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Ενα ...παραβατικό βιβλίο
Η διάδοση του χριστιανισμού και οι

επιπτώσεις επί του ελληνικού πολι-

τισμού                             σελίδα 8

ΒΟΥΛΑ: Πρόχειρες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βούλα απαντά στο Βουλευτή Βασίλη 
Οικονόμου το ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. Σελ. 15

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Κύπελλο Ευρώπης Γυναικών

“ETTU CUP” 

Αγώνες Επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης
Σελ. 19

Κύριε Υπουργέ, διαβάστε το, θα σας κάνει καλό

Αλογοσκούφης 

ο …εισπράκτορας

και ο Ιουλιανός 

ο παραβάτης

Τα νέα εισπρακτικά μέτρα (στην παλιά δοκιμα-

σμένη συνταγή – Αυτοκίνητα, ακίνητα, μικρομε-

σαίοι, τσιγάρα, περαιώσεις, ρυθμίσεις…) και… 

τι δουλειά έχει ο Ιουλιανός (331-363μ.Χ.).

Τι δουλειά έχει ο Φάντης με το ρε-

τσινόλαδο; Εχει!

Τα «νέα» οικονομικά, φοροεισπρα-

κτικά μέτρα εγκρίθηκαν, ανακοινώ-

θηκαν και αναμένεται η ψήφιση, η

δημοσίευση και η εφαρμογή τους.

Είναι τόσο “νέα”, ώστε να θυμί-

ζουν …Χριστοδουλάκη; Είναι εξ

άλλου της αυτής σχολής.

Η παλιά συνταγή: Οι μικροί επιτη-

δευματίες, το αυτοκίνητο, τα ακίνητα… Σίγουρα

πράγματα! Τα γιοτ, τα καζίνο, τις καθημερινές

γαρδένιες και τις σαμπάνιες των νυχτερινών πα-

ραλιακών διασκεδασάδικων δεν μπορούμε να τα

πιάσουμε. Όπως δεν μπορούμε να πιάσουμε την

“φορολογητέα ύλη” των of sore εταιρειών και του

μαύρου χρήματος της μίζας και τα χαμηλά γκισέ,

μέχρι των υψηλών ορόφων. Δεν μπορούμε να πιά-

σουμε τα φακελάκια των μεγαλογιατρών κυρίως

(υπάρχουν κι εξαιρέσεις) που και τσεκαρισμένα

είναι και ομολογημένα και σε εκπομπές και σε βι-

βλία! Αυτά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, δηλαδή

να τα πιάσεις εσύ κύριε Υπουργέ και οι υπηρεσίες 
Συνέχεια στη σελ. 3

του Κώστα
Βενετσάνου

Διχάζει η αξιοποίηση
της Λομπάρδας

Η αξιοποίηση της Λομπάρδας διχάζει τη Δημοτική

Αρχή. Η πλειοψηφία προχωρεί σε μια τροποποίηση

της υπάρχουσας σύμβασης με νέο επιχειρηματία.

Η Αντιπολίτευση καταψηφίζει και προτείνει διαχεί-

ριση από το Δήμο. Ο Δήμος  όμως έχει εξωστεί με

απόφαση Δικαστηρίου. 

3 Κανένα εισιτήριο για είσοδο στην παραλία δεν θα

υπάρχει, τονίζει η πλειοψηφία, 

3 τα προτεινόμενα έργα και  οι όροι του νέου συμ-

φωνητικού, θα «κλείσουν» με νέα απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου και μοναδικό κριτήριο το συμ-

φέρον του Δήμου.

Νέα Μάκρη και
Μαραθώνας 

συναποφάσισαν 
για βιολογικό 
καθαρισμό Σελ. 13
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ΚΕΡΑΤΕΑ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΥΤΑ,
Ο αγώνας συνεχίζεται 

Σελ. 9

Αλλεργίες και παθήσεις των
ματιών από τον Ηλιο Σελ. 17

Οι Αναγνώστες γράφουν 
Σελ. 7

“Γνωρίζοντας την Ελλά-
δα”, γιάννης κορναράκης

Σελ. 6

5 βραβεία στο Δημοτικό 
θέατρο Μαραθώνα Σελ. 10

Νέα μέτρα για την Οικονομία
Σελ. 15

Νέο αθλητικό πρόγραμμα 
στο Ν.Ο. Βουλιαγμένης Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Και …τα κεφάλια μέσα

Από μεθαύριο 1η Σεπτεμβρίου ξαναμπαίνει ο

δακτύλιος για την κυκλοφορία των οχημάτων

στο κέντρο της Αθήνας. Να θυμίσουμε ότι οι

ημέρες και ώρες ισχύος του δακτυλίου είναι:

Δευτέρα έως Πέμπτη ώρες 07.00 έως 20.00

Παρασκευή κατά τις ώρες 07.00 έως 15.00

Σάββατο, Κυριακή, επίσημες αργίες, καθώς και

τις ημέρες που πραγματοποιούνται 24ωρες

απεργίες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δεν

ισχύει ο δακτύλιος.

Εργασίες στον ανισόπεδο

κόμβο Παιανίας
Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα, θα διακόπτε-

ται η κυκλοφορία στον ανισόπεδο κόμβο Παια-

νίας της Αττικής Οδού μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Α) Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

στην αριστερή λωρίδα των κλάδων εξόδου του

κόμβου Παιανίας (Αττική Οδός) τόσο από

Ελευσίνα όσο και από αεροδρόμιο.

Β) Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων εναλ-

λάξ και στα δύο ρεύματα της γέφυρας. Κατά τη

διακοπή αυτή η κυκλοφορία θα διεξάγεται από

το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας 40χλμ.

Απαγορεύεται η προσπέραση των οχημάτων

προς αποφυγή τροχαίων.

Ληστεία στη Ν. Μάκρη
Την ταμία της ΔΕΗ Νέας Μάκρης λήστεψαν

άγνωστοι έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής

Τράπεζας (Λ. Μαραθώνος 30).

Συγκεκριμένα ο δράστης ακινητοποίησε την

ταμία με την απειλή όπλου και της άρπαξε μια

δερμάτινη βαλίτσα, που περιείχε τις εισπρά-

ξεις της ημέρας, που πήγαινε για να καταθέσει

στο υποκατάστημα της Εθν. Τράπεζας. Ο δρά-

στης διέφυγε πάνω σε μοτοσυκλέτα που οδη-

γούσε συνεργός του.

Κλοπές με εκκενωτή 

ηλεκτρικού ρεύματος
Με φορητό εκκενωτή ηλεκτρικού ρεύματος και

σωματική βία έκλεβαν υπερήλικα άτομα που

πήγαιναν στα ΑΤΜ τραπεζών και έκαναν ανα-

λήψεις.

Συνελήφθη ένας νεαρός αλλοδαπός, ενώ δια-

φεύγουν άλλοι δύο που, παρακολουθούσαν

άτομα μεγάλης ηλικίας που πήγαιναν να πά-

ρουν χρήματα με κάρτα, και αφού τα έπαιρναν

τους χτυπούσαν με ρεύμα και τους τα έπαιρ-

ναν.

Η σύλληψη έγινε στη Νέα Σμύρνη, ενώ έχουν

διαπράξει παρόμοιες πράξεις και στο Φάληρο,

ίσως και αλλού διερευνάται από την Αστυνο-

μία.

Σωρεία διαρρήξεων σε ΙΧ

από σπείρα τριών ατόμων

Συνελήφθησαν τρία άτομα (ο ένας τη στιγμή

που έσπαζε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε υπαί-

θριο χώρο Σούπερ Μάρκετ στα Σπάτα.

Μεγάλη επιχείρηση είχαν στήσει εδώ και ένα

χρόνο περίπου οι παραπάνω δράστες και ανα-

ζητούνται άλλοι τρεις, οι οποίοι αφού αφαι-

ρούσαν γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφε σε κλοπές

από αυτοκίνητα στη συνέχεια τα πλαστογρα-

φούσαν και τα διακινούσαν.

Τα 4 μέλη της σπείρας νοίκιαζαν αυτοκίνητα

ανά ζεύγη και πήγαιναν σε υπαίθριους χώρους

στάθμευσης κοντά σε παραλίες και σε χώρους

στάθμευσης μεγάλων καταστημάτων και με ει-

δικά διαμορφωμένα εργαλεία κατέστρεφαν

τον ομφαλό της κλειδαριάς και αφαιρούσαν

αντικείμενα αξίας και έγγραφα.

Η δράση τους πιάνει όλη την ακτογραμμή, από

Αλιμο μέχρι το Μαραθώνα και διέπρατταν 3

έως 7 διαρρήξεις την ημέρα.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 317 ΙΧ διαρρή-

ξεις με την ίδια μέθοδο.

Συνελήφθη μέσω Blogs
Μέσα από το Ιντερνετ (Blogs) έστελνε υβριστι-

κά και απειλητικά μηνύματα για τη ζωή συγκε-

κριμένης οικογένειας. Η οικογένεια απευθύν-

θηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ψά-

ξανε και τον «τσίμπησαν». Γιατί όπως θα έχετε

καταλάβει, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Χάθηκε σκυλάκι στο Κορωπί (9 Αυγούστου), ρά-

τσας Τζακ Ράσελ, χρώματος άσπρου με ένα καφέ

αυτί. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο

6944627959. Προσφέρεται αμοιβη.

Μας λείπει πολύ...

Η παρέα δύο παιδιών

Χάθηκε σκυλάκι!

21 θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότη-

τας λειτουργούν σε όλες τις περιφέρει-

ες της χώρας, από τη Γενική Γραμμα-

τεία Νέας Γενιάς και την υποστήριξη

της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κάθε θυρίδα θα λειτουργεί ως γραφείο

επαφής με το κοινό για την ενθάρρυν-

ση των νέων να στραφούν προς την

αυτοαπασχόληση, τη διάδοση και την

ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεί-

δησης, την προσφορά των κατάλληλων

γνώσεων στους νέους για την ανάληψη

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την

παροχή υποστήριξης και συμβουλευτι-

κής βοήθειας σε όσους επιθυμούν να

ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις.

Από έρευνα που προέκυψε φαίνεται ότι

τα βασικά εμπόδια στην Ευρώπη και ιδι-

αίτερα στην Ελλάδα, είναι ότι η καλ-

λιέργεια και η προώθηση επιχειρηματι-

κού πνεύματος και η ανάπτυξη επιχει-

ρηματικών δεξιοτήτων δεν έχει επαρ-

κή παρουσία στο εκπαιδευτικό σύστη-

μα.

Οι θυρίδες λοιπόν αυτές αποτελούν μια

παρέμβαση στους μηχανισμούς και τα

συστήματα υποστήριξης της επιχειρη-

ματικότητας (δηλαδή πληροφόρηση,

αξιολόγηση, χρηματοδότηση κλπ.) προ-

κειμένου ένας νέος να δημιουργήσει δι-

κή του επιχείρηση.

Συνάντηση στο Κορωπί

Ενημερωτική συνάντηση για το θέμα

πραγματοποιήθηκε (28/8), στο  Κορωπί

με το Δήμαρχο Θεοδ. Αθανασόπουλο,

τη δημοτική σύμβουλο αρμόδια για θέ-

ματα απασχόλησης του Γραφείου Εύρε-

σης Εργασίας Σοφία Γρίβα-Χατζή και

τους εκπροσώπους  της Νεανικής Επι-

χειρηματικότητας της Ανατολικής Αττι-

κής,  Εύα Κρανούλη και Ελίνα Μπούρα.

Συζήτησαν για τη νέα δομή και τις νέες

ευκαιρίες, που προσφέρει μέσα από

κοινές δράσεις με άλλους κρατικούς

οργανισμούς, όπως ο ΟΑΕΔ, στους νέ-

ους και τις νέες του Κορωπίου και της

Ανατολικής Αττικής γενικότερα για ενί-

σχυση της απασχόλησης, της νεανικής

επιχειρηματικότητας και την αντιμετώ-

πιση της ανεργίας. 

Συμφωνήθηκαν να αναπτυχθούν ενέρ-

γειες ούτως ώστε να γίνει γνωστό

στους νέους του Κορωπίου, μαζί με άλ-

λους φορείς εκπροσώπησης όπως το

Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Κορωπίου,

τους αθλητικούς ή άλλους συλλόγους

κα. 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Συνάντηση Δημάρχου Κορωπίου με εκπροσώπους της Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς

Συλλογισμοί…

Και πώς να διδάξει ο εκπαιδευτικός το

επιχειρηματικό πνεύμα αφού δεν το δια-

θέτει; Αφού η επιλογή του ως καθηγητής

δεν έγινε από αγάπη στα παιδιά και στην

παιδεία, αλλά στην συντριπτική τους

πλειοψηφία, για το βόλεμα της καθημερι-

νότητας και την εξασφάλιση της εργασια-

κής τους σχέσης με το δημόσιο;

Η Γραμματεία Νέας Γενιάς, προωθεί

την νεανική επιχειρηματικότητα. Προ-

σπαθεί να πείσει τους νέους δηλαδή,

να ανοίξουν δικές τους επιχειρήσεις.

Από την άλλη ο Αλογοσκούφης με τα

νέα οικονομικά μέτρα που προωθεί (κα-

τάργηση αφορολόγητου στις επιχειρή-

σεις κλπ.) προτρέπει τους νέους να μη

διανοηθούν να ανοίξουν επιχείρηση.

Τουναντίον να «τρουπώσουν» στο δη-

μόσιο, βολεμένοι.                         Α.Μ.
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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

Συνέχεια από τη σελ. 1

σου, όπως δεν μπορείς να πιάσεις, αυτά που

“πιάνουν” οι υπηρεσίες σου. Αρα είναι ανίκα-

νος.

Κι επιπλέον δεν πρωτοτυπείς. Σου λείπει η

φαντασία και η θέληση. Ή, κύριε δημόσιε

υπηρέτη, δεν υπηρετείς το δημόσιο συμφέρον, αλλά

κάτι άλλο (συμφέροντα, ομάδα, ιδέα, κατευθύνσεις…)

Κι όμως, έχουμε στην ιστορία παραδείγματα. Κι εδώ,

θα σου πω τι σχέση αντιδιαστολής έχεις με τον …Φά-

ντη.

Ασε τους καθηγητές του S.O. και διάβασε έξι – οκτώ

σελίδες από τη βιογραφία* του αυτοκράτορα Φλάβιου

Κλαύδιου Ιουλιανού, του λεγόμενου παραβάτη. Εκεί

θα δεις πώς διοικείς ορθά, χρηστά και αποδοτικά. Εκεί

θα δεις πώς κάνεις οικονομία και εξοικονομείς χρήμα-

τα, μειώνοντας 20% τη φορολογία.

Εκεί θα δεις πώς ο λαός αποκτά φορολογική και κοι-

νωνική συνείδηση: Και μη μου πεις πως ήταν άλλες

εποχές, άλλες συνθήκες. 

Ναι, ήταν άλλες, αλλά ήταν χειρότερες. Και από πλευ-

ράς παραγωγής και παραγωγικών δυνάμεων και από

πλευράς κοινωνικών συνθηκών. Κι όμως το πέτυχε,

χωρίς βία. Ενέπνευσε. Ξεκίνησε από τον εαυτό του,

γιατί ήταν φιλόσοφος, δεν ήταν φελός. Χάρη των ανα-

γνωστών παραθέτω ένα-δυο μικρά αποσπάσματα:

«… τους εξήγησε πως από δω και πέρα, θ’ αμείβεται,
μόνο η προσωπική αξία. Ούτε καταγωγή, ούτε φιλίες,
ούτε καν συγγένεια θα επηρέαζε». 
Για όσους έχει λησμονηθεί η εύνοια, αυτό λέγεται

αξιοκρατία (σελ.118).

Κι αλλού: «…καταργεί παντού πολυτέλεια και σπατά-
λες, κυνηγά τους καταχραστές, ονομάζει (διορίζει)
Υπατους και Ταμίες έντιμους ανθρώπους, που τους
απαγορεύει ν’ απαλάσσουν πλούσιους από φόρους κι

εφαρμόζει διοικητική αποκέντρωση» (σελ. 128).

Για την κοινωνική πρόνοια προστάζει: «Να περιποιή-
στε τους αρρώστους, τους φτωχούς και τους φυλακι-
σμένους, ακόμη κι αν είναι εχθροί σας» (σελ. 145).

Για την παιδεία, λέει: «Οικονομώ κάθε σόλδι, ώστε να
μου περισσέψουν χρήματα για την παιδεία» (σελ.

153).

Πού τα οικονομάει όμως; Α, είναι τόσο ωραίο και μοι-

άζει τόσο πολύ με τα σημερινά… διαβάστε τι έκανε ο

άνθρωπος “σεμνά και ταπεινά”, όχι στα λόγια γιατί «ο
άρχοντας πρέπει να προσαρμόζει τη ζωή του με τα λό-
για του, για να είναι τέτοιος, όπως θα ήθελε να πλάσει
τους υπηκόους του» (σελ. 256).

Ζήτησε να κάνει μπάνιο και «παρουσιάστηκε πλήθος
από καμαριέρηδες, λουτράρηδες, ειδικούς για το
σκούπισμα, ευνούχους και αλοίφτες, που έκαναν τον
Ιουλιανό ν’ απορήσει: 
– Τι είσαστε σεις;
– Οι διορισμένοι για το λουτρό σας.
– Ετοιμάστε λοιπόν λουτρό, μα κάποιος από σας να
μου φέρη αμέσως εδώ τον Αυλάρχη:
Όταν παρουσιάστηκε ο αυλικός, άκουσε την απορία
του Αυγούστου:
– Ζήτησα να λουστώ και πρόστρεξαν πενήντα παρά-
σιτα. Πόσους έχεις:
– Πολλούς, πολλούς Αιωνιότατε, όπως αρμόζει στην
Βασιλική τάξη» {…}

– Πρώτα σταμάτα να με λές αιωνιότατο. Δεύτερο, να
μου φέρεις αύριο κιόλας κατάλογο του προσωπικού

κατά επάγγελμα και τη μισθοδοσία καθενός
(σελ.135).

Όταν διάβασε ο Αλογοσκούφης, συγγνώμη, ο

Ιουλιανός τον κατάλογο του προσωπικού και

τον προϋπολογισμό του Μεγάλου Παλατιού

δεν πίστεψε στα μάτια του. Οσο κι αν φαίνεται

αδύνατο, είδε πως τ’ ανάκτορα και οι παλατια-

νοί κόστιζαν περισσότερο απ’ όσα ξόδευε η αυτοκρα-

τορία για το στρατό της!

«Η φυσική λιτότητα του νέου βασιλιά τον έκανε να
φρίξη, όταν βεβαιώθηκε για παρόμοια ασωτεία που
την θεώρησε έγκλημα. Πρόσταξε ν’ απολυθούν αυθη-
μερόν όλοι· από τον πρώτο ως τον τελευταίο, κάπου
5000 άτομα μαζί με τους σιχαμένους μυστικούς πρά-
κτορες. Του υπέδειξαν ότι ανάμεσα σε τόσους πονη-
ρούς ακαμάτηδες υπήρχαν και μερικοί καλοί. Αποκρί-
θηκε πως “σε τέτοιο πανεπιστήμιο τεμπελιάς και σπα-
τάλης κανένας δεν ήταν δυνατό να μείνη αμόλυντος.
Το βασιλικό παλάτι πρέπει να είναι για το λαό παρά-
δειγμα νοικοκυροσύνης”». (σελ. 136).

Γι’ αυτό όλοι έτρεχαν να δουν έναν ανώτατο άρχοντα

φίλο των φτωχών που νοιαζόταν να ελαττώνει τη φο-

ρολογία· αντί να πλουτίζει ο ίδιος.

Αυτά δεν είναι ουτοπία. Εφαρμόστηκαν και πέτυχαν.

Γι’ αυτή την ικανότητά του στη διοίκηση και την οικο-

νομία έμεινε στην ιστορία κι όχι για τη ρήξη του με τη

χριστιανική θρησκεία, για την οποία ονομάστηκε «πα-

ραβάτης».

Με το θάνατο του Ιουλιανού στην εκστρατεία της Περ-

σίας «…απέσβετο και λάλον ύδωρ» και οι αξίες του

αρχαίου ελληνισμού: Η ζωή, η τιμή, η δικαιοσύνη, η

ελευθερία, η κοινωνικότητα, ο πατριωτισμός...

–––––––––
* Ιουλιανός ο Παραβάτης, Χρήστου Ζαλοκώστα, εκδόσεις “Εστία”,

(αναπαραγωγή, ΤΟ ΒΗΜΑ βιβλιοθήκη).

Αλογοσκούφης ο …εισπράκτορας

Ιουλιανός ο παραβάτης



4 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΖΥΓΟΣ… ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ
THE ACCIDENTAL

HUSBAND

Σκηνοθεσία: Γκρίφιν Νταν

Πρωταγωνιστουν: Ούμα Θέρ-

μαν, Κόλιν Φέρθ, Τζέφρι Ντιν

Μόργκαν, Σαμ Σέπαρντ, Ιζα-

μπέλα Ροσελίνι

Η σταρ του ραδιοφώνου Δρ
Έμα Λόιντ (Ούμα Θέρμαν)
και ο εκδότης/ αρραβωνια-
στικός της Μάικλ (Κόλιν
Φερθ) θεωρούσαν ότι το να
βγάλουν άδεια γάμου στη

Νέα Υόρκη θα ήταν ευκολό
τερο ακόμα και από το να
πάρουν άδεια οδήγησης.
Στο κάτω – κάτω δεν πρό-
κειται να περνούσαν κανέ-
να τεστ, γραπτές εξετάσεις
ή ανάλυση αίματος, είναι
και οι δύο πάνω από 18
χρόνων, και δεν έχουν κα-
μία συγγένεια μεταξύ τους.
Το μόνο που έπρεπε να κά-
νουν ήταν να πάνε στην αί-
θουσα τελετών του δημαρ-
χείου και να τελειώνουν με
αυτήν την ιστορία. Σωστά;
Λάθος! Καθώς η Έμα είναι
ήδη παντρεμένη! 

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΜΑ

MY MOM’S NEW BOYFRIEND

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Γκάλο

Πρωταγωνιστούν: Αντόνιο

Μπαντέρας, Μεγκ Ράιαν, Σέλ-

μα Μπλερ, Κόλιν Χανκς

Μετά από 2 χρόνια σε απο-
στολή εκτός αμερικανικού
εδάφους, ο Χέρνι (Κόλιν
Χανκς) επιστρέφει στο σπί-
τι του, στην Λουιζιάνα, για
να ενταχθεί στο τοπικό
Γραφείο του FBI. Στη διάρ-
κεια της απουσίας του, η
μητέρα του, Μάρτι (Μεγκ
Ράιαν), κάποτε υπέρβαρη
και δυστυχισμένη, «άλλα-
ξε» και είναι πλέον αδύνα-
τη και τρισευτυχισμένη, κα-
θώς την «κυνηγούν»,
άντρες όλων των ηλικιών,
ενώ η ίδια δέχεται αγόγγυ-
στα το κόρτε τους. 
Ο Χένρι βέβαια δεν δείχνει
να χαίρεται και ιδιαίτερα με
όλα αυτά…Ευτυχώς, για
την Μάρτι, η αρραβωνιαστι-
κιά του, Έμιλι (Σέλμα
Μπλερ), απολαμβάνει το
«ελεύθερο πνεύμα» της
μελλοντικής της πεθεράς,
παροτρύνοντας - όποτε
βρίσκει ευκαιρία - τη σκαν-

δαλώδη συμπεριφορά της.
Άλλωστε, αν το «έχεις»,
γιατί να το κρύψεις; Ταυτό-
χρονα, δεν αφήνει σε χλω-
ρό κλαρί τον Χένρι, ο οποί-
ος πλέον δεν χαλαρώνει
ούτε στιγμή από τα τερτί-
πια των δυο γυναικών της
ζωή του.

Ο Τόμι (Αντόνιο Μπαντέ-
ρας) και οι 2 ευρωπαίοι συ-
νεργάτες του, ο Νίκο (Τομ
Άνταμς) και ο Ζαν-Ιβ (Έλι
Ντάνκερ) σχεδιάζουν να
κλέψουν το διάσημο άγαλ-
μα του Μπερνίνι, «Η Έκστα-
ση της Αγίας Θηρεσίας», το
οποίο και έχει δανειστεί η
R.W Norton Art Gallery, στο
Σρίβπορτ. Όταν, όμως, πέ-
φτει πάνω στη ζωηρή και
γοητευτική Μάρτι, δε αντι-
στέκεται στον πειρασμό και
την ερωτεύεται παράφορα,
γεγονός που περιπλέκει τα
σχέδια του…

Πάμε σινεμά;

Συνεχίζονται οι πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις στο Δήμο

Ιλίου, στο Πάρκο, με είσοδο

ελεύθερη. 

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 καλύ-

τερο έχει ακουστεί τα τε-

λευταία 15 χρόνια!

Παρασκευή 5, Σάββατο 6,

Κυριακή 7 & Δευτέρα 8 Σε-

πτεμβρίου

Θέατρο πάρκου, 8.30μ.μ. Εί-

σοδος ελεύθερη

Θεατρική παράσταση «Ελ
Γκρέκο»
Από την Δημοτική Ομάδα

του Δήμου, βασισμένο στη

μυθιστορηματική βιογραφία

του Ακαδημαϊκού Δημήτρη

Σιατόπουλου (στο ίδιο βι-

βλίο στηρίχθηκε και η κινη-

ματογραφική ταινία El

Greco.

Τετάρτη 10/9

Συναυλία αφιέρωμα στον

στιχουργό ποιητή Κώστα

Τριπολίτη με τον Διονύση

Τσακνή: “Ζητώντας κάτι
που να μην γίνεται ουρλια-
χτό και οφθαλμαπάτη”, με

τον Δ. Τσακνή και άλλους

σπουδαίους καλλιτέχνες

Α’ Μέρος Ιωάννα Κάππου:

τραγούδι, Ελένη Κοντοπί-

δη: τραγούδι Κωστής Τσι-

ουλάκης: πιάνο, ενορχή-

στρωση, Δημήτρης Βαρε-

λόπουλος: μπουζούκι, ούτι,

κιθάρα, Γεσθημανή Μπατι-

λίδου: ακορντεόν

Β’ Μέρος: Διονύσης Τσα-

κνής

Μαζί του εξαίρετοι μουσικοί

που δίνουν τον καλύτερό τους

εαυτό μαγεύοντάς μας μουσι-

κά με έναν τρόπο που γνωρί-

ζουν μόνο οι ίδιοι...

Πέμπτη 11, Θεατρική παρά-

σταση «Ζακυνθινές ομι-
λίες».
Περιλαμβάνει τις κωμω-

δίες: «Πρώτη νύχτα γά-
μου», «Ντοτόρος» και «Τα
Πιστρόφια της Νύφης» του

Ζακυνθινού συγγραφέα Νί-

κου Γουσέτη

Οι Ζακυνθινές ομιλίες είναι

θεατρικό είδος που εμφανίζε-

ται το 17ο αιώνα.

Αναπτύσσεται παράλληλα με

το λόγιο θέατρο και παρουσιά-

ζεται σε υπαίθριες παραστά-

σεις στο νησί «για ξεφάντωμα

των φίλων» και αποτελεί μέχρι

σήμερα την προσφιλέστερη

διασκέδαση των ανθρώπων

του μόχθου.

Πρωταγωνιστούν: Ελένη

Γερασιμίδου, Αντώνης Ξέ-

νος, Αγγελική Ξένου, Δη-

μήτρης Προδρόμου, Αδρια-

νή Τουντοπούλου

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, άφθονο

κρασί και εδέσματα από την

Eνωση Κρητών Ιλίου.

Τραγουδούν, την Παρα-

σκευή ο Γ. Ζερβάκης και το

συγκρότημα του, το Σάββα-

το o Διον. Κορνιδάκης με το

συγκρότημά του και την Κυ-

ριακή, ο Γ.Κακλής και το

συγκρότημα του. στην εξέ-

δρα του Πάρκου, 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». Ετσι

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

Σάββατο 30 Αυγούστου

μη το χάσετε

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο ΝΕΑΡΧΟΣ» σε συνεργασία με το Δήμο

Καλυβίων, συνεχίζοντας την πραγματικά επιτυχημένη παράδοση των προηγού-

μενων χρόνων, διοργανώνει και φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά, τη «Γιορτή

της Σαρδέλας» το Σάββατο 30 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ. στη θέση Κιόσκι (40ο χλμ.

Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου). 

Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων που γίνεται κάθε Καλοκαίρι στην παραλία

των Καλυβίων έχει «αγκαλιαστεί» από τον κόσμο και αποτελεί ξεχωριστό γε-

γονός για τους κατοίκους της περιοχής και ειδικά για τους λάτρεις του ψαριού

και της θάλασσας. 

Αφθονο ψάρι, κρασί και ζωντανή μουσική από 10μελή ορχήστρα. 

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο ΝΕΑΡΧΟΣ» έχει κινήσει τις διαδικασίες

για τη μετατροπή του σε Ναυτικό Όμιλο.  

«Γιορτή της Σαρδέλας» στα Καλύβια

Ύμνος και θρήνος της Σμύρνης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Αν. Αττικής, οργα-

νώνει εκδήλωση την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και ώρα

8.00μ.μ. στο θέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου (Γραβιάς 6

Αγ. Παρασκευή), με θέμα “Ύμνος και θρήνος της Σμύρνης”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία του συγγραφέα Γ. Κα-

πράνου, προβολή φωτογραφικού υλικού και απόδοση κειμέ-

νων από τον ηθοποιό Γιώργο Μπασιάκο. Συμμετέχουν η παι-

δική και ενηλίκων χορευτική ομάδα του συλλόγου Περαμίων

Κυζικηνών, η χορωδία και η χορευτική ομάδα του Συλλόγου

Μικραιατών Πιερίας και η χορευτική ομάδα της Πανελλήνιας

Ένωσης Εφεσίων. 

Γιατί: “Δεν καίγονται, δεν ξεχνιούνται οι Πατρίδες. Τις κου-

βαλάμε μέσα μας. Δεν χάνονται από την μνήμη μας και την

καρδιά μας. Δεν σβήνουμε την ιστορία μας... Όσο ανήκουμε

εμείς σ’ αυτές τις πατρίδες, τόσο κι αυτές ανήκουν σ’ εμάς”.
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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

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 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

Οι εκδηλώσεις για την προώθηση των Αττικών κρα-

σιών, τις οποίες πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση Ανατολικής Αττικής και η Ένωση Οινοπα-

ραγωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α), με τίτλο

«Τρυγητός στην Αττική» ωθούν το Αττικό κοινό σε

γευστικές περιπλανήσεις με τα καλύτερα Αττικά

κρασιά και στη γνωριμία με τον Αττικό Αμπελώνα.

Οι γευστικές περιπλανήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευ-

τέρα 8 Σεπτεμβρίου στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» του ΔΗ-

ΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στο ΓΚΑΖΙ, με έκθεση φωτογρα-

φίας του Δημήτρη Ταλιάνη, και θέμα «Αμπελώνες»,

η έκθεση θα παραμείνει στο χώρο ως το Σάββατο 13

Σεπτεμβρίου (Αίθουσα Δ13 «Σιδηρουργείο», ώρες

λειτουργίας 18:00-22:000. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδος θα πραγματοποιη-

θούν εκδηλώσεις όπως: γευσιγνωσίες αττικών κρα-

σιών σε συνδυασμό με προϊόντα ελληνικής γης, θε-

ατρικό δρώμενο, wine party με τους παραγωγούς του

ΚΟΣΜΟΣ FM 93,6.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων «Τρυγητός στη Αττική»,

κορυφώνεται την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, με ξε-

ναγήσεις στον Αττικό Αμπελώνα  και παρακολούθη-

ση τρύγου για να καταλήξει στο Μουσείο Οίνου στην

Παλλήνη στις 18.00 με ένα άκρως γευστικό ταξίδι

για όλους, με κρασιά της Ένωσης Οινοπαραγωγών

Αμπελώνα Αττικής, συνοδευόμενο από φαγητό, εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα από την εκπομπή «Νηστικό

Αρκούδι», χορό και θέαμα. 
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20.00: ΕΓΚΑΙΝΙΑ

20.30: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΠΟ

ΛΕΛΕΚΑ ΘΟΔΩΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΟΙΝΟΥ

20.45: KΩΜΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ, TSIRKO ΡΕΝΤΙ-

ΚΟΛΟ- ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΑΝΟΣ

21.30: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
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21.00: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9

21.00: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

21.00;: WINE PARTY  - ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩ-

ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ FM 93,6

ΠΕΜΠΤΗ 11/9

21.00: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9

21.00: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9

21.00: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9

15.00-18.00: Ξενάγηση Τρύγος στον Αττικό Αμπε-

λώνα. Δωρεάν επιβίβαση σε πούλμαν από τους

σταθμούς ΜΕΤΡΟ Κάντζας - Παλλήνης - Κορωπίου 

18.00: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

18.30: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ. ΘΈΜΑ: “ΑΜΠΕΛΟΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ -
ΑΠ’ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ”

20.30: ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

21.00: STAGE SHOW “SALATA LATINA” ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝIΔΟΥ- ΘAΝΟΣ ΚΙΟYΣΗΣ

21.30: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ. ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ

23.30: Aναχώρηση Πούλμαν και επιστροφή στους

στθαμούς του ΜΕΤΡΟ.

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

Γευστικές περιπλανήσεις   «ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Από την θεατρική παράσταση “Ελένη” με τους Σ. Καρύ-
δη, Θ. Αθερίδη, Γ.Βούρο, Γ.Καπουτζίδη

Δεντροφύτευση 

στο Καβούρι

10 Σεπτεμβρίου

Στην προσπάθεια διάσωσης και εμπλουτισμού

του φυσικού αγαθού του πρασίνου και στη δημι-

ουργία δασικής συνείδησης, 

ο Δήμος Βουλιαγμένης

καλεί όλους τους κατοίκους και τη νεολαία 

να λάβουν μέρος στην δεντροφύτευση που οργανώνει,

με ανεπτυγμένες κουκουναριές στις 10 Σεπτεμβρίου,

9.00π.μ. στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου. 
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Αυτό το Καλοκαίρι, θαρρείς πως  τα

νησιά για εμάς είχαν κλείσει λιμάνια

και αεροδρόμια. Μετά ένα επιθυμη-

τό ταξίδι στην Μόσχα- Πετρούπολη,

που πήγαινε να προγραμματιστεί,

κόλλησε στις λεπτομέρειες. Θέλα-

με κάπου να πάμε όλοι μαζί. Αυτό

το “όλοι μαζί”,  είναι δύσκολο να το

πετύχεις, όταν ο γυιός σου συμπλη-

ρώνει τα είκοσί του χρόνια· και λο-

γικό είναι. Έπρεπε λοιπόν να γίνει

μια συγκλίνουσα κοινά δελεαστική

πρόταση και επιλογή. 

Οπότε η γυναίκα μου μας ξάφνιασε:

«Βρε παιδιά, γιατί δεν πάμε στη  βό-

ρειο Ελλάδα και να  φέρομε  γύρω

γύρω τα σύνορα, μέχρι τον

Έβρο;»... Γυάλισε το  μάτι του γυιού

μου: «Εγώ θα οδηγώ και θα μείνομε

και μια μέρα στη Θεσσαλονίκη». Και

η συμφωνία κατακυρώθηκε. 

Ο γυιός ήθελε να ζήσει και την κοι-

νωνική μας θέση. Εγώ αδιαφορώ

για κάθε ματαιόδοξη προβολή  και

τη θεωρώ απαράδεκτη έστω και για

εσωτερική προσωπική ικανοποίηση.

Τελικά, οι διαμονές σε πεντάστερα

καταλύματα  επικυρώθηκαν και αυ-

τές (και η επιλογή αποδείχτηκε

συμφέρουσα)*.

Στη Θεσσαλονίκη φτάσαμε βράδυ

και χαρούμενοι που αλώβητοι είχα-

με καταφέρει να περάσομε  εκείνο

το “πέταλο” του Μαλιακού. Με ένα

τυφλοσούρτη-μηχάνημα, μοντέρ-

νας τεχνολογίας - πρόσφατο από-

κτημα και αυτό - κολλημένο στο

παρμπρίζ βρήκαμε το ευπρεπές “πε-

ντάστερο” κατά τα συμφωνηθέντα... 

Ασφαλίσαμε το αυτοκίνητο, ρίξαμε

λίγο νερό στο σώμα μας προς ανα-

ζωογόνηση, και εξορμήσαμε με  βή-

μα ταχύ προς την προκυμαία του

Λευκού Πύργου.

Εκεί κόσμος πολύς, σκάφη - μπαρ

αγκυροβολημένα, ποικίλες λιγου-

διές προς πώληση, φρεσκοψημένα

καλαμπόκια, με κορυφαίο το “μαλλί

της γριάς’’, - αχ αυτές οι παιδικές

αναμνήσεις. 

Στη λευκή αναλαμπή των φωτισμέ-

νων καροτσιών, αντιφεγγίζουν πο-

λύχρωμα κρεμασμένα γλυφιτζούρια

και χρωματίζουν την προκυμαία σαν

σαλούν νεανικού ροκ ξεσαλώμα-

τος. Στον Πύργο μπροστά έβγαλα

και τις νυχτερινές καλλιτεχνικές

μου φωτογραφίες.

Περιδιαβαίνοντας τους δρόμους,

εντυπωσιάστηκα  με την ευπρέπεια

και την κυκλοφοριακή τάξη, τη φω-

τεινή σηματοδότηση στη στάση,

που ενημερώνει για τον χρόνο της

επικείμενης άφιξης του λεωφορεί-

ου, τα κόσμια στέκια των νέων, τα

όμορφα πατισερί και μπρασερί** με

τα εντυπωσιακά μπαλκόνια τους.

Όλα σε ένα επιμελημένο αρχιτεκτο-

νικό και διακοσμητικό  σύνολο.

Στην Αριστοτέλους, το χάρμα

οφθαλμών στην οικοδομική επιμέ-

λεια. Και ακόμη στα δημοτικά πα-

γκάκια,  νεανικά ζευγάρια,  με τις

μύτες κολλητά κολλητά άφηναν το

βλέμμα αμφίδρομα να διεισδύει, δια

των οφθαλμικών κογχών στα ενδό-

τερα του εγκεφάλου. 

Είχαμε περπατήσει και είχαμε απο-

μακρυνθεί αρκετά από το ξενοδο-

χείο. Ήμουν λίγο ταλαιπωρημένος.

Σκεφτόμουν την επιστροφή. Ανα-

κουφίστηκα όμως, όταν κάπου στην

πλατεία είδα μια σειρά από ταξί σε

αναμονή.

Οι διάφορες μυρωδιές μας είχαν

ανοίξει την όρεξη. Κατευθύνθηκαμε

στα “λαδάδικα”. Ένα “κότσι χοιρι-

νού”, γαρνιρισμένο με πατάτες μαζί

με μια σαλάτα με βάση τον μαϊντα-

νό, ήρθε  μαζί με ένα αρνίσιο σου-

βλάκι να μας αποζημιώσει.

Το πρώτο που είχαμε  ρωτήσει, όταν

φτάσαμε στο ξενοδοχείο ήταν: «Τι

ώρα το πρωινό».

Έτσι στις 9 το πρωί,  φρέσκοι  χορ-

τασμένοι από ύπνο και με εξόφθαλ-

μη τη  λαχτάρα, οδεύσαμε στη στε-

νή ατραπό του διαδρόμου, με βήμα-

τα που χάιδευαν αθόρυβα την ξα-

πλωμένη μοκέτα, ώσπου φτάσαμε

στην πόρτα του παράδεισου. Κανείς

γενειοφόρος Πέτρος στη θύρα.

Μια όμορφη κοπέλα  μας ζήτησε το

νούμερό μας. Και εγώ σαν έμπειρος

περί τα τοιαύτα,  δεν σκέφτηκα ού-

τε για νούμερο υποκαμίσου ούτε

για υπόδημα ή κάτι άλλο, και έσπευ-

σα να  εκστομίσω: « 416». Το είπα

υπερήφανα, δηλώνοντας ότι ήμουν

ο ένοικος του  δωματίου 416.  

Στο τραπέζι που επιλέξαμε, προτού

στρωθούμε για καλά σπεύσαμε για

επιθεώρηση της προς βρώσιν εκτε-

θειμένης τροφής, που άλλωστε συ-

μπεριλαμβανόταν και στην τιμή του

δωματίου.  Βλέπεται ο οπτικός χορ-

τασμός, είναι απαραίτητος για την

επικείμενη  απόλαυση. Ένιωθα σαν

συνδικαλιστής σε συνέδριο εργατι-

κό στον Αστέρα της Βουλιαγμένης,

που φορά και φαρδιά πανταλόνια,

για να βάλει και το κάτι τις μέσα

“για τον δρόμο” που λένε και  στη

Ευρώπη. 

Όλες τις μέρες, κάναμε δίαιτα. «Όχι

στην τροφή με πολλές θερμίδες,

όχι στην τυρόπιττα που έχει πολύ

αλάτι,  όχι στις χοληστερίνες και τα

τριγλυκερίδια». Τώρα ξαφνιάστηκα

με τον εαυτό μου. Θαρρείς πως  όλα

αυτά ξεχάστηκαν. Ό,τι πιο επιβλα-

βές για τον οργανι-

σμό μου, προσούτο

και λοιπά καπνιστά,

ποικίλα  μπιχλιμπι-

δωτά παρασκευά-

σματα,  προκλητι-

κές ομελέτες, μα-

νιτάρια που κολυ-

μπούσαν στην κρέ-

μα, όλα πάλευαν

για λίγο ζωτικό χώ-

ρο στο πιάτο μου.

Και  όλα θαρρείς

αγωνίζονταν να

περάσουν  πρώτα

εκείνο τον ηδονιστικό στοματικό

ρουβικώνα. Πρώτα και αμάσητα, για

να κάνουν χώρο για τα επόμενα.

Κοιτούσα το γυιό μου: «Παιδί μου,

μια που  δεν έγινες γιατρός, για να

γεύεσαι τέτοιες χαρές και σε επι-

στημονικά συνέδρια που θα ‘πρεπε

να λέγονται  και γαστριμαργικά,

ένας δρόμος σου μένει: να γίνεις

συνδικαλιστής εργατοπατέρας».

“Γιατί”; αντέτεινε το παιδί  – “Αλλος

δρόμος δεν υπάρχει; Και  η φίλη

σου  με την “προμότιον” στα είδη

υγιεινής διατροφής και η άλλη με τα

κατσαρολικά, τέτοια δεν  γεύεται;

Και η άλλη φίλη σου με την πυρο-

προστασία  δεν έχει ξεσκιστεί στα

ταξίδια και συνέδρια με φαρμακευ-

τικές εταιρίες και ας μην μπορεί να

ξεχωρίσει την ασπιρίνη από το χάπι

για τα κουνούπια; Εγώ θα ασχολη-

θώ με τα ταξίδια και τους πράκτο-

ρες. Τα ‘’Ποσειδώνια” με εμπνέουν

σαν αντικείμενο» . 

Μου άρεσε η σκέψη. Τη βρήκα πρα-

κτική και ωφέλιμη ακόμα και για μέ-

να. Ίσως έτσι θα μπορώ να πετυχαί-

νω και εγώ καμιά έκπτωση. Δεν εί-

ναι κακό. Και θυμήθηκα εκείνο που

είχα ακούσει από μια φίλη μου. Εγώ

επένδυσα στην κόρη μου. Δηλαδή

την έχω προετοιμάσει για άρμεγμα.

Γιατί όχι. Δεν είναι κακό. Δεν ζούμε

σε μια κοινωνία όπου η πολιτεία πε-

ριθωριοποιεί αξίες και προβάλει

σκύβαλα και την ανηθικότητα; Γιατί

όχι. Δεν είναι κακό.  

Μα πάλι, θυμήθηκα τον εξηντάχρονο

Σάκη, που έφτιαχνε τα καλούπια της

διπλανής πολυκατοικίας.  Ο γυιός

του, φυσικός απόφοιτος του πανεπι-

στημίου, αλλά άνεργος. Για να μην

απλώνει το  χέρι ζητιανιάς στον πα-

τέρα, μπήκε στη σκαλωσιά. Πατέρας

και ο επιστήμονας γυιός, δίπλα δίπλα

στο γιαπί. «Δεν μπορώ να τον βλέπω

δίπλα μου, μετά από τόσα γράμματα,

μετά από τόσο  κόπο.  Είναι  και  αμά-

θητος και η δουλειά είναι και επικίν-

δυνη. Τον άφησα  τελικά και τώρα εί-

ναι μπάρμαν. Είναι ευχαριστημένος.

Βγάζει περισσότερα». 

Τινάχτηκα βγαίνοντας από τον λή-

θαργό μου. Αυτός ο Σάκης που δού-

λευε στο γιαπί, δεν επένδυσε στο

παιδί του. Αυτός δεν έβαλε την

αξιοπρέπειά του στη ζυγαριά του

συμφέροντος. 

«Τι προβληματίζεσαι πάλι» με διέ-

κοψε η γυναίκα μου «Ελα. Το  τρα-

πέζι μας περιμένει».

Σήκωσα το κεφάλι και αντίκρυσα το

λαχταριστό τραπέζι. «Πάμε είπα»

Και οι βάρβαροι εφορμήσαμε.    

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Το πεντάστερο ξενοδοχείο,  με τις ιδιαίτερες

υπηρεσίες του και το πλούσιο πρωινό του έρ-

χεται σε καλύτερη προσφορά από το δήθεν

φτηνό νησιώτικο κατάλυμα, όταν μάλιστα επι-

λέξετε και διακοπές στο δεύτερο δεκαπενθή-

μερο του Αυγούστου. 

** Μπυραρία

Οδοιπορικό  Α΄ 

‘’Γνωρίζοντας την Ελλάδα’’

Η Κοιλάδα του Μοζέλα, συνορεύει με τις

περιοχές Σααρ και Ρούβερ, βρίσκεται κο-

ντά στις πόλεις Κόμπλεντζ και Τρίερ στο

ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Πα-

λατινάτου. Η περιοχή είναι γνωστή για

τις απότομες κεκλιμένες πλαγιές κατά

μήκος του ποταμού, όπου φυτρώνουν

αμπέλια κυρίως της λευκής και ευαίσθη-

της σε κλιματικές αλλαγές ποικιλίας ρίζ-

λιγκ(Riesling).

Ένας ντόπιος ποιητής περιέγραφε την κοι-

λάδα ως «φωτιά του ουρανού, χρυσάφι των

αστεριών και ψυχρό σεληνόφως».

Είναι γνωστό ότι η Γερμανία αποτελεί

την 2η παραγωγό χώρα παγκοσμίως σε

παραγωγή λυκίσκου και εκλεκτής μπύ-

ρας. Είναι λιγότερο γνωστό ότι η χώρα

αυτή είναι και ο 7ος παραγωγός κρασιού

στον κόσμο. Πράγματι, η γερμανική εθνι-

κή ετήσια παραγωγή κρασιού ανέρχεται

σε 8,5 εκατομμύρια εκατόλιτρων έναντι

155 εκατομμυρίων του συνόλου της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα σε αυτά, σημαντική θέση και

αναγνώριση κατέχουν τα κρασιά του Ρή-

νου και της κοιλάδας του Μοζέλα, ποτα-

μού που κυλάει στα ΝΑ σύνορα του Λου-

ξεμβούργου με τη Γερμανία. 

Εικάζεται ότι η καλλιέργεια της αμπέλου

στην περιοχή ξεκίνησε ιστορικά από

τους Ρωμαίους κατακτητές της. Σήμερα

η κοιλάδα του Μοζέλα αποτελεί την 5η

σε έκταση από τις 13 συνολικά οινοπα-

ραγωγούς περιοχές της χώρας.

Η περιοχή είναι γνωστή και για παραγω-

γή παγωμένου κρασιού (Eiswein) που

συνδυάζει οξύτητα με τη γλυκιά γεύση

που οφείλεται στην αυξημένη συγκέ-

ντρωση σακχάρων στις παγωμένες ρό-

γες.

Για μια γνωριμία με την περιοχή είναι

ιδανικό να γίνονται διανυκτερεύσεις σε

μικρά χωριουδάκια. Ένα από τα πιο γρα-

φικά είναι το Kobern Gondorf.

Υπάρχει ένας μόνο ξενώνας με δέκα δω-

μάτια, με θέα στο ποτάμι. Ρομαντισμός

και πολυτέλεια, εκλεπτυσμένος χώρος

όπου πρωταγωνιστούν η αισθητική και το

σέρβις. Ο Ξενώνας δεν είναι ένα κλασσι-

κό ξενοδοχείο.  Πίσω του κρύβεται ένα

αριστοκρατικό ζευγάρι που εργάζεται

ασίγαστα σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι

καθόλου τυχαίο ότι είναι το πρώτο όνο-

μα ( Τhomas Horeth) οινοπαραγωγών της

περιοχής, εξ'ου και το άρτια οργανωμέ-

νο κελάρι.

Στο  πανδοχείο αυτό καθώς και στο μα-

γικό του εστιατόριο Alte Muhle , που απέ-

χει τριακόσια μέτρα από τον ξενώνα, κυ-

ριαρχούν παλαιά αντικείμενα φερμένα

από κάθε σημείο της γης. Παραδοσιακά

στοιχεία με σύγχρονες πινελιές και μια

δεμένη  ομάδα ανθρώπων που δουλεύ-

ουν πάνω στη φιλοσοφία της αισθητικής.

Ειδυλλιακός τόπος διαμονής, κατάλλη-

λος για όλες τις εποχές του χρόνου. Για

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

σερφάρετε στο λιτό site www.thomas-

hoereth.de.

Από τη μια πλευρά απολαμβάνετε τα αμπέ-

λια και από την άλλη τα υπέροχα κάστρα

της κοιλάδας. Αρκετά από αυτά είναι επι-

σκέψιμα μέχρι αργά το απόγευμα.

Και τα δύο έχουν προικίσει τη φύση της

περιοχής με τόσο κλασσικές και υπέρο-

χες διαδρομές.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Αμπέλια και Κάστρα 
στην Κοιλάδα του Μοζέλα
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Οι αναγνώστες γράφουν

O αναγνώστης Ευθυμιος Αναγνωστόπουλος, με συντριβή και
πόνο για τον άδικο χαμό του γυιού του καταλογίζει ευθύνες.
Συναισθανόμενοι τον πόνο του παρουσιάζουμε την καταγγε-
λία του, αφαιρώντας όμως τμήματα αναγκαστικά λόγω του μα-
κροσκελούς κειμένου του.

Την αποφράδα ημέρα 26/1/08 και ώρα 13,00 μμ, από μαρτυ-

ρίες προσώπων, από έγγραφα  που συνέταξαν και έχουν κα-

ταθέσει στα πρακτικά τους οι «αρμόδιοι», μετά από τροχαίο

ατύχημα σε μια απλή διαδρομή στο 3ο χλμ της επαρχιακής

οδού Κονιάκου-Κάλλιου του Δήμου Λιδορικίου του Ν. Φωκί-

δας. Όταν: έσπασε το πίσω δεξιό μέρος του άξονα και την

αποκόλληση του δεξιού τροχού, από το tzip JEEP CHEROKEE

που οδηγούσε, έφυγε στα 33 χρόνια του από τη ζωή ο αξιο-

λάτρευτος αλτρουιστής Γιος μου Νίκος Αναγνωστόπουλος!!!

Έγγαμος Πατέρας δύο κοριτσιών τεσσάρων και τριών ετών,

επαγγελματίας γραφικών τεχνών.

Που παράλληλα είχε ΙΔΡΥΣΕΙ: με την έγκριση της Γ.Γ.Π.Π

(Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) εθελοντικές ομάδες

διασώσεων, ως Αρχηγός τους, 1) την Ο.Α.Α.Κ ( Ομάδα Άμεσης

Αντιμετώπισης Καταστροφών, 2) την Ο.Φ.Δ (Ομάδα Φύλαξης

Δασών) 2η  Δ.Α.Κ (Δύναμη Άμεσης Κινητοποίησης). Με όλες

τις πιο πάνω ιδρυτικές του: εθελοντικές ομάδες προσφοράς

του, για τους συνανθρώπους του, που κινδύνευαν, από εγκλω-

βισμούς η τραυματισμούς λόγω σεισμών, η από χιονοπτώσεις,

η από έντονες βροχοπτώσεις, η από πυρκαγιές και όπου αλ-

λού χρειάζονταν τη βοήθεια του, πάντα στην πρώτη γραμμή ο

Νίκος μου!!! με το θεληματικό καλοσυνάτο θερμό χαμόγελο

του, να σπεύδει άμεσα για την προσφορά του, για τη διάσωση

των συνανθρώπων του.

Που όταν όμως ο ίδιος: στο απρόσμενο τροχαίο ατύχημα του,

(που έγινε δυστύχημα) εξ’ αιτίας της αδιαφορίας που επέδειξε η

υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β, που ενώ θα έπρεπε να σπεύσουν άμεσα,

για την διακομιδή του και την εισαγωγή του σε Νοσοκομείο εξο-

πλισμένο για την ιατρική παροχή, φροντίδας του. 

Όπως από μαρτυρίες προσώπων που βρέθηκαν στο τόπο του

ατυχήματος και με διαβεβαίωσαν πως, ασθενοφόρο δεν επή-

γε, οι άθλιοι τον άφησαν χωρίς καμία βοήθεια, όπου μετά από

δυόμιση ώρες όπως «γράφουν» από το κέντρο υγείας Λιδορι-

κίου κατέληξε!  (είναι προς έρευνα και αυτή η επισήμανση πε-

ρί ωρών). Στο σημείο του ατυχήματος, μετά από παρέλευση

πολλών ωρών επήγαν με αυτοκίνητο, τα πρόσωπα του γρα-

φείου τελετών.

Αυτοί οι «κκ» του Ε.Κ.Α.Β, αδιαφορώντας πλήρως απέναντι

στο καθήκον τους, ασεβώντας στα τραύματα του, ώστε να χα-

θεί πολύτιμος χρόνος, για την διάσωση του!!! 

...Έχω για όλους εσάς τους άθλιους, ράμματα για τη γούνα

σας, πού «ασελγήσατε» με κυνικότητα, όταν ο Νίκος μου!!!

Βρισκόταν κατάκοιτος από τα τραύματα του, πόσο ματαιοπο-

νία θα πρέπει να ένιωσε άραγε; Όταν ο ίδιος έτρεχε για να

βοηθά τους συνανθρώπους του; Πού ενώ κάποιοι από αυ-

τούς,… πού είναι σε εντεταλμένες δημόσιες υπηρεσίες τον

πρόδωσαν, καθώς και ορισμένοι «φίλοι του»!…

Με όλα τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει σχετικά με τον

άδικο «θάνατο του», που έχω καταθέσει στην Εισαγγελία και

στην δικηγόρο μου, καθώς και άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία,

που συγκεντρώνω για τους επιλήσμονες, απέναντι των καθη-

κόντων τους. 

Καταλογίζω τις ευθύνες τους 1) στην αντιπροσωπεία LEEP

CHEROKEE, 2) στη Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β και στο Υπουργείο

Υγείας, 3) στην Διοίκηση Περιφέρειας για το Ν. Φωκίδας, 4)

στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, που δεν έχουν φροντίσει

στο σημείο του ατυχήματος, να έχουν τοποθετηθεί στο άκρο

του οδοστρώματος  προστατευτικές μπάρες ασφαλείας, καθό-

τι από ότι πληροφορήθηκα, έχουν γίνει κρίμα και άλλα τροχαία

δυστυχήματα, για άλλες αιτίες τροχαίων δυστύχημα των, κα-

θώς μπάρες έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί και σε πολλούς αυ-

τοκινητοδρόμους πριν από πολλά χρόνια και όχι όπως πολλά

από τα δημόσια χρήματα, να τα σπαταλούνε για το θεαθήναι!..

Αίσχος για μέρος δημοσίων υπηρεσιών ου κράτους μας!.. 5)

την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Άμφισσας, διότι επέδειξαν

ελαφρότητα όπως: όταν στην πραγματογνωμοσύνη για τα αί-

τια του δυστυχήματος, διόρισαν Μηχανολόγους – Ηλεκτρολό-

γους, ενώ γνωρίζοντας πως στο μοιραίο tzip έσπασε ο άξονάς

του στο πίσω δεξιό μέρος του, που γ’ αυτό το λόγο έπρεπε

από την αρχή να έχει διοριστεί ειδικός Μεταλλειολόγος Με-

ταλλουργός, ώστε με την επιστημονική του επάρκεια, να έχει

αποφανθεί κατά πόσο το μέταλλο του άξονα κατείχε τις προ-

διαγραφές, της γνησιότητας του, της ανθεκτικότητας, καθώς

ακόμα καταγγέλλω την ολιγωρία πού έχει επιδείξει η εισαγ-

γελία, που δεν έχει από τη θεσμική θέση, απαγγέλει αυτεπάγ-

γελτη δίωξη κατηγοριών,  σε όσους ευθύνονται;;;; 

Διερωτώμαι: για όσους-ες από την κοινωνία μας που στελε-

χώνουν τη δημόσια διοίκηση, με την εξάσκηση των καθηκό-

ντων τους, που αφορούν πόσο δε τα κυριότερα αγαθά όπως:

θέματα υγείας και  απονομή δικαιοσύνης, είναι όλοι τους ήσυ-

χοι-ες με τις συνειδήσεις τους, απέναντι στο σύνταγμα και

τους νόμους;;;;

Ως  Πατέρας  Καταγγέλλων 

Αναγνωστόπουλος Ευθύμιος - (Μάκης)

“Kαταγγελία κατά της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  

Αίσχος από μέρος υπηρεσιών του κράτους μας”

Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να καταλάβει

πώς είναι δυνατόν όταν έχεις στη διάθεσή σου

κάποια “μέσα”, να μην τα αξιοποιείς για να βοη-

θήσεις την προβολή, την αναβάθμιση και την

πρόοδο της περιοχής σου... Αυτή η σκέψη, ίσως

να έρχεται στο μυαλό κάθε ανθρώπου που περ-

νάει από τους χώρους - ερείπια του κτήματος

Καμπά. Το λιγότερο που παθαίνει είναι να θλί-

βετα, όταν παρατηγεί τις περιοχές που κάποτε

΄σφιζαν από ζωή να έχουν γίνει ετκάσεις από

αγριόχορτα και σκουπίδια. Το εργοστάσιο, η βί-

λα Καμπα΄, η Κάβα, το ιστορικής αξίας σταθ-

μαρχείο έχουν παραμεληθεί, χωρίς να θυμίζουν

σε τίποτα την εποχή που ήταν το στολίδι των

Μεσογείων. Η έκταση των αμπελώνων είναι σή-

μερα μια εγκαταλελειμένη περιοχή που κανείς

δεν φαντάζεται ότι ήταν κάποτε το κέντρο της

παραγωγικής ζώνης των Μεσογείων.

Τον τελευταίο καιρό, από ότι μαθαίνουμε έχει

ξεκινήσει μία διαδικασία-συζήτηση αξιοποίησης

των χώρων αυτών. Φήμες, ότι ένα μεγάλο εμπο-

ρικό κέντρο, τύπου Mall, θα “ξεφυτρώσει” στην

περιοχή μας ακούγονται αρχικά απωθητικές.

Κάποιοι ήδη μιλούν για τσιμεντοποίηση, κατα-

στροφή του περιβάλλοντος, οικονομική δυ-

σπραγία μικρών επιχιερήσεων της περιοχής.

Κανείς όμως δεν γνωρίζει τίποτα. Παρά τις κα-

τά καιρούς διαβουλεύσεις, κανείς δεν έχει ενη-

μερώσει ή ενημερωθεί για το τι πρόκειται να γί-

νει ακριβώς, εάν γίνει. Θα πρέπει το Δημοτικό

Συμβούλιο να πάρει θέσει. Αν έχει ήδη πάρει να

μάθαουμε τί ακριβώς έχει αποφασίσει.

Αυτοί που θα αναλάβουν το έργο τι έχουν στο

νου τους; Ενα “στείρο κουτί”, με μαγαζιά, με

επιχειρήσεις και χωρίς καμία πρόβλεψη για χώ-

ρους πρασίνου; Μία τέτοια πιθανότητα, έρχεται

σε απευθείας κόντρα με τα σσυμφέροντα των

κατοίκων. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέει να

υπάρχει άμεση και μαζική αντίδραση όλων των

κατοίκων της πόλης.

Μήπως όμως το έργο, θα συνδυαστεί με γενικό-

τερη ανάπλαση της περιοχής, με ενίσχυση των

κοινόχρηστων χώρων, με αναπαλαίωση των

ιστορικών μνημείων και με φροντίδα του φυσι-

κού περιβάλλοντος, με έργα υποδομής και θέ-

σεις εργασίας, δηλαδή με προϋποθέσεις που

ούτε σαν ιδέα υπάρχουν στην περιοχή! Μήπως

αντί να ενημερωνόμαστε χωρίς να ξέρουμε, θα

πρέπει να ακουστούν ήρεμα και με επιχειρήμα-

τα οι θέσεις όλων;

Πρέπει ως τοπική κοινωνία να καταλάβουμε ότι

έχουμε ένα δώρο το οποίο και ο Κοινοτάρχης

του πιο απομονωμένου χωριού θα χρησιμοποι-

ούσε για την προβοή του τόπου του.

Συνεπώς, όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να προχω-

ρήσουν σε άμεση, ειλικρινή και ολοκληρωμένη

ενημέρωση γύρω από το τι πρόκειται να γίνει

ώστε ως κοινή γνώμη να συνθέσουμε άποψη για

το μέλλον του τόπου μας.

Μιχάλης Αναγνώστου

Τα ερείπια του κτήματος Καμπά
«Κατεδάφιση» του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.

5.10.93) που έσωσε την Πλάκα επιχειρεί με απόφασή

του το ΥΠΕΧΩΔΕ. Εξυπηρετώντας οργανωμένα συμ-

φέροντα προχωρεί σε τροποποιήσεις που θα κατα-

στρέψουν την ιστορική γειτονιά.

Η απόφαση τροποποίησης του Π.Δ., που εγκρίθηκε

από το αρμόδιο ΣΧΟΠ (Συμβούλιο Χωροταξίας Oικι-

σμού & Περιβάλλοντος) και ήδη στάλθηκε για γνωμο-

δότηση στο ΥΠΠΟ και τον Δήμο Αθηναίων, προβλέπει

την επέκταση των μπαρ και των εστιατορίων σε

όλους στους ορόφους των διατηρητέων κτιρίων που

βρίσκονται σε κεντρικά σημεία  της Πλάκας. Προβλέ-

πει επίσης τη δυνατότητα ενοποίησης των καταστη-

μάτων στο ισόγειο μέχρι εμβαδού 200 μ2, μέτρο που

μπορεί να φαίνεται αλλά δεν είναι άνευ σημασίας.

Η οδός και η Πλατεία Λυσικράτους, η κεντρική Πλα-

τεία Φιλομούσου στην οδό Κυδαθηναίων, η οδός

Αδριανού, η Ναυάρχου Νικοδήμου, η Πλατεία Παλαι-

άς Αγοράς απέναντι από τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού,

καθώς και η Πλατεία Δημοπρατηρίου, για να αναφέ-

ρουμε τις περισσότερο γνωστές περιοχές, θα μετα-

τραπούν σε τόπους αμιγούς διασκέδασης τεραστίων

διαστάσεων για την κλίμακα της γειτονιάς.

Έτσι, εκτός από τους δημόσιους χώρους και τις ισό-

γειες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που και

σήμερα είναι ασφυκτικά γεμάτες από τα γνωστά τρα-

πεζοκαθίσματα,  θα  πλημμυρίσουν οι όροφοι και οι

ταράτσες. Όπως και τα γειτονικά καταστήματα που

σήμερα εξυπηρετούν κάποια άλλη χρήση αφού κανέ-

να μικρομάγαζο δεν θα μπορέσει να αντέξει τις αδυ-

σώπητες οικονομικές πιέσεις που θα ασκήσουν οι

γνωστές εύρωστες και δυναμικές χρήσεις της εστία-

σης της αναψυχής και της διασκέδασης. Όπως έγινε

στου Ψυρρή και το Γκάζι.  

Και όπως συμβαίνει πάντοτε, η επέκταση, αργά ή γρή-

γορα, θα αφορά όλη την γειτονιά. Και θα έχει σαν φυ-

σικό και άμεσο αποτέλεσμα την απομάκρυνση και πά-

λι της κατοικίας. Ότι είχε γίνει και παλιότερα δηλαδή

την εποχή της δικτατορίας όταν η Πλάκα είχε μετα-

μορφωθεί σε κακόφημη συνοικία.  

Βρισκόμαστε άναυδοι μπροστά σε μια τόσο κυριολε-

κτικά αποφασισμένη διάθεση κατεδάφισης όσων έκτι-

σε η Πολιτεία  μέσα σε τόσα χρόνια προσπάθειας από

την εποχή του Στέφανου Μάνου, του Αντώνη Τρίτση,

της Μελίνας Μερκούρη και της πιο πρόσφατης Ενο-

ποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων. Όλων όσων

έκαναν την Πλάκα αυτό που είναι σήμερα, ένα σημα-

ντικό σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο, και που

διασφάλισαν, όσο ήταν δυνατό στο πλαίσιο της γενι-

κότερης κατάστασης, συνθήκες ανεκτής διαβίωσης

για τους κατοίκους και ομαλής συμβίωσης της κατοι-

κίας με τις υπόλοιπες χρήσεις.

Έχει  αναγνωριστεί, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και

διεθνώς, ότι αυτή η επέμβαση διασφάλισε τη σωτηρία

και την ανάδειξη της Πλάκας, του παραδοσιακού αυ-

τού οικισμού  που βρίσκεται κάτω από το μοναδικό

μνημείο της Ακρόπολης.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, θεωρώ-

ντας ότι επιχειρούμενη τροποποίηση των βασικών αρ-

χών του Προεδρικού Διατάγματος κυοφορεί κινδύ-

νους  καταστροφής της ιστορικής γειτονιάς, καλεί

πρώτα από όλους την ίδια την Πολιτεία να υπερασπι-

στεί το έργο της. Καλεί το ΥΠΠΟ και το Δήμο Αθη-

ναίων που θα κληθούν να γνωματεύσουν, τα πολιτικά

κόμματα, τους ανθρώπους του πνεύματος, τους πολί-

τες που τόσα χρόνια χαίρονται την Πλάκα για αυτό

που είναι, τους επαγγελματίες της γειτονιάς που σή-

μερα απειλούνται με εξοβελισμό και κυρίως τους κα-

τοίκους της να αποτρέψουν αυτό το παράλογο σχέ-

διο.
Για την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας

Ο Πρόεδρος,

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΣ
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Ενα χρόνο μετά, στα Καλύβια

Μνημόσυνο του εθελοντή πυροσβέστη

Ένας χρόνος πέρασε από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το Πάνειο

Όρος στα Καλύβια και στοίχισε τη ζωή στο συμπατριώτη μας, εθελοντή δασοπυροσβέ-

στη Βασίλη Π. Φιλίππου, Ανθυποσμηναγό (ΤΜΜ).

Ο εκλιπών τραυματίστηκε σοβαρά με βαριά εγκαύματα, όταν συμμετέχοντας μαζί με άλ-

λους δημότες και εθελοντές στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς της 25ης Αυ-

γούστου στα Καλύβια, εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Έδωσε μάχη για τη ζωή για 12 συνε-

χείς ημέρες στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΝΑ) αλλά

δεν τα κατάφερε και υπέκυψε σα τραύματά του. Ο Βασίλης Φιλίππου ήταν Ανθυπασπι-

στής της Πολεμικής Αεροπορίας. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.  

Ο Δήμος Καλυβίων σε ένδειξη συμπαράστασης στο πένθος της οικογένειας του εκλιπό-

ντος αλλά και σε απόδοση τιμής για τη θυσία του Βασίλη, θα τελέσει την Κυριακή 31 Αυ-

γούστου 2008 και ώρα 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα

Καλύβια, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου συμπατριώτη μας. 

Στην τελετή θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτι-

κής, κ.κ. Νικόλαος.

«Ο συ μισείς, εταίρω μη ποιήσεις»!
Πιστοί στην παραπάνω αρχή, σεβόμαστε – χω-

ρίς τούτο να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε – τις

κοσμοθεωρίες, τα “πιστεύω”, τα ιερά και τα όσια

κάθε λαού, κάθε κοινωνικής ομάδας, κάθε αν-

θρώπου. Και τούτο, για να έχουμε το δικαίωμα ν’

αξιώνουμε ή τουλάχιστον να προσδοκούμε να

κάνουν κι άλλοι το ίδιο για μας. Να σέβονται και

τα δικά μας “πιστεύω” κι ας μη τα’ αποδέχονται.

Δύσκολο αλλά δίκαιο. Δύσκολο, ιδιαίτερα  για

τους δογματικούς, τους φονταμενταλιστές1,

τους δοκισίσοφους, όταν μάλιστα εκφράζουν

την «κρατούσα» αντίληψη, μια δεδομένη ιστορι-

κή στιγμή. Στη εποχή μας, “κρατούσα αντίληψη”

σε θρησκευτικό επίπεδο είναι ο χριστιανισμός, ο

μωαμεθανισμός κυρίως, ο ιουδαϊσμός και σε οι-

κονομικοπολιτικό σύστημα, ο κεφαλαιοκρατι-

σμός και κατ’ ευφημισμόν φιλελευθερισμός, ο

κομμουνισμός, ως όραμα, όχι σαν πράξη. 

Όταν μια ιδεολογία δε, ιδιαίτερα “κρατούσα”,

διαπλέκεται με συμφέροντα, ανάγεται σε δόγ-

μα.

Αποστρέφεται τη διαλεκτική διαδικασία, επομέ-

νως και το διάλογο, προτιμά την από άμβωνος ή

από καθ’ έδραν αυθεντία, προσκολάται στα κε-

κτημένα, τα οποία θέλει πάσει θυσία να διαφυ-

λάξει και να συντηρήσει.

Μετά τα αναγκαία αυτά αυτά ολίγα εισαγωγικά,

τολμώ να παρουσιάσω, αφού ο συγγραφέας

Θωμάς Θεολόγης, τόλμησε να ερευνήσει και να

γράψει, το βιβλίο του «Η διάδοση του χριστιανι-

σμού και οι επιπτώσεις επί του ελληνικού πολι-

τισμού».

Ομολογώ ότι καταπιάστηκα με την ανάγνωση

του βιβλίου κατά τη διάρκεια των διακοπών,

επειδή μου το ζήτησε ο φίλος και συνεργάτης

Γιάννης Κορναράκης. Τον συγγραφέα δεν έχω

την τιμή να τον γνωρίζω.

Κατά την πρόοδο της αναγνώσεως – της μελέ-

της θα ‘λεγα – η υποχρέωση μετεβλήθη σε ευ-

χαρίστηση και ενδιαφέρον για την τεκμηρίωση

που αναπτύσσει στο πόνημα του ο Θ.Θ. Σημειω-

τέον όπως κι ο ίδιος δηλώνει στην εισαγωγή

του, δεν είναι άθεος – μ’ όλο που δεν κατάλαβα

ποιον θεό πιστεύει. Στην ανεξιπιστία(!) μου

οφείλεται και η έλλειψη τέτοιας περιέργειας.

Πώς θα γινόταν άλλωστε να είναι άθεος μ’ ένα

τόσο …θεολογικό όνομα: Θωμάς Χρυσοστόμου

Θεολόγης! Τα κακώς κείμενα των… κειμένων

της Παλαιάς Διαθή-

κης, των πιστευομέ-

νων και μνημονευο-

μένων θέλει ν’ ανα-

σείσει, να επισημά-

νει και να κτυπήσει.

Ένα μικρό βιβλίο

160 σελίδων περιέ-

χει θησαυρούς ερεύ-

νης που σε οδηγούν

πιθανότατα στην

προμήθεια και ανά-

γνωση των «ιερών κειμένων» της Παλαιάς Δια-

θήκης που θα ήσαν βεβαίως «ιερά» αν δεχθούμε

σαν ιερές πράξεις το φόνο, την αιμομιξία, την

παιδεραστία, την πορνεία, την μαστροπεία, τον

σοδομισμό, την Σιμωνία και όλον σχεδόν τον

ποινικό κώδικα.

Σε κάνει ακόμα να διερωτηθείς πού κολάει εκεί-

νο το κράμα του ελληνο-χριστιανικού πολιτι-

σμού και του «πατριωτικού» ρόλο του ιερατείου.

Δεν αναφερόμαστε στους διάκους και στον κα-

τώτερο κλήρο κι όχι βεβαίως στο σύνολό του.

Ιδού ένα απάνθισμα για του λόγου το αληθές κι

«ο θεός να σας ευλογεί», που λέει τελειώνο-

ντας κι ο Συγγραφέας.

4 Εκ του απανθίσματος, λουλούδι πρώτο: (Γένε-

σις ΙΣΤ΄/1) Να θυμηθούμε ότι η Σάρα, γυναίκα

του Αβραάμ, επειδή στενοχωριόταν που δεν του

είχε χαρίσει «διάδοχο» έκανε θυσία πραγματι-

κής αγάπης προς τον κύρη της. Του πασάρισε τη

δούλα της Αγάρ (Σ.Σ.: Δεν μπορώ ν’ αποφύγω το

σχόλιο “αυτή ήταν γυναίκα, όχι ζήλειες και κα-

βγάδες”).

Να μη πολυλογούμε, αφού τα εξιστορεί ο συγ-

γραφέας και αντιγράφει από την Π.Διαθήκη, κα-

ταλήγει «Αν ζητούσατε όλα τ’ ανωτέρω σε τίτ-

λο, θα ταίριαζε: «Η μαστροπός Σάρα προαγω-

γεύει τη δούλα της». Υπερβολές, θα λέγαμε

εμείς. Αγια πράξη, αφού την καθαγίασε κι ο Θε-

ός! (σελ. 74-75). 

4 Εκ του απανθίσματος ανθός δεύτερος: Γένε-

σις 18/1: Σ’ αυτό το κεφάλαιο μας περιγράφουν

τα της αφίξεως δύο αγγέλων στα Σόδομα και

πως έπειτα από πιέσεις δέχτηκαν να φιλοξενη-

θούν στο σπίτι του Λώτ. Πριν, όμως, κοιμηθούν,

το σπίτι περικυκλώθηκε από τον αντρικό πληθυ-

σμό της πόλης που φώναζε: “Πού είσιν οι άν-

δρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; εξάγα-

γε αυτούς προς ημάς, ίνα συγγενώμεθα αυτοίς”.

(“γυγγίγνομαι” = συνουσιάζομαι).

4 Ανθός τρίτος: Γένεσις Κ΄/1: Ακούστε ένα από

τα κατορθώματα του Αβραάμ. (Για να φρεσκάρω

λίγο τη μνήμη σας, ο Αβραάμ είναι ο Γενάρχης

των Εβραίων). 

Όταν ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στη Γεράρα

αφού τού το επέστρεψε ο βασιλιάς Αβιμέλεχ,

του «πασάρησε» τη γυναίκα του Σάρα συστήνο-

ντάς την για αδελφή του. Επειδή ο βασιλιάς

ήταν θεοσεβούμενος άνθρωπος ο θεός του απε-

κάλυψε την απάτη κι αυτός φώναξε τον Αβραάμ

να διαμαρτυρηθεί (κι από πάνω). Ο Αβραάμ του

είπε για τη Σάρα (20/12): «Γ4β».

4 Ανθός τέταρτος: Γένεσις ΚΕ΄/32 και ΚΖ΄. Ο

Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ως γνωστόν, ο

οποίος νυμφεύθηκε τη στείρα Ρεβέκκα, η οποία

όμως με θεία παρέμβαση γέννησε δίδυμα. Πρώ-

τος βγήκε ο Ισαύ που απόκτησε έτσι τα πρωτεία,

και δεύτερος ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ απεδείχθη “με-

γάλη απάτη”, αφού κατάφερε και εξαγόρασε τα

πρωτεία από τον αδελφό του “αντί πινακίου φα-

κής” συμπράττουσας και της μάνας του (σελ. 77-

78). 

(Σ.Σ. Πώς καταδέχθηκε ο Ιησούς να γεννηθεί

από ένα σόι με τόσο βεβαρημένο κληρονομικό

παρελθόν;)

Τι να σας κάνουν τα τέσσερα λουλουδάκια που

παρουσίασα. Εδώ έχουμε ολόκληρο

μπαξέ!...που θα τον συναντήσετε στο βιβλίο*. 

Κι ένα μόνο λουλούδι από το ημέτερο ιερατείο

για να μπουν κάποια ερωτηματικά περί ποίων

“θρησκευτικών” πρέπει να διδάσκονται υποχρε-

ωτικά κατ’ απαίτηση της «ιεράς Συνόδου».

Για την επανάσταση του ’21, για τον Πατριάρχη

Γρηγόριο – που του έχουμε και άγαλμα – «ο πα-

τριάρχης και οι δεσποτάδες αποφάσισαν ν’ αφο-

ρίσουν τον Υψηλάντη και Σούτσο [….] και να ει-

δοποιήσουν τους δεσποτάδες στις επαρχίες, με

χωριστή πατριαρχική εγκύκλιο, ότι  το κίνημα

του Υψηλάντη είναι ολέθριο και αντιχριστιανικό

και γι’ αυτό το λόγο όσοι είναι μυημένοι στη Φι-

λική Εταιρία είναι αφορισμένοι!».

Καμαρώστε αιτιολογία στην πατριαρχική εγκύ-

κλιο και νιώστε υπερήφανοι για την …αυτοθυσία

του ανώτατου κλήρου στις κρίσιμες εκείνες

στιγμές: (σελ. 61) «Όταν δε η αχαριστία είναι

συνοδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και απο-

στατικόν εναντίον της κοινής ημών ευεργέτιδος

και τροφού κραταιάς και αηττήτου βασιλείας,

τότε εμφαίνει και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ

έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό “Θεού

τεταγμένη” όθεν και πας ο αντιτεινόμενος αυτή

τη θεόθεν εις ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία

(σ.σ. δηλαδή της τουρκικής), τη του Θεού διατα-

γή ανθέστηκε».

––––––––––––––––––––

1. Φονταμενταλισμός: Ακραία φανατική προσήλωση,

ιδιαίτερα θρησκευτική.

* Εκδόσεις ΣΟΚΟΛΗ (Σπ. Τρικούπη 3-5) ή από τον Συγ-

γραφέα, κιν.: 6974811606

Κ.Β.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρ-

φωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ανατολικής Αττικής κα-

λεί όλους τους φορείς του νομού, Δήμους,

Κοινότητες, Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς

Συλλόγους κ.λ.π. να στείλουν τις προτά-

σεις τους για τα τμήματα μάθησης που εν-

διαφέρονται να λειτουργήσουν, λαμβάνο-

ντας υπόψη πάντα τις εκπαιδευτικές ανά-

γκες των κατοίκων της περιοχής τους. 

Αφού αξιολογηθούν τα στοιχεία που οι φο-

ρείς θα στείλουν (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρί-

ου) στην Ν.Ε.Λ.Ε. από το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο και την Νομαρχιακή επιτροπή Λαϊ-

κής Επιμόρφωσης, τα νέα προγράμματα θα

πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο του

2009. 

Το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμ-

μα που παρουσιάζει η Ν.Ε.Λ.Ε. εμπεριέχει

τα εξής:

– Πολιτισμός και Τέχνες

– Κοινωνική Οικονομία Επιχειρηματικότητα

– Αγωγή Πολιτών

– Εκμάθηση Η/Υ (Excel & Word)

Μέσα στις προϋποθέσεις έγκρισης των

τμημάτων μάθησης είναι ο αριθμός των εγ-

γεγραμμένων ανά τμήμα να μην είναι μι-

κρότερος των οκτώ ατόμων. 

Ένα... παραβατικό βιβλίο:

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ και οι επιπτώσεις ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θωμάς θεολόγης

Λαϊκή Επιμόρφωση (Ν.Ε.Λ.Ε.

Προγραμματισμός 

νέας επιμορφωτικής Περιόδου 
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Με απαράμιλη αγωνιστικότητα και επιμονή ο Δήμος

Κερατέας και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά

της δημιουργίας ΧΥΤΑ στη θέση Οβριόκαστρο του

Δήμου, συνεχίζει τον αγώνα, παρακολουθώντας και

αντιδρώντας άμεσα σε κάθε ενέργεια που αποσκο-

πεί στην εγκατάσταση των εργολάβων. 

Με σχετικό έγγραφό του ο Δή-

μαρχος Κερατέας Σταύρος Ια-

τρού προς τις αρμόδιες εφο-

ρίες αρχαιοτήτων, απέτρεψε

προς το παρόν διενέργεια αυ-

τοψίας στο χώρο, στα πλαίσια

της απαιτούμενης έρευνας για

τη δημιουργία ΟΕΔΑ-ΧΥΤΑ,

αφού εκκρεμοδικούν προσφυ-

γές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και αυτε-

πάγγελτη παρέμβαση του Εισαγγελέα πρωτοδικών

Αθηνών. Αντίθετα, τους κάλεσε στο γραφείο του για

να τους ενημερώσει με πνεύμα συνεργασίας πράγμα

που αρνήθηκαν. Η αυτοψία δεν μπορούσε να γίνει

και για τυπικούς λόγους αφού δεν έχει περαιωθεί και

είναι παράνομη η έναρξη διαδικασίας απαλλοτριώ-

σεων στο χώρο. Πρόσφατα δε (16-7-08), ανακοινώ-

θηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών ότι

σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και διετάχθη προ-

καταρκτική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα στοιχεία αυτά συν τις άλλοις ετέθησαν υπόψην

της διεύθυνσης της Εφορίας προϊστορικών και κλα-

σικών αρχαιοτήτων η οποία, κατόπιν τούτου απέ-

στειλε σχετικό έγγραφο (20-8-08) προς το Υπουργ.

Πολιτισμού το οποίο κοινοποίησε και προς το

Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την κατασκευάστρια εται-

ρεία κλπ. με το οποίο τους γνωστοποιεί αφ’ ενός ότι

δεν πραγματοποιήθηκε αυτοψία, αφού δεν τους επε-

τράπη η είσοδος στην υπ’ όψη περιοχή, διότι δεν

έχει ακόμη απαλλοτριωθεί και βεβαίως ότι εκκρε-

μούν προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια και η ανά-

κριση που διεξάγεται μετά την αυτεπάγγελτη εισαγ-

γελική παρέμβαση.

Η Συντονιστική Επιτροπή 

καταγγέλει εφημερίδα

Με πρόσφατη ανακοίνωση της (20-8-08), η Συντονιστική

Επιτροπή καταγγέλει συγκεκριμένη τοπική εφημερίδα για

συκοφαντικά δημοσιεύματα, “με σκοπό την αποδυνάμωση
του αγώνα [...] γιατί μόνον έτσι είναι δυνατόν να υλοποιη-
θούν τα σχέδια των εργολάβων”. 

«Τώρα που η κοινωνία μας δίνει την Τελική Μάχη της, τώ-
ρα που όλοι οι Συμπολίτες μας τάχθηκαν να φυλάνε Θερ-
μοπύλες δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν τον ρόλο του
“Εφιάλτη”» καταλήγει.

Δημοτική Παράταξη «Αναγέννηση»

Ανακοίνωση

Χωρίς καμία έκπληξη υποδεχθήκαμε τις αντι-

δράσεις της αντιπολίτευσης και του νεοεκλεγέ-

ντος συναδέλφου δημοτικού συμβούλου για

την εισήγησή μας να αποδεχθούμε καταρχήν

μια πρόταση τροποποίησης του συμφωνητικού

μίσθωσης με την εταιρεία, που με υπογραφή

και του επικεφαλής της παράταξης τους και τό-

τε αντιδημάρχου το 1996 είχε εντολή να λει-

τουργήσει κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου

στην Λουμπάρδα ως χώρους αναψυκτηρίου,

εστιατορίου κλπ. Ο νέος συνάδελφος προφα-

νώς εν αγνοία του δεν πληροφορήθηκε τις ευ-

θύνες μελών της παράταξής του για τη περιοχή

αυτή ή του  απέκρυψαν όλη την αλήθεια ή τον

άφησαν  ακριβώς γι΄αυτό το λόγο να γράψει

άρθρο…Αλλά επειδή δεν πιστεύουμε στην αρ-

χή «αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα» δεν

θα προχωρήσουμε σε άστοχες κατηγορίες ενα-

ντίον του διότι αν το πράτταμε δεν θα βοηθού-

σαμε στην αναζήτηση της αλήθειας από τους

δημότες μας και ίσως αδικούσαμε το φιλότιμο

συνάδελφο.

Ως γνωστόν μερικοί πολιτικοί από την αρχαιό-

τητα έως σήμερα χρησιμοποιούν την λογική

της μισής αλήθειας και φυσικά τη δημαγωγία

για να αποκρύψουν ευθύνες και να παραπλανή-

σουν τους πολίτες. Για να τους αντιμετωπίσου-

με μπορούμε να πάμε στη ουσία του ζητήματος

και στην αποκατάσταση της αλήθειας : 

Πρέπει να επισημανθεί ότι όλα άρχισαν για την

πολύπαθη Λουμπάρδα το 1985! Ο κρατικός Ελ-

ληνικός Οργανισμός Τουρισμού ( επί Σκουλά

και μετέπειτα Σκούρα)  και ο Δήμος Κρωπίας

υπέγραψαν μια αξιόλογη προγραμματική σύμ-

βαση για έργα ανάπλασης στην περιοχή Λου-

μπάρδας, σε περιβαλλοντικά σωστή κατεύθυν-

ση για εκείνη την εποχή με χρηματοδοτήσεις

και χρονοδιάγραμμα έργων έως το 1989.

Ο αιγιαλός και ο  ενιαίος περιβάλλον χώρος

(έκτασης 249 στρεμμάτων)  ανήκει στον  Ελλη-

νικό Οργανισμό Τουρισμού και όχι στον Δήμο.

Ο ΕΟΤ επέτρεψε στον Δήμο για 50 χρόνια να

εφαρμόσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποί-

ησης του 1985-89 το οποίο προέβλεπε ότι επι-

τρέπονται σε 63 στρ. να γίνουν έργα  και άλλες

ήπιες παρεμβάσεις. Ο πρόγραμμα αυτό ουδέ-

ποτε έγινε! Αντ΄αυτού απλά κατασκευάστηκε

από τον Δήμο κτιριακή εγκατάσταση  260 τ.μ.

το γνωστό αναψυκτήριο πρώην «Μέλισσα &

Μπικίνι» με κήπο κλπ. 

Το Δ. Σ. της εποχής εκείνης έκρινε ότι δεν μπο-

ρούσε να λειτουργήσει τη δημοτική εγκατάστα-

ση και την ανάθεσε σε ιδιώτη…Η σύμβαση αυ-

τή,  που μας ταλανίζει, υπογράφηκε  το 1996

και με την υπογραφή –έγκριση στην τοπογρα-

φική μελέτη του τότε αντιδημάρχου. Η εταιρεία

λειτούργησε το χώρο από το 1996 έως το 2002

παρότι η δημοτική αρχή του κ. Π. Παπαγιαννό-

πουλου είχε προχωρήσει σε έξωση το 2001

(έληγε η σύμβαση) και κατέβαλε τα συμφωνη-

μένα ενοίκια για το χώρο. Έκτοτε η δική μας

Δημοτική Αρχή (2003) κληρονόμησε μια κατά-

σταση δύσκολη και δικαστικά ατέρμονη ενώ και

το ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς (έκταση

του ΕΟΤ) δεν  επέτρεψε στο Δήμο μας δραστι-

κές παρεμβάσεις στη Λουμπάρδα άρα στο κενό

πέφτει κάθε απόπειρα να μας κατηγορήσουν

για σκόπιμη εγκατάλειψη.  

Η εισήγηση της δημοτικής πλειοψηφίας  της

Αναγέννησης στο Δ.Σ. της  22ας Ιουλίου 2008

απλά συμφώνησε για τον τρόπο επίλυσης της

διαφοράς με τον επιχειρηματία, μέσα δηλ. από

την τροποποίηση της υφιστάμενης μίσθωσης

και μεταφοράς των υποχρεώσεων & δικαιωμά-

των σε άλλον επιχειρηματία, που μπορεί να

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προεδρικού

πλέον Διατάγματος  του 2004, που ορίζει τους

όρους αξιοποίησης και των επιτρεπτών παρεμ-

βάσεων ανάπλασης στα 63 στρ. καθώς και στις

απαιτήσεις  του Δήμου Κρωπίας.

Εφόσον συμφωνήσουμε με την πρόταση και

με βάση τους όρους του Π.Δ. αλλά και τις δι-

κές μας απαιτήσεις, κανένα εισιτήριο για είσο-

δο στην παραλία δεν θα υπάρχει.  Η παραλία

θα είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Ατ-

τικής και της χώρας ενώ απαγορεύεται κάθε

περίφραξη. Η προσπάθεια να μας φέρουν σε

ρήξη με τους άλλους συναδέλφους σε γειτονι-

κούς Δήμους, που προασπίζουν το δημόσιο

συμφέρον στις παραλίες από ασύδοτους ιδιώ-

τες δεν έχει καμία τύχη. 

Άρα καμία παράλογη και παράνομη κατασκευή

σε θάλασσα ή ακτή δεν μπορεί να γίνει τα επό-

μενα χρόνια.  Σε περίπτωση παραβίασης από

πλευράς ιδιώτη των όρων αυτών, με ένα απλό

εξώδικο θα τελειώνουμε το θέμα χωρίς δικα-

στικές περιπέτειες. Τόσο απλό!

Ουσιώδης όρος στην αποδοχή της πρότασης

θα είναι η απαλλαγή του Δήμου από οποιοδή-

ποτε χρηματική απαίτηση του ιδιώτη με τον

οποίο υπήρχε η δικαστική διαμάχη. 

Το ενοίκιο αν συμφωνήσουμε και υπογραφεί η

νέα σύμβαση θα είναι 300.000€ το χρόνο με

τις αναγκαίες αναπροσαρμογές και θα ισχύσει

για 20 χρόνια. Ο νέος επιχειρηματίας σε 18 μή-

νες θα βάλει 3,8 εκ€ για την ανάπλαση της πε-

ριοχής. 

Και τέλος,  τα προτεινόμενα έργα και οι όροι

του νέου συμφωνητικού , θα έρθουν στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο και όλοι εμείς θα κρίνουμε

αν συμφέρει το Δήμο και αν εξυπηρετεί το δη-

μόσιο και δημοτικό συμφέρον,  που αυτό είναι

και το ουσιώδες. 

Το ιδανικό ίσως ήταν να διεκδικήσουμε την

έκταση από τον ΕΟΤ,, να την κάνουμε δηλαδή

δια παντός δημοτική,  μετά φυσικά να βρούμε

πόρους…,  και να φτιάξουμε ένα μικτό σχήμα

αυτοοργάνωσης, εθελοντικής προσφοράς και

δημοτικής ευθύνης. Κάτι ανεδαφικό για το σή-

μερα του Δήμου μας… Όπως λοιπόν γίνεται κα-

τανοητό η  πρόταση που ήρθε, δίνει με όρους

της εποχής μας μια λύση, που ικανοποιεί,  στο

βαθμό κατά τον οποίο η Αυτοδιοίκηση αδυνατεί

ακόμα στο σύνολό της να έχει τις οργανωτικές

και οικονομικές δυνατότητες να κατασκευάζει

και να συντηρεί τέτοιες εγκαταστάσεις- επεν-

δύσεις για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. 

Γι΄αυτό αγωνιζόμαστε με όλα τα όργανα  της

Αυτοδιοίκησης και με δυνάμεις που έχουν σύγ-

χρονες περιβαλλοντικές και συλλογικές -κοι-

νωνικές αξίες για να μπορέσει κάποτε να το

κάνει, χωρίς μεθόδους, που συνήθως παραχω-

ρούν με επαχθείς όρους δημόσια και δημοτικά

έργα σε ιδιώτες ή και το αντίστροφο. Μέχρι να

το κάνουμε πράξη κάθε τέτοια σκέψη βοηθάει

μόνο τους δημαγωγούς, που έχουν σκοπό να

απαξιώσουν τελικά το θεσμό της Αυτοδιοίκη-

σης μέσα από την αποτυχία του να εφαρμόσει

μη βιώσιμα σχήματα κατασκευής και συντήρη-

σης έργων. 

Αν λοιπόν ο ρόλος της αντιπολίτευσης στο Κο-

ρωπί εξαντλείται στην πολεμική, να μην γίνουν

έργα  που καλυτερεύουν τις συνθήκες διαβίω-

σής μας,  στην εκλογική ρεβάνς, στην λογική

της κουτοπόνηρης δημαγωγίας  τότε εξακο-

λουθούμε να βλέπουμε με όρους της δεκαετίας

του 1920 την προοπτική του τόπου μας. Κάτι

τέτοιο αποβαίνει σε βάρος της ενότητας της

πόλης μας, σε βάρος του όρκου που δώσαμε

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως είναι φυ-

σικό δεν θα το επιτρέψουν οι ίδιοι οι δημότες

μας.  

ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ: Η ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Μια απάντηση στις δημαγωγικές αιτιάσεις της παράταξης της αντιπολίτευσης.

ΧΥΤΑ - Συνεχίζεται ο αγώνας
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Με επιτυχία έγιναν φέτος παραμονές Δε-

καπενταύγουστου στον προαύλιο χώρο

της Παναγίας Γκαρικά της Κερατέας οι

«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩ-

ΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 

Οι εκδηλώσεις αυτές ξεκίνησαν από πέρσι

με πρωτοβουλία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕ-

ΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ αγκαλιάστηκε από το

κοινό, μόνιμους κατοίκους της Κερατέας

αλλά και παραθεριστές για δύο κυρίως λό-

γους:

Για την ποιότητα των μουσικών συγκροτη-

μάτων που επιλέγονται και μεταφέρουν

μουσική-τραγούδια άλλων πολιτισμών και

Για τον ειδυλλιακό χώρο της Παναγίας

Γκαρικά, που συμβάλλει με την ξεχωριστή

ενέργειά του για να δημιουργηθεί τόσο

στους συντελεστές όσο και στο κοινό η

απαραίτητη επικοινωνία και μέθεξη.

Από τους οργανωτές τονίστηκε ότι στο χώ-

ρο αυτό εκτός από τις παραδοσιακές Ελ-

ληνικές μουσικές και χορούς που έχουν

καθιερωθεί ήδη από παλιά στο πανηγύρι

της Ζωοδόχου Πηγής, έχουν θέση και οι

μουσικές όλου του κόσμου, γειτονικών λα-

ών των Βαλκανίων, της Μεσογείου κ.α. που

υμνούν την ζωή, την φύση, την ελευθερία,

τον έρωτα, τους πόθους και την πίστη για

μια καλύτερη ζωή.

Έτσι φέτος στις 9 Αυγούστου φιλοξενήθη-

κε το συγκρότημα ENGARDIA με τραγού-

δια Ελληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας. Με κι-

θάρες, ντέφια, ακορντεόν, φυσαρμόνικες,

καστανιέτες, μαντολίνα, νταούλια μέσα

από τα τραγούδια και χορούς, τους θρύ-

λους και τις σπαρακτικές μελωδίες του Ιτα-

λικού νότου οι πέντε μουσικοί του συγκρο-

τήματος και το χορευτικό ντουέτο ballo del

mare ενθουσίασαν τους θεατές και τους

παρέσυραν στα βήματα του αρχαίου χορού

της Κ. Ιταλίας της ταραντέλας.

Στις 12 Αυγούστου οι ΧΑΪΝΗΔΕΣ το ξα-

κουστό συγκρότημα από την Κρήτη πήρε

την σκυτάλη και παρουσίασε στους θεατές

που είχαν κατακλύσει όλο το χώρο ένα

μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως την Μι-

κρασία, από εκεί στην Ανατολή και πάλι πί-

σω στα Βαλκάνια. Ένα μουσικό ταξίδι που

ένωσε Ανατολή και Δύση, σιγοτραγούδησε

την παράδοση και την χρησιμοποίησε σαν

γέφυρα για να ενώσει το χθες με το σήμε-

ρα κραυγάζοντας το τραγούδι της ατομι-

κής και συλλογικής ελευθερίας.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού προλόγισε

την συναυλία και την αφιέρωσε στους εθε-

λοντές που ξημεροβραδιάζονται στο

Οβριόκαστρο φυλάγοντάς το από το να γί-

νει ΧΥΤΑ, και στους εθελοντές της Πολιτι-

κής Προστασίας και δασοπροστασίας και

το προσωπικό του Δήμου για την αποτελε-

σματική τους φετινή φύλαξη.

Η τρίτη βραδιά με το συγκρότημα

GRAMMA και τον συνθέτη Ντάσο Κούρτι

που είχε προγραμματιστεί για την 10 Αυ-

γούστου, δεν έγινε λόγω της βροχόπτω-

σης. Από το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί αρ-

γότερα.

Μεγάλη επιτυχία σημείω-

σε η θεατρική ερασιτεχνι-

κή ομάδα του Δήμου Μα-

ραθώνα, αφού κέρδισε

όλες τις διακρίσεις στο

φεστιβάλ θεάτρου του

Δήμου Κορινθίων, που έγι-

νε τον Αύγουστο. Το

ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. ανέβασε σε

παγκόσμια πρώτη το πρό-

σφατο έργο του Ματέϊ

Βίζνιετ, «Η λέξη πρόοδος
στο στόμα της μητέρας

μου ηχούσε πολύ φάλ-
τσα», σε σκηνοθεσία Νί-

κου Γκεσούλη,  που κέρδι-

σε και τα πέντε βραβεία:

Πρώτου γυναικείου ρόλου

(Ντίνα Ζαγάρη), πρωτότυ-

πης μουσικής (Γιάννης

Ψειμάδας), σκηνοθεσίας

(Νίκος Γκεσούλης), καλύ-

τερης παράστασης που

συνοδεύτηκε από το ποσό

των 800,00€ & τέλος το

βραβείο κοινού. 

Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. θα συμμε-

τέχει και  στο Πανελλήνιο

φεστιβάλ ερασιτεχνικού

θεάτρου στην Ορεστιάδα

(31/8) καθώς και σε άλλες

διοργανώσεις μέσα στο

Σεπτέμβρη.

Οι διακρίσεις ήρθαν σαν

επιστέγασμα των προ-

σπαθειών του Νίκου Γκε-

σούλη, που όχι μόνο διά-

λεξε το έργο, (κατ’ αρχάς

υπήρξαν πολλές επιφυλά-

ξεις ως προς το σύγγραμ-

μα), αλλά κατάφερε να

μετατρέψει απλούς αν-

θρώπους σε ηθοποιούς

αξιώσεων, σε τέτοιο βαθ-

μό ώστε να αποσπάσει τα

εύσημα του κριτικού τέ-

χνης κ. Γεωργουσόπου-

λου, ο οποίος παραβαίνο-

ντας κάθε κανόνα, έγρα-

ψε κολακευτικά σχόλια,

τόσο για το πρωτοπορια-

κό κείμενο, όσο και για τη

σκηνοθεσία και μάλιστα

για ένα έργο ανεβασμένο

από ερασιτέχνες.  
Αγγελική Ραγκούση 

«Οι μουσικές του κόσμου»

Στην Παναγία Γκαρικά της Κερατέας

Πέντε Βραβεία για το Δημοτικό 

Θέατρο Μαραθώνα

Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά

ένας νεαρός βιολιστής, ο Αναστάσης Μαυ-

ρουδής, γέννημα θρέμμα της Ραφήνας,

(παρακολουθεί ανώτερες μουσικές σπου-

δές στην Αγγλία), θα παρουσιάσει ελληνι-

κή μουσική στα πλαίσια των ακαδημαϊκών

σπουδών του, στο φημισμένο θέατρο του

Λονδίνου  Duke’s Hall της Βασιλικής Ακα-

δημίας Μουσικής. Η συναυλία θα πραγμα-

τοποιηθεί 17 Σεπτεμβρίου και είναι αφιε-

ρωμένη στην Κλασική Μουσική της Σύγ-

χρονης Ελλάδας. Θέμα της είναι «Ο Επιτά-

φιος» του Γιάννη Ρίτσου, σημείο καμπής

(turning point) στη μουσική του Μίκη Θεο-

δωράκη» κι εκτός απ’ τον βιολιστή Αναστά-

ση Μαυρουδή, παίρνουν μέρος οι μουσικοί

Anahit Chaushyan (πιάνο), Αλέξανδρος

Κούστας (βιόλα), Oliver Coates (τσέλο),

James Opstad (διπλό μπάσο), καθώς και ο

Παναγιώτης Μεταξάς (μπουζούκι) με το

συγκρότημά του. Τον «Επιτάφιο» του Μίκη

Θεοδωράκη θα ερμηνεύσει ο τραγουδιστής

Σταύρος Αβράμογλου. 

Η συναυλία ολοκληρώνει το Μάστερ του

Αναστάση Μαυρουδή, που συνεχίζει την

ακαδημαϊκή του καριέρα στο Παν/μιο του

Λονδίνου. Χορηγός επικοινωνίας είναι το

Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο (Hellenic

Centre) του Λονδίνου και η Γ. Γ. Νέας Γε-

νιάς. 

Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Ραφή-

νας από 14 έως 18/9, διοργανώνει εκδρομή

στο Λονδίνο για να τον ακούσει και να συ-

μπαρασταθεί. Όσοι ενδιαφέρονται μπο-

ρούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο

του Συλλόγου  2294025600. 

Στις 7 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί στο Μέγα-

ρο Μουσικής Αθηνών. 

Αγγελική Ραγκούση 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα ευχαριστεί τους θεατές της Κορίνθου
για την υποδοχή που τους επεφύλαξαν.

Ο Ραφηνιώτης μουσικός Αναστάσης Μαυρουδής

στο Duke’s Hall, του Λονδίνου



Η Λομπάρδα αξιοποιείται από ιδιώτες!
Στο τελευταίο (πριν την καλοκαιρινή ραστώνη) δημοτικό

Συμβούλιο στο Κορωπί, συζητήθηκε ένα σοβαρό θέμα για

την περιοχή, που αφορά την παραλία της Λομπάρδας και

την αξιοποίησή της.

Στο προηγούμενο φύλλο μας είχαμε δημοσιεύσει επιστολή

του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας Κώστα Δήμου, ο

οποίος καταψήφισε την πρόταση και διαφώνησε με τεκμη-

ριωμένη αιτιολόγηση, όπως άλλωστε έπραξε όλη η μειοψη-

φία.

Η νομική σύμβουλος του Δήμου Δικηγόρος Παρασκευή Λά-

μπρου ανέλαβε την ανάπτυξη του θέματος και την εισήγησή

του.

Θα αναφερθούμε σε ένα μικρό ιστορικό το οποίο, θεωρούμε

ότι πρέπει να καταγραφεί για να ενημερωθεί ο αναγνώστης.

Ο ΕΟΤ παραχώρησε στο Δήμο Κρωπίας το 1989, την έκταση

της Λομπάρδας (246 στρέμματα) για 50 χρόνια για δημιουρ-

γία χώρου αναψυχής και περιπάτου και ταυτόχρονα αθλητι-

κών εγκαταστάσεων οι οποίες μάλιστα είχαν δημοπρατηθεί. 

Ο Δήμος Κρωπίας το 1996 υπογράφει σύμβαση με τον επι-

χειρηματία Λυμπερόπουλο (28/5) προκειμένου να μισθωθεί

χώρος στη Λομπάρδας μετά τις επ’ αυτού κτιριακές εγκατα-

στάσεις.

Στη συνέχεια ο Δήμος με αγωγή του στις 31/7/01 ζήτησε την

απόδοση του μισθίου λόγω ιδιόχρησης, πράγμα που πέτυχε

με τελεσίδικη απόφαση (1128/2002) του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Αθηνών. 

Ο Δήμος όπως γράφουμε πιο πάνω κέρδισε την έξωση του

επιχειρηματία επικαλούμενος ιδιόχρηση, πράγμα όμως που

στην ουσία δεν έπραξε, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας

να διεκδικήσει την επανεγκατάσταση στο μίσθιο την οποία

κέρδισε με αμετάκλητη απόφαση (132/2005) του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών αξιώνοντας μάλιστα και απο-

ζημίωση για τη ζημιά που υπέστη από τη διακοπή αυτή.

Σ.Σ. Εδώ δεν θα διστάσω να πω ότι φέρουν ευθύνη και οι

δύο δημοτικές αρχές που διαχειρίστηκαν την υπόθεση της

Λομπάρδας. Όπως ευθύνη φέρουν και οι νομικοί σύμβου-

λοι που συνεργάστηκαν. 

Όταν εξώνεις το μισθωτή για ιδιόχρηση πρέπει να κάνεις

ιδιόχρηση.

Η έξωση του επιχειρηματία έγινε τον τελευταίο χρόνο της

προηγούμενης Δημοτικής Αρχής (2002), επομένως φέρει

ευθύνη και η παρούσα που ανέλαβε το 2003 και δεν προ-

χώρησε στην αξιοποίηση της περιοχής με διαχειριστή τον

ίδιο το Δήμο ως όφειλε. Ετσι έδωσε «όπλα» στον επιχει-

ρηματία να καταγγείλει το Δήμο και να κερδίσει την υπό-

θεση.

Ο Δήμος Κρωπίας έρχεται λοιπόν σήμερα  και προτείνει

την μίσθωση της περιοχής με νέο συμβόλαιο στην εταιρία,

που όμως αγόρασε νέος επιχειρηματίας, ο γνωστός «με-

γάλος» της παραλίας Βλάσης Σταθοκωστόπουλος, ο οποί-

ος κατέχει την παραλιακή ζώνη από Αλιμο μέχρι Βουλιαγ-

μένη.

Ο Σταθοκωστόπουλος προτείνει ένα επιχειρηματικό πακέ-

το στο Δήμο που περιλαμβάνει εκτός βεβαίως από τα γνω-

στά καφέ-ρεστοράν που δημιουργεί συνήθως και: γήπεδα

μπάσκετ και τένις, ποδόσφαιρο 5Χ5, παιδική χαρά, υπαίθριο

θέατρο, γήπεδα beach volley και άλλα (θα αναφερθούμε

εκτενώς με νεότερη αρθογραφία).

Η δικηγόρος του Δήμου συνεχίζοντας την εισήγησή της

προτείνει με «γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δη-
μοτών και δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος χώρος μέχρι σή-
μερα έχει καταλήξει να είναι χώρος εναπόθεσης σκουπι-
διών, χωρίς να υπάρχει καμία μέριμνα και φροντίδα από τη
σημερινή μισθώτρια, χρησιμοποιείται δε από οιονδήποτε χω-
ρίς καμία πρόνοια για την καθαριότητά του και τη συντήρη-
σή του, προτείνω να γίνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης της
σχετικής σύμβαση μίσθωσης υπό όρους (τους οποίους ανα-

φέρει και αφορούν νομικές κατοχυρώσεις και καλύψεις και

δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή).

Καταλήγοντας προτείνει ένα ετήσιο μίσθωμα με μία ετήσια

αύξηση και περίοδο χάριτος στην εταιρία, αφού χρειάζεται

χρόνος για να διαμορφώσει το χώρο, και θεωρεί ότι η προ-

τεινόμενη σύμβαση είναι για το συμφέρον του Δήμου και

όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται στα πρακτικά: «ειση-
γούμαι την αποδοχή της προτεινόμενης σύμβασης, την
τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας μίσθωσης και την εξου-
σιοδότηση του κ. Δημάρχου όπως προβεί στις περαιτέρω
ενέργειες».

Η μειοψηφία διαφωνεί, ο Σ. Λάμπρου προτείνει αναβολή για

διερεύνηση σε βάθος του θέματος, ο Γ. Σπέλλας και Κ. Δή-

μου προτείνουν την εκμετάλλευση της Λομπάρδας από το

Δήμο και τελικά καταψηφίζουν.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και εξουσιοδοτήθηκε

ο Δήμαρχος για τη διαμόρφωση του ιδιωτικού συμφωνητι-

κού σύμφωνα με την εισήγηση.

Εμείς θα κρατήσουμε επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις για την πα-

ραχώρηση κοινόχρηστης περιουσίας και κοινωνικού αγαθού,

όπως η θάλασσα και η παραλία, σε ιδιώτες. 

Πεποίθησή μας είναι ότι τέτοιες εκτάσεις πρέπει να αξιοποι-

ούνται για τους πολίτες, να είναι ελεύθερες και προσβάσι-

μες. 

Βέβαια γνωρίζουμε ότι ο επιχειρηματίας Βλάσης  Σταθοκω-

στόπουλος είναι αξιόπιστος και όπου έχει κάνει επιχείρηση

διαμορφώνει και το χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον. Από

την άλλη μας δημιουργεί ανησυχίες η μονοπώληση της εκ-

μετάλλευσης του παραλιακού μετώπου από έναν επιχειρη-

ματία. 

Αννα Μπουζιάνη

Υ.Γ.: Δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα προτού δούμε την τε-

λική συμφωνία μεταξύ Δήμου και επιχειρηματία. 

Απάντηση στον Κ. Δήμου δίνει η “Αναγέννηση” στην σελ.9.

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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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

Έχοντας φτάσει σε όρια αγανάκτησης το τελευταίο διάστη-

μα με την τεράστια αύξηση των τιμών σε προϊόντα κατανά-

λωσης, παροχής υπηρεσιών και όλων των κοινωνικών αγα-

θών που καλούμαστε να ακριβοπληρώσουμε υψώνουμε φω-

νή διαμαρτυρίας και λέμε:

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ!

Ειδικά εμείς οι γυναίκες σαν διαχειρίστριες του οικογενεια-

κού εισοδήματος έχουμε μετατραπεί όλες σε «λογίστριες»

για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με το πορτοφόλι

μας και να καλύψουμε τις ανάγκες του σπιτιού και των παι-

διών μας.

Θεωρούμε κοροϊδία όταν μας λένε να γίνουμε «καλοί κατα-

ναλωτές» και να ψάχνουμε παρατηρώντας τις τιμές αναζη-

τώντας τις φθηνότερες.

Πληρώνουμε ένα άδειο καλάθι σαν ένα λουκούλλειο γεύμα.

Όλα τα κέρδη των 300 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώ-

ρα αυξήθηκαν πάνω από 60% μόνο τη χρονιά του 2006 και

από αυτές όσες είναι στο χρηματιστήριο κέρδισαν 8,6 δις

ευρώ και οι βιομηχανίες τροφίμων 2,95 δις ευρώ. Θεωρούμε

κοροϊδία οι μισθοί και οι συντάξεις να είναι καθηλωμένες κά-

τω από την αξία που είχαν το 1980 και να αναγκαζόμαστε να

παλεύουμε στα όρια της φτώχειας. Γιατί όσο η ακρίβεια με-

γαλώνει τόσο η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται. 

...Στον κόσμο της ανταγωνιστικότητας και των υπερκερδών

οι τιμές καλπάζουν στα ύψη, αντίθετα με τις επικλήσεις και

τις δεήσεις των γκουρού της άρχουσας τάξης. Η αγοραστι-

κή δύναμη των εργαζομένων, και ιδιαίτερα των γυναικών,

έχει πέσει κατακόρυφα, αντίθετα με τις τιμές και παρά τους

παραδείσους φτήνιας που ευαγγελίζεται η «παγκοσμιοποίη-

ση».

Το άλλο μισό του ουρανού έχει το δικό του μερίδιο στην πα-

ραγωγή υλικού και πνευματικού πλούτου και αναπαράγει

την αυριανή εργατική δύναμη. Όμως η αμοιβή του είναι νέα

βάρη, νέες υποχρεώσεις από ένα ανάλγητο κράτος.

Το παράρτημά μας εκφράζει την αντίθεσή του στην πολιτική

λιτότητας, που όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα εφαρμό-

ζουν ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, και δίνουν το δικαίωμα να αυγαταίνουν τα υπερκέρδη

τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι μεγαλοβιομήχανοι εις

βάρος μας και εις βάρος των οικογενειακών αναγκών μας.

Όσο η ακρίβεια μεγαλώνει τόσο η ποιότητα ζωής υποβαθμί-

ζεται. Καλούμε όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους

να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας διεκ-

δικώντας όλα όσα μας ανήκουν.

Στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε τον πλούτο που καθη-

μερινά παράγουμε και μας τον στερούν.
Με τιμή,

Τα μέλη του παραρτήματος.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210 3629.460

Μετά τη Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΞΩΡΑΪ-

ΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Νέας Μάκρης

(22/6), προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

Σκουρής Αντώνιος, Καπνίσης Διονύσιος, Κανελλοπού-

λου Σούλα, Ρομβέλης Παναγιώτης, Ζουγανέλης Πανα-

γιώτης, Χρόνης Δημήτριος, Κανελλόπουλος Δημ., Πανα-

γιωτίδης Γρηγόριος, Παραπανήσιος Αντώνιος 

Στη πρώτη συνεδρίαση (5/7) συγκροτήθηκαν σε σώμα, και

επανεξελέγη πρόεδρος με καθολική αποδοχή ο Αντώνης

Σκουρής.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. & Π. Σ.

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ. & Π. ΤΜΗΜΑ: Μελετών & Έργων

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 τ.κ. 166 73

Πληροφορίες: Νίκη Δουρίδα

Τηλ.: 212-2020164, fax: 210-9659208

E-mail: ndourida@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Βούλας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων

υδροσυλλογής» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το

άρθρο 25 του Π.Δ/τος 609/85 και κατά το σύστημα προσφοράς

«ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις των

Ν.Δ. 1418/84, 2229/94, 2940/2001, 3263/2004 και των Π.Δ.

609/85, Π.Δ. 23/93, Π.Δ. 265/91, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 171/87 κλπ.

όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το έργο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»

Προϋπολογισμού 37.815,13€ και Φ.Π.Α. 7.184,87 €.

Συνολικής δαπάνης 45.000,00 €. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί

από πόρους του Δήμου. Πίστωση έτους 2008, 45,000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τρί-

τη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. στο

Δήμο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα). Πληροφορίες στο

τηλ. 213-2020064, κα. Νίκη Δουρίδα.

Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βούλας

αντί του ποσού των 30 €, μέχρι Πέμπτη 04/09/2008 πριν την ημε-

ρομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και ώρες (9.00 -13.00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή

κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγε-

γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1, Α2 και ΠΡΩΤΗΣ για έργα κατη-

γορίας Υδραυλικών σύμφωνα με το Ν. 2940/01 όπως ισχύει. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμου δηλαδή

757,00 €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 25-8-2008

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης,

Διακηρύσσει ότι την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τρί-

τη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προ-

σφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμή-

θεια προγραμμάτων του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης

20.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποστείλουν προσφορά

ταχυδρομικώς μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γρα-

φείο του δήμου μέχρι και την 8/9/2008 ημέρα Δευτέρα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δι-

καιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παρα-

λαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-

νται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(αρμόδιος κος. Παπαϊωάννου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Πρόγραμμα υποτροφίας στην Κίνα 

«Επιστήμη & Τεχνολογία»

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα υποτροφιών της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής στην Κίνα Επιστήμης και Τεχνολογίας, «The Science and

Technology Fellowship Programme in China (STF China)».

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη

μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών και Κινεζικών

ερευνητικών ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

– 6 μήνες μαθήματα κινεζικής γλώσσας και εκμάθησης ερευνη-

τικής κουλτούρας στο Πεκίνο

– 18 μήνες πρακτικής έρευνας σε έναν κινεζικό φορέα υποδο-

χής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει σ’ αυτούς που θα επιλεγούν

οικονομική υποστήριξη:

– Μηνιαίο επίδομα διαμονής 1800€

– Κάλυψη 2 αεροπορικών εισιτηρίων κόστους 1.500€

– Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο 2.500€

Ο υποψήφιος υποχρεούται να επιλέξει το θέμα της έρευνας

που θα υλοποιήσει, καθώς και τον κινεζικό φορέα υποδοχής.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: έως & 5 Σεπτεμβρίου 2008.

30 υποψήφιοι από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα

επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι 15 πρώτοι θα

επιλεγούν από την πρώτη ημερομηνία υποβολής και οι υπόλοι-

ποι 15 από τη δεύτερη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα του προγράμματος www.euchinastf.eu

Εθνικός Συντονιστής του προγράμματος είναι η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ (Ομήρου 54, 106 72, Αθήνα, τηλ: 210-3643223/4,

φαξ: 2103646953)

e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr http: //www.ekfrasi.gr

O υπουργός Οικονομίας και Οι-

κονομικών Γιώργος Αλογο-

σκούφης και ο υφυπουργός

Γιάννης Παπαθανασίου ανακοί-

νωσαν ότι εξασφαλίσθηκαν οι

πόροι για τη χρηματοδότηση

των Προγραμμάτων «Βοήθεια

στο Σπίτι», Κέντρα Ημερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗ-

ΦΗ) και Φύλαξη Παιδιών ΑμεΑ

Ανέργων Μητέρων σε βρεφο-

νηπιακούς σταθμούς και σε κέ-

ντρα δημιουργικής απασχόλη-

σης, μέχρι το τέλος του 2010.

Το ύψος της χρηματοδότησης

φθάνει τα 180 εκατ. ευρώ, μέ-

ρος του οποίου θα καλυφθεί

από κοινοτική χρηματοδότηση,

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-

2013.

Η συνέχιση της λειτουργίας

των Προγραμμάτων αυτών, με

τα οποία παρέχονται υπηρεσίες

φροντίδας στο σπίτι σε άτομα

που έχουν σχετική ανάγκη και

διευκολύνεται η ένταξη των γυ-

ναικών στην αγορά εργασίας,

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με

τη λειτουργία των Προγραμμά-

των, βελτιώνεται η ποιότητα

ζωής των άμεσα ωφελούμενων

ατόμων (ηλικιωμένων, ΑμεΑ,

κ.λ.π.),  δίνεται η δυνατότητα

στις γυναίκες να αποδεσμευ-

θούν από τη φροντίδα των ηλι-

κιωμένων και των άλλων ατό-

μων που χρειάζονται την φρο-

ντίδα στο σπίτι και ενισχύονται

οι τοπικές κοινωνίες. 

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο

Σπίτι» λειτουργούσε μέχρι τις

31-7-2007 πιλοτικά, με χρημα-

τοδότηση από κοινοτικούς πό-

ρους στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Μετά από αίτημα της Ελλάδας

και διαπραγματεύσεις που έγι-

ναν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με την

Ε.Ε., παρατάθηκε η χρηματοδό-

τησή του έως τις 31-8-2008. Το

Πρόγραμμα τίθεται πλέον σε

τακτική βάση, με ένα νέο νομι-

κό, κανονιστικό και χρηματοδο-

τικό πλαίσιο. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

και ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1984

ΕΔΡΑ Λ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥ, 

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΤΗΛ: 6944580761

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΤΕ!!!

Τη Δευτέρα 1/09/2008 καί ώρα 9:00π.μ. στην  επαρ-

χιακή οδό Αγ.Μαρίνας –Κορωπίου, στην επικίνδυ-

νη στροφή Πανοράματος, θα ξεκινήσουν  τα έργα

αποκατάστασης  του ολισθηρού  οδοστρώματος

απο την τεχνική υπηρεσία της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής,ένα αίτημα οπου με πολύ αγώνα κατά-

φερε ο Σύνδεσμός μας.

Πιστεύουμε οτι με τη βελτίωση του οδοστρώματος

θα  αποφευχθούν αλλα τροχαία ατυχήματα στο

μέλλον.

Ο Πρόεδρος καί τα μέλη

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας 

Σπίνος Νικόλαος Λιακουτσής Νικόλαος

Εξασφαλίσθηκαν οι πόροι για τη χρηματοδότηση των

Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»
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Την περασμένη Δευτέρα (25/8)

έγιναν δυο ταυτόχρονες συνε-

δριάσεις των δημοτικών συμβου-

λίων της Ν. Μάκρης και του Μα-

ραθώνα, με μοναδικό θέμα την

κατασκευή – λειτουργία κοινού

βιολογικού καθαρισμού στα όρια

των δύο δήμων. Στην εισήγησή

του ο δήμαρχος Ν. Μάκρης Ιορ-

δάνης Λουίζος, τόνισε ότι: «η ση-
μερινή μέρα είναι ιστορική και για
την πόλη μας και για την πόλη
του Μαραθώνα, καθώς καλούμε-
θα  να δρομολογήσουμε οριστικά
και αμετάκλητα την επίλυση της
διαχείρισης των λυμάτων μας, με
τη δημιουργία του πολυπόθητου
Βιολογικού Καθαρισμού.Το σημα-
ντικότερο προφανώς έργο για
την προστασία του περιβάλλο-
ντος, που θα προσδώσει πολλές
και ποικίλες υπεραξίες στις δύο
πόλεις, ένα έργο τεράστιας περι-
βαλλοντικής και αναπτυξιακής
σημασίας. Σήμερα έχουμε το επι-
στέγασμα, την κορύφωση μίας
μακράς επίπονης και επίμονης
προσπάθειας που μας εξασφαλί-
ζει την πλήρη χρηματοδότηση και
της μελέτης και του έργου με
χρήματα της Ε. Ε.» 
Συνεχίζοντας εξέφρασε τις ευχα-

ριστίες του στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. &

ΥΠ.ΟΙ., την Περιφέρεια Αττικής

και την διαχειριστική επιτροπή για

την θετική ανταπόκριση και συν-

δρομή τους στην υλοποίηση του

αιτήματος. και έθεσε γλαφυρά τα

ερωτήματα: 

Γιατί η συνεργασία μας με την ΕΥ-

ΔΑΠ; Γιατί η ΕΥΔΑΠ, ο μεγάλος

μας εταίρος, μας εξασφαλίζει όχι

μόνο την απαραίτητη διαφάνεια της

όλης διαδικασίας και την απαραίτη-

τη τεχνολογία και αξιοπιστία ως ο

καθ όλα αρμόδιος φορέας.

Αιτιολογώντας τους τη συνεργα-

σία με το Μαραθώνα είπε:

«Θα αναφερθώ μόνο στους σημα-
ντικότερους λόγους. Οποιαδήπο-
τε μονομερής λύση δεν θα προ-
στάτευε επαρκώς την μόλυνση
του κόλπου του Μαραθώνα από
τα λύματα, οποιαδήποτε μονομε-
ρής λύση δεν θα μπορούσε να
προστατέψει αποτελεσματικά την
μόλυνση το υδροφόρου ορίζοντα

και ασφαλώς η συνεργασία των
δύο πόλεων είναι βέβαιον ότι εξα-
σφαλίζει το ελάχιστο λειτουργικό
κόστος για τους κατοίκους της
περιοχής μας.
Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που
όχι μόνο αποδέχτηκα αλλά συνέ-
δραμα της προσπάθειας που κα-
τέβαλλε ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Σπύρος Ζαγάρης να συνδεθεί και
η πόλη του στην χρηματοδότηση
που είχαμε εξασφαλίσει για την
πόλη της Νέας Μάκρης, με την
αντίστοιχη αναπροσαρμογή του
κόστους».
Κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβού-

λους των άλλων παρατάξεων να

συμπαραταχθούν σ’ αυτήν την κί-

νηση και να υπερψηφίσουν, όπως

επίσης τόνισε ότι ελπίζει να πρά-

ξουν και οι σύμβουλοι του Δήμου

Μαραθώνα.

Η εισηγητική πρόταση έχει ως

εξής: 

«Αποφασίζουμε την από κοινού

με το Δήμο Μαραθώνος επεξερ-

γασία και διάθεση των λυμάτων

των Δήμων μας και αναθέτουμε

την μελέτη αποχέτευσης ακαθάρ-

των των Δήμων Νέας Μάκρης -

Μαραθώνος στην ΕΥΔΑΠ αποδε-

χόμενοι την εγκατάσταση του

ΚΕΛ πλησίον των ορίων των Δή-

μων και βορείως της έκτασης της

πρώην Αμερικάνικης βάσης και

την χωροθέτηση του αγωγού διά-

θεσης των επεξεργασμένων λυ-

μάτων εκτός κόλπου Μαραθώνα

στην αρχικώς προβλεπόμενη θέ-

ση».

Η μειοψηφία αποχώρησε

Η μειοψηφία του δήμου δεν είχε

την ίδια άποψη. Οχι μόνο δεν ψή-

φισε την πρόταση αλλά αποχώρη-

σε γιατί διαφώνησε ως προς τη

χωροθέτηση. Δεν δέχθηκε τον

προτεινόμενο χώρο εγκατάστα-

σης του βιολογικού, που τοποθε-

τείται στη θέση Μπεράκη, βόρεια

της πρώην αμερικανικής βάσης

και πλησίον του αρχαιολογικού

χώρου της Μπρεξίζας. Ο χώρος

υποδοχής των επεξεργασμένων

υδάτων είναι η θαλάσσια περιοχή

της Κυνοσούρας.

Ομόφωνα στο Μαραθώνα 

Αντίθετα στο Μαραθώνα υπήρξε

ομόφωνη  απόφαση, αφού ικανο-

ποιήθηκε η πρότερη ένσταση που

είχε υποβάλλει για άλλη έκταση

στα βόρεια όρια των δύο δήμων,

που του σνήκε εξ ολοκλήρου, ενώ

η συγκεκριμένη έκταση ανήκει

στα διοικητικά όρια της Ν. Μά-

κρης. 

Την επόμενη μέρα το απόγευμα η

μειοψηφία της Ν. Μάκρης, κάλε-

σε τα τοπικά ΜΜΕ σε συνέντευξη

τύπου, όπου ανέφερε ότι η από-

φαση της από κοινού αποχώρη-

σης των δύο πτερύγων δεν ήταν

προαποφασισμένη, αλλά προήλθε

λόγω της απαράδεκτης στάσης

του δημάρχου, ο οποίος έκανε

δυσμενή σχόλια και λεκτικές  επι-

θέσεις εναντίον τους, ενώ είχαν

κάθε δίκιο να διαφωνούν για ένα

χώρο, όπου είναι σίγουρο ότι πο-

τέ δεν θα υπάρξουν οι ανάλογες

αδειοδοτήσεις, καθώς συνορεύει

με αρχαιολογικό χώρο. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος πιο

σκληρός δήλωσε ότι ο κόσμος θα

αντιδράσει σθεναρά, όπως στην

περίπτωση της μεγάλης μαρίνας

που είχε προταθεί και ναυάγησε

μετά τις πολλές αντιδράσεις των

κατοίκων. 

Αγγελική Ραγκούση

Νέα Μάκρη και Μαραθώνας 

συναποφάσισαν για βιολογικό καθαρισμό

Δήλωση Δημάρχου Ιορδάνη Λουίζου

Ο δήμαρχος Ν. Μάκρης  Ιορδάνης Λουίζος απέστειλε την ακό-

λουθη δήλωση:

«Θέλω να συγχαρώ τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των πα-
ρατάξεων του Δήμου Μαραθώνα για την ομόφωνη απόφασή τους
και να εκφράσω τη λύπη μου για τους αντιπολιτευόμενους της
Νέας Μάκρης. Δυστυχώς η αντιπολίτευση του Δήμου Νέας Μά-
κρης μόνο το έργο επιθυμεί να υπονομεύσει. Τι πράγματι επιθυ-
μούν όταν προτείνουν την εγκατάσταση του ΚΕΛ στη καρδιά του
Δήμου Μαραθώνα; Ασφαλώς τη ματαίωση του έργου όπως διδά-
σκει η ιστορία και όπως ακριβώς συνέβη το 1993. Όταν ομιλούν
για αυτονόμηση της πόλης μας τότε ουσιαστικά προτείνουν την
εγκατάσταση του ΚΕΛ και την εκβολή του αγωγού διάθεσης στις
παραλίες της πόλης μας. 
Διότι ένα πράγμα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές. Ότι το ΚΕΛ και
ο αγωγός διάθεσης δεν μπορούν να εγκατασταθούν στα σύννε-
φα».

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας Ν. Μάκρης κατά την συνέντευξη τύπου.

Σε μια εποχή ραγδαίας εμπορευματοποίησης ακόμα και των τε-

λευταίων εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων και παραλιών της

Ανατολικής Αττικής, δεν προκαλεί καμία εντύπωση, η προσπά-

θεια εκποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός «φιλέτου»

μοναδικού κάλους, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο Μαραθώνα,

Νέας Μάκρης, Ραφήνας. Οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμοι, Περι-

φέρεια, ΚΕΔ, ΕΟΤ κλπ.), επικαλούμενοι τις δήθεν ευεργετικές

συνέπειες ενός τέτοιο εγχειρήματος, παρουσίασαν ένα μνημόνιο

συνεργασίας που καθιστά σαφείς τις προθέσεις τους για την

«ανάπτυξη», δηλαδή εμπορευματοποίηση της περιοχής. Στην κα-

τεύθυνση μιας τέτοιας «ανάπτυξης», προβλέπεται το κλείσιμο

και το ξεπούλημα των  ακτών, με την ανέγερση ξενοδοχειακών

μονάδων και εμπορικών κέντρων όπως ήδη έχουν γνωρίσει ερ-

γαζόμενοι, καταστηματάρχες και κάτοικοι άλλων παραλιακών πε-

ριοχών του λεκανοπεδίου.

Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση για την περιοχή μας,

είναι η απόφαση του Δήμου Μαραθώνα να κατασκευάσει στην

παραλία του Μαραθώνα, στον Αγ. Παντελεήμονα, ένα τεχνητό

νησί έκτασης 120 στρεμμάτων, ρίχνοντας στη θάλασσα 138.000

κυβικά μέτρα μπαζών, λιθορριπών και τσιμέντου, που θα λειτουρ-

γεί ως μαρίνα, με δυνατότητα ελλιμενισμού 320 σκαφών μήκους

έως 20 μέτρα. Το «τσιμεντονήσι» αυτό, θα επιφέρει μεγάλες οι-

κολογικές και οικονομικές καταστροφές στην παραλία του Μα-

ραθώνα και στην ευρύτερη περιοχή.

Επιτροπή Αγώνα για την Προστασία του Παραλιακού Μετώπου,

ο μοναδικός τρόπος να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά και

το φυσικό κάλος της περιοχής μας είναι η προστασία του δημό-

σιου φυσικού πλούτου και η ανάσχεση οποιουδήποτε σχεδίου

ιδιωτικής εκμετάλλευσης από τα μεγάλα συμφέροντα. 

Οι δήμοι – και στην περιοχή μας –  λειτουργούν πλέον σαν επι-

χειρήσεις και είναι έτοιμοι να συμπράξουν στο νέο ξεπούλημα

που ετοιμάζεται. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

αποτελούν τα θεσμικά εκείνα σχήματα με τα οποία τομείς κοινω-

νικής πολιτικής αλλά και δημόσιες υποδομές και φυσικοί πόροι

παραδίδονται σε επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Καλούμε το λαό της περιοχής, να ορθώσει το ανάστημα του

και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του σε δημόσιους ελεύθερους

χώρους, λέγοντας: Όχι στην εμπορευματοποίηση του παραλια-

κού μετώπου Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφήνας

Όχι στη μετατροπή της περιοχής σε πεδίο κερδοφορίας για τα

μεγάλα ξενοδοχειακά και εμπορικά συμφέροντα

Κατάργηση τώρα του Φορέα Διαχείρισης του Σχινιά

Καθαρισμός της παραλίας και προστασία του δάσους με απο-

κλειστική ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ

Ναι στην προστασία και στη διεύρυνση των ελεύθερων χώρων

και των παραλιακών ζωνών.

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, 

ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 20/8/2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 136

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΔΗΜΟTIKOΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672 - ΒΑΡΗ                     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΤΗΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030460 - ΦΑΞ : 210-9654495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης  πέντε  [05] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού   που εδρεύει στη Βάρη επί της οδού Μουτούση. 

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997,

2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.

2. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21.7.2008 εγκριτική της πρόσληψης Πράξη  της Τρι-

μελούς εξ Υπουργών  Επιτροπής της παρ. 1  του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/27.12.2006

ΠΥΣ  “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” [ΦΕΚ 280/Α/2006],

όπως ισχύει.

3. Την 47802/30.7.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης.

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βάρης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών των  υπηρεσιών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για τις εξής,  κατά αριθμό

ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική πε-

ρίοδο.

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

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

Διάρκεια

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

Βοηθός 8 μήνες

Βρεφονηπιο-

κόμου [ΔΕ] 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

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

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος: 

Ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Προσχολικής  

Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: -Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης  ή

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνι-

κού  Επαγγελματικού Λυκείουή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολι-

κής Μονάδας της  ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

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

Βρεφονηπιο- 8 μήνες

κόμου [ΤΕ] 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

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

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος  Βρεφονηπικομίας

ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο  ή δίπλωμα Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή  ισότιμος τίτλος  σχο-

λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοι-

χης ειδικότητας.

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

Προσωπικό 8 μήνες

Καθαριότητας [ΥΕ] 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

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

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97,

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

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.-   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την  εκτέλε-
ση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδι-
κία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επι-
βληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά του βαθμού
εντοπιότητας [α, β, γ κ.ο.κ.].Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται
οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν κα-
λυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα
της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα
της δεύτερης κ.ο.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με

βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέ-
κνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.] 
Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:
Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιότητας] 
Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός εντοπιότητας]
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας.[χωρίς εντοπιότητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται  με τη  ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Χρόνος  Ανεργίας
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο 
όριο τους δώδεκα (12) μήνες, 
προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σημείωση: ‘Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες
ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προ-
γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία

με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος
ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ.
1  άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Η συμ-
μετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεωρείται ως
χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 

για κάθε τέκνο  50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά
το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για  την κατη-
γορία ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ.

α.Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών
με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.
β.Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10.

5. Ηλικία.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών  με αφετηρία υπολογισμού το απαιτού-
μενο από την   ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος  3
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού το απαι-
τούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος 2

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
– Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να
κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροι-
στικής βαθμολόγησης.
– Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης οι-
κογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογένειας του [δηλαδή για κάθε
αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του].
– Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και τις  μονάδες από
το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα
και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της
οικογένειας.
– Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψήφιου δεν πρέπει
να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γίνεται με αφετηρία το
τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι
[20] ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επόμε-
νη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται
ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα
στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, παρα-
μένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού χρόνου
από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την  παρέλευση των είκοσι
(20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η  διάρκεια της πραγματικής
απασχόλησης του προσλαμβανομένου. 

Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης υφί-
σταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των
προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθ-
μού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης
(αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004).

Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται
από αντικειμενικούς λόγους.

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.
3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει
τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών,
όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ.
164/2004.

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Βασ.
Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού αρμόδια υπάλληλος κ.Λάζαρη Αννα,
εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δη-
μοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπη-
ρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν με-
ταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιο-
λογητικά επικυρωμένα:
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.
2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός

αυτού (ΜΟΝΟ  για υποψηφίους των  κατηγοριών  ΠΕ, ΤΕ και  ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη
φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακρι-
βή αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση : Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται ταυτόσημο (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο (ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο ει-
δικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την
οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγη-
σε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν
με πλήρη επάρκεια το από την ανακοίνωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θε-
ωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος
βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης

ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέ-
στη διπλωματούχος.

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώ-
δικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και
για  οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης  της γενε-
τήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κα-
κούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ)

ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώ-
δεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομι-
κό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1  του Ν.2190/1994,  με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου ή
για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος]
έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [έναρξη και λήξη].
5.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμόδιος προς τούτο], η
ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε [5] εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
6.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κα-
τάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λή-
ξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό
διάστημα παρακολούθησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει
η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
7.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους
που έχουν ανήλικα τέκνα.
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οικογενειακής τους κατά-
στασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλ-
λοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλά-
δος (άρθρο 6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον
από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-
2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρ-
κεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).

Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για
την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης
τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”,
σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμ-
βουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων.
Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για
την ισοτιμία, αντιστοιχία  και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών  μέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν
και γίνονται δεκτοί.

β] Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τεχνική ή μη Επαγγελματική Εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας
από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση Αλλοδαπής, Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών
του Οργανισμού Επαγγελματική Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως [ΟΕΕΚ] –Εθνικής Αντιστάσεως 41,
Ν.Ιωνία Αθήνα και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου
Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων σε  εικοσάβαθμη κλίμακα.
10.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγ-
γεγραμμένος  στο δημοτολόγιο.  
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται

στο κεφάλαιο  Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο
Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
α) Της αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προ-
κήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντί-
γραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο
δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επι-
κυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή
επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίση-
μη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βά-
σει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτ-
λων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που  προσκομί-
ζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμέ-
νες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομι-
σθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα
των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μετα-
φράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υπο-
ψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986.

β) Της ημεδαπής  α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνι-
κής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της
αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που
εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προ-
κήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντί-
γραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα
απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5
του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρε-
ωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρ-
χές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδο-
τών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βε-
βαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρω-
τοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του
άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδο-
μαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του Ν. 2190/1994 (όπως
ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συ-
ντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση στον ΑΣΕΠ,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την
ανάρτησή  τους. 
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο σαρά-
ντα  ευρώ (40) €.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΜΑΚΡΗ-ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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Απάντηση σε ερώτηση  (αρ. Πρωτ. 14911/19.6.08) έλαβε ο

βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, με

θέμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση απλών κυκλοφορια-

κών ρυθμίσεων των οδικών αρτηριών του Δήμου Βούλας,

όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου που μας ενημερώνει.

Από το ΥΠΕΧΩΔΕ και συ-

γκεκριμένα από την Διεύ-

θυνση Μελετών ‘Έργων

Οδοποιίας έλαβε την παρα-

κάτω απάντηση: «Ο Δήμος

Βούλας υπέβαλλε στην

υπηρεσία μας προτάσεις

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

στην περιοχή του Δήμου, οι

οποίες δεν συνοδεύονται

από τις αντίστοιχες μελέ-

τες εφαρμογής, ώστε η

υπηρεσία μας να έχει τη

δυνατότητα, μετά από σχε-

τικό έλεγχο και τυχόν τρο-

ποποιήσεις, να προωθήσει την μελέτη για υλοποίηση. Οι

αναφερόμενες στην ερώτηση κυκλοφοριακές προτάσεις

του Δήμου Βούλας έχουν ενταχθεί στις επιβαλλόμενες

κυκλοφοριακές διερευνήσεις και μελέτες της υπηρεσίας

μας προκειμένου να εκπονηθούν όπου προκύψει η ανα-

γκαιότητα, οι αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής. Ειδικότε-

ρα: 

• Σημ. 1 Ήδη διερευνάται η δυνατότητα άρσης των απαγο-

ρεύσεων των αριστερών στροφών από τις οδούς Σωκρά-

τους και Πειραιώς στη Λ. Βουλιαγμένης, με πιθανή συνέ-

πεια την αύξηση των καθυστερήσεων σ’ αυτή. 

•  Σημ. 2 Ολοκληρώνεται η μελέτη φωτεινής σηματοδότη-

σης στον κόμβο Βουλιαγμένης – Ήρα – Διός, ώστε να

ακολουθήσει η υλοποίηση της 

• Σημ. 3 Η εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας παράλ-

ληλου οδού κατά μήκος τη Λ. Καραμανλή απαιτεί εκπόνη-

ση ευρύτερης μελέτης της Λ. Καραμανλή με πιθανές

απαλλοτριώσεις

• Σημ. 4 και 5 Η διαμόρφωση της οδού Π. Πέτρου είναι αρ-

μοδιότητα του Δήμου 

• Σημ. 6 Η υπηρεσία μας διερευνά την προτεινόμενη απα-

γόρευση της εξόδου με αριστερή στροφή της οδού Αθη-

ναΐδος προς τη Λ. Βάρης η οποία όμως κάνει δυσμενέ-

στερη τη λειτουργία του δικτύου της περιοχής.

• Σημ. 7 Εκπονείται ήδη μελέτη αναμόρφωσης του κόμβου

Καλύμνου – Αθηναΐδος με αντίστοιχη διαπλάτυνση ώστε

να είναι εφικτές οι αριστερές στροφές 

• Σημ. 8 Η πρόταση για τη δημιουργία διάβασης πεζών

στην οδό Καλύμνου στο ύψος της οδού Μ. Βασιλείου διε-

ρευνάται με αντίστοιχες μετρήσεις ώστε να διαπιστωθεί η

δυνατότητα υλοποίησης φωτεινής σηματοδότησης για πε-

ζούς

• Σημ. 9 Επισημαίνεται η μικρή απόσταση του προτεινόμε-

νου κόμβου από τον ήδη λειτουργούντα με συνέπεια τη

δυσμενέστερη λειτουργία της Λ. Βάρης. Η υπηρεσία μας

θα προβεί στις ανάλογες κυκλοφοριακές μετρήσεις της

εξόδου της οδού Σερρών για εγκατάσταση φωτεινού ση-

ματοδότη.»

Ο βουλευτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις απαντή-

σεις, αφού για κάποιες ρυθμίσεις που «αποδέχεται» το

Υπουργείο ότι εντάσσονται στις αρμοδιότητες του, το μό-

νο που διαπιστώνουμε για ακόμη μία φορά είναι η γραφει-

οκρατική «δυσλειτουργία» που διέπει τις Υπηρεσίες διευ-

κόλυνσης – υποτίθεται – των πολιτών. Για όλα θα γίνουν

μελέτες ή θα γίνουν έρευνες για να γίνουν μετά οι μελέ-

τες. Προς το παρόν, και όλο τον καιρό που υπάρχουν τα

συγκεκριμένα προβλήματα στην περιοχή δεν έχει βρεθεί

καμία λύση ή δεν έχει τελειώσει καμία μελέτη. 

Ομως εμείς θα καυτηριάσουμε την προχειρότητα του Δή-

μου Βούλας, σε κομβικής σημασίας κυκλοφοριακές μελέ-

τες που προτείνει (κάποιες με πελατειακά κριτήρια), αλλά

και την απαξίωση της εφαρμογής των κυκλοφοριακών με-

λετών, αφού όπως γράφουμε λειτουργεί πελατειακά. Γιατί

τη μία ημέρα εφαρμόζει τη μελέτη και σε μία εβδομάδα

έχει ξηλώσει τα μισά σήματα, από παρεμβάσεις πολιτών

ακυρώνοντας έτσι κάθε εφαρμογή.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

...ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ!

Ο Βουλευτής Αττικής Μ. Βορίδης μετά την ανακοί-

νωση των νέων οικονομικών μέτρων εξέδωσε την

παρακάτω  ανακοίνωση:

Αυτές τις μέρες, για μια ακόμη φορά, ακούσαμε και διαβά-

σαμε, ότι ο υπουργός Οικονομικών ετοιμάζεται να ενσω-

ματώσει τους ειδικούς λογαριασμούς των

υπουργείων στον κρατικό προϋπολογι-

σμό. Η κατάργηση των ειδικών λογαρια-

σμών μπορεί να αποτελέσει μια «λευκή

τρύπα» εσόδων 0,9 δις ευρώ, στα δοκιμα-

ζόμενα έξοδα του Προϋπολογισμού. Αλί-

μονο όμως. Ούτε αυτή την απλή κίνηση

δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και χρει-

άζεται να την σχεδιάζει και να την ετοι-

μάζει για μήνες! Αδιάψευστος μάρτυς, τα δημοσιεύματα

του Τύπου:

Το Βήμα της Κυριακής, 14 Οκτωβρίου 2007. «Το σήμα για

την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών… δόθηκε από

τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή». Δέκα μήνες μετά το

«σήμα εκκίνησης», ο δρομέας παραμένει στην αφετηρία.

Καθημερινή, 13 Ιανουαρίου 2008. «ήδη ο υπουργός Οικο-

νομίας και Οικονομικών είπε στον κ. Κ. Καραμανλή ότι σε

ένα μήνα θα έχει καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο».

Επτά μήνες μετά, το νομοσχέδιο ακόμα αναμένεται.

Το Βήμα της Κυριακής, 17 Φεβρουαρίου 2008. «Ο υπουρ-

γός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης επιθυμεί να είναι

έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο εντός του Μαρτίου και προς

αυτή την κατεύθυνση εργάζονται στο υπουργείο Οικονο-

μικών». Προφανώς οι επιθυμίες του υπουργού δεν εκπλη-

ρώνονται πάντα.

Τι συμβαίνει τελικά; Δεν μπορούν ή δεν θέλουν; Ότι και να

είναι, ας παραμερίσουν γιατί ο τόπος δεν μπορεί να (τους)

περιμένει.   

Χωρίς μελέτες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Βούλας

απαντά στο Βασίλη Οικονόμου το ΥΠΕΧΩΔΕ

Η εκτίναξη του δημόσιου χρέους, από τα 167,7 δις€ που το πα-

ρέλαβε η Νέα Δημοκρατία, έφτασε σε 251,9 δις€ φέτος αποδει-

κνύοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί να

εκτελέσει οποιονδήποτε προϋπολογισμό. Θυμηθείτε ότι οι περυ-

σινές εκλογές έγιναν αιφνίδια για να συντάξουν προϋπολογισμό!!

Από το σήμα της απαγόρευσης εισόδου στην οδό Οδυσσέως έμεινε μόνο
η κολόνα. Η οδός έχει μονοδρομηθεί αλλά σ’ αυτό το τετράγωνο, κάποιους
δεν τους βόλευε και ο Δήμος αφαίρεσε τα σήματα!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ 

Οι αποφάσεις  είναι 

σε τρεις κατευθύνσεις

- Καταρχάς, υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας

του προϋπολογισμού, με την ενσωμάτωση των ειδικών λο-

γαριασμών στον τακτικό προϋπολογισμό, από το 2009. 

- Υπάρχει η σύσταση μιας Διυπουργικής Επιτροπής, η

οποία θα ελέγχει και θα εγκρίνει τους προϋπολογισμούς

φορέων του δημοσίου με ελλείμματα, που συμπεριλαμβά-

νονται στα ελλείμματα της γενικής κυβέρνησης, (Νοσοκο-

μεία, Ασφαλιστικά Ταμεία και ΟΤΑ) ώστε να γίνεται καλύ-

τερη αξιοποίηση και καλύτερος έλεγχος των δαπανών και

σ΄ αυτούς τους τομείς. 

- Τέλος, αποφασίστηκαν και μέτρα διεύρυνσης της φορολογι-

κής βάσης και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, μόνο για τις

κατηγορίες εκείνων των φορολογουμένων που είτε δεν πλή-

ρωναν μέχρι σήμερα φόρο, είτε απέφευγαν τη φορολογία. 

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΕΑ ΑΣΗΚΩΤΑ ΒΑΡΗ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 1, ΠΕΜΠΤΗ 4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 7/9

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 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9  7.00μ.μ.

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.

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.

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.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει την Δευτέρα 1η

Σεπτεμβρίου στις 19.00 με 13 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε:

3. Σύναψη 3ης συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβα-

σης μεταξύ της ΝΑΑΑ και του Δήμου Καλυβίων για τις

ανάγκες του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα (βασικοί

αγωγοί ομβρίων) στην παραλιακή περιοχή Δήμου Καλυ-

βίων Θορικού – Α’  φάση».

7. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων που αφορά στην Εγκατάσταση Κέντρου Επί-

γειων Δορυφορικών Ζεύξεων της εταιρείας SYNED

Α.Ε. στην οδό Μάνης, περιοχή Κάντζα, Παλλήνης .

11. Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατα-

σκευής του Νικολάου Δρίτσα που βρίσκεται στο Δήμο

Καλυβίων.
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα μάτια σας δεκατέσσερα!

Αλλεργίες και Παθήσεις

απ’ τον ήλιο
Ο καλοκαιρινός ήλιος θέλει προ-

σοχή και για τα μάτια μας. Γράψα-

με για το δέρμα μας, αλλά πρέπει

να προσέχουμε και τα μάτια μας.

Η υπεριώδης ακτινοβολία, σύμ-

φωνα με επιστημονικές, μελέτες

επηρεάζει το φακό του ματιού

προκαλώντας τήξη των κρυσταλ-

λινών, των πρωτεϊνών δηλαδή

του φακού, επιταχύνοντας έτσι

τη δημιουργία του καταρράκτη.

Η ηλιακή ακτινοβολία περνώντας

από τα διαθλαστικά μέσα του μα-

τιού, προσπίπτει στο βυθό του μα-

τιού και μπορεί να επηρεάσει τον

αμφιβληστροειδή. Αποτελεί επι-

βαρυντικό παράγοντα για την εκ-

φύλιση της ωχράς κηλίδας, ένα

νόσημα που αποτελεί σημαντική

αιτία μειωμένος όρασης στις ηλι-

κίες πάνω από τα 60 χρόνια.

Από στατιστικές μελέτες έχει

βρεθεί ότι ο καταρράκτης και η εκ-

φύλιση της ωχράς κηλίδας είναι

παθήσεις που εμφανίζονται σε νε-

ότερες ηλικίες και σε βαρύτερη

μορφή στις χώρες με αυξημένη

ηλιοφάνεια, όπως η χώρα μας,

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτε-

λεί το μοναδικό επιβαρυντικό πα-

ράγοντα για τις καταστάσεις αυ-

τές.

Επίσης η αλλεργική επιπεφυκίτιδα

που προκαλεί κοκκίνισμα, φαγού-

ρα και οίδημα των βλεφάρων, που

οφείλεται στην άμμο και στο αλά-

τι της θάλασσας.

Η άμμος που πολλές φορές λόγω

του αέρα μπαίνει στα μάτια, προ-

καλεί πόνο και ενόχληση. Πρέπει

να ξεπλύνετε με γλυκό νερό και

να ζητήσετε από κάποιον να φυ-

σήξει στο μάτι σας για να φύγει.

Φοράτε γυαλιά ηλίου

Η χρήση λοιπόν από μικρούς και

μεγάλους γυαλιών ηλίου και κα-

πέλο είναι απαραίτητη για να προ-

στατεύουμε τα μάτια μας, κάτι

που δεν το έχουμε συνειδητοποι-

ήσει. Τα χρησιμοποιούμε – κυρίως

τα γυαλιά – για …φιγούρα παρά

για την απαραίτητη πρακτική τους

χρήση.

Τα γυαλιά πρέπει να προέρχονται

από καταστήματα οπτικών ώστε

να εξασφαλίζεται η ποιότητα των

φακών για να έχουν ουσιαστικό

ρόλο στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τους καλοκαιρινούς μήνες ακόμη,

ερεθίζει τα μάτια και το θαλασσι-

νό νερό, δημιουργώντας μία έντο-

νη ερυθρότητα όταν τα βυθίζεις

στο νερό. Δεν είναι επικίνδυνο,

αλλά ελαφρά ενοχλητικό και αντι-

μετωπίζεται εύκολα με πλύσιμο

των ματιών με κρύο νερό βρύσης

ή με κολλύριο τεχνητών δακρύων.

Κάποιοι πιο βαρείς ερεθισμοί

ανταποκρίνονται στη χρήση αντι-

σταμινικών κολλυρίων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δί-

νουν οι χρήστες φακών επαφής

κατά την παραμονή τους στη θά-

λασσα, όπου το αλάτι και η άμμος

μπορεί να δημιουργήσουν ερεθι-

σμούς και μολύνσεις. Συστήνεται

ν’ αποφεύγονται οι βουτιές στη

θάλασσα με τους φακούς γιατί αν

τα μάτια μείνουν ανοιχτά μέσα

στο νερό θα υποστούν ενοχλή-

σεις λόγω επιπεφυκίτιδας. Ακόμη

μπορεί να χάσετε κάποιο φακό.

Το κολύμπι στις πισίνες, τα πράγ-

ματα είναι πιο επικίνδυνα και η πι-

θανότητα κάποιας μόλυνσης πιο

μεγάλη.

Γι’ αυτό συστήνεται η χρήση ειδι-

κών γυαλιών κολύμβησης που

κρατούν τα νερά μακριά από τα

μάτια. 

Οι φακοί επαφής αποτελούν εξαι-

ρετική λύση για τα σπορ στο νερό

– όπως για όλα τα σπορ άλλωστε

– απλά θέλουν πάντα προσοχή

για αποφυγή μολύνσεων. Η ιδανι-

κότερη λύση γι’ αυτές τις περι-

πτώσεις είναι οι φακοί επαφής

ημερήσιας αντικατάστασης που

πολλοί τους προτιμούν και για

όλες τις ημέρες των διακοπών

τους.
Στοιχεία από το Ιντερνετ και τους «Ρυθ-
μούς της καρδιάς» Ε. Κεφαλά χειρουρ-

γός οφθαλμίατρος

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ιδιωτικό Σχολείο των Νοτίων Προαστίων ανα-

ζητά καθηγητή για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-

μείωμα στην ταχυδρομική θυρίδα 74220.

Σχολείο Ιδιωτικό, Νοτίων προαστίων ζητεί δασκά-

λους και δασκάλες. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74130,

Τ.Κ. 16602 Αλίανθος.

Σχολείο ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζητεί καθηγη-

τές ειδικότητας ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας και ΠΕ 18 Τε-

χνολογίας. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74130, Τ.Κ. 166

02 Αλίανθος.

Ίριδα Κόρη

Αιμοφόρα αγγεία

αμφιβληστροειδούς

οπτικά

νεύρα

αμφιβληστροειδής

χιτώνας
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Οι καλοκαιρινές διακοπές πήραν τέλος

για τους παίκτες και το τεχνικό τιμ της

ανδρικής ομάδας αφού τη Δευτέρα ξε-

κίνησε η προετοιμασία για την περίοδο

2008-2009. 

Δεν έχει ολοκληρωθεί η ομάδα που θα

εκπροσωπεί τον Ν.Ο.Β. στο τμήμα της

υδατοσφαίρισης φέτος καθώς κάποιοι

αποχώρησαν και κάποι αναμένονται.

Ο Γιάννης Γιαννουρής έχει στη διάθε-

σή του όλους τους παίκτες εκτός από

τον Αμερικανό, Τιμ Χάτεν και τον Δη-

μήτρη Μιτελούδη που έχουν περισσό-

τερες μέρες ξεκούρασης λόγω της

συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς

αγώνες του Πεκίνου με την εθνική των

ΗΠΑ και της Ελλάδας αντίστοιχα.

Αναμένεται επίσης η απόκτηση του

δεύτερου ξένου της ομάδας που μέσα

στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί

από τη διοίκηση.

Αποχώρησαν Κατσαούνης -

Δουδέσης

Στη Χίο θα συνεχίσουν την καριέρα τους τη

φετινή περίοδο οι Γιώργος Κατσαούνης και

Ευάγγελος Δουδέσης.

Ο πρώτος παραχωρήθηκε με μεταγραφή ενώ

ο δεύτερος ως δανεικός για έναν χρόνο.

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο

του ΝΟΒ τους ευχαριστούν για την

προσφορά τους και τους εύχεται καλή

τύχη με τη νέα τους ομάδα.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008 αρχί-

ζει η Χειμερινή περίοδος των Αθλητι-

κών σχολών του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης η οποία θα διαρκέσει

για 5 μήνες, έως τις 6 Φεβρουαρίου

2009. 

Οι Αθλητικές σχολές δίνουν, για μια

ακόμη φορά, τη δυνατότητα σε αγόρια

και κορίτσια από 3-12 ετών να συνδυά-

σουν το σχολείο με τον Αθλητισμό,

γνωρίζοντας τα αθλήματα της κολύμ-

βησης, της Υδατοσφαίρισης, της Συγ-

χρονισμένης και Τεχνικής κολύμβη-

σης, της Ιστιοπλοΐας, της Ιστιοσανίδας

και του Θαλασσίου Σκι. 

Συγκεκριμένα: 

1. Κολύμβηση: για παιδιά από 3 έως 8

ετών (Δευτέρα έως Παρασκευή  απο-

γευματινά τμήματα από 16.00 έως

19.00 και Σάββατο 09.00 με 12.00) 

2. Υδατοσφαίριση: για αγόρια και κο-

ρίτσια από 7 έως 10 ετών (Καθημερι-

νές απόγευμα 17.30 με 19.00 και Σάβ-

βατο Κυριακή 10.00 με 12.00) 

3. Συγχρονισμένη κολύμβηση: για κο-

ρίτσια από 7 έως 12 ετών (Καθημερι-

νές απόγευμα 17.30 με 19.00 και Σάβ-

βατο Κυριακή 11.00 με 13.00) 

4. Τεχνική κολύμβηση: για αγόρια και

κορίτσια από 7 έως 12 ετών (Καθημε-

ρινές από 11.00 έως 13.00) 

5. Ιστιοπλοΐα: για αγόρια και κορίτσια

από 7 έως 12 ετών (Σάββατο και Κυ-

ριακή από 09.00 έως 13.00) 

6. Ιστιοσανίδα: για αγόρια και κορίτσια

από 8 έως 17 ετών (Σάββατο και Κυ-

ριακή από 09.00 έως την δύση του ηλί-

ου ) 

7. Θαλάσσιο Σκι: για αγόρια και κορί-

τσια από 6 έως 12 ετών (Σάββατο και

Κυριακή από 08.30 έως 10.30)

Οι εγγραφές αρχίζουν τη Δευτέρα 1

Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες στην Γραμματεία Αθλη-

τικών Σχολών του Ν.Ο.Β. (Τηλέφωνα:

210-89.62.416 και 210–89.62.151) 

Αθλητικές Σχολές

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Έναρξη της προετοιμασίας για την ανδρική ομάδα

Ιστιοπλοϊκό Πάρτυ

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

διοργανώνει Sailing Party, στις 13

Σεπτεμβρίου και ώρα 8μμ.,στη Νότια

Πλαζ.

Προμηθευτείτε τις προσκλήσεις από

τη Γραμματεία του Ομίλου. 
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Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βάρης ορ-

γανώνει Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Νέων και Βε-

τεράνων στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού

Σταδίου στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου με την συμ-

μετοχή των Ομάδων ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑ-

ΡΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΣ και η Αγγλική CHARLTON.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Σάββατο, 13/9/ - 16:00-20:00 Προκριματικοί Νέων

Κυριακή, 14/9/ - 18:00-22:00 Τελικό Νέων και Βετεράνων

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2030467 και 213-2030468.

Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 

Νέων και Βετεράνων στη Βάρη

Επίκεντρο ο Μαραθώνας

Μεγάλες αθλητικές 

συναντήσεις
MARATHON FOR 

A UNITED EUROPE

Δύο μεγάλες αθλητικές δραστηριότη-

τες θα απασχολήσουν την καθημερινό-

τητα του Δήμου Μαραθώνα. 

Η πρώτη αφορά το φιλόδοξο πρόγραμ-

μα (2008– 2040), MARATHON FOR A

UNITED EUROPE, που κατόρθωσε να

πάρει η δημοτική αρχή, μετά από σχε-

τική πρόταση που κατέθεσε στην Ε. Ε.

Η έναρξή του ξεκινά απ’ τον Μαραθώ-

να στις 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώ-

νεται στις 14. Θα λάβουν μέρος νέοι

από όλες τις χώρες της Ε. Ε. Η καινο-

τομία του Μαραθωνίου που θα διεξα-

χθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, έγκειται στο

ότι οι δρομείς θα ξεκινήσουν απ’ το

Καλλιμάρμαρο και θα τερματίσουν στο

Μαραθώνα, όπου θα γίνει η απονομή

των μεταλλίων, με την τελετή λήξης

και την αποχαιρετιστήρια γιορτή. 

Όμως οι καινοτομίες δεν σταματούν

εδώ, καθώς ο Μαραθώνιος θα έχει τη

μορφή σκυταλοδρομίας (με αλλαγές

κάθε 10 χιλιόμετρα περίπου) και με

διάφορα  happenings σε κάθε σημείο

αλλαγής. 

Κάθε χώρα συμμετέχει με 8 αθλητές.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα

του ΥΠ. ΕΞ. με την υποστήριξη της Γ.

Γ. Νέας Γενιάς. 

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα

κωπηλασίας

Η δεύτερη αφορά το Πανευρωπαϊκό

πρωτάθλημα κωπηλασίας, που θα γί-

νει το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτέμ-

βρη, στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά,

όπου αναμένονται αρκετές συγκινή-

σεις, λόγω της συμμετοχής των Ελλή-

νων Ολυμπιονικών και πρωταθλητών,

που όπως πιστεύεται θα μας χαρίσουν

αρκετές ακόμα χαρές. 

Αγγελική Ραγκούση

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 

Φωτιά ξέσπασε στο χώρο του μπαρ

του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Αυ-

γούστου. 

Κάηκε ολοσχερώς μεγάλο μέρος των

εγκαταστάσεων του ομίλου και 21

ιστιοπλοϊκά σκάφη, φέρνοντας έτσι σε

πολύ δύσκολη κατάσταση τον όμιλο. Η

γρήγορη παρέμβαση της πυροσβεστι-

κής πρόλαβε τα χειρότερα. 

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο

της Βουλιαγμένης (27/8), η Δημοτική

Σύμβουλος Ένι Φαρμακίδου, πρότεινε

ο Ν.Ο.Β., να βοηθηθεί από τον Δήμο

οικονομικά. 

Δεν πάρθηκε απόφαση αλλά θα επα-

νέλθει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη

του επόμενου Δ.Σ. 

Κάηκε ο Ν.Ο.Β.




