σεις.

Δεύτερο γιατί το γραφείο λειτούρ-

γησε επιπόλαια;

Τρίτον γιατί η όλη ιστορία, απόφαση

και διοργάνωση, χωλαίνει από την

αρχή.

Και πάνω από όλα, γιατί κανείς δεν

μας υπολογίζει σαν υπεύθυνους και

σοβαρούς πολίτες.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ελεύθεροι σε κατάσταση 
πολιορκίας

Θετική είναι η ανταπόκριση και

συμμετοχή στα πρώτα βήματα της

Ανακύκλωσης παλαιών Ηλεκτρι-

κών & Ηλεκτρονικών Συσκευών. 

Συμπληρώθηκε ήδη ο πρώτος μή-

νας από την έναρξη του προγράμ-

ματος ανακύκλωσης των παλαιών

Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συ-

σκευών, κατόπιν της  σύμβασης

μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ και της εται-

ρίας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.,

που είναι ο υπεύθυνος φορέας

ανακύκλωσης των αποβλήτων αυ-

τών σε Εθνικό επίπεδο.

Ήδη η ΔΙΑΔΥΜΑ ενημέρωσε όλους

τους Δημάρχους και τις υπηρεσίες

καθαριότητας των Δήμων, καθώς

και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες &

τους φορείς της περιοχής, προκει-

μένου να υποστηρίξουν το συγκε-

κριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης

και να απαλλαγούν νόμιμα και χω-

ρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

από τα απόβλητα αυτά. Απεστάλη-

σαν επίσης περισσότερες από

τριακόσιες επιστολές σε όλα τα

καταστήματα και τις επιχειρήσεις

εμπορίας και επισκευής ηλεκτρι-

κών & ηλεκτρικών ειδών, με πλη-

ροφορίες για τον τρόπο με τον

οποίο μπορούν να συμμετάσχουν

στην ανακύκλωση, αναβαθμίζο-

ντας τις υπηρεσίες προς τους πε-

λάτες τους. “Η ανταπόκριση όλων

ήταν απροσδόκητα θετική και ήδη

ετοιμάζουμε τις πρώτες αποστο-

λές containers με ηλεκτρικά από-

βλητα σε μονάδα ανακύκλωσης

στη Θεσσαλονίκη” ανέφερε χαρα-

κτηριστικά ο Δημοσθένης Μαυρί-

δης, Διευθύνων Σύμβουλος της

ΔΙΑΔΥΜΑ.

Σε όλους τους Σταθμούς Μετα-

φόρτωσης Απορριμμάτων της Πε-

ριφέρειας έχουν τοποθετηθεί ειδι-

κά containers από τη ΔΙΑΔΥΜΑ,

όπου οι Δήμοι, οι επιχειρήσεις αλ-

λά και ο κάθε

πολίτης ξεχω-

ριστά μπορεί

να παραδώσει

για ανακύ-

κλωση παλαι-

ές ηλεκτρικές

συσκευές

(όπως ψυγεία, πλυντήρια, τηλεο-

ράσεις, ηλεκτρικές κουζίνες, θερ-

μοσίφωνες) και ηλεκτρονικό εξο-

πλισμό (όπως υπολογιστές, εκτυ-

πωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα,

κλπ). 

Είναι γεγονός πλέον ότι τα προ-

γράμματα ανακύκλωσης των απορ-

ριμμάτων με τη συνεργασία της

ΔΙΑΔΥΜΑ και των Δήμων, μπαί-

νουν ολοένα και περισσότερο

στην καθημερινότητά μας και απο-

τελούν προτεραιότητα στις δρά-

σεις για την προστασία του φυσι-

κού περιβάλλοντος. 

“Η ανακύκλωση είναι το στοίχημα

της ΔΙΑΔΥΜΑ για την επόμενη διε-

τία. Ξεκινήσαμε με τα ηλεκτρικά &

ηλεκτρονικά απόβλητα και σταδια-

κά από το Σεπτέμβρη θα παραχω-

ρηθούν στους Δήμους περίπου

2.500 κάδοι ανακύκλωσης για το

χαρτί και το πλαστικό. Ωστόσο η

επιτυχία των προγραμμάτων ανα-

κύκλωσης χρειάζονται απαραιτή-

τως την ενεργό συμμετοχή των

πολιτών” επεσήμανε ο διευθύνων

σύμβουλος της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
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Πρωτιά ο Γέρακας

στο ΚΕΠ

Από τη «Φωνή του Γέρακα», μία μηνιαία έκδοση του

Συλλόγου «Πηγή», μαθαίνουμε ότι το Κέντρο Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γέρακα «χτύπησε» πρω-

τιά, αν και λειτουργεί πολύ λίγους μήνες.

Συγκεκριμένα το ΚΕΠ Γέρακα ήρθε δεύτερο στο σύ-

νολο του αριθμού διεκπεραίωσης ολοκληρωμένων

υποθέσεων, το τελευταίο εξάμηνο της λειτουργίας

του, μέχρι 31.5.08.

Το ΚΕΠ Γέρακα δουλεύει σε δωδεκάωρη βάση, με

τετραμελές προσωπικό και πιστεύουμε ότι η επιτυ-

χία του οφείλεται σε μεγάλο μέρος ακριβώς στις

ώρες λειτουργίας του.

Πρώτο είναι το ΚΕΠ Αχαρνών, αλλά ως Δήμος συ-

γκριτικά είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του Γέρακα.

Τρίτο είναι το ΚΕΠ Μαρκοπούλου (πολύ καλή θέση).

Τέταρτο το ΚΕΠ Βούλας και πέμπτο το ΚΕΠ Παλλή-

νης.

Τα στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται αυτόμα-

τα από το σύστημα eKEP  αφορούν τα ΚΕΠ Ανατο-

λικής Αττικής.

Το ΚΕΠ Ραφήνας εδώ και δύο περίπου μήνες υπο-

λειτουργεί, γιατί όπως γράφει η ενημέρωση το τζά-

μι, δεν έχει υπάλληλο. Για πόσο όμως θα λειτουργεί

μόνο μέχρι τις 1 το πρωί, γιατί αυτές τις ώρες είναι

πολύ λίγες οι κατηγορίες πληθυσμού που μπορεί να

εξυπηρετήσει.

Αποκτά δικό της Κτήριο 

η Κοινωνική Πρόνοιας

στο Κορωπί

Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή και τον Δή-

μαρχο Κρωπίας Θ. Αθανασόπουλο, η Προγραμματι-

κή Σύμβαση γα την ανέγερση κτηρίου Κοινωνικής

Πρόνοιας στον Δήμο Κρωπίας. 

Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της αναβάθ-

μισης των κοινωνικών υποδομών της Ανατολικής

Αττικής και ζητήθηκε από τον Δήμο Κρωπίας προ-

κειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα για την προ-

στασία ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό απο-

κλεισμό.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και

θα χρηματοδοτηθεί κατά 80% από την Νομαρχία

και κατά 20% από τον Δήμο Κρωπίας.

Σύμφωνα την Προγραμματική Σύμβαση η κατα-

σκευή κτηρίου Κοινωνικής Πρόνοιας προβλέπεται

να ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή

της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Την υπογραφή Προγραμ-

ματικής Σύμβασης μεταξύ

Νομαρχίας  και Δήμου

Βούλας αποφάσισε το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο, προ-

κειμένου να εξοπλιστεί με

τα απαραίτητα είδη ο Βρε-

φονηπιακός Σταθμός

Βούλας και να μπορέσει,

το συντομότερο δυνατόν,

να εξυπηρετήσει τους δη-

μότες.

Στα πλαίσια της αναβάθμι-

σης των κοινωνικών υπο-

δομών της Ανατολικής Ατ-

τικής ώστε να αντιμετωπι-

στεί η αλματώδης κατά τα

τελευταία έτη αύξηση του

πληθυσμού η Νομαρχία

έχει αναλάβει από κοινού

δράσεις με τους Δήμους

και τις Κοινότητες της

Ανατολικής Αττικής. Ένα

σημαντικό τμήμα αυτής

της δραστηριότητας απο-

τελεί και η κατασκευή

σύγχρονων παιδικών και

βρεφονηπιακών καθώς και

η παροχή κάθε μέσου για

την εύρυθμη λειτουργία

τους.

Σύμφωνα με την Προ-

γραμματική Σύμβαση το

κόστος του απαραίτητου

εξοπλισμού ανέρχεται σε

70.000 ευρώ, από τα

οποία η Νομαρχία  θα

χρηματοδοτήσει το 60%

και ο Δήμος Βούλας θα

καλύψει το υπόλοιπο

40%.

Συνάντηση του Δημάρχου

Παλλήνης με τον Πρόεδρο

του Κτηματολογίου

Τον Δήμο Παλλήνης επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Εθνι-

κού Κτηματολογίου   Γούλας (7 Αυγούστου), όπου ο Δή-

μαρχος Σπύρος Κωνσταντάς και ο πρόεδρος είχαν την

ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά θεμά-

των.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πορεία του κτη-

ματολογίου στην Παλλήνη, για τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι πολίτες αλλά και για την προσέλευσή

τους, που όπως ελέχθη από τον πρόεδρο του Κτηματο-

λογίου,  είναι από τις υψηλότερες στην ευρύτερη περιο-

χή. 

Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς ενημέρωσε τον κ. Γούλα

για θέματα της πόλης που σχετίζονται με το Κτηματολό-

γιο  αλλά συζήτησαν και την ίδρυση Γραφείου Κτηματο-

γράφησης στην Παλλήνη, που θα εξυπηρετεί την περιο-

χή και θα λειτουργήσει μετά το διαδικασία των δηλώσε-

Εργα Αποχέτευσης ομβρίων 

θωρακίζουν τη Σαρωνίδα
Υπεγράφη από το Νομαρχιακό Συμβούλιο,  σύμβαση με την ανάδοχο, μετά από

διαγωνισμό, εταιρεία     ΙΕΡΑ  Α.Τ.Ε., του έργου «Αποχέτευση ομβρίων οδών

Σπάρτης και Λακωνίας Κοινότητας Σαρωνίδας», προϋπολογισμού

800.000,00€.

Η  Κοινότητα Σαρωνίδας συνορεύει με πλαγιές ισχυρών κλίσεων, όπου τα όμ-

βρια απορρέουν σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα σοβαρές κατα-

στροφές τόσο σε έργα υποδομής όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες, όταν υπάρ-

χουν ισχυρές βροχοπτώσεις.

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να κατασκευασθούν έργα τα οποία θα

εξασφαλίζουν την αντιπλημμυρική προστασία στη περιοχή της Σαρωνίδας, πα-

ροχετεύοντας ένα σημαντικό όγκο ομβρίων εκτός της αστικής περιοχής. 

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 7 μήνες και θα βελτιώσει σημαντικά

την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής της Σαρωνίδας.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται κατά 80% από την Νομαρχία Ανατολικής

Αττικής και κατά 20% από την Κοινότητα Σαρωνίδας. 

Ενας δρόμος που έχουμε παρουσιάσει τις δραματι-

κές του επιπτώσεις με φωτογραφικό υλικό που μας

αποστέλουν αναγνώστες από τα συχνότατα τροχαία

που γίνονται μπαίνει στην ευθεία της ουσιαστικής

παρέμβασης, αφού υπεγράφη από τον Νομάρχη Λε-

ωνίδα Κουρή η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία

ΙΕΡΑ  Α.Τ.Ε., με τίλτο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας

στην θέση Πανόραμα της οδού Κορωπίου – Αγ. Μα-

ρίνας», προϋπολογισμού 45.000,00€.

Οι αναγνώστες, οι κάτοικοι της περιοχής - ιδιαίτερα

ο Σύλλογος Οικιστών Αμπελώνα - αλλά και εμείς αι-

σθανόμαστε δικαιωμένοι, αφού ένα πρόβλημα που

αναδείχθηκε με διάφορους τρόπους επιλύεται.

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να επιλυθούν

τα μεγάλα προβλήματα οδικής ασφάλειας που

έχουν διαπιστωθεί σε στροφή στην περιοχή Πανό-

ραμα της επαρχιακής οδού Αγίας Μαρίνας – Κορωπί.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή στηθαίου

τύπου New Jersey σε όλο το μήκος της στροφής, το-

ποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, οριοδει-

κτών οδοστρώματος, κατακόρυφης σήμανσης και

φωτιστικών σωμάτων επί της οδού. Επίσης θα πραγ-

ματοποιηθεί ανακατασκευή των ασφαλτικών του

οδοστρώματος σε όλο το μήκος της στροφής.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό

διάστημα ενενήντα (90) ημερών και θα βελτιώσει ση-

μαντικά τις συνθήκες ασφαλείας των διακινούμενων

οχημάτων στην ανωτέρω οδό. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους

της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Εξοπλίζεται 

ο Βρεφονηπιακός

Σταθμός Βούλας

Βελτιώνεται τμήμα της οδού  

Κορωπίου – Αγ. Μαρίνας
δικαιώνονται οι κάτοικοι
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Οι αναγνώστες
Είναι κοινό μυστικό ότι το έγκλημα της

Μυκόνου είναι μόνο η κορυφή του παγό-

βουνου. Εδώ και κάποιες δεκαετίες, από

τότε που οι τουρίστες άρχισαν να ανακα-

λύπτουν την Ελλάδα, αναπτύχθηκε πα-

ράλληλα με τη φιλοξενία και την επιχει-

ρηματικότητα και ένα ρεύμα ξενοφοβίας,

επίδειξης "τσαμπουκά" και "μαγκιάς" απέ-

ναντι σε όσους ξένους τουρίστες είχαν

την ατυχία απλά να μπουν στο μάτι των

κάφρων, προβληματικών νέων δηλαδή,

θύματα και αυτά του μορφωτικού τους ελ-

λείμματος, της ανικανότητάς τους να επι-

κοινωνήσουν υγιώς, της άγνοιάς τους για

κανόνες συμπεριφοράς, των αδιεξόδων

της προσωπικής και οικογενειακής τους

ζωής, της έλλειψης ενδιαφερόντων που

θα μπορούσαν να διορθώσουν τον προ-

βληματικό χαρακτήρα τους.Ως μοιραίο

αποτέλεσμα, συνέβησαν πάρα πολλά πα-

ρόμοια επεισόδια στα ελληνικά νησιά τα

χρόνια που πέρασαν. Για ασήμαντες

αφορμές, μπουλούκια προβληματικών νε-

ανιών ξεσπούσαν πολύ συχνά εναντίον

ανυπεράσπιστων τουριστών. 

Οπωσδήποτε, οι θύτες έχουν σημαντικό

μερίδιο ευθύνης. Όμως, οι πραγματικές

αιτίες του φαινομένου πρέπει να αναζη-

τηθούν στη σταδιακή εξαφάνιση των

αξιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν

τους νεαρούς αυτούς στον πολιτισμό. Και

η προδοσία των φορέων αυτών των

αξιών. Το Σχολείο τους πρόδωσε με την

ανεπάρκειά του, το Κράτος με την ανικα-

νότητά του, η Κοινωνία με τη διαφθορά

της, η Δικαιοσύνη με την περίεργη αδυνα-

μία της (ήδη αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις

από τους τέσσερις). Γιατί να μην γίνουν

ξενόφοβα τέρατα οι νέοι των περιοχών

αυτών;

Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε ένα ποσοστό

νεολαίας αγενές, επιθετικό, ασχολούμε-

νο με εφήμερα και εύκολα ενδιαφέροντα,

φανατικό , καταναλωτικό κάθε είδους ου-

σιών και εχθρικό απέναντι στη διαφορετι-

κότητα. Δεν θα έπρεπε να μας ξενίζουν

αυτά τα φαινόμενα. Ήταν θέμα τύχης που

δεν είχε υπάρξει νεκρός μέχρι σήμερα.

Τώρα, καλείται η Δικαιοσύνη να εξαντλή-

σει την αυστηρότητά της, μήπως και κα-

ταλάβουν κάποιοι πώς λειτουργεί ο κό-

σμος... 

Δημήτρης Σταύρου

Εκπαιδευτικός, μέλος της 

Φιλελεύθερης Συμμαχίας

blog:dstavrou.blogspot.com

Δεν θα αργήσει να έλθει η ώρα

που το τσιμέντο, η άσφαλτος, το

τηλέφωνο, το νερό, το ηλεκτρικό

φως, συνώνυμα του τεχνικού μας

πολιτισμού κάποτε αλλά ακόμη

και σήμερα, θα πάψουν να αφθο-

νούν καθώς θα ξεπεραστούν ως

πρότυπο οικονομικής, κοινωνικής,

τεχνολογικής, βιοτικής και κατα-

ναλωτικής ανάπτυξης. Για λόγους

υγείας και μέτρου, διατήρησης

του περιβάλλοντος και του κλίμα-

τος ή γιατί η πρώτη ύλη είναι υπό

εξάντληση. Μαζί με αυτόν τον

αναχρονισμό σύντομα και η συμμετοχή στην πολιτι-

κή ζωή με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να κρύ-

βουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, η διαχείρι-

ση και μόνο χωρίς την ευαισθητοποίηση σχετικά με

τις συνήθειες που πρέπει ν’ αλλάξουμε, θα ξεπερα-

σθεί. Κι ας έχει πει ο Μακιαβέλι πως “δεν υπάρχει τί-

ποτα πιο δύσκολο να κάνει κανείς, ούτε πιο αμφίβο-

λης επιτυχίας, ούτε πιο επικίνδυνο να διαχειριστείς

από το να εισάγεις μια νέα τάξη πραγμάτων». Οι

εποχές αλλάζουν κι η ανοιχτή κοινωνία, η δημοκρα-

τία και η ελευθερία που απολαμβάνουμε, επιτρέ-

πουν ή και επιβάλλουν αυτές τις ανατροπές.

Το φως είναι ευλογία, «φως περισσότερο φως», ο

τεχνητός φωτισμός όμως, το να κάνουμε τη νύχτα

μέρα, έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής της φύσης. Η

όψη από δορυφόρο των ανεπτυγμένων χωρών είναι

καταλυτική. Η φωτορύπανση είναι προϊόν της

εσφαλμένης εφαρµογής εξωτερικού φωτισµού σε

δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους καθ’ υπέρβαση

του προορισμού της τεχνολογίας, ώστε αντί να κα-

λύπτει µόνο τις ανάγκες φωτισµού και ορατότητας,

κατασπαταλά ενέργεια διαχέοντας περιττό φως

στο νυχτερινό περιβάλλον και στον αττικό ουρανό.

Ο οργανισμός μας χρειάζεται

φυσικό φωτισμό, αλλά και ένα

υγιές σκοτάδι κατά τη διάρκεια

της νύχτας. Το «λαμπερό σκοτά-

δι» επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και την ευε-

ξία μας. Επίσης η χλωρίδα και η πανίδα του οικοσυ-

στήματος υφίστανται τις επιπτώσεις του νοθευμέ-

νου σκοταδιού, διαμέσου της αλλοίωσης των βιολο-

γικών ρυθμών της. Ο φωτιστικός πλεονασμός σε κά-

θε είδους χώρους, καθότι το περισσότερο φως δια-

φεύγει προς τον ουρανό, επιφέρει το επαχθές αν

και όχι εύκολα απτό αποτέλεσμα, της ενεργειακής

και οικονομικής επιβάρυνσης του ελληνικού κρά-

τους, δηλαδή ημών των ιδίων. Κι ακόμη η ενατένιση

του έναστρου νυχτερινού ουρανού ενέπνευσε ήδη

από την αρχαιότητα τον άνθρωπο προσφέροντας το

έναυσμα για έρευνα και πρόοδο, αυτογνωσία και

ισορροπία. Άψευστη επιβεβαίωση η πολύτιμη  επι-

στήμη της Αστρονομίας. 

Οι οικονομικά και τεχνολογικά ανε-

πτυγμένες χώρες του κόσμου, ειδι-

κώς στην Ευρώπη, προβαίνουν σή-

μερα σε νομοθετικούς περιορι-

σμούς εκπομπής φωτός στο περι-

βάλλον. Στην Ελλάδα, με το τερά-

στιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό,

την υψηλή ηλιοφάνεια και το εύ-

κρατο κλίμα, η φωτορύπανση, αν

και προ των πυλών, δεν έχει εξα-

πλωθεί παντού, αφού η ύπαιθρος

χάριν της περιφερειακής υστέρη-

σης διατηρεί το υγιές σκοτάδι του

ουρανού. Η Ανατολική Αττική, πολύ

πιο φωτισμένη πλέον απ’ ότι προ δεκαετίας εξαιτίας

του αεροδρομίου και της οικιστικής έκρηξης, πόρρω

απέχει ωστόσο από τη φωτεινότητα του λεκανοπε-

δίου. Να η ευκαιρία να κόψουμε δρόμο, εξοικονο-

μώντας πόρους, εξασφαλίζοντας υγεία στα έμβια,

διαφυλάσσοντας την ποιότητα ζωής που μας έφερε

εδώ και πρεσβεύοντας το μέτρο.

Πρόκειται για μία περιβαλλοντική απειλή με επιπτώ-

σεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστη-

ριότητας. Η ευνομούμενη πολιτεία θα έπρεπε να

ελέγχει την κατασπατάληση ενέργειας από δημόσι-

ους και ιδιωτικούς φορείς ηλεκτροφωτισμού ή κα-

λύτερα να προσφέρει κίνητρα εξοικονόμησης. Λά-

μπες χαμηλής κατανάλωσης, φωτιστικά σώματα εκ-

πομπής φωτός μόνο προς τα κάτω εντός μίας ευ-

ρείας γωνίας, αυτοματισμοί εξοικονόμησης όταν

δεν υπάρχει ανάγκη, αποφυγή περιττών δημόσιων

φωτισμών, αποθάρρυνση των οχληρών από τις νυ-

χτερινές δραστηριότητες.

Το σκοτάδι κάνει κακό στην πολιτική και την κρατι-

κή λειτουργία, για τη φύση όμως, μέρος της οποίας

είναι κι ο άνθρωπος, είναι απαραίτητη και θεμιτή

προμήθεια!

ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ

Μια αγνοημένη στον τόπο μας 

περιβαλλοντική απειλή

Κι όμως προλαβαίνει ακόμη 

η Ανατολική Αττική

Η κρίση αξιών, πραγματική αιτία 

για το έγκλημα της Μυκόνου

Νίκος Γιαννής
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Αναπλ. Βουλευτής Περιφ. Αττικής

Είναι ευχάριστο να βλέπεις ότι σε διαβάζουν και όχι μόνο, αλλά να ανταποκρίνονται οι
αναγνώστες με άρθρα και επιστολές είτε βασισμένα σε κείμενα της εφημερίδας, είτε σε
δικούς τους προβληματισμούς.
Σε άλλα συμφωνούμε σε άλλα διαφωνούμε, αλλά η δημοσιογραφική δεοντολογία επι-
βάλλει να παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις.

Το μεγάλο μας πρόβλημα όμως είναι τα μακροσκελή κείμενα, που πραγματικά πολλές φο-
ρές είναι ιδιαίτερα αξιόλογα, αλλά ανέφικτη η δημοσίευσή τους. 
Γιατί θα πρέπει να κάνουμε αφαιρέσεις, πράγμα που δεν θα θέλαμε.
Παρακαλούμε λοιπόν για να δημοσιεύονται τα κείμενά σας να μην υπερβαίνουν τη μία σε-
λίδα γραφομηχανής. 

Για τη Λομπάρδα που γράφει ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Δήμου θα συμφωνήσουμε.
Κι εμείς έχουμε την άποψη οι παραλίες να είναι ανοιχτές και ελεύθερες στο κοινωνικο σύ-
νολο και κάνουμε αγώνες γι’ αυτό με την πέννα μας.
Δεν γνωρίζουμε επακριβώς την απόφαση του Δήμου. Γιατί αν μισθώνει όλο το χώρο θα εί-
ναι ένα λάθος που θα έχει πολλές και αρνητικές επιπτώσεις.
Ηδη η Λομπάρδα ταλαιπωρείται από λάθος χειρισμούς προηγούμενων δημοτικών αρχών,
με μισθώσεις που προσβάλουν κατάφορα το περιβάλλον της και διαιωνίζονται μετά από
δικαστικές αποφάσεις υπέρ του επιχειρηματία, όταν επιχείρησε η παρούσα δημοτική Αρ-
χή να τον εξώσει. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε.

Οσο για τους επιχειρηματίες που με τρεις καταγγελίες για παραβάσεις τους αφαιρείται
προσωρινά η άδεια το θεωρούμε σωστό, γιατί η επανάληψη της παραβατικόητητας δείχνει
ότι ο επιχειρηματίας παρανόμησε από θέση και πρόθεση και όχι από αμέλεια ή τυχαίο γε-
γονός, φίλε Βασίλη. Κάπως πρέπει να προστατευθεί και ο μεγάλος πελάτης, ο κατανα-
λωτής

η Σύνταξη
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γράφουν

Μια απο τις γνωστές μεθόδους που χρησιμοποιούν

οι πολιτικοί, όλων των βαθμίδων, για να “παραχω-

ρήσουν – εκχωρήσουν” περιουσιακά στοιχεία του

δημοσίου σε ιδιώτες είναι εκείνη της απαξίωσης.      

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο οδηγούμε το προς

“παραχώρηση προιόν” σε πλήρη απαξίωση και στην

συνέχεια το παραχωρούμε.

Το κέρδος μέσω αυτής της διαδικασίας είναι για

επιχειρηματίες και πολιτικούς ταυτόχρονα διπλό:

1.  Ως προς το οικονομικό μέρος το “προιόν” παρα-

χωρείται- πωλείται σε χαμηλή τιμή άρα γίνεται πιο

ελκυστικό και κερδοφόρο για τον επιχειρηματία.

2.  Ως προς το πολιτικό μέρος λιγότερες αντιδρά-

σεις από τον λαό ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέ-

ρει “προκειμένου να υπάρχει τέτοιο αίσχος ας το

πάρει ιδιώτης” άρα λιγότερο πολιτικό κόστος.

Φυσικά πάντα χαμένος ο λαός και το κράτος.

Ενα τέτοιο σκηνικό έχει διαμορφωθεί το τελευταίο

διάστημα και στον δήμο Κορωπίου και αφορά τις

εγκαταστάσεις του δήμου αλλά και όλη την έκταση

στην παραλία της Λομβάρδας.

Ο ΕΟΤ το 1989 παραχώρησε για 50 έτη την έκταση

των 246 στρεμμάτων της Λομβάρδας στον δήμο

Κορωπίου. Το 1996 και με βάση την παραπάνω σύμ-

βαση παραχώρησης ο δήμος κατασκεύασε στον χώ-

ρο αυτό το αναψυκτήριο και απέμενε να κατασκευ-

αστούν τα γήπεδα basket, volley, tennis και οι χώροι

αναψυχής και περιπάτου που προβλέπονται και εί-

χαν ήδη δημοπρατηθεί.

Η δημοτική αρχή του κ.

Αθανασόπουλου επι 6 χρό-

νια που διοικεί τον δήμο

Κορωπίου έχει εγκαταλεί-

ψει αυτό το στολίδι του

δήμου με αποτέλεσμα οχι

μόνο να μην έχει κατα-

σκευάσει τίποτα απο τις

προβλεπόμενες, απο την

σύμβαση με τον ΕΟΤ,

εγκαταστάσεις αλλά να έχουν καταστραφεί και αυ-

τές που ήδη υπήρχαν και ο χώρος να έχει μεταβλη-

θεί σε κατάλυμα τσιγγάνων. Δηλαδή πλήρης απα-

ξίωση και αδιαφορία. 

Επίσης λόγω λανθασμένων πολιτικών αλλά και νο-

μικών χειρισμών (κατά τους ειδικούς) ο δήμος Κο-

ρωπίου οφείλει να αποζημιώσει τον καταστηματάρ-

χη που του έγινε έξωση απο το αναψυκτήριο με ενα

ποσό που ίσως φθάσει τα 2,500.000 ευρώ. 

Σήμερα ο κ. Δήμαρχος και η παράταξη του αποφά-

σισαν και ψήφισαν, κατά πλειοψηφία, να δωθεί όλη

η έκταση της Λοβάρδας σε ιδιώτη μεγαλοεπιχειρη-

ματία για 22 χρόνια (και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό

αλλά και με αστείο ενοίκιο). 

Μια ακόμα παραλία δηλαδή παύει να ανήκει στον

λαό και παραχωρείται σε ιδιώτες.

Η πρόταση αναφέρει ότι οι δημότες Κορωπίου δεν

θα πληρώνουν είσοδο, αλλά φυσικά θα χρυσοπλη-

ρώνουν όλες τις άλλες παροχές.

Αλήθεια όμως η παραλία αυτή ανήκει μόνο στους

δημότες Κορωπίου ή σε όλους τους πολίτες; Και

ποιός άραγε εξουσιοδοτεί τον κάθε δήμαρχο να

μπορεί να εκχωρεί, για δεκαετίες, σε ιδιώτες το δι-

καίωμα του κάθε πολίτη να πηγαίνει ελεύθερα σε

όλες τις παραλίες;

Ο Δήμος Κορωπίου έχει την οικονομική αλλά και

την νομική δυνατότητα να κατασκευάσει όλες τις

προοβλεπόμενες, απο την σύμβαση παραχώρησης

του ΕΟΤ, αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστά-

σεις και να τις διαχειριστεί ο ίδιος προς όφελος των

πολιτών. 

Το δίλημμα ιδιώτης ή εγκατάλειψη είναι ψεύτικο και

λειτουργεί εκ του πονηρού.

Στους γύρω απο εμάς δήμους (Καλύβια-Ελληνικό-

κλπ) δίνονται αγώνες για να παραμείνουν ελύθερες

παραλίες. Ας παραδειγματιστούμε και εμείς απο αυ-

τούς και να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια εκχώρη-

σης. Τα οφέλη (κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά)

θα είναι σίγουρα μεγαλύτερα αν παραμείνουν οι

εγκαταστάσεις της Λομβάρδας στον Δήμο Κορωπίου.

Κων/νος Δήμου

Δημοτικός Σύμβουλος Κορωπίου

«ΛΟΜΒΑΡΔΑ: ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ»

Στην πατρίδα μας λειτουργεί με μεγάλη

επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια η Βουλή

των Εφήφων, μια ιδέα του αείμνηστου

συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη, που έγινε

πράξη από τον ίδιο τον συγγραφέα και

την Βουλή των Ελλήνων, από τον τότε

Πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλα-

μάνη. 

Από το 1999 λειτουργεί με επιτυχία στη

Κύπρο ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον θε-

σμός. Αναφερόμαστε στη Βουλή των Γε-

ρόντων. Οι ετήσιες σύνοδοι που τελούν

υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυ-

πριακής Βουλής. 

Η Βουλή των Γερόντων στην Κύπρο έχει

αναδειχθεί με τα χρόνια σ’ έναν ζωντανό

φορέα κοινωνικών παρεμβάσεων και υπο-

βολής προτάσεων. Τα μέλη της διαθέτουν

την εμπειρία και τη γνώση που έχουν συ-

γκεντρώσει μέσα από την πολυετή συμ-

μετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι –

αρκετά μάλιστα μέλη είναι και παλιά μέλη

της Βουλής των Αντιπροσώπων και ως

τέτοια αξιοποιούν και εκείνη την πείρα

στη δουλειά που επιτελείται. 

Η Βουλή των Γερόντων λειτουργεί ως δυ-

νατός πομπός που εκπέμπει το μήνυμα

ότι η Τρίτη ηλικία μπορεί να «αποστρα-

τεύεται» αλλά δεν παραιτείται από την

κοινωνική ζωή και παραμένει δραστήρια

και δημιουργική.

Αποτελεί βήμα διεκδίκησης αιτημάτων

και ανακίνησης προβλημάτων. Οι ηλικιω-

μένοι δεν απαιτούν. Απαιτούν την ύπαρξη

μιας συνολικής πολιτικής έναντι των αν-

θρώπων της τρίτης ηλικίας που να βοηθά

στην κοινωνικοποίηση και αξιοποίηση της

και όχι να τη σπρώχνει στο περιθώριο.

Πιστεύω ότι είναι εφικτή η λειτουργία και

στην πατρίδα μας, μετά τη Βουλή των

Εφήβων και η Βουλή των Γερόντων.

Χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια από

τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,

την εμπειρία, το μεράκι και τη γνώση των

ηλικιωμένων συμπολιτών μας και βέβαια

η πολιτική βούληση της κυβέρνησης και

όλων των κομμάτων, για να εξελιχθεί και

στην Ελλάδα ένας επιτυχημένος θεσμός

«Η Βουλή των Γερόντων».

Η ιδιότυπη αυτή Βουλή, ασχολείται σε

κάθε Σύνοδό της, με θέματα που άπτο-

νται ζητημάτων της τρίτης ηλικίας. 

Στέλιος Δρογώσης

Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ Βάρης

Οι ηλικιωμένοι απαιτούν

Βουλή Γερόντων και στην Ελλάδα Μα θα αθωωθώ, γιατί πιστεύω στη Δικαιοσύ-

νη!

Κράτα την αθώωση για σουβενίρ!

Και το ενοίκιο, το ρεύμα, το ΤΕΒΕ, το ΙΚΑ, τη

δόση στην Εφορία, το Δημοτικό φόρο;

Α! φίλε μου, ελεύθερος επαγγελματίας είσαι,

πού πας χωρίς πολεμικό απόθεμα; 

Και οι εργαζόμενοι τι θα απογίνουν; Ταμείο

ανεργίας. Οι πρώτοι είναι ή οι τελευταίοι;

Την 22.12.2006 η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων

(ΠΟΕΣΕ), με έγγραφό της προς τον Υφυ-

πουργό ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ Αθανάσιο Νάκο, τόνιζε

ότι επανέρχεται επί παλαιοτέρου αιτήματός

της, ζητώντας την επίλυση ενός καίριου και

ζωτικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν

εκατοντάδες συνάδελφοί τους καθημερινά

και που αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοτυπία.

Το πρόβλημα εστιάζεται στο Διοικητικό μέτρο

της σφράγισης, (αφαίρεσης προσωρινά ή ορι-

στικά της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επι-

χειρήσεών μας), με μοναδικό κριτήριο τη βε-

βαίωση τριών (3) παραβάσεων, από αρμόδιο

όργανο ή την υποβολή τριών (3) μηνύσεων,

από ιδιώτη!!

Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία αντιμετωπίζει

την επιχειρηματικότητα και «νομίζει» ότι έτσι

διασφαλίζει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και

βεβαίως έτσι ερμηνεύει το τεκμήριο της αθω-

ότητας, αφού πριν καν αποφανθεί ο φυσικός

μας Δικαστής, η Πολιτεία δια του αρμόδιου

οργάνου, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας,

σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.6 εδαφ.1 και 2

του Ν. 3463/06, προχωρά στην εφαρμογή του

Διοικητικού μέτρου της ανάκλησης ή της προ-

σωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας του καταστήματος.

Κυρίες και Κύριοι βουλευτές

Αν πράγματι το πιστεύετε ότι είμαστε η ΡΑ-

ΧΟΚΟΚΑΛΙΑ της οικονομίας του Κράτους και

δεν είναι αυτό μόνο λόγος αβροφροσύνης,

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ σε δίκαιη νομοθετική ρύθμιση

ΤΩΡΑ!

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και για το

λόγο αυτό, μην επαναπαύεστε σε σχέσεις φι-

λικών γνωριμιών, απαρνηθείτε τον ΩΧΑΔΕΡ-

ΦΙΣΜΟ, γιατί σήμερα το πρόβλημα μπορεί να

το έχει κάποιος γείτονας, όμως αύριο είναι

πολύ πιθανό να το έχεις ΕΣΥ!

Εν αναμονή αγωνιστικών κινητοποιήσεων

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρόεδρος της Ενωσης Εστιατορικών & Συναφών

Επαγγελμάτων ακτής Σαρωνικού

Τρεις μηνύσεις και «καλές» διακοπές!
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Μονόπλευρος Τουρισμός

Βρέθηκα λοιπόν στις διακοπές μου στο

όμορφο νησί της Σκοπέλου, καταπράσι-

νο και με υπέροχα νερά. Πηγαίνοντας

στο κεντρικό δρόμο που οδηγεί στις πε-

ρισσότερες παραλίες νοιώθεις ότι περ-

νάς μέσα από δάσος. Γεμίζει το μάτι σου

με πράσινο και ξαφνικά το πράσινο αρχί-

ζει και σκουραίνει και γίνεται μαύρο. Μια

ολόκληρη πλαγιά βουνού, 4.500 στρέμ-

ματα, νεκροταφείο δέντρων, από κάποι-

ον που έκαιγε κλαδιά λένε, στην αυλή

του… Λες και καίει ακόμα η φλόγα που

κατέκαψε το βουνό, και καίει την ψυχή

σου. 

Αφήνοντας πίσω την άσχημη αυτή εικό-

να συνεχίσαμε για την αναζήτηση των

παραλιών. Επισκεφθήκαμε πάνω από 10

παραλίες, οι περισσότερες οργανωμέ-

νες με μπαράκια, ξαπλώστρες και όλα τα

σχετικά. Περάσαμε στενάκια, κατσικό-

δρομους, βγήκαμε στη μέση του πουθε-

νά σε δύο εντελώς απομονωμένες παρα-

λίες που ελπίζαμε ότι θα τις απολαύσου-

με «παρθένες». Μα τι βλέπω; Ξαπλώ-

στρες, ομπρέλες και μουσικές και εδώ!;

Λίγο πιο κει να σου κι ο «υπεύθυνος», με

ένα καπέλο για τον ίσκιο, ένα ψυγείο για

να πουλάει δροσερά αναψυκτικά και το

τσαντάκι στη μέση για να εισπράττει από

τους λουόμενους που χρησιμοποιούσαν

τις ξαπλώστρες.

Να μην σας τα πολυλογώ δύο (2) μόνο

παραλίες βρήκαμε ανέγγιχτες (εκτός αν

κάποιος διαθέτει σκάφος οπότε ανακα-

λύπτει μικρούς κολπίσκους) και πολύ φο-

βάμαι ότι του χρόνου θα υπάρχει μόνο η

μια αφού ήδη στην πρώτη έχουν στήσει

ένα τροχόσπιτο που εκτελεί τα καθήκο-

ντα της καντίνας. 

Φεύγοντας από το νησί με πολύ καλές

εντυπώσεις κατά τα άλλα, άκουσα παρα-

δίπλα μια παρέα να συζητά για τη Μήλο.

Ένα άλλο πανέμορφο νησί που έχω την

τύχη να το γνωρίζω απ’ όταν ακόμα για

τους ντόπιους ήταν ντροπή να νοικιά-

ζουνε τα σπίτια τους. 

- Ρε συ έμαθες για τη Μήλο; Γύρισε η
Μαρία απ’ τις διακοπές της και μου ‘πε

ότι ήταν πολύ ωραία, είχαν οργανώσει κι
άλλες παραλίες, φτιάξανε και δεύτερο
μπαράκι στη παραλία της Αγίας Κυρια-
κής! Τις φτιάξανε πολύ ωραίες…

Έφριξα που το άκουσα. Έφτιαξαν τις πα-

ραλίες ωραίες!;;;

Επιτέλους υπάρχουν και άνθρωποι που

θέλουν να θαυμάσουν τη φυσική ομορ-

φιά και δεν είναι της μπύρας και της ξα-

πλώστρας. Αφήστε και καμία χωρίς τον

πολιτισμό της πόλης. 

Νομίζετε ότι έτσι φτιάχνετε τα νησιά

σας;

Άλλωστε όταν αυτά έγιναν τουριστικά

γνωστά, έγιναν για το φυσικό τους το-

πίο, όχι για τα μπαράκια τους. 

Υ.Σ. Σε μια από τις ωραιότερες παραλίες

της Μήλου, στο Τσιγκράδο, όπως διαβά-

σαμε σε τοπική εφημερίδα του νησιού

αλλά και σε δημοσίευμα του Πρώτου Θέ-

ματος,  με απόφαση του Νομάρχη θα πέ-

φτουν βιομηχανικά απόβλητα παρακεί-

μενης επιχείρησης. Και θα απαγορεύεται

το κολύμπι σε ακτίνα διακοσίων μέτρων!

Με ντόπιους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι

αυτό γίνεται χρόνια, απλά τώρα θα γίνεται

και με την υπογραφή του Νομάρχη.

Παρ’ όλα αυτά το Τσιγκράδο «πνίγεται»

από λουόμενους!!

Ζήτω ο Ελληνικός Τουρισμός κύριε

Υπουργέ!

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Τέλος των πολυπόθητων διακοπών για πολλούς
από εμάς. «Φορτίσαμε τις μπαταρίες» μας αν και
μείναμε λιγότερο καιρό στην «πρίζα» λόγω οικονο-
μικών κυρίως προβλημάτων.

Ορισμένοι τυχεροί βέβαια απολαμβάνουν ακόμα τη
θάλασσα και τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας. 
Οι προορισμοί πολλοί και η διάθεση για εξερεύνη-
ση παραλιών ακόμα περισσότερη. 

Παραλία Πάνορμος, μια απ’ τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Σκοπέλου.

Η παραλία Τσιγκράδο, απ’ τις ωραιώτερες της Μήλου, χώρος βιομηχανικών αποβλήτων!!!

Μια βραδιά πλημμυρισμένη από αγάπη,

τραγούδια, ποιήματα αλλά και μονόπρακτο

θεατρικό έργο μπόρεσαν να παρακολουθή-

σουν όλοι όσοι συμμετείχαν το βράδυ της

Κυριακής 3 Αυγούστου στο Δασκαλιό Κε-

ρατέας. Και ήσαν πολλοί όσοι παρευρεύθη-

σαν. Ανάμεσά τους η επ.Βουλευτής Ντίνα

Τριλίκη, ο Παντελής Ασπραδάκης (επ.Βου-

λευτής και Νομαρχιακός Σύμβουλος) ο

Σταύρος Παπασταυρόπουλος (Νομαρχια-

κός Σύμβουλος και πρόεδρος του Νοσοκο-

μείου Π.Ν.Α.). 

Μέλη του θεατρικού εργαστηρίου «Θέ-

σπις» του Δήμου Κερατέας διάβασαν ερω-

τικά ποιήματα και  έπαιξαν το μονόπρακτο

θεατρικό έργο του Ν.Αδαμακόπουλου «η
πρώτη αγάπη» σε σκηνοθεσία Γ.Πετρινό-

λη. Η καλλιτέχνης της φυσαρμόνικας Φω-

τεινή Δουραχαλή έδωσε τον δικό της τόνο

στη βραδυά, ενώ ο Γιώργος και η Νατάσσα

Πραποπούλου, ο βαρύτονος Νίκος Καμπάς,

ο τενόρος Νίκος Υπέρμαχος και ο υπέρο-

χος Χρήστος Πάντας γέμισαν με νότες την

βραδιά.

Σπιτικοί λουκουμάδες με μέλι Κερατέας,

προσφορά του Σταμάτη Σίνη κεράστηκαν

όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Μια μοναδική βραδιά στο Δασκαλιό Κερατέας
ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ ΝΙΚΟΛΟΣΟΦΟ 1996-2008
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Όπως είχε διαφανεί μέσα από το Τε-

χνικό Πρόγραμμα του 2008 ο δήμαρ-

χος Παλλήνης προχώρησε στην προ-

μήθεια τεχνικού εξοπλισμού και αυτο-

κινήτων με στόχο την ποιοτική ανα-

βάθμιση των υπηρεσιών του δήμου

προς τους δημότες.  

Έτσι μετά το νέο σύγχρονο πυροσβε-

στικό όχημα που απόκτησε ο Δήμος

Παλλήνης και το οποίο τέθηκε στη μά-

χη της κατάσβεσης πυρκαγιών, ήρθε

και η προμήθεια δυο σύγχρονων και

λειτουργικών αυτοκινήτων μάρκας

Citroen Xcara που προορίζονται να ενι-

σχύσουν, το μεν πρώτο τη Δημοτική

Αστυνομία, το δε δεύτερο την Κοινω-

νική Υπηρεσία του Δήμου. 

Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού συ-

μπεριλαμβάνεται και η προμήθεια 3

απορριμματοφόρων σύγχρονης τεχνο-

λογίας (τα οποία προωθούνται), καθώς

και σύγχρονο πούλμαν 50 θέσεων για

τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Παλλήνης.

Ο Δήμος Παλλήνης εκσυγχρονίζεται 
Δημοτική Αστυνομία & Κοινωνική Υπηρεσία 

απέκτησαν οχήματα

Καθαρές οι θάλασσες

της Ανατολικής Αττικής
Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής ο

πρώτος κύκλος δειγματοληψιών θαλασσίων νερών από τις ακτές κολύμβησης

στο Σαρωνικό και στο Νότιο Ευβοϊκό.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις των 181 δειγμάτων, που πραγματοποιήθηκαν από

πιστοποιημένο εργαστήριο και το ΚΕΔΥ, έδειξαν ότι η ποιότητα των νερών κο-

λύμβησης όλων των ακτών ανταποκρίνεται πλήρως στις παραμέτρους που ορί-

ζονται με την κοινή Υπουργική Απόφαση του 1986.

Συγκεκριμένα ελήφθησαν δείγματα από τις εξής περιοχές:

– 14 δείγματα από τις ακτές της Βούλας

– 26 δείγματα από τις ακτές της Βουλιαγμένης 

– 12 δείγματα από τις ακτές τις Βάρκιζας

– 12 δείγματα από τις ακτές του Κορωπίου

–12 δείγματα από τις ακτές των Καλυβίων (Λαγονή-

σι)

– 9 δείγματα από τις ακτές της Σαρωνίδας 

– 11 δείγματα από τις ακτές της Αναβύσσου

– 3 δείγματα από τις ακτές της Π. Φώκαιας

– 16 δείγματα από τις ακτές της Λαυρεωτικής

– 6 δείγματα από τις ακτές της Κερατέας

– 12 δείγματα από τις ακτές του Μαρκόπουλου 

– 11 δείγματα από τις ακτές της Αρτέμιδας

– 5 δείγματα από τις ακτές της Ραφήνας

– 10 δείγματα από τις ακτές της Ν. Μάκρης

– 11 δείγματα από τις ακτές του Μαραθώνα και 

του Γραμματικού

– 3 δείγματα από τις ακτές του Βαρνάβα

– 3 από τις ακτές των Αγ. Αποστόλων Καλάμου

– 2 δείγματα από τις ακτές του Μαρκόπουλου Ωρω-

πού

– 3 δείγματα από τις ακτές του Ωρωπού

Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας συνεχίζει τις

δειγματοληψίες σε όλες της ακτές της Ανατολι-

κής. 

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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Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

10.000 στην επιχείρηση: ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, Λ.

Λαυρίου 301, Παιανία Αττικής. Στην εγκα-

τάσταση επεξεργασίας κρέατος της επι-

χείρηση εντοπίστηκαν ελλείψεις σε θέμα-

τα υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και λαν-

θασμένες πρακτικές στη παραγωγική δια-

δικασία. Υπήρχαν σημεία της παραγωγής

με κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης

και το σύστημα αυτοελέγχου H.A.C.C.P

χρειάζεται αναθεώρηση. Το προσωπικό

δεν είχε καμία εκπαίδευση πάνω σε θέμα-

τα υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων.

Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

10.000 στην επιχείρηση (εγκατάσταση

επεξεργασίας κρέατος): 

ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., Λ. Δη-

μοκρατίας 66, Αχαρναί Αττικής.

Η επιχείρηση παρουσίαζε ελλείψεις στην

υλικοτεχνική υποδομή, ελλείψεις στο σύ-

στημα αυτοελέγχου H.A.C.C.P., λανθα-

σμένες πρακτικές στη παραγωγική διαδι-

κασία και κίνδυνος διασταυρούμενης επι-

μόλυνσης.

Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

3.000 στην επιχείρηση (σούπερ μάρκετ): 

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, Β. Κων/νου

291, Κορωπί Αττικής. Στην επιχείρηση

εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 52 κιλά

γαλακτοκομικών και αλλαντικών τα οποία

στερούνταν υγειονομικών επισημάνσεων.

Επίσης, εντοπίστηκαν φθορές στον ψυκτι-

κό θάλαμο και ελλείψεις στην ορθή αποθη-

κευτική πρακτική, στις πρακτικές συντήρη-

σης ετοίμων τροφίμων καθώς και παραλα-

βής τροφίμων.

Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

3.000 στην επιχείρηση (εγκατάσταση επε-

ξεργασίας γάλακτος): 

ΑΦΟΙ ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΑΓΓΙΝΑ Ο.Ε., Λ. Καλυ-

βίων 35, θέση Προϊθατη, Καλυβίων Αττι-

κής. Η επιχείρηση παρουσίαζε ελλείψεις

στην υλικοτεχνική υποδομή, ελλείψεις στο

σύστημα αυτοελέγχου H.A.C.C.P., λανθα-

σμένες πρακτικές στη παραγωγική διαδι-

κασία, παρουσία επικίνδυνων χημικών ου-

σιών στο χώρο παραγωγής και απουσία εκ-

παίδευσης του προσωπικού πάνω σε θέμα-

τα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους €

20.000 στην επιχείρηση:  VIRBAC ΕΛΛΑΣ,

23 ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

Η επιχείρηση παρά της επανειλημμένες

συστάσεις που έχουν γίνει, συνεχίζει να

μην προβαίνει στην έκδοση άδειας λιανι-

κής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών

φαρμάκων.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν μηνύσεις για αγο-

ρανομικές παραβάσεις:

ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Σούπερ μάρκετ):

Δείγμα «Τσουρέκι παραδοσιακό - ΓΑΛΑ-

ΞΙΑΣ» των 500 gr, βρέθηκε μη κανονικό τό-

σο ως προς την επισήμανση, διότι ενώ

αναγράφει ότι είναι παρασκευασμένο «με

αγνά παραδοσιακά υλικά», περιέχει συντη-

ρητικό.

HOUSE MARKET A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑ-

ΣΗΣ, Εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου, κτή-

ριο 501, Παιανία Αττικής. Δείγμα «Βιολογι-

κής μαρμελάδας φράουλα», με ανάλωση

πριν από την 17/12/2008, L01708, σε συ-

σκευασία των 400γρ., μετά από αναλύσεις

στο Γενικό Χημείο του Κράτους, βρέθηκε

ότι βάση της χημικής της σύστασης δεν

μπορεί να χαρακτηρίζεται ως μαρμελάδα.

ERBORA – Β. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ

Ε.Ε.: Δείγμα «Μαργαρίνη Σόγιας ΒΙΟ» ει-

σαγωγής από Βέλγιο, σε συσκευασία των

250 gr, L. 7425, 25/01/2008 07, βρέθηκε μη

κανονικό τόσο ως προς την επισήμανση.

Ακόμη υπεβλήθησαν μηνύσεις:

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 γέμιση πραλίνα-ΓΑ-

ΛΑΞΙΑΣ», το οποίο συσκευάζεται στην Ελ-

λάδα για την ανωτέρω εταιρία, βρέθηκε μη

κανονικό τόσο ως προς την επισήμανση,

όσο και επειδή ενώ αναγράφει ότι είναι πα-

ρασκευασμένο «με παραδοσιακά υλικά»,

περιέχει συντηρητικό προπιονικό οξύ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, Στ. Γονατά 5, Περιστέρι:

Δείγμα «Κουραμπιέδες αμυγδάλου», βρέ-

θηκε μη κανονικό ως προς την επισήμαν-

ση.

ΗΛ. & Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡ-

ΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 38ο ΧΛΜ.

Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ν. Πέραμος: Δείγ-

μα «Κουραμπιέδες αμυγδάλου», βρέθηκε

μη κανονικό ως προς την επισήμανση

VINJKO S.A., Γ. Γεννηματά, Θέση μαντρί

Λογοθέτη, Μάνδρα-Μαγούλα 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 κουρα-

μπιές αμυγδάλου», βρέθηκε μη κανονικό

ως προς την επισήμανση και διότι ενώ ανα-

γράφει ότι περιέχει βούτυρο, αυτό δεν ανι-

χνεύτηκε στο δείγμα.

TOI & MOI ΑΒΕΕ, Πίνδου 58 & Μήδειας,

Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής: Στην εταιρία

επιβλήθηκε πρόστιμο €1.000 διότι διενερ-

γούσε προσφορές υποδημάτων στο υπο-

κατάστημά της στο FACTORY OUTLET

στο εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου Αθηνών

(στα καταστήματα αυτά απαγορεύονται οι

ROLLINI AE, Λ. Κατσώνη 16, Δάφνη Αττι-

κής: Στην εταιρία επιβλήθηκε πρόστιμο

€1.000 διότι διέθετε προς πώληση εμπο-

ρεύματα τρέχουσας περιόδου στο υποκα-

τάστημά της στο FACTORY OUTLET στο

εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου (στα κατα-

στήματα αυτά απαγορεύεται η πώληση

εμπορευμάτων τρέχουσας περιόδου).

ΠΡΟΣΤΙΜΑ και ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
για υγειονομικές παραβάσεις επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, αποφάσισε την υποβολή προ-

στίμων και μηνήσεων κατά επιχειρήσεων όπως:

Καταβολή επιδόματος

τριτέκνων οικογενειών

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι δια-

δικασίες για την καταβολή του επιδόματος τριτέ-

κνων σε περίπου 141.400 οικογένειες. 

Είναι ένα μέτρο το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμω-

ση της κοινωνικής συνοχής και στην επίλυση μέρους

του δημογραφικού μας προβλήματος.

Ακόμα μια παράσταση του θεάτρου του παραλό-

γου ανοίγει την  αυλαία  της στις  20  Αυγούστου

2008.  Είναι η νέα κυνηγετική περίοδος που χρό-

νια τώρα ξεκινά κατόπιν της πλήρους συμφω-

νίας, σύμπνοιας και ομοψυχίας μεταξύ των  ανω-

τέρων  κλιμακίων  του  Υπουργείου  Γεωργίας

και  της  Κυνηγετικής  Συνομοσπονδίας Ελλά-

δος. 

Και φέτος, το αρμόδιο Υπουργείο,  προτίμησε να

συγκαλέσει  μέσα  στον  Ιούνιο  του 2008 δύο

ξεχωριστές  συναντήσεις: Μια με  τέσσερις(!)

συγκεκριμένες  περιβαλλοντικές οργανώσεις και

με το συντονισμό ενός απλού υπαλλήλου του

Υπουργείου και μια δεύτερη  με  την Κυνηγετική

Συνομοσπονδία με συντονισμό (ποιού άλλου;)

του ίδιου του Υφυπουργού Γεωργίας. Από αυτές

τις  συγκεντρώσεις,  και  κυρίως από  τη δεύτε-

ρη, πάρθηκε και η απόφαση  της  «νέας» κυνη-

γετικής ρυθμιστικής  για  το  2008-09.

Ούτε όμως αυτή η παλιά-νέα ρυθμιστική δεν

προσφέρει ουσιαστικά καμιά λύση στη σωρεία

των παραβάσεων από κυνηγετικούς συλλόγους

και  μεμονωμένους  κυνηγούς, όπως εκείνες που

έγιναν στις ζώνες άρσης κυνηγιού δίπλα σε πυ-

ροπαθείς περιοχές (π.χ. Πελοπόννησος) ή σε

υγροβιότοπους που  προστατεύονται  από συν-

θήκες όπως η  RAMSAR  ή η NATURA 2000, σύμ-

φωνα με τις καταγγελίες πολλών οργανώσεων

καθόλη την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο. 

Για τον ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ., το πρόβλημα του κυνηγιού

δε λύνεται ούτε με ρυθμιστικές αποφάσεις, ούτε

με ζώνες ελεγχόμενου κυνηγιού ή ακόμα και

προσωρινής  άρσης  αλλά με μια βαθιά και ου-

σιαστική αλλαγή στη στάση ζωής μας και με

έναν επαναπροσδιορισμό του ρόλου μας σε αυ-

τή: από κυρίαρχος, διώκτης και άρπαγας, ο άν-

θρωπος πρέπει να δει τον εαυτό του ως ισότιμο,

συνοδοιπόρο και προστάτη όλης της πανίδας και

της χλωρίδας γιατί αυτά και μόνο αυτά αποτε-

λούν τον πραγματικό επίγειο πλούτο.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ  ΣΤΟ  ΚΥΝΗΓΙ  ΓΙΑΤΙ  ΛΕΜΕ  ΝΑΙ

ΣΤΗ  ΖΩΗ.

Nέα Κυνηγετική Περίοδος: Ευλογώντας τα Όπλα...

Η ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ λέει όχι στο κυνήγι

Εν όψει της νέας κυνηγετικής περιόδου που ξε-

κίνησε ήδη από τις 20 Αυγούστου, η Πανελλή-

νια Ομοσπονδία θηροφυλάκων κυνηγετικών ορ-

γανώσεων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για

τους ιδιωτικούς θηροφύλακες.

Η πολιτεία, τονίζουν, είναι απαραίτητο να επι-

λύσει το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων και λει-

τουργίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας που ξε-

κίνησε με δικές τους αποφάσεις από το 1999.

Επιβεβαιώνεται η στάση της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώ-

σεων αφού ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων σε έγγραφη απάντηση που

εξέδωσε με αφορμή ερωτήσεις βουλευτών στη

Βουλή τελικά παραδέχθηκε εμμέσως πως οι

ιδιωτικοί φύλακες θήρας δεν μπορούν να ασκή-

σουν ελέγχους και έρευνες σε διερχόμενους

κυνηγούς, πολίτες και στα οχήματά τους στην

ύπαιθρο.

Τονίζουμε πως ενδεικτικό της σύγχυσης και του

παραλογισμού που επικρατεί είναι πως πολλοί

ιδ. φύλακες θήρας ασκούν σήμερα παράνομα

ελέγχους σε πολίτες, ακολουθώντας τις εντο-

λές των κυνηγετικών οργανώσεων οι οποίες

έχουν προηγουμένως διαμηνύσει προς κάθε κα-

τεύθυνση πως το αντίθετο αποτελεί άρνηση

εκτέλεσης εργασίας ή αργομισθία, άρα απόλυ-

ση, παρά τις δικαστικές αποφάσεις και τις οδη-

γίες που έχουν δώσει ορισμένες Εισαγγελικές

και Δασικές Αρχές. Αυτό όμως εκθέτει τους ιδ.

φύλακες θήρας τόσο σε δικαστικές περιπέτειες

όσο και σε προστριβές με πολίτες όπως το τε-

λευταίο περιστατικό που φέρεται να έγινε στη

Χαλκιδική το οποίο και καταδικάζουμε απερί-

φραστα. 

Μετά από αυτό καλούμε τον κ. Κιλτίδη να μην

αφήνει άλλο την εκκρεμότητα, αξιοποιώντας τη

δυνατότητα που δίνεται από το νόμο (ν.

3208/2003) για άμεση και ορθή λύση με Απόφα-

σή του. Λύση τόσο στο ζήτημα των αρμοδιοτή-

των όσο και κυρίως στο ζήτημα του τρόπου λει-

τουργίας των ιδ. φυλάκων θήρας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Επείγον να ρυθμιστεί το θέμα των θηροφυλάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλλήνη 21/8/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 7405

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 153 51

Πληροφορίες: Μ. Αναστοπούλου

Τηλέφωνο: 210-2005151, fax: 210-6032543

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.Γ2/67/οικ.22080/8-8-2008 Απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών, προκηρύσσεται η πλήρωση, βάσει της δια-

δικασίας των άρθρων 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα

(Ν.3528/2007) των κάτωθι θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει

στην Παλλήνη:

i) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

ii) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής

iii) Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκτός των μονίμων

υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων

υπηρεσιών γενικών (π.χ. Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοική-

σεων, Ανεξαρτήτων αρχών κλπ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ και να έχουν

βαθμό Α΄, να έχουν τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας και να

έχουν διατελέσει ή να είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά την

ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-

τας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσ-

σεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου

προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο. 

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται προς τη Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση Ανατολικής Αττικής, Δ/νση Διοίκησης, 17ο χλμ. Λ. Μαρα-

θώνος 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριά-

ντα (30) ημερών που αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της πα-

ρούσας στον τύπο. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστη-

μένη επιστολή. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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Η επιστολή του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ

Νίκολα Γκρούεφσκι προς τον πρόεδρο της

Κομισιόν, Ζοσέ Μπαρόζο, ζητώντας του να

παρέμβει γιά την βελτίωση των συνθηκών

της μακεδονικής μειονότητας (;;;) στην Ελ-

λάδα, ήταν η αναμενόμενη επόμενη κίνησή

του, μετά την επιστολή του προς τον πρω-

θυπουργό της Ελλάδας, Κώστα Καραμαν-

λή.  Αυτή η κίνηση Γκρούεφσκι έχει βέβαια σαν σκοπό να προκαλέ-

σει την εμπλοκή της Ε.Ε στην υπόθεση των διαφορών με την Ελλά-

δα και ιδιαίτερα με την υποτιθέμενη ύπαρξη της μακεδονικής μειονό-

τητας, εν όψει της Συνόδου της Ε.Ε τον Σεπτέμβρη όπου ο Καρα-

μανλής είναι οπωσδήποτε έτοιμος για ένα ακόμη βέτο στην προσπά-

θεια των Σκοπίων να ενταχθούν στις τάξεις της.

Με τις άστοχες και αψυχολόγητες αυτές κινήσεις του ο Γκρούεφσκι,

ξεφεύγει από την σοβαρότητα ενος πρωθυπουργού, έστω και του μι-

κροκρατιδίου των Σκοπίων και τοποθετεί τον εαυτό του στη κατηγο-

ρία των γραφικών. Μόνος του οδηγείται σε μιά θέση από την οποία

θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξέλθει όταν οι περιστάσεις το κα-

λέσουν.

Εκείνο που αφήνει με τις ενέργειές του να διαγραφεί καθαρά ο γρα-

φικός αυτός πρωθυπουργός, είναι ότι έχει διαπιστώσει πλέον την

αποτυχία των προσπαθειών του για τον σφετερισμό του ονόματος

της Μακεδονίας και πλέον οδηγεί την υπόθεση αυτή στην συνεχιζό-

μενη εκκρεμότητα, κάτι που τον συμφέρει αφού μόνο έτσι θα μπορεί

να είναι ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ. 

Όλα αυτά φυσικά δεν προσφέρονται ούτε γιά την συνέχιση των δια-

πραγματεύσεων του ΟΗΕ με τη εποπτεία του πρέσβυ Νίμιτς αλλά ού-

τε και για μια στοιχειωδώς ανθρώπινη σοβαρή συζήτηση. Η Ελλάδα

έχει διαπιστώσει ότι δεν έχει σοβαρό συνομιλητή σ΄ένα τόσο σοβα-

ρό θέμα. Ο Νίκολα Γκρούεφσκι βρίσκεται πέρα  από κάθε πολιτική

αλλά και ανθρώπινη σοβαρότητα και λογική. Ακόμη και οι Αμερικανοί

προστάτες τους έχουν διαπιστώσει πως μάλλον άδικα αγωνίστηκαν

τόσο σκληρά γιά της είσοδό τους στους ευρωατλαντικούς θεσμούς

και την Ε.Ε. και ήδη έχουν “ανακρούσει πρύμνη.”
Άλλωστε η θητεία Μπους βαδίζει προς το τέλος της και όλα δείχνουν

ότι ο λίγος χρόνος που του απομένει στην προεδρία των ΗΠΑ μάλ-

λον δεν του δίνει την πολυτέλεια να ασχοληθεί με τους παραλογι-

σμούς του Γκρούεφσκι. Όσο γιά τον νέο πρόε-

δρο των ΗΠΑ, όποιος κι΄αν είναι, μάλλον δεν

θα ασχοληθεί σοβαρά με τους λεονταρισμούς

των Σκοπιανών.

“Το κερασάκι στην τούρτα”όπως λέει και ο λα-

ός μας, ήταν η εμφάνιση στο πολιτικό προσκή-

νιο των Βαλκανίων του γνωστού Λιούμπε Μπό-

σκοφσκι, πρώην υπουργού εσωτερικών της

ΠΓΔΜ και γνωστού γιά πάρα πολλά κατορθώματα που τον οδήγησαν

στο Διεθνές Δικαστήριο με την κατηγορία του εγκληματία πολέμου.

H δράση του Μπόσκοφσκι ξεκινάει από πολύ παλιά αλλά στο προ-

σκήνιο φαίνεται το 1990 κατά τη διάρκεια του σερβοκροατικού πολέ-

μου πουλώντας όπλα στους Κροάτες.

Τον Ιούνιο του 2001 επιχειρεί να ανατρέψει την κυβέρνηση του Μπό-

ρις Τραϊκόφσκι

Δυό μήνες αργότερα η αστυνομία κάτω από τις διαταγές του βομ-

βαρδίζει και κυριολεκτικά εξαφανίζει από προσώπου γης το αλβανικό

χωριό Λιούμποτεν, στα σύνορα των Σκοπίων με την Αλβανία. 

Όμως το πλέον μεγάλο του έγκλημα είναι η δολοφονία εφτά Πακι-

στανών λαθρομεταναστών τους οποίους έντυσε με τις στολές των

Αλβανών ανταρτών UCK και τους παρουσίαζε σαν μέλη της Αλ Κάϊ-

ντα που είχαν έρθει στα Σκόπια γιά να οργανώσουν τρομοκρατικές

επιθέσεις εναντίον της Αμερικανικής και της Βρετανικής πρεσβείας.

Όλα αυτά λίγους μήνες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σε-

πτεμβρίου του 2001 στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο της Νέας Υόρ-

κης για να φανεί αρεστός στους Αμερικανούς.  

Με κροατικό διαβατήριο έφυγε κρυφά από τα Σκόπια και πέρασε στην

Κροατία όταν η κυβέρνηση των Σκοπίων αποπειράθηκε να τον συλ-

λάβει σαν εγκληματία πολέμου. Οι Κροάτες τον παρέδωσαν στο Διε-

θνές Δικαστήριο αφού προηγουμένως όμως είχαν συνεννοηθεί με

τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους και είχαν εξασφαλίσει την

αθώωσή του. 

Πράγματι ο Λιούμπε Μποσκόφσκι πριν λίγες μέρες αθωώθηκε από το

Διεθνές Δικαστήριο εγκληματιών πολέμου και κατέφθασε στα Σκόπια

όπου ο ανεκδιήγητος Νίκολα Γκρούεφσκι τον υποδέχτηκε με τιμές

ήρωα, τον έβαλε στη δεξιά του και τον περιφέρει σε όλες τις μετακι-

νήσεις του αφήνοντας να διαχέεται ότι θα είναι ο επόμενος πρόε-

δρος των Σκοπίων.

Με την εμφάνιση του Μποσκόφσκι στο πολιτικό προσκήνιο των Σκο-

πίων και την πιθανή ανάληψη της προεδρίας του κρατιδίου τα πράγ-

ματα πλέον παίρνουν τη μορφή μιας κάποιας επικίνδυνης κωμωδίας. 

Η απάντηση του Ζοσέ Μπαρόζο στον Γκρούεφσκι θα μπορούσε να

χαρακτηριστεί σαν ένα ηχηρό χαστούκι στο πρόσωπο του γραφικού

πρωθυπουργού. Αφού του αποκλείει κάθε αρμοδιότητα της Ε.Ε γιά

την υποτιθέμενη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, τον καλεί να

ασχοληθεί πιο σοβαρά με την υποχρέωση της πολιτικής διαμόρφω-

σης της χώρας του και την δημιουργία καλής γειτονίας με τα όμορα

κράτη. 

Μετά από όλα αυτά η θέση της Ελλάδας είναι η πλέον ενδεδειγμένη

έτσι όπως έχει κατατεθεί. Αταλάντευτη θέση στο θέμα της ονομα-

σίας, συνέχιση της συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις με τον Μάθι-

ους Νίμιτς, και βέτο όσο τα Σκόπια θα εμμένουν σε αδιάλλακτες αλυ-

τρωτικές θέσεις. Σίγουρα το κέρδος θα είναι μόνο γιά την Ελλάδα. 

Δημοσιεύουμε τις απόψεις ομογενούς δημοσιογράφου
από τη Νέα Υόρκη, εκτιμώντας την ευαισθησία του για το
μεγάλο θέμα της Μακεδονίας, χωρίς να υιοθετούμε τις

κρίσεις του και τα συμπεράσματά του κυρίως όσον αφορά
τον Γκρούεφσκι και Μπόσκοφσκι, καθώς και για την δικαι-
ακή βαρύτητα του διεθνούς δικαστηρίου εγκληματιών πο-

λέμου.  Μετά το άρθρο του ομογενούς Διον. Κονταρίνη
διατυπώνουμε σε συντομία ορισμένες σκέψεις πάνω στο
θέμα.

Ένα επικίνδυνο πολιτικό παιγνίδι!

Γκρούεφσκι και Μπόσκοφσκι: Ένα επικίνδυνο πολιτικό δίδυμο στα Βαλκάνια

Γράφει ο 

Διονύσης Ε Κονταρίνης  
Νέα Υόρκη  Ιούλιος 2008

Denniskontarinis@yahoo.com

Patrinos12@hotmail.com

Ο Πρωθυπουργός των Σκο-

πίων δεν είναι “γραφικός”,

όπως νομίζουν πολλοί και θέ-

λουν να νομίζουμε κάποιοι

άλλοι.

Με την ακατάσχετη αλληλο-

γραφία του προς κάθε αρμό-

διο διεθνή φορέα και τον Ελ-

ληνα Πρωθυπουργό, θέτει

θεμέλια μελλοντικών διεκδι-

κήσεων (“μειονότητας”, περι-

ουσιών, “μακεδονικής” γλώσ-

σας, μακεδονικής εθνότητας,

αλυτρωτικών διεκδικήσεων,

όχι μόνον εδαφικών αλλά και

ταυτότητας. Η πλαστογραφία

της ιστορίας και η υπεξαίρε-

ση ιστορικών κληροδομημά-

των μας, ΔΕΝ είναι για

χλεύη.

Προσθέτει κάτι αναγκαίο για

την κρατική και εθνική οντό-

τητα των Βουλγάρων των

Σκοπίων (60% περίπου του

πληθυσμού) για την υπόστα-

σή τους και την κρατική τους

υπόσταση και το αφαιρεί από

την Ελλάδα με απάτη, πασι-

φανή ψεύδη και υπεξαίρεση.

Επιπλέον δεν ενεργεί τυχαία

και μόνος του. Πολλοί σοβα-

ροί αναλυτές είδαν ομοιότη-

τες με την τουρκική στρατη-

γική τακτική, στην διπλωματι-

κό τομεά. Προβάλουν κάθε

τόσο νέες διεκδικήσεις.

Επιφοιτά το ίδιο “άγιο πνεύ-

μα”. Κι αυτό το διαβολικό

“πνεύμα” διδάσει: «Οταν δεν

μπορείς να επιλύσεις ένα

πρόβλημα, απλά διεύρυνέ

το”. Πρόσθεσε κι άλλα, δηλα-

δή.

Οσον αφορά την “αταλάντευ-

τη θέση της ελληνικής κυβερ-

νήσεως”, ΔΕΝ συμφωνούμε.

Δεν είναι αταλάντευτη η θέ-

ση της Ελλάδας, όπως και

των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Είναι

ασταθής κι αυτό ακριβώς εί-

ναι το εγκληματικό λάθος. Κι

ενώ τους άλλους (την Ε.Ε.

και τις ΗΠΑ) τους καταλαβαί-

νω, δεν καταλαβαίνω τις ελ-

ληνικές κυβερνήσεις που πα-

ραπαίουν εδώ και δεκαέξι

χρόνια.

Κι επειδή κάτι ακούστηκε για

“βόρεια Μακεδονία” ή κάτι τέ-

τοιο, τονίζουμε για μια ακόμη

φορά, ότι ονομασία  που θα

περιέχει τον όρο Μακεδονία

ή παράγωγά του είναι επικίν-

δυνο και γι’ αυτό  απαράδε-

κτο.

Κ.Β.

Ο Γκρούεφσκι δεν είναι “γραφικός”
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΜΗΜA η

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Επίσημη επωνυμία:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥ-

ΓΚ. ΕΡΓΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ.Μ.Ε.Ο.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Λ. Αλεξάνδρας 19 Πόλη: Αθήνα Ταχ. K: 114 73 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Σημείο(-α) επαφής:

Τηλ.:   0030 - 210 64 49 752 Φαξ:   0030 - 210 64 63 886   

Υπόψη: Θ. Πανουτσόπουλου-Προϊσταμένου ΔΜΕΟ 

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

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

Λ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα 114 73

Π. Θεοδωροπούλου, τηλ.: 210-6462054, φαξ: 210-6450380

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

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων

των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα

αγορών) είναι διαθέσιμα από: Λ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα 114 73

Π. Θεοδωροπούλου, τηλ. :210-6462054, φαξ: 210-6430580

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

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται : ΔΜΕΟ, Λ. Αλεξάνδρας

19, Αθήνα 114 73

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

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι   “Μελέτη Διευρωπαϊκού Οδικού

Άξονα Σταυρού - Λαυρίου (Τμήμα: Παράκαμψη Μαρκοπούλου)“

και ο τόπος της παροχής είναι η Αττική με κωδικό NUTS GR300.   

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 

Στη σύμβαση περιλαμβάνεται η μελέτη του οδικού έργου του τμήματος “Πα-

ράκαμψη Μαρκοπούλου” της Λεωφόρου Σταυρού - Λαυρίου, συνολικού μήκους

5,0χλμ. περίπου, στην οποία εντάσσονται και οι μελέτες του δικτύου παρα-

πλεύρων οδών συνολικού μήκους 8,3χλμ. περίπου, των οδών τοπικής εξυπη-

ρέτησης εκατέρωθεν του διευθετούμενου ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου συνολι-

κού μήκους 1,0χλμ. περίπου, καθώς και τρείς Ανισόπεδοι Κόμβοι. Περιλαμβά-

νονται επίσης όλες οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες για το παραπάνω

οδικό έργο (τοπογραφικές αποτυπώσεις - κτηματογραφήσεις, υδραυλικές με-

λέτες, γεωλογικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, στατικές μελέ-

τες, περιβαλλοντικές μελέτες και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες), καθώς και

οι απαιτούμενες μελέτες (τοπογραφικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά) για

την οριοθέτηση και διευθέτηση των εγκάρσιων στο οδικό έργο ρεμάτων Αγ.

Κωνσταντίνου και Στρογγύλης (στα κατάντι του οδικού έργου).

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κα-

τανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

α) Συνολική: 1.608.421,60 € Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 19%: 305.600,10 €)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:

1. 173.977,04€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικά)

2. 591.228,16€ για μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακα)

3. 253.499,90€ για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικά)

4. 254.377,03€ για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικά)

5. 31.784,68€ για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικά)

6. 135.141,67€ για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικά)

7. 65.273,49€ για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικά)

8. 89.007,85€ για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικά)

9. 14.131,78€ για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (16 μήνες από την ανάθεση

της σύμβασης)

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής : 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε

32.200,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοι-

βής της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή

του ιδιωτικού συμφωνητικού αντιστοιχεί σε 5% επί της προεκτιμώμενης αμοι-

βής της σύμβασης.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αρ.

έργου ΣΑΜ 068/3-2008ΣΜ06830000). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμημα-

τικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. Η σύμβαση συγχρημα-

τοδοτείται από το ΕΤΠΑ με ποσοστό 75% στο Μέτρο 3.6 του ΕΠ/ΕΠ.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό

να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή

νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το

Ν.3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμ-

βασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005

“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής

συναφών υπηρεσιών”.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων ανα-

φέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

αναφέρονται στο άρθρο 21 Παράγραφοι 21.2 και 21.6 του τεύχους της αναλυ-

τικής Προκήρυξης, ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, σε συνδυασμό με την

παρ. 2 γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται για κάθε επί μέρους

μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κά-

θε πτυχίου, σύμφωνα με τις επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της

παρ. ΙΙ.1.1 της παρούσας, είναι οι εξής:

1.  στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’  

2.  στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Δ’ ή Ε’

3.  στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’ ή Ε’

4.  στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεως Ε’

5.  στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεως Β’

6.  στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’ ή Ε’

7. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεως Γ’

8.  στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Δ’ ή Ε’

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μη-

τρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του

Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη εφαρ-

μογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του ν. 716/77 και των εκτελεστικών

του διαταγμάτων).

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυ-

τοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί,

εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

- είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εται-

ριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων

της ανωτέρω παραγράφου 2, ή

- προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν

υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν

αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και

είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με

εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 2, ή

- προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μη-

τρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την

συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-

ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Πα-

ραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των

χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορ-

ρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων

Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατη-

γορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

1.  για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,  

2.  για την κατηγορία μελέτης 10, τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 2 στελέχη 4ετούς εμπειρίας, 

3.  για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

4.  για την κατηγορία μελέτης 08, τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας,

1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας,

5.  για την κατηγορία μελέτης 20, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,

6.  για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

7.  για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

8.  για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 2 στελέχη 4ετούς εμπειρίας.

Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπει-

ρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το

συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα ορι-

ζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05.

4. Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτι-

κά τις προϋποθέσεις της παρ. 2, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά  τις απαιτού-

μενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχι-

στον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3, διαφορετικά η υποψήφια σύμπρα-

ξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και

αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο

κατά την υποβολή προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πά-

σχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζόμενου, αποκλείεται. Η σύμπρα-

ξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφο-

ρετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο

μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί

ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. Για να γίνουν δεκτοί στο

διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους κατα-

λόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φα-

κέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις

νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα

Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της Δ15, αναγκαία

προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται

τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προ-

σφοράς όσο και κατά την σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλει-

σμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγα-

λύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην κα-

λούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λό-

γο αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο δια-

γωνισμό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών. 

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο

διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπρα-

ξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνι-

ζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

6. Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Με-

λετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός

από το εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν

τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα

ατομικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστε-

ρα της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνι-

ζόμενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμέ-

νου της μελέτης (βαρύτητα κριτηρίου 1: 35%)

2.α.Η αποτελεσματικότητα της προταθείσας Έκθεσης Μεθοδολογίας (στάθμι-

ση 40% στο κριτήριο 2)

β.Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδας Μελέτης

(στάθμιση 60% στο κριτ. 2) (βαρύτητα κριτηρίου 2: 40%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα κριτηρίου 3: 25%).

Β. ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών εί-

ναι η 10/9/2008, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 25

ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοι-

χεία του διαγωνισμού  που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία

σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής.

Η Υπηρεσία  παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού στα γραφεία της, στην ταχυ-

δρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη

για την έγκαιρη άφιξή τους.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 18/9/2008 και ώρα 13:00μ.μ., κατά

την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελ-

ληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 11 μήνες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατί-

θενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, από την οποία μπορούν επίσης

να ληφθούν σχετικές πληροφορίες, ήτοι:

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

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  

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

Επίσημη επωνυμία:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡ-

ΓΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ.Μ.Ε.Ο.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 19 

Πόλη: Αθήνα Ταχ. κώδικας: 114 73     Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλ.:   0030 – 210 64 49 752

Διεύθυνση διαδικτύου (URL):   Φαξ:    0030 – 210 64 63 886  

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:

α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού μέχρι και επτά (7)

ημέρες πριν το διαγωνισμό,

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) μέσα σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) μέσα σε δέκα

(10) ημερολογιακές ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) μέσα σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της

γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη

ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 8/8/2008. 

Προκαταρκτική Προκήρυξη για το έργο του θέματος έχει δημοσιευθεί στο Ενη-

μερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε. με αρ. 2475, στις 11-02-2008.

Αθήνα,  8  - 8 - 2008 

Ο Δ/ντής Δ.Μ.Ε.Ο. 

Θ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολ. Μηχ. με Α΄β 
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Οι βουλευτές 

Εύρη Χριστοφιλοπούλου και Γ. Φλωρίδης
θεωρούν “στάχτη στα μάτια” τα 

επιδόματα για τους τρίτεκνους

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ για θέματα Υγείας

και θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

Γιώργος Φλωρίδης και Εύη Χριστοφιλοπούλου, αντιστοί-

χως, σχετικά με την ανακοίνωση για την καταβολή του

επιδόματος τριτέκνων, έκαναν την παρακάτω δήλωση:

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός των τριτέκνων από την κυβέρνη-

ση με εξαγγελίες- «μπαλώματα» μιας προεκλογικής υπό-

σχεσης που ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Η ανακοίνωση για την

καταβολή του επιδόματος των τριτέκνων, στον πέμπτο

χρόνο της διακυβέρνησης δεν είναι τίποτε άλλο παρά

«στάχτη στα μάτια» για να διασκεδάσει την αγανάκτηση

όσων παραπλανήθηκαν από τα παχιά λόγια των κυβερνώ-

ντων. Οι δηλώσεις, μάλιστα, του υπουργού Υγείας περί

«ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και επίλυσης μέ-

ρους του δημογραφικού μας προβλήματος», γίνονται τη

στιγμή που με ευθύνη της κυβέρνησης, οι βρεφονηπιακοί

και παιδικοί σταθμοί κινδυνεύουν να κλείσουν ή να συρρι-

κνωθούν επικίνδυνα. 

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών

από το πρώτο κιόλας παιδί που απαντά στις σύγχρονες

ανάγκες όλων των μορφών οικογένειας, που κλιμακώνο-

νται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, το εισόδη-

μα και τον αριθμό των παιδιών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του

ελληνικού γραφείου της

Greenpeace το Υπουργείο

Ανάπτυξης προτίθεται να κα-

ταθέσει στη Βουλή τροπολο-

γία για τα φωτοβολταϊκά, αντί-

θετη με τις μέχρι τώρα διακη-

ρύξεις της κυβέρνησης. Με

την εν λόγω ρύθμιση όχι μόνο

δεν καταπολεμούνται οι  γρα-

φειοκρατικοί φραγμοί που

εμποδίζουν την «επιθετική»

εγκατάσταση των φωτοβολ-

ταϊκών, αλλά μειώνονται αι-

σθητά τα ισχύοντα κίνητρα

που δόθηκαν από την προη-

γούμενη κυβέρνηση της ΝΔ,

μόλις το 2006. Συγκεκριμένα,

δεν επιταχύνει και δεν απλο-

ποιεί την αδειοδοτική διαδικα-

σία, θεσμοθετεί πενταετή κα-

θυστέρηση, καθώς προβλέπει

ότι η ΡΑΕ θα γνωμοδοτήσει

για όλες τις αιτήσεις που δεν

έχουν ακόμα λάβει άδεια πα-

ραγωγής ή εξαίρεση από την

άδεια παραγωγής έως την 30η

Ιουνίου του 2012. Και βέβαια

αντί να προχωρήσει σε κίνητρα

για τον οικιακό τομέα, περιορί-

ζει τα κίνητρα για τους ενδια-

φερόμενους επενδυτές, όπως

οι ΟΤΑ.

Επιπλέον, η ρύθμιση του ΥΠΑΝ

μειώνει την πριμοδότηση της

παραγόμενης ηλιακής κιλοβα-

τώρας κατά 57% ως το 2014

και κατ’ αυτό τον τρόπο, οι πε-

ρισσότερες επενδύσεις, ιδιαί-

τερα αυτές που προέρχονται

από μικροεπενδυτές όπως εί-

ναι οι ΟΤΑ, καθίστανται μη ελ-

κυστικές και ακυρώνονται

στην πράξη. Έτσι, ουσιαστικά

υποστηρίζονται οι μεγαλοε-

πενδυτές για την κατασκευή

λιθανθρακικών σταθμών και οι

πανάκριβες εισαγωγές ρεύμα-

τος από τρίτες χώρες. 

Τα φωτοβολταϊκά θα μπορού-

σαν να αποτρέψουν την έκλυ-

ση πάνω από 3 εκατ. τόνων

διοξειδίου του άνθρακα ετη-

σίως, αν απλώς υλοποιηθούν

τα έργα. Παράλληλα αποτρέ-

πουν τη δημιουργία νέων ρυ-

πογόνων σταθμών ηλεκτροπα-

ραγωγής, νέων υποδομών σε

γραμμές μεταφοράς, ενώ δημι-

ουργούν νέες θέσεις εργα-

σίας.

Και ερωτούν: Αληθεύουν οι ως

άνω πληροφορίες του ελληνι-

κού γραφείου της Greenpeace;

Και αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι

που εγκαταλείπεται η «επιθετι-

κή» προώθηση των ΑΠΕ. 

Απαξίωση του

Σώματος 

Επιθεώρησης 

Εργασίας 

Την πληθώρα θεσμικών και

λειτουργικών προβλημάτων

του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας (ΣΕΠΕ) επισημαί-

νουν με Ερώτησή τους

προς την Υπουργό Απασχό-

λησης και Κοινωνικής

Ασφάλισης 29 Βουλευτές

του ΚΤΕ Απασχόλησης του

ΠΑΣΟΚ. Οι βουλευτές εκ-

φράζουν την ανησυχία τους

για τις επιπτώσεις, μεταξύ

άλλων, της υποστελέχω-

σης, της υποχρηματοδότη-

σης και της έλλειψης κανο-

νισμού λειτουργίας του ΣΕ-

ΠΕ τόσο στην αποτελεσμα-

τικότητα των παρεμβάσεων

της υπηρεσίας στην αγορά

εργασίας όσο και στην ποι-

ότητα της εξυπηρέτησης

των πολιτών.

Ο Βουλευτής σημειώνει ότι

επανέρχεται με ερώτηση (η

πρώτη τον Νοέμβριο 2007),

για το ζήτημα της ανέγερσης

κτιρίων της ΕΡΤ στο Γέρακα. 

Οι κάτοικοι αντιδρούν και πά-

γιο αίτημά τους είναι να παρα-

χωρηθεί η έκταση των 38

στρεμμάτων στο Δήμο, έτσι

ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον

καλύτερο δυνατό τρόπο και

προς όφελος του Δημόσιου

συμφέροντος. 

Η έκταση αυτή δεν έχει χρησι-

μοποιηθεί τόσα χρόνια για τις

λειτουργικές ανάγκες της

ΕΡΤ και θα μπορούσε κάλλι-

στα να αξιοποιηθεί δημιουργι-

κά από το Δήμο προς όφελος

των κατοίκων του Γέρακα. Ση-

μειώνει δε ότι και ο ίδιος ο

Υπουργός Επικρατείας είχε

αναφερθεί ότι σκοπεύει να

αξιοποιήσει την συγκεκριμένη

έκταση. 

Και καταλήγει μεταξύ άλλων:

Πρόσφατα ο Προέδρος της

ΕΡΤ  Χρήστος Παναγόπου-

λος, δήλωσε ότι η ΕΡΤ προτί-

θεται στο άμεσο μέλλον να

ανεγείρει κτίρια για την κάλυ-

ψη των αναγκών της στην

προαναφερόμενη έκταση πα-

ρά τις έντονες αντιδράσεις

του Δήμου και των κατοίκων

του, γεγονός για το οποίο

μάλλον εσείς αδιαφορείτε. 

Και ερωτά μεταξύ άλλων:

Επειδή για σειρά ετών είχατε

λησμονήσει αναπτυξιακώς το

φιλέτο του Γέρακα, πώς βλέ-

πετε σήμερα την πιθανότητα

να συνεισφέρετε στην κοινω-

νία της περιοχής, προσφέρο-

ντας στην πόλη του Γέρακα τη

συγκεκριμένη έκταση προς

αξιοποίηση, το οποίο είναι σί-

γουρο ότι θα το εκτιμήσουν οι

κάτοικοι. 

Αλλαγές δρομολογίων λεωφορειακών

γραμμών αποκλείουν κατοίκους 

από την αστική συγκοινωνία 

στη  Βάρη και τη Βουλιαγμένη

Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Όπως έχουμε και εμείς επισημάνει μέσα από τις στήλες μας,

αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στους κατοίκους των περιοχών

της Βάρης και της Βουλιαγμένης η τροποποίηση των δρομολο-

γίων στις γραμμές του 116 που εξυπηρετούν τους δήμους αυ-

τούς.

Για το ίδιο θέμα κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό ο

βουλευτής Βασίλης Οικονόμου αναλύοντας το πρόβλημα και

ζητώντας λύση.

Πιο συγκεκριμένα η γραμμή 116 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Βάρκι-

ζα-Βάρη-Χέρωμα-Κίτσι, τροποποιήθηκε και πλέον δεν περνά

από την παραλιακή αλλά διασχίζει τη Λεωφόρο Βάρης και καταλήγει στη Γλυφάδα μέσω

της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Σε αντικατάστασή της γραμμής 116 έχουν δρομολογηθεί

δυο γραμμές (170,149) οι οποίες όμως αφενός δεν εξυπηρετούν τις προαναφερθείσες

περιοχές που εξυπηρετούσε η γραμμή 116 , αφετέρου η συχνότητα των δρομολογίων

τους είναι πολύ χαμηλή. Επιπλέον κάτοικοι των Βόρειων περιοχών του Δήμου Βάρης που

εξυπηρετούνταν χρόνια από την αστική συγκοινωνία έχουν πλέον αποκλειστεί από αυ-

τή. 

Εθνική οδός Κορίνθου Πατρών

ερώτηση των βουλευτών Μ. Παπαγιαννάκη 

& Ν. Τσούκαλη

Δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Παπαγιαννάκης και Νίκος

Τσούκαλης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για το χάλι της

εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών, επισημαίνονταςι ότι οι οκτώ

από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας μας είναι στον κα-

τάλογο των 20 πιο επικίνδυνων περιφερειών σε τροχαία δυ-

στυχήματα στην Ευρώπη! Είναι πραγματικά απίστευτο ένα από

τα πιο σύγχρονα έργα γεφυροποιίας στον κόσμο, η γέφυρα Ρί-

ου – Αντιρρίου, να συνδέει δύο από τους χειρότερους και πιο

επικίνδυνους δρόμους στην Ευρώπη, με την κατ’ ευφημισμό

Εθνική Οδό (ΕΟ) Κορίνθου – Πατρών να  είναι «επάξια» ο χει-

ρότερος δρόμος όλων! 

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία τέσσερα μόνο χρόνια από το

120ό έως το 129ο χιλιόμετρο έγιναν 900 δυστυχήματα!

Η μη αγωγή των οδηγών, η προκλητική  απουσία σύγχρονων

τρόπων αστυνόμευσης, ο περιορισμένος αριθμός περιπολικών

που βεβαιώνουν παραβάσεις στα «ασφαλή» κομμάτια της ΕΟ. 

Δεν γίνεται να υπομένουμε την δεξιά λωρίδα των ΕΟ ως την

πιο γρήγορη και την λωρίδα εκτάκτου ανάγκης μόνο για υπερ-

βάσεις. Ας κάνουμε επιτέλους τον κανόνα …ΚΑΝΟΝΑ! Κατα-

λήγουν και ερωτούν τους Υπουργούς αν προτίθενται να λάβουν

μέτρα.

Ανέγερση κτιρίων της ΕΡΤ  στο Γέρακα

παρά τις έντονες αντιδράσεις του Δήμου 

Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Ανοιχτά μνημεία

σε όλους

προτείνει ο 

Μάκης Βορίδης

Ο Βουλευτής Αττικής, του

ΛΑΟΣ, Μάκης Βορίδης, σε

εκδήλωση που παραβρέθηκε

στο Δήμος Αρτέμιδος (2/8),

στα ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ αφού συ-

νεχάρη τον δήμο για την

διοργάνωση της εκδήλωσης,

δήλωσε: «Η εκδήλωση αυτή
αναδεικνύεται σε σημαντικό
πολιτιστικό θεσμό όχι μόνο
για το δήμο, άλλα και για την
ευρύτερη περιοχή».

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι

«θα πρέπει οι αρχαιολογικές
υπηρεσίες να ενεργούν έτσι

ώστε σημα-
ντικά πολι-
τιστικά
μνημεία,
όπως αυτό
της Ταυρο-
πόλου Αρ-
τέμιδος να
συντηρού-

νται επαρκώς και να μην βρί-
σκονται στην κατάσταση που
βλέπουμε σήμερα. Παράλλη-
λα τα μνημεία μας αυτά να εί-
ναι ανοιχτά και προσβάσιμα
όχι μόνο για επισκέψεις από
το κοινό, αλλά και για την
διοργάνωση εορτών και τελε-
τών, έτσι ώστε η παράδοση
μας να παραμένει ζώσα και
να εμπλουτίζεται βιωματικά
και διαλεκτικά από τις εμπει-
ρίες του σήμερα».      

Ρύθμιση ΥΠΑΝ για εγκατά-

σταση φωτοβολταϊκών 
Μ. Παπαγιαννάκης & Ι. Δραγασάκης
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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

Επαγγελματικός προσανατολισμός - Διατροφικές συμβουλές

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 27/8  8.00μ.μ.

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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τετάρτη 27

Αυγούστου στις 20.00 με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Επιλέγουμε:

3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών, για τις προμήθειες που

εκτελούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ.

4. Επί εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με 1η κατανομή πι-

στώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2008 ύψους 114.880.000€ στους ΟΤΑ για έρ-

γα και επενδυτικές δραστηριότητες. 

6.Έγκριση για “Συντήρηση και πάσης φύσεως επισκευές στο Δημοτικό

ξενώνα Βουλιαγμένης” και “Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης”.
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. . . γ ια την υγειά μας

Μέλισσες, σφήκες και αλλεργικοί
Όλοι μας ενοχλούμα-

στε όταν πετάει από

πάνω μας μια σφήκα ή

μέλισσα. Ορισμένοι

ψύχραιμοι απλά μέ-

νουν ακίνητοι μέχρι

να φύγει, άλλοι κου-

νάνε χέρια πόδια και

άλλοι το «βάζουνε

στα πόδια». Είναι τόσο τρομακτικά λοιπόν αυτά τα

φτερωτά έντομα; Τι μπορεί να μας προκαλέσει ένα

τους τσίμπημα;

Καταρχήν να σημειώσουμε ότι τα υμενόπτερα (έτσι

ονομάζονται οι σφήκες οι μέλισσες, οι σκούρκοι κτλ)

δεν επιτίθενται παρά μόνο εάν νοιώσουν απειλή.

Στην περίπτωση που αισθανθούν έτσι όμως μπορεί

ακόμα και να κυνηγήσουν τον «τρομοκράτη» τους.

Το τσίμπημά τους λοιπόν, φυσιολογικά προκαλεί μία

μικρή τοπική αντίδραση στο δέρμα που οφείλεται

στη τοξική δράση του δηλητηρίου. Για παράδειγμα,

εάν κάποιος τσιμπηθεί στο χέρι η στο πόδι θα δημι-

ουργηθεί ένας τοπικός ερεθισμός με εξάνθημα και

μικρό πρήξιμο και πόνος ή/και φαγούρα. Εάν βέβαια

τσιμπηθεί σε μαλακούς ιστούς (π.χ. χείλη, γλώσσα,

βλέφαρα κλπ) τότε η αντίδραση θα είναι σαφώς

εντονότερη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το

άτομο είναι αλλεργικό στο δηλητήριο του εντόμου. 

Στη περίπτωση όμως που το άτομο είναι αλλεργικό

στο δηλητήριο του εντόμου, μπορεί να εμφανισθούν

διαφορετικής βαρύτητας αντιδράσεις. Η βαρύτητα

κυμαίνεται από μεγάλη τοπική αντίδραση, μέχρι τη

βαριά συστηματική αναφυλαξία (αλλεργικό σοκ).

•  μεγάλη τοπική αντίδραση: Για παράδειγμα το τσί-

μπημα γίνεται στο δάκτυλο του χεριού και πρήζεται

μέχρι τον αγκώνα ή και όλο το χέρι. Σε αυτή την πε-

ρίπτωση, το τσίμπημα ΔΕΝ είναι επικίνδυνο για τη

ζωή του ατόμου. Όμως αποτελεί το πρώτο μήνυμα

ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση στο άτομο και θα πρέ-

πει να επισκεφθεί Αλλεργιολόγο για να του δώσει

οδηγίες. 

•  Ήπια συστηματική αναφυλαξία: Mετά το τσίμπη-

μα σε κάποιο σημείο του σώματος μπορεί να εμφα-

νισθεί συνήθως δερματικό εξάνθημα κνίδωσης (σαν

να έχει τριφτεί το δέρμα τσουκνίδα), χωρίς να εμ-

φανισθούν άλλα συμπτώματα. Αυτή η αντίδραση εί-

ναι σοβαρότερη από την τοπική, αλλά εάν περιορι-

σθούν τα συμπτώματα ΜΟΝΟ στο δέρμα, επίσης δεν

εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή του ατόμου. 

•  Συστηματική αναφυλαξία (αλλεργικό σοκ): Είναι

η σοβαρότερη αντίδραση και συνήθως εμφανίζεται

ως εξής. Λίγα λεπτά από το τσίμπημα (2-30’) εμφα-

νίζεται φαγούρα σε παλάμες και πέλματα, αρχικά

διάχυτη ερυθρότητα σε όλο το σώμα (κοκκίνισμα)

μετά κνιδωτικό εξάνθημα ή πρήξιμο σε απομακρυ-

σμένα σημεία από το τσίμπημα, καταρροή και μπού-

κωμα της μύτης, βήχας ξηρός και συμπτώματα

ασθματικής κρίσης, «θάμπωμα» στα μάτια ή ζάλη,

μπορεί ακόμη και απώλεια αισθήσεων, η αρτηριακή

πίεση πέφτει, μερικές φορές δεν μπορεί να μετρηθεί

Μπορούν επίσης να εμφανισθούν και άλλα συμπτώ-

ματα, ανάλογα με τη βαρύτητα της αντίδρασης και

από άλλα όργανα ή οργανικά συστήματα του οργα-

νισμού, όπως συμπτώματα από το Γαστρεντερικό

που συνίστανται σε διάρροια, κοιλιακό άλγος και με-

ρικές φορές ναυτία και εμετό, από το Νευρολογικό

συμπτώματα δυνατόν να παρατηρηθούν με την μορ-

φή της σύγχυσης λιποθυμίας, σπασμών ή και κώμα-

τος και αποτελούν συνήθως επακόλουθα της καρ-

διαγγειακής καταπληξίας. 

Πρέπει να τονισθεί ότι τα παραπάνω συμπτώματα

μπορεί να εμφανισθούν όλα ή συνδυασμός αυτών,

με διαφορετική ένταση κάθε φορά.

Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανισθεί κεραυνοβόλος

συστηματική αναφυλαξία με αποτέλεσμα τη μοιραία

κατάληξη. Συνήθως, υπάρχει χρόνος, όμως εξαιρε-

τικά περιορισμένος και μόνο εάν το άτομο είναι ενη-

μερωμένο για το τι πρέπει να πράξει για να αντιμε-

τωπίσει την αντίδραση.

Ο αλλεργικός ασθενής που γνωρίζει τεκμηριωμένα

ότι είναι σε κίνδυνο να εμφανίσει αλλεργικό σοκ,

πρέπει να φέρει πάντα μαζί του (ακόμη και στην πα-

ραλία) ένα μικρό τσαντάκι με τα φάρμακα άμεσης

αντιμετώπισης, (αντισταμινικό, κορτιζονούχο, βρογ-

χοδιασταλτικό και συσκευή αυτόματης έγχυσης

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ) οπότε να είναι πρόχειρα σε κάθε

ανάγκη. Ο γιατρός θα σας εκπαιδεύσει ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟ-

ΤΕ θα τα χρησιμοποιήσετε. 

Πρέπει να τονισθεί ότι η αδρεναλίνη είναι το φάρμα-

κο που σώζει ζωές, αν γίνει έγκαιρα. Για το λόγο αυ-

τό, από ετών στη χώρα μας κυκλοφορούν ειδικές

ενέσεις αδρεναλίνης (συσκευές που μοιάζουν με

στυλό) και τις κάνουν μόνα τους τα αλλεργικά άτο-

μα. Η γρήγορη χορήγηση αδρεναλίνης, αμέσως με-

τά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων σχεδόν

εγγυάται την επιβίωση του ατόμου. Οι ενέσεις κορ-

τιζόνης είναι επιβοηθητικές, αλλά δεν έχουν θέση

στην άμεση αντιμετώπιση του αλλεργικού σοκ.

Όσοι τυχεροί δεν έχουν αλλεργία στα υμενόπτερα

περιορίζουν την θεραπεία του τσιμπήματος στην αμ-

μωνία ή σε ειδικές κρέμες επάλειψης. 

Πληροφορίες από το άρθρο του Δημήτριου Παπαϊωάννου 

Αλλεργιολόγου (www.allergy.org), 

και από προσωπική εμπειρία τσιμπημάτων!

Η.Β.

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

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.

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



18 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Mε 90 εκ. ευρώ ετησίως θα χρηματοδοτή-

σει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρόγραμμα

για την δωρεάν διανομή φρέσκων και με-

ταποιημένων φρούτων και λαχανικών στα

σχολεία. Σκοπός του προγράμματος δεν εί-

ναι άλλος παρά η αντιμετώπιση του προ-

βλήματος της παιδικής παχυσαρκίας και η

προώθηση σωστών διατροφικών συνηθει-

ών στα παιδιά από τη νεαρή τους ηλικία.

Σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου

Υγείας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβου-

λευτή της NΔ Γιάννη Γκλαβάκη το πρόβλη-

μα της παιδικής παχυσαρκίας είναι έντονο

στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα περίπου το 30%

των αγοριών και το 16% των κοριτσιών,

ηλικίας 13 - 17 ετών πάσχουν από παχυ-

σαρκία.

Σύμφωνα με την Kομισιόν, η δωρεάν διανο-

μή φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων

και λαχανικών θα χρηματοδοτηθεί κατά

50% από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Tα

κράτη μέλη καλούνται από την πλευρά τους

να αναπτύξουν σε συνεργασία με τις μονά-

δες μεταποίησης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

και τις αρχές δημόσιας υγείας εθνικές στρα-

τηγικές για την διανομή των φρούτων και

λαχανικών στα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί

ότι τα προϊόντα θα προέλθουν από τις λιγό-

τερο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρει-

ες προκειμένου να στηριχτεί το αγροτικό

τους εισόδημα. 

H Kομισιόν προτείνει παράλληλα να διαθέ-

σει 1.3 εκ. ευρώ για την ανταλλαγή πληρο-

φοριών μεταξύ των συμμετεχόντων στο

πρόγραμμα και στην ευαισθητοποίηση του

κοινού. Επίσης, το πόσο των 6 εκ. ευρώ

έχει ήδη προβλεφθεί στον νέο Kανονισμό

για την Kοινή Οργάνωση Αγοράς στο το-

μέα φρούτων και λαχανικών για πρωτοβου-

λίες όπου θα προωθούν την κατανάλωση

των σχετικών προϊόντων.

Υπολογίζεται ότι από το πρόγραμμα αυτό θα

επωφεληθούν 26 εκατομμύρια παιδιά, ηλι-

κίας 6 - 10 ετών, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση, ενώ το κόστος του προγράμμα-

τος ανέρχεται στα 0.20 ευρώ ανά παιδί. 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Kομισιόν,

μόνο το 17% των παιδιών καταναλώνει

400γραμ φρούτων και λαχανικών ημερη-

σίως, όπως άλλωστε προτείνεται και από

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

O ευρωβουλευτής Γιάννης Γκλαβάκης τονί-

ζει ότι πρωτοβουλίες σαν και αυτές είναι

απαραίτητες, καθώς έχουν πολλαπλά οφέ-

λη. Από την μία προωθείται η σωστή και

υγιεινή διατροφή στα παιδιά μας, ενώ από

την άλλη τονώνεται το αγροτικό εισόδημα

των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών.

Tον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε με πα-

ρέμβασή του στην Oλομέλεια του Ευρω-

παϊκού Kοινοβουλίου, ο Έλληνας ευρω-

βουλευτής της Nέας Δημοκρατίας, Mανώ-

λης Aγγελάκας, για τις αντιδράσεις που

έχουν ξεσπάσει στο διεθνή τύπο σχετικά

με τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων

ευρωπαίων πολιτών προς αμερικανικές

υπηρεσίες. 

"Σύμφωνα με ορισμένα MMΕ", δήλωσε ο

M. Aγγελάκας, "επίκειται συμφωνία μετα-

ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της

Κυβέρνησης των HΠA, με την οποία θα

επιτρέπεται σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,

τράπεζες αλλά και εταιρείες εγκατεστη-

μένες στην ΕΕ να μεταβιβάζουν σε αμερι-

κανικές υπηρεσίες πληροφορίες που

αφορούν Ευρωπαίους Πολίτες όπως:  κι-

νήσεις πιστωτικών καρτών, πληροφορίες

για ταξίδια που έχουν πραγματοποιηθεί

στο παρελθόν, μηνύματα ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου, επισκέψεις σε  ιστοσελίδες

κ.λπ". 

O Έλληνας ευρωβουλευτής καταδίκασε τη

χρήση ασαφών μέσων και αδιαφανών με-

θόδων  που βάλουν την ελευθερία και πα-

ραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών,

έστω κι αν αυτές δρουν στο όνομα της

προσπάθειας για την καταπολέμηση της

τρομοκρατίας. "Πρέπει να εξευρεθούν άλ-

λοι τρόποι υποστήριξης της αντιτρομοκρα-
τικής εκστρατείας και σε καμία περίπτωση
ο ευρωπαίος πολίτης δεν πρέπει να απο-
τελέσει πιόνι στην παγκόσμια σκακιέρα
των συμφερόντων με αντάλλαγμα την
ελευθερία του", υπογράμμισε ο ευρωβου-

λευτής της Nέας Δημοκρατίας, ενώ τόνισε

ότι θεωρεί "αδιαπραγμάτευτη τη δυνατό-
τητα των Ευρωπαίων πολιτών να μπορούν
να κινηθούν νομικά κατά της Κυβέρνησης
των HΠA, όταν πιστεύουν ότι παραβιάζο-
νται τα ατομικά τους δικαιώματα, από τη
χρήση των προσωπικών τους δεδομένων".

Στο πλαίσιο αυτό, ο M. Aγγελάκας κάλεσε

τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού

Kοινοβουλίου να διερευνήσουν το γεγο-

νός καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

δώσει διευκρινήσεις, δεδομένου ότι οι συ-

νομιλίες επί του θέματος διεξάγονται με

μυστικότητα, ώστε να ενημερωθεί το σώ-

μα  για το αντικείμενο και τη φύση των εν

λόγω συνομιλιών.

"Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθή-

κον να προστατεύει τα ατομικά δικαιώμα-

τα και την ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων

πολιτών, όταν αυτά παραβιάζονται", ολο-

κλήρωσε την παρέμβασή του ο Mανώλης

Aγγελάκας.

«Είναι αδιαμφισβήτητο καθήκον

κάθε ευνομούμενης κοινωνίας

να προστατεύει τα δικαιώματα

των  παιδιών και να διασφαλίζει

τα συμφέροντά τους με τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο. Με συ-

γκεκριμένες πολιτικές, που πρέ-

πει συνεχώς να διευρύνονται».

Αυτό τόνισε σε παρέμβασή του

στο Άτυπο Συμβούλιο υπουργών

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Υποθέσεων, ο υπουργός Δικαιο-

σύνης, Σωτήρης Χατζηγάκης,

αναφερόμενος στην προστασία

και τη διαφύλαξη των δικαιωμά-

των των παιδιών. «Η εμπειρία

έχει δείξει ότι η αντιμετώπιση

των φαινομένων εξαφάνισης,

σεξουαλικής κακοποίησης και

εκμετάλλευσης ανηλίκων απαι-

τεί συντονισμένη δράση από

κρατικούς και κοινωνικούς φο-

ρείς, τόσο σε εθνικό όσο και κυ-

ρίως σε διεθνές επίπεδο. Το

συνδυασμό δηλαδή, εθνικών και

διακρατικών πρωτοβουλιών και

συνεργασιών».

Ο Σ. Χατζηγάκης συνεχάρη τη

Γαλλική Προεδρία για την πρω-

τοβουλία της παρουσίασης των

αποτελεσμάτων της διασυνορια-

κής άσκησης για τον εντοπισμό

των παιδιών που εξαφανίζονται,

τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Το

Σύστημα Προειδοποίησης

“Child Alert” παίζει καθοριστικό

ρόλο στη διάσωση της ζωής

εξαφανισμένων παιδιών. Η δη-

μιουργία ενός Ευρωπαϊκού μη-

χανισμού “Child Alert” μπορεί να

αξιοποιήσει και να ενισχύσει τη

διασυνοριακή συνεργασία αστυ-

νομικών και δικαστικών αρχών,

αλλά και μη κυβερνητικών οργα-

νώσεων στη βάση προσυμφωνη-

μένων ρόλων και αρμοδιοτήτων.

Η Ελλάδα λαμβάνει συνεχώς

μέτρα υπέρ των ευάλωτων ομά-

δων και προωθεί συγκεκριμένο

πρόγραμμα κοινωνικής αρωγής.

Έχουμε αξιοποιήσει τη συνεργα-

σία με Μη Κυβερνητικές Οργα-

νώσεις και μας βρίσκει σύμφω-

νους η διασφάλιση της συμβατό-

τητας και της διαλειτουργικότη-

τας των Εθνικών Συστημάτων

που στοχεύουν στον εντοπισμό

των παιδιών που εξαφανίζο-

νται».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο

νόμο 3625/2007 που ψηφίστηκε

στο Ελληνικό κοινοβούλιο τον

περασμένο Δεκέμβριο και αφο-

ρά στην  αποτροπή και καταπο-

λέμηση της παιδικής πορνογρα-

φίας, της σεξουαλικής εκμετάλ-

λευσης και κακομεταχείρισης

των παιδιών. 

Παράλληλα, ετοιμάζεται νέο

σχέδιο νόμου «για την προστα-

σία των παιδιών κατά της γενε-

τήσιας εκμετάλλευσης και κακο-

ποίησης», που θα κατατεθεί σύ-

ντομα στη Βουλή προς ψήφιση.

Βασικοί του στόχοι είναι η απο-

τελεσματικότερη προστασία των

δικαιωμάτων των παιδιών-θυμά-

των σεξουαλικής εκμετάλλευ-

σης και κακομεταχείρισης, η πα-

ροχή βοήθειας προς αυτά, κα-

θώς και η προώθηση της εθνικής

και διεθνούς συνεργασίας.

Δωρεάν διανομή φρούτων και

λαχανικών στα σχολεία
με σκοπό την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας

Tα εν οίκω, εν δήμω...

για τα προσωπικά δεδομένα 

των ευρωπαίων πολιτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Παραλαβή, μεταφορά και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διάθεση οικιακών και ογκωδών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ απορριμμάτων 2008

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 198.000,00 € + Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14175/06.08.2008 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και

προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνι-

κο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά. (ΠΔ 28/80 άρθρο 19 §2)

για την ανάθεση εργασίας: «Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση οι-

κιακών και ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Κρωπίας 2008».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19%

και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής την 5η Σεπτεμβρίου 2008

ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11:30π.μ. και λήξης 12:00π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πα-

ρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(9.900,00€) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή

Ταμείου Παρακαταθηκών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυ-

ξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Μίσθωση αλυσιδοφόρου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ φορτωτή 2008 για δράσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ πυροπροστασίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.800,00 € + Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14174/06.08.2008 ΠΗΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2008

- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδο-

τική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει

των διατάξεων του Π. Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία

με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 2008 ΓΙΑ ΔΡΑ-

ΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19%

και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας, την 5η Σε-

πτεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 09:00π.μ.

και λήξης την 09:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πα-

ρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυ-

ξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλ.: 210-

6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η προστασία των παιδιών από απαγωγές, εξαφανίσεις, σεξουαλική κακοποίηση



ΕΒΔΟΜΗ  23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Κύπελλο Ευρώπης “ETTU CUP” στη Βούλα
Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η γυναικεία ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρη Βούλας ύστερα από τις διακρίσεις της στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, συμμετέ-

χει στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο “ETTUCUP” 2008-2009. Η ομάδα που επιτυχώς προπονεί ο Γιάννης Δήμας, απαρτίζεται από τις αθλήτριες: 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό κλειστό

γήπεδο μπάσκετ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” και η τελετή έναρξης

του Κυπέλλου είναι το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 18.30,

είσοδος ελεύθερη. 

Σας παραθέτουμε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων. 

Σάββατο 30 Αυγούστου 2008

1ος Γύρος ώρα 10.00

Budors zi SC (Hungary) - USD TT Zeus Quartu Sant’ Elena (Italy)

Άρης Βούλας Sports Club (Ελλάδα) - Kocaeli Belediye Kagitspor (Turkey)

2ος Γύρος ώρα 14.00

Collosa Telecyl C.D. Valladolid T.M.(Spain) - Kocaeli Belediye

Kagitspor (Turkey)

Άρης Βούλας Sports Club (Ελλάδα) - USD TT Zeus Quartu Sant’

Elena (Italy)

3ος Γύρος ώρα 19.00

Collosa Telecyl C.D. Valladolid T.M. (Spain) - Άρης Βούλας Sports

Club (Ελλάδα)

Budors zi SC (Hungary) - Kocaeli Belediye Kagitspor (Turkey)

Κυριακή 31 Αυγούστου 2008 

4ος Γύρος ώρα 10.00

Collosa Telecyl C.D. Valladolid T.M. (Spain) - Budors zi SC (Hungary)

USD TT Zeus Quartu Sant’ Elena (Italy) - Kocaeli Belediye Kagitspor (Turkey)

5ος Γύρος ώρα 14.00

Collosa Telecyl C.D. Valladolid T.M. (Spain) - USD TT Zeus Quartu Sant’ Elena (Italy)

Budors zi SC (Hungary) - Άρης Βούλας Sports Club (Ελλάδα)

Κατερίνα Αντιοπούλου, 13η στην

Πανελλήνια κατάταξη γυναικών 
Μαρία Κρουστάλλη, 11η στην 

Πανελλήνια κατάταξη γυναικών 

Δέσποινα Λαγογιάννη, 44η στην 

Πανελλήνια κατάταξη γυναικών 
Διάνα Ζερδίλα, 6η στην 

Πανελλήνια κατάταξη γυναικών 
Μαρία Καλογιάννη, 15η στην 

Πανελλήνια κατάταξη γυναικών 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
Από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

Το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ 3on3 πραγματοποιήθηκε

στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Κακης-Θάλασ-

σας στο τέλος Ιουλίου με 1η Αυγούστου.   

Ηταν μια συνδιοργάνωση του Τοπικού Συμβουλίου

Νέων Κερατέας και του Αθλητικού Οργανισμού Δή-

μου Κερατέας.

Το τουρνουά διοργανώθηκε σε τρεις κατηγορίες

σύμφωνα με το έτος γέννησης των αθλητών (Α’ κα-

τηγορία: 1993 – 1995, Β’ κατηγορία: 1990 – 1992, Γ’

κατηγορία: … - 1989) και υπήρξε σε όλη τη διάρκειά

του ενθουσιασμός και όρεξη από τους αθλούμενους

και τους διαιτητές, τους οποίους το ΤΟ.ΣΥ.Ν Κερα-

τέας ευχαριστεί για τη συμμετοχή τους.

Τις απονομές έκαναν για την Α’ κατηγορία ο Γιάννης

Τούντας, πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κερατέας, στην Β’

κατηγορία  ο Λάμπρος Πρίφτης, αντιπρόεδρος του

Αθλητικού Οργανισμού και για την Γ’ κατηγορία ο

Δήμαρχος και πρόεδρος του Α.Ο. Σταύρος Ιατρού.

Μέσα στο Καλοκαίρι ξεκίνησε

και ολοκληρώθηκε το 36ο Δια-

συλλογικό Πρωτάθλημα Α'

Εθνικής Κατηγορίας στο Σκάκι.

Οι αγώνες έγιναν στη Β. Ελλά-

δα και στο χώρο του Athos

Palace στην Καλλιθέα Χαλκιδι-

κής. Συμμετείχαν 20 ομάδες

απ΄ όλη την Ελλάδα και για

μια ακόμη φορά η πολύ ισχυρή

ομάδα του ΣΟ Καβάλας  (1η

στην αρχική κατάταξη με βάση

το μέσο όρο ΕΛΟ) κατέκτησε

και το φετινό πρωτάθλημα,

τερματίζοντας αήττητη, υπερι-

σχύοντας των ισχυρών ομά-

δων - του Κύδωνα Χανίων και

της ΕΣ Θες/νίκης, οι οποίες

τερμάτισαν στη 3η και 2η θέση

αντίστοιχα.

Ο ΣΑΣ Κορωπίου τερμάτισε

στην 8η θέση, ενώ πριν τους

αγώνες ήταν 10ος στην αρχική

κατάταξη με βάση το μέσο όρο

ΕΛΟ των παικτών του. Ήταν

μάλιστα η πρώτη από τις 6 συ-

νολικά ομάδες της Αττικής (η

δεύτερη ομάδα της Αττικής

τερμάτισε 12η). Την ομάδα του

ΣΑΣ Κορωπίου αποτελούσαν

οι παίκτες: Γαβριλάκης Ν., Κα-

πνίσης Σ., Κετσουριάνι Β., Δε-

ληθανάσης Δ., Ανδρώνης Β.,

Παπαργυρίου Αν., Κονταρίνης

Α., Πετράκη Μ., Πιερράκου Κ.,

Ανδρώνη Κ., Ντούνης Ν., Μα-

κρόπουλος Γ., Σουρλαντζής

Δ., Αδάμος Θ., Κοσμάς - Λέκ-

κας Δ., Δρακάκης Γ.

Αναλυτικά αποτελέσματα στο

επίσημο site της διοργάνωσης

www.chessfed.gr/teams2008/st

ands.asp

Ο Σκακιστικός Αθλητικός Σύλ-

λογος Κορωπίου, Σωκράτους

18, Κορωπί θα ξεκινήσει τα μα-

θήματα (για μικρούς και μεγά-

λους) στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες στο 6944-147209 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Συμμετοχές Σωματείων στα Πρωταθλήματα

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλή-

αμτα Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας και Κυπέλλου,

ενημερώνει η ΕΠΣΑΝΑ θα πρέπει να υπο-

βληθούν έως την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Η

δήλωση συμμετοχής των σωματείων θα

πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά,

εκτός από το παράβολο συμμετοχής και τα

παρακάτω έγγραφα:

Α) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Β) Πα-

ραχωρητήριο γηπέδου Γ) Αντίγραφο Κατα-

στατικού

Τα σωματεία θα υποβάλουν τη δήλωση στα

πρωταθλήματα της ΕΠΣΑΝΑ, αφού πρώτα

έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές

τους οφειλές προς την Ενωση. Τα σωμα-

τεία που υποβιβάστηκαν από την Δ’ Εθνική

κατηγορία στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ θα πρέπει να

τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφει-

λές προς την ΕΠΟ.

Υγειονομικός σταθμός – Κάρτα υγείας Πο-

δοσφαιριστή

Η Ενωση θα ενημερώσει με νέο έγγραφό

της για τη λειτουργία του Υγειονομικού

Σταθμού και την έκδοση κάρτας υγείας πο-

δοσφαιριστή.

Επιτροπή Διαιτησίας

Για τον ορισμό διαιτητών και οποιαδήποτε

αγωνιστική σας δραστηριότητα (φιλικούς

αγώνες) θα απευθύνεστε στην Επιτροπή

Διατησίας που αποτελείται από:

Δημ. Τσάλεζα 6978806628, Ιωάννη Τσα-

γκρασούλη 6974366878 & Ιωάννη Τσαρού-

χα 6944251086.

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Α’  Εθνικής στο Σκάκι

Ασημένιο μετάλλιο ο ΣΑΣ Κορωπίου στο

Παν/νιο Νεανικό Πρωτάθλημα Σκάκι

Η σκακίστρια του ΣΑΣ Κορω-

πίου Ανδρώνη Κ. κατέκτησε το

ασημένιο μετάλλιο στους Πα-

νελλήνιους Νεανικούς αγώ-

νες, στην κατηγορία των 14

ετών στις νεάνιδες (έχει ένα

χρυσό και δύο ασημένια τα τε-

λευταία 3 χρόνια) οι οποίοι διε-

ξήχθησαν (όπως και η Α’ Εθνι-

κή) στο χώρο του Athos  στην

Καλλιθέα Χαλκιδικής. Θα εκ-

προσωπήσει τη χώρα στους

Πανευρωπαϊκούς αγώνες οι

οποίοι θα διεξαχθούν το Σε-

πτέμβριο στο Μαυροβούνιο.

Πολύ καλή αγωνιστική παρου-

σία στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα είχαν και οι σκακιστές

του ΣΑΣ Κορωπίου: Κοσμάς –

Λέκκας Δ. (κατηγορία αγόρια

14, 5η θέση), Δρακάκης Γ. (κα-

τηγορία αγόρια 12, 13η θέση),

Ανδρώνη Δ. (κατηγορία κορί-

τσια 12, 7η θέση) και Αδάμος

Θ. (κατηγορία αγόρια 16, 46η

θέση). Δυστυχώς λόγω ημερο-

μηνιών, δεν μπόρεσαν να λά-

βουν μέρος και άλλοι πολύ κα-

λοί νέοι και νέες σκακιστές

του συλλόγου. 




