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l Κράτος και Οικονομία
- κράτος δέσμιο της Ε.Ε. και των «δανειστών»

- Ιδιωτική Οικονομία (των μεγάλων) ασύδωτη

l Τύπος, οικονομικά και κράτος

Άλλοι «τα πιάνουν», άλλοι πληρώνουν.

- κάποιοι ευλογάνε τα γένια τους με ξέ-

να κόλλυβα.

- κάποιοι λαθροβιώνουν και παρασιτούν. 

Αναποτελεσματικές και άσκοπες κρατι-

κές δαπάνες για προσωπικές επιδιώξεις,

λόγω πελατειακών σχέσεων.

l Μετανάστες και Οικολογία

Γκρίζοι και κόκκινοι… σκίουροι

Ανέφερα εισαγωγικά, συνοπτικά και επιγραμματικά τρεις

φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ

τους αντινομίες. (Οι δύο πρώτες

έχουν μια εμφανέστερη μεταξύ

τους συνάφεια). 

Τις ανέφερα για να πάρουμε μια

ιδέα των αντιφάσεων, με τις

οποίες θ’ ασχοληθούμε στο

άμεσο μέλλον, ενώ σήμερα θα

προσπαθήσουμε να προσεγγί-

σουμε αναλυτικότερα το θέμα

των μεταναστών, από την οπτική γωνία της …οικολογίας!

Τι σχέση μπορεί να έχουν οι μετανάστες με την οικολογία;

Κάποιοι θα πουν γιατί «λερώνουν» και προσβάλουν την αι-

σθητική μας! Ρατσιστικές και πρόχειρες αιτιολογίες.

Η πραγματική σχέση – και διεκδικώ την πατρότητα, η

οποία ελάχιστα μ’ ενδιαφέρει – είναι αυτή που αφορά τα

οικοσυστήματα και τη βιωσιμότητά τους. 

Ως οικοσύστημα, για όποιους δεν έχουν εντρυφήσει, ορί-

ζεται το σύνολο των έμβιων όντων, το φυσικό περιβάλλον

και οι κλιματολογικές συνθήκες, μιας συγκεκριμένης πε-

ριοχής. Η «περιοχή» αυτή μπορεί να είναι μια σταγόνα νε-

ρού με πρωτόζωα μέχρι ολόκληρος ο πλανήτης1.

Κάθε οικοσύστημα αποτελεί μια οικολογική μονάδα με

ποικίλα οικολογικά χαρακτηριστικά (ποικιλία ειδών, πυκνό-

τητα πληθυσμών, συγκεκριμένα στοιχεία περιβάλλοντος –

κλίμα, έδαφος κλπ).                           Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου
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ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΠΗ στο Κορωπί

Σελ. 13

Γκρεμίστε τα εμπόδια

Ελεύθερη πρόσβαση στις

παραλίες 

Σελ. 3

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ
Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα!

Σελ. 24

Κράτος εν κράτει στους ΟΤΑ

τα Επιχειρησιακά Πάρκα
l Αποστέρηση τελών από τους Δήμους

l Μεγάλοι συντελεστές δόμησης

l Παραχώρηση αιγιαλών και δασών 

l Χαριστικές συμβάσεις και αναγκαστι-

κές απαλλοτριώσεις, είναι λίγα από εκεί-

να που συνθέτουν το νόμο για εντάξεις

εκτάσεων σε Επιχειρησιακά Πάρκα.

Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι στη Βάρη
Σελίδα 6 -  7

Η ύδρευση στο Κορωπί Σελίδα 11

Πριμοδο-

τείται το

ξερίζωμα

των 

αμπελώνων!! 
Σελίδα 14

Τα πρώτα ονόματα του Συνδυασμoύ  
Ο συνδυασμός Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ, σε κατάστημα της περιοχής, παρουσία-

σε τα πρώτα ονόματα του συνδυασμού του. Ήταν μια οργανωτική συγκέ-

ντρωση, όπως είπε ο Άγγελος Αποστολάτος προκειμένου να ξεκινήσει, σε

εντατικό ρυθμό, η στελέχωση του συνδυασμού.                                Σελ. 3

Σελίδα 6,7
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Αρχαίοι Έλληνες Ποντοπόροι
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Κράτος μειωμένης Εθνικής Κυ-
ριαρχίας Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Οι “Νέοι Ορίζοντες φιλίας” σε δράση 

Σελ. 14

Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών στο

Κορωπί Σελ. 15

Ειδήσεις για όλους Η. Βενετσάνου  Σελ. 10

Επιπτώσεις από τις βόμβες ναπάλμ

Σελ. 17

Παιχνίδια στο νερό... με κιν-

δύνους Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αγριο έγκλημα στην Παιανία
Βραδινές ώρες της 30 Ιουνίου στην Παιανία, βρέθηκε μέσα

στη μονοκατοικία του που παράλληλα είχε διαμορωμένο σε

Λαογραφικό Μουσείο, νεκρός, δεμένος σε χέρια και πόδια

και τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Πλαστά έγγραφα
Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 30/6 από αστυνομικούς

του τμήματος αλλοδαπών άντρας υπήκοος Ιράκ για κατοχή

και χρήση πλαστού νομιμοποιητικού εγγράφου.

Οπως διαπιστώθηκε ο συλληφθείς εκκρεμούσε εις βάρος του διε-

θνές ένταλμα σύλληψης των βρετανικών διωκτικών αρχών, για αν-

θρωποκτονία από πρόθεση που είχε διαπράξεις στη Μ. Βρετανία.

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Συνελήφθη στη Γλυφάδα (27/6)  ύπο-

πτος τη στιγμή που προσπαθούσε να

διαρρήξει αυτοκίνητο. 

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο

συλληφθείς δρώντας με συνεργούς του,

παραβίαζαν κλειδαριές σταθμευμένων

οχημάτων στην περιοχή της Γλυφάδας

και της παραλιακής λεωφόρου και αφαι-

ρούσαν χρήσιμα αντικείμενα.

18 διαρρήξεις και κλοπές εξιχνιά-

στηκαν όταν συνελήφθη στην περιοχή

της Φιλαδέλφειας νεαρός υπήκοος Γεωρ-

γίας, που μαζί με άλλους δύο που αναζη-

τούνται παραβίαζαν σπίτια και λήστευαν.

Σύγχρονο δουλεμπόριο!

Ένα χρόνο έρευνες σε διάφορες χώρες

με συντονισμένες προσπάθειες και συ-

νεργασίες, απέδωσαν καρπούς. Ετσι στις

24 Ιουνίου συνελήφθη Νιγηριανός υπή-

κοος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ,

ο οποίος συμμετείχε σε εγκληματική ορ-

γάνωση Νιγηριανών υπηκόων με έδρα

την Αγκόνα Ιταλίας που μετέφεραν γυ-

ναίκες από Νιγηρία μέσω Τουρκίας στην

Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

τις οποίες εξανάγκαζαν να εκπορνεύο-

νται σε διάφορες πόλεις των ευρωπαϊ-

κών χωρών. Χρησιμοποιούσαν «voodoo»

και απειλές σε βάρος των οικογενειών

τους προκειμένου να τις εξαναγκάσουν.

Παράλληλα τις χρησιμοποιούσαν και ως

μεταφορείς ναρκωτικών.

Υπό το συντονισμό της Europol οδηγήθη-

καν στον εντοπισμό 30 μελών της εγκλη-

ματικής οργάνωσης που βρίσκονταν στην

Τουρκία και προωθούσαν μέσω Σάμου τα

θύματά τους στη Ελλάδα και άλλο τμήμα

αναλάμβανε να τις μεταφέρει στην Ιταλία.

Η συνεργασία όλων των αρχών των

εμπλεκομένων ευρωπαϊκών χωρών απο-

φασίστηκε μετά από επιχειρησιακή συνά-

ντηση στη Χάγη της Ολλανδίας, η ταυτό-

χρονη και ευρύτατης κλίμακας Αστυνομι-

κή Επιχείρηση σε επτά χώρες (Ελλάδα,

Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αγιο

Μαρίνο και Ισπανία) και τη Νιγηρία. 

Αυτά είναι τα θετικά της συνεργασίας

των χωρών.

Συνελήφθησαν για παράβαση

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

βγήκε λαβράκι. Με φορτηγάκι νεαρό

ζευγάρι και άλλους 3 συνεργούς

αγνώστων στοιχείων κυκλοφορούσαν

στην Παιανία και αφαιρούσαν από επι-

χειρήσεις μεταλλικές κατασκευές!

Παιδική πορνογραφία 

μέσω ιντερνετ

Με κωδική ονομασία «Spider web» 37 Ελ-

ληνες και δύο αλλοδαποί  διακινούσαν

πορνογραφικό υλικό μέσω διαδικτύου σε

πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Από το Τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού

εγκλήματος της Αθήνας σε συνεργασία

με της Θεσσαλονίκης.

Εξ’ αυτών οι 20 συνελήφθησαν με τη δια-

δικασία του αυτόφωρου ενώ εκκρεμούν

δικογραφίες σε βάρος των υπολοίπων.

Το τμήμα Δ.Η.Ε. σε συνεργασία με τις

γερμανικές αρχές εντόπισαν πλήθος

χρηστών του λογισμικού προγράμματος

διαμοιρασμού αρχείων Edokney να διακι-

νούν μεταξύ τους αλλά και να προσφέ-

ρουν σε κάθε χρήστη αρχεία με σκληρό-

τατο υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Από την ψηφιακή έρευνα διαπιστώθηκε

ότι εμπλέκονται 170 Ελληνες χρήστες

στο Ιντερνετ.

Μετά από 3μηνη έρευνα προέκυψε  ότι 39

χρήστες ιντερνετ διακινούσαν σκληρότα-

το παιδικό πορνό με βιασμούς ανηλίκων.

Η έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν σε Αθήνα,

Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πτολεμαϊδα, Βόλο, Ηράκλειο, Χανιά,

Αμαλιάδα, Νεμέα, Μονεμβάσια, Πρέβεζα και Κέρκυρα.

Μετά την άρση απορρήτου κλιμάκια της Αστυνομίας μετέβησαν

στις παραπάνω πόλεις από τις 13 έως τις 19 Ιουνίου πραγματο-

ποίησαν έρευνα κατ’ οίκον και βρήκαν να κατέχουν οι κατηγο-

ρούμενοι  υλικό που διακινούσαν η σκληρότητα του οποίου σε

ορισμένες περιπτώσεις ήταν πρωτοφανής!

Κατασχέθηκαν 87 σκληροί δίσκοι Η/Υ, 5 φορητοί και πλήθος

ψηφιακών δίσκων  CD – DVD που περιείχαν τέτοιο υλικό.

Το ενδεχόμενο να έχουν φωτογραφηθεί και διακινηθεί στον πα-

γκόσμιο ιστό, παιδιά από τη χώρα μας, θα αποτελέσει αντικεί-

μενο παραπέρα έρευνας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας

συνεργασίας.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στις ανθρώπινες κοινωνίες, που αποτε-

λούν το ανώτερο είδος της βιοποικιλό-

τητας, πρέπει στα παραπάνω χαρακτη-

ριστικά να προσθέσουμε τις πολιτισμι-

κές και βιομορφολογικές ιδιαιτερότη-

τες.

Γκρίζοι και κόκκινοι…

σκίουροι!

Για να γίνω πιο κατανοητός στο σκε-

πτικό μου, αναφέρομαι σε μια πρό-

σφατη είδηση:

«Οι γκρίζοι σκίουροι στην Αγγλία
απειλούν να εξαφανίσουν τους κόκκι-
νους σκίουρους».

Οι γκρίζοι σκίουροι, που μετανάστευ-

σαν άθελά τους τον 190 αιώνα από

την Αμερική στην Αγγλία, με μεγάλη

πολλαπλασιαστική ικανότητα απει-

λούν να εξαφανίσουν τους ιθαγενείς

κόκκινους σκίουρους στην Αγγλία, όχι

μόνο λόγω της μεγαλύτερης πολλα-

πλασιαστικής τους ικανότητας, αλλά

και λόγω του ότι είναι φορείς της

ψευδοευλογίας (του ιού squirrel

parapoxvirus) από τον οποίο δεν προ-

σβάλλονται οι ίδιοι, αλλά τον μεταδί-

δουν στους κόκκινους σκίουρους, για

τους οποίους είναι θανατηφόρος.

Έτσι σήμερα, οι γκρίζοι σκίουροι

έχουν έναν πληθυσμό της τάξεως του

1,5 εκατομμ. (κατ’ άλλους 3 εκατομ-

μύρια), ενώ οι κόκκινοι έχουν περιορι-

στεί στις 150.000, με κίνδυνο να εξα-

φανιστούν τα προσεχή 10 χρόνια!

Αυτό συγκίνησε τον Πρίγκιπα Κάρολο

της Αγγλίας, ο οποίος ηγείται εκστρα-

τείας εξολόθρευσης ή περιορισμού,

δια στειρώσεως, του γκρίζου σκίου-

ρου για να γλυτώσουν οι κόκκινοι που

είναι και ντόπιοι2.

Και για να μη νομίζετε ότι «αυτά» εί-

ναι πριγκηπικές αδυναμίες, που «δεν

έχουν τι να κάνουν», σας πληροφορώ

ότι το θέμα απασχόλησε και το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο με ερώτηση που

κατέθεσε, τον περασμένο Απρίλιο, ο

Ευροβουλευτής Chris Davies (ALDE)

και ζητάει το σχετικό πρόγραμμα να

χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε3.

Για όσους έχουν την ικανότητα να

ταυτοποιούν σχετικά θέματα, είναι

εύκολο να αντιληφθούν τι σημαίνει

αυτή η βίαιη και αφύσικη μετακίνηση

πληθυσμών κυρίως από Ασία, Αφρική

με διαφορετικές βιολογικές συνήθει-

ες (αναπαραγωγικές κλπ) και πολιτι-

στικές αντιλήψεις και πρακτικές για

τους ιθαγενείς πληθυσμούς των χω-

ρών υποδοχής – μεγαλύτερη των

οποίων είναι η χώρα μας και τι κίνδυ-

νος οικολογικός ελλοχεύει. 

Εύλογα λοιπόν, τίθεται το ερώτημα:

Μήπως η κυβερνήτες μας και η Ευρω-

παϊκή Ένωση πρέπει ν’ ασχοληθούν

σοβαρότερα, εντονότερα και επιστη-

μονικά με το θέμα της ανεξέλεγκτης

μετανάστευσης, και μαζί με τους

…κόκκινους σκίουρους, μήπως πρέ-

πει να προστατεύσουμε οικολογικά

και τους «μαύρους» τους Έλληνες –

και τους λοιπούς Ευρωπαίους – από

μια λαίλαπα, για την οποία δεν ευθυ-

νόμαστε εμείς, αλλά δημιούργησαν

κάποιοι άλλοι. Κάποιοι που έχουν

πολλούς στόχους εμφανείς και υπο-

χθόνιους.

Κύριους και… παράπλευρους.

Καιρός ν’ αφήσουμε στην άκρη τα

«πολυπολιτισμικά» και τα «δήθεν» και

να κοιτάξουμε και το οικοσύστημά

μας. 

––––––––––––
1. Live – Pedia.gr

2. BBC (6/6/09 – 23.30), ΣΚΑΪ 1/7/09

3. Ευρωπ. Κοινοβούλιο Ε-2856/2009 – 22-4-09 

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ: Γκρίζοι και Κόκκινοι Σκίουροι
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Μετά τις εκδηλώσεις της περασμένης Κυρια-

κής 21 Ιουνίου, από 12 Δήμους και πάνω από

20 Συλλογικούς φορείς, για ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑ-

ΡΑΛΙΕΣ, και την απόρριψη από το Πρωτοδικείο

Αθηνών της ιδιοκτησιακής διεκδίκησης του Α’

Αλιπέδου από το Δήμο Βούλας (για τοπικούς

λόγους – αποφ. 7282/02), έχουμε να πούμε

προς τις δημοτικές αρχές και κυρίως προς

τους πολίτες που έχουν αξιοπρέπεια και «τσα-

γανό» ότι:

l Ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν δημό-

σια κοινόχρηστα πράγματα, που ανήκουν κατά

κυριότητα και εξ’ αδιαιρέτου σε όλους μας,

κατ’ ισομοιρία.

Τίποτα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλείει

την ακώλυτη και ελεύθερη πρόσβαση και από-

λαυσή τους, που είναι από τη φύση, βασικός

και κύριος προορισμός τους. 

Αυτή είναι η επίσημη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) – διατυπωμέ-

νη την 30η Μαΐου 2007 και θεμελιωμένη στο Σύνταγμα

(άρθρο 24), νόμους, το κοινοτικό δίκαιο και αποφάσεις του

ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας (Σ.τ.Ε.)

«Η συνταγματική προστασία των ακτών, η οποία εκτεί-

νεται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη αυτών ως οικοσυ-

στημάτων, περιλαμβάνει την κατά το φυσικό

προορισμό χρήση τους και ιδίως τη διασφάλιση

του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης σε

αυτές καθώς επίσης και την κοινοχρησία αυτών.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποκλείονται χρή-

σεις, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν την κατά

προορισμό χρήση των χωρών αυτών, δηλαδή

της ελεύθερης και ανεμπόδιστης επίσκεψης,

παραμονής, διελεύσεως και κολυμβήσεως (ΣτΕ

3346/99).

Με τα δεδομένα αυτά η προστασία των ακτών

έχει ως συνέπεια να απαγορεύονται επ’ αυτών

χρήσεις που δεν συνάδουν με την ιδιότητά τους

ως κοινοχρήστων πραγμάτων και δεν είναι συμ-

βατές με το βασικό προορισμό τους, που συνί-

σταται στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλο-

ντος και στη διασφάλιση του δικαιώματος όλως για

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές. Κατά συνέπεια, απαγο-

ρεύεται, κατ’ αρχήν, η επί του αιγιαλού και της παρα-

λίας κατασκευή και λειτουργία οχλουσών εγκαταστά-

σεων και η απονομή ιδιαίτερων δικαιωμάτων σε ορι-

σμένους, που έχει ως αποτέλεσμα να αναιρείται ο κοι-

νόχρηστος* χαρακτήρας τους (*«κοινόχρηστος», όχι

κοινοφελής και πολύ περισσότερο, όχι κοινοβλαβής).

Ο ισχύων σήμερα νόμος 2971/2001 όχι μόνο αναγνωρί-

ζει, ως είναι και εύλογο, τον αιγιαλό και την παραλία ως

κοινόχρηστα πράγματα, που ανήκουν κατά κυριότητα

στο Δημόσιο, δηλαδή στον πληθυσμό της χώρας, εξ

αδιαιρέτου και κατ’ ισομοιρία στον καθένα μας, αλλά κα-

τοχυρώνει την ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς

αυτούς, την οποία και αναδεικνύει μάλιστα ως κύριο

προορισμό των ζωνών αυτών.

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις μάλιστα που ο νόμος

2971/2001 δίδει την δυνατότητα στη Διοίκηση για πα-

ραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, καθώς και εκτέλεση

κάποιων έργων για σπουδαίους σκοπούς, θέτει ως βα-

σικό όρο και προϋπόθεση να εξασφαλίζεται και να μην

εμποδίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση

των πολιτών στην παραλία και αιγιαλό, εκτός αν τούτο

επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τά-

ξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, προστασίας

του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αγαθά ύψι-

στης σημασίας και αξίας, τα οποία πρέπει να προστα-

τεύονται κατά προτεραιότητα, γιατί εξασφαλίζουν αυ-

τήν την ίδια την ύπαρξή μας». 

Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων στην προκήρυξη – γνωμο-

δότηση του, το έτος 2007, ο πλέον καθ’ ύλην αρμόδιος

επιστημονικός Σύλλογος της χώρας μας, ο Δ.Σ.Α. 

Καλά θα κάνουν λοιπόν τούτες τις διαπιστώσεις, τούτες

τις κατευθύνσεις να τις έχουν κατά νου οι αρχές της κε-

ντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και ν΄

αφήσουν στην άκρη τις επιλεκτικές αναφορές σε προε-

δρικά Διατάγματα, κλπ. Οι πολίτες δικαιούνται να έχουν

ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πα-

ραλία. Τελεία και παύλα.-

–––––––––––
* Δημόσιο = δηλαδή στον πληθυσμό της χώρας.

Γκρεμίστε τα εμπόδια

ΕΛΕΥΘΕΡΗ και ΑΚΩΛΥΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στις ΠΑΡΑΛΙΕΣ

δικαιούνται όλοι οι πολίτες

Με επιτυχία και σε ζεστή ατμό-

σφαιρα πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 1η Ιουλίου η «Οργανωτι-

κή Συγκέντρωση» του Συνδυα-

σμού «Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ»

στον «Πεζόδρομο» στη Βούλα.

Ο Άγγελος Αποστολάτος, αφού

ανέλυσε το γενικό πλαίσιο του

Εκλογικού Αγώνα και καθόρισε τις

διαδικασίες οργάνωσης και των

Επιτροπών του Συνδυασμού,  πα-

ρουσίασε την πρώτη ομάδα υπο-

ψηφίων συμβούλων για να συντο-

νίσουν το έργο των επιτροπών και

την κατάρτιση του προεκλογικού

προγράμματος.

Οι πρώτοι υποψήφιοι:
- ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, Αρχιτέ-

κτων Μηχανικός

- ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΝΑΝΑ, Επιχειρηματίας

- ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ, Φαρμακοποιός

- ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Μηχα-

νολόγος Μηχανικός

- ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Για-

τρός Παθολόγος

- ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Επιχειρηματίας

- ΑΓΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ιδιωτι-

κός Υπάλληλος

- ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ-

ΚΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, Παιδίατρος

- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,

Οικονομολόγος

- ΚΟΣΙΔΑΣ ΘΕΜΗΣ, Οικονομολόγος

- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πο-

λεοδόμος

- ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ, Γιατρός Ορ-

θοπεδικός

- ΣΦΗΚΑ ΒΙΚΥ, Ιδιωτική Υπάλληλος

- ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,

Ψυχίατρος. 

Κλείνοντας την ομιλία του ο Άγ-

γελος Αποστολάτος δήλωσε: «Το
έργο της ανασυγκρότησης του
Δήμου και τα έργα που πρέπει να
προχωρήσουν άμεσα είναι τερά-
στια, χρειάζονται στελέχη ικανά

και ενημερωμένα για πάρα πολ-
λές δουλειές, δεν μας περισσεύει
κανένας».

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι επιτροπές που συστήθηκαν εί-

ναι α) έξι συνοικιακές - μία για κά-

θε συνοικία και β) Οκτώ θεματι-

κές:

Πολιτισμού - Αθλητισμού - Παιδεί-

ας - Κονωνικών θεσμών - Περι-

βάλλοντος - Δημοτικών Υπηρε-

σιών & Λειτουργίας της Δημοτι-

κής Αρχής - Κυκλοφοριακού & Συ-

γκοινωνιών - Ολοκληρωμένου Πο-

λεοδομικού Σχεδιασμού.

Τα πρώτα ονόματα παρουσίασε ο Συνδυασμός

«Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ» 

του Κώστα Βενετσάνου
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Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-

μου Γλυφάδας, δίνει και φέτος τον τόνο των κα-

λοκαιρινών εκδηλώσεων του δήμου.

Στόχος, μια πολιτισμική ανάσα δροσιάς  που θα

ξεκουράσει τους δημότες κάθε ηλικίας στην πό-

λη, προσφέροντάς ψυχαγωγία με ποιότητα και

αισθητική.

Για το σκοπό αυτό στηρίζει την πρωτοβουλία

του Τοπικού  Συμβουλίου Νέων - 1ου  Φεστιβάλ

Νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7, και

8 Ιουλίου.

o ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συναυλία με την

Ελεονώρα Ζουγανέλη τον Γιώργο Καρα-

δήμο & το Ροκ Συγκρότημα “Ωρίωνες”. 

o ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συναυλία με τον Λάκη

Παπαδόπουλο τον Γιάννη Γιοκαρίνη & το

Ροκ Συγκρότημα “1550”.  

o ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ: Συναυλία με τον

Φίλιππο Πλιάτσικα. 

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν

στην Παραλία της 3ης Μαρίνας Γλυφάδας,

ώρα έναρξης 9μ.μ. και η Η είσοδος θα εί-

ναι ελεύθερη
Το Φεστιβάλ θα διαδεχθούν δύο Λαϊκές βραδιές

με αφιερώματα σε δύο μεγάλους εκφραστές

της Λαϊκής Μουσικής.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Ιουλίου: Αφιέρωμα στον  αξέ-

χαστο Βιρτουόζο του Μπουζουκιού Μανώλη

Χιώτη, με την Μαίρη Λίντα. Συμμετέχει η Λένα

Αλκαίου.   

• ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Ιουλίου: Αφιέρωμα στον Μεγάλο

Λαϊκό Τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη –  “Στα

αχνάρια ενός Μύθου”: Τραγουδούν - Πίτσα Πα-

παδοπούλου, Γιάννης Ντουνιάς, Δημήτρης Κο-

ντογιάννης, Μαρία Κατινάρη & Δήμητρα Κω-

στάκη. 

"ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
ΔΡΟΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ" 

Σε εκδήλωση για την ασφάλεια, τον πολιτισμό και το περιβάλλον στους δρόμους οργανώ-

νει το Μαραθώνιο Παρατηρητήριο Πολιτών με θέμα:  "ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΡΟ-

ΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ" στο ΚΑΡΑΒΙ στον Σχοινιά, την Τρίτη 7 Ιουλίου, 19.00

Εκεί θα είναι: η Βάσω Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυ-

λωνάς και ο Διοικητής της Τροχαίας Αν.Αττικής κ. Αθ. Παπακωνσταντίνου.

Θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση - επίδειξη από ειδικούς διασώστες του ΕΚΑΒ για τη σω-

στή συμπεριφορά αμέσως μετά από ατύχημα.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συνάντηση γνωριμίας όπου θα ανακηρυχθεί και βραβευ-

θεί το σύνθημα της εκστρατείας, για το οποίο από σήμερα καλούν όσους θέλουν να κατα-

θέσουν  τις προτάσεις τους με όποιον τρόπο επιθυμούν. 

Οπως μας εξηγεί ο πρόεδρος Νίκος Γιαννής, η δημιουργία ενός Μαραθωνίου Παρατηρητηρίου Πο-

λιτών και η αποτελεσματική παρέμβαση του θα συμβάλλει στο μέλλον στην ανάδειξη της Μαρα-

θώνιας διαδρομής, την ήπια και ποιοτική ανάπτυξη και τη διατήρηση και προαγωγή της ασφάλειας,

του πολιτισμού και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή, ένθεν κακείθεν της Λ. Μαραθώνος

και σε όλο το μήκος της.  Σκοπός είναι η συστηματική, στοχευμένη και πρωτότυπη ενασχόληση σε

έναν συγκεκριμένο οδικό άξονα – περιοχή, να αποτελέσει ένα πετυχημένο υπόδειγμα – πιλότο για

ανάλογες συσπειρώσεις και παρεμβάσεις στην υπόλοιπη Αττική. 

Σε περιμένουμε με χαρά σε μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά!

Νίκος Γιαννής, Περιφέρεια Αττικής, www.nicosyannis.gr

“ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ” του Αισχύλου
Μια τραγωδία τόσο φιλοσοφική όσο και συμβολική, με έντονη δράση 

Οι  “ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ”, παρουσιάζουν την τραγωδία του Αισχύλου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Εί-

ναι το 7ο έργο αρχαίου δράματος που παρουσιάζει το Θέατρο “Περίακτοι”.

ΠΑΙΖΟΥΝ:  Αγαμέμνων: Σπύρος Κολιαβασίλης, Κληταιμνήστρα: Ιουλία Σιάμου, Αίγισθος: Θανάσης

Τσόδουλος, Κασσάνδρα: Μαρία Μαμούρη - Μαριέττα Λούμπα, Κήρυκας: Γιάννης Φιλίππου, Φύλα-

κας: Μανώλης Αναστασίου

Χορός: Νίκη Αναστασίου, Μανόλης Αναστασίου, Γιώργος Κεμερλής, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μα-

μούρη, Αννίτα Παπαζαχαρίου, Αλέξια Τερεζάκη, Θανάσης Τσόδουλος, Γιάννης Φιλίππου, Νάνσυ

Χρυσικοπούλου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 17-18-19 Ιουλίου 

Ανοιχτό Θέατρο Ιδ. Γουλανδρή-Χορν, Απολλώνιο Πόρτο Ράφτη

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θαν. Βαλτινός, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σπύρος Κολιαβασίλης, ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Γιάν-

νης Κουτρούλης, ΜΟΥΣΙΚΗ: Μιχ. Αβραμίδης, ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Χρ. Σπηλιακοπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τέλος του Τρωικού πολέμου. Δέκα χρόνια σκληρών μαχών και αγώνων μεταξύ στρατών, ηρώων και

θεών. Ο βασιλιάς των Μυκηνών Αγαμέμνονας επιστρέφει στην πατρίδα του. Φέρνει μαζί του λά-

φυρο την κόρη του Πριάμου-βασιλιά της Τροίας- Κασσάνδρα. Την επιστροφή του θα σημάνει η φω-

τιά που περιμένει, από βουνοκορφή σε βουνοκορφή να δει, ο φύλακας του παλατιού και να ειδο-

ποιήσει τη βασίλισσα Κλυταιμνήστρα. Ο Κήρυκας θα το επιβεβαιώσει. Οι γέροντες πολίτες των Μυ-

κηνών  θα υποδεχτούν τον νικητή βασιλιά τους ως θριαμβευτή. Τίποτα δεν προμηνύει τον θάνατο

του από τη γυναίκα του που τον υποδέχεται με θέρμη και τον πείθει να πατήσει στο κόκκινο χαλί...

είσοδος: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ φοιτητικό 

Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο, 

τηλ.: 2299 0 40803  www.periaktoi.gr    – mailto:info@periaktoi.gr 

Αλκιβιάδης Άγιος
Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δ. Κιντής» Δήμου Ηλιούπολης 

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009 , ώρα έναρξης: 21.00 

Εικοσιπέντε ηθοποιοί και χορευτές μαζί με μια επταμελή ορχήστρα πλαισιώνουν μια μοναδική

υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία της Μαρίας Περετζή, εμπνευσμένη από την περιπετειώδη ζωή

του Αλκιβιάδη, του μεγάλου πολιτικού και στρατηγού της Αθήνας. 
Ζωντανές αναπαραστάσεις των Ελευσινίων Μυστηρίων, των Εκστατικών Μυστηρίων του Πάνα και των Κά-

βειρων συνθέτουν τον άξονα της μοναδικής αυτής παράστασης, που αναζητά τις ρίζες της Πλατωνικής πα-

ράδοσης και δείχνει την άμεση σχέση της φιλοσοφίας με τις μυστικιστικές πρακτικές του αρχαίου μας κό-

σμου. 

Το έργο παρουσιάζει την αλήθεια για τον

Αθηναϊκό επεκτατισμό και για τον ηγέτη του,

τον αγαπημένο μαθητή του Σωκράτη, τον Αλ-

κιβιάδη, που η ζωή του έχει γίνει αντικείμενο

μεθοδευμένης ιστορικής παραποίησης και

άθλιας κατασυκοφάντησης. 

Ασχολείται  με το μεγάλο ερώτημα, εάν ο Σω-

κράτης θεωρείται ο μέγας παιδαγωγός και φι-

λόσοφος, πώς είναι δυνατόν ο μαθητής του

τον οποίο μέχρι το τέλος ακλόνητα υποστή-

ριξε, εν τέλει να θεωρείται αλήτης(!), όπως

δημόσια  εξακολουθούν να αποκαλούν τον

Αλκιβιάδη ορισμένοι. 

Η εκπληκτική δουλειά του Θεάτρου ΡΟΔΑ,

που με τα χρόνια έχει δημιουργήσει μια σύγ-

χρονη θεατρική παράδοση, έχει επανει-

λημμένα αναφερθεί στο παγκόσμιο ρε-

πορτάζ, ενώ από τις εκδόσεις ΚΟΑΝ κυ-

κλοφορεί το βιβλίο της Ιφιγένειας Μακρή

«Θέατρο ΡΟΔΑ - Κινούμενοι Καθρέφτες»

στο οποίο μέσα από τις περιγραφές των

συντελεστών της ΡΟΔΑ και της αφηγή-

τριας, χαράζεται ο άξονας που κινείται το

Ιερό Θέατρο της Μαρίας Περετζή.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γασπαρά-

τος, Σταύρος Κάππας, Ιουλία Βεντίκου,

Σταμάτης Λόγος και 25 ακόμη επαγγελ-

ματίες ηθοποιοί, χορευτές και μουσικοί. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ 6, 7, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ν.Δ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εκδήλωση με επίδειξη μόδας 

Το Δ.Σ. της Τ.Ε. της Νέας Δημοκιρατίας

Βουλιαγμένης οργανώνει μια αλησμό-

νητη βραδιά πλάι στο κύμα, την Τετάρ-

τη 8 Ιουλίου στις 9μ.μ. στο κέντρο

Coast - Vive Mare (δίπλα από Δημαρ-

χείο Βούλας) με καλό φαγητό και ελα-

φρά μουσική. Θα παρουσιάσουν επίδει-

ξη μόδας της Alis Dikaiou. 
Τηλ. επικοινωνίας 6937524339
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

20 Ιουνίου 2009

Εγκαίνια του Μουσείου Ακροπόλεως. Όλα τα βλέμ-

ματα στραμμένα στην τηλεόραση για το καινούργιο

στολίδι της Αθήνας.

Μάλλον σχεδόν όλα. Διότι πηγαίνοντας να παρακο-

λουθήσω ένα σχεδόν άγνωστο θεατρικό έργο στο

«Σχολείον» η ουρά στο ταμείο έφτανε στο δρόμο.

Κατάμεστη η αυλή του γραφικού αυτού χώρου με

πρωτοστάτη τον Πρόεδρο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Προτίμησε άραγε τη μικρή αυλή του Σχολείου από

τη «λαμπερή» ανεπανάληπτη βραδιά των εγκαι-

νίων; 

Ο «Αρντεν από το Φέβερσαμ»  με τον πύρινο λόγο

του κατά της απιστίας, με ανάκατα τα συρτάρια των

συναισθημάτων, αναγνωρίζει το ψέμα και το ξετρυ-

πώνει από τις μαύρες τρώγλες.

Το παραπάνω έργο με λιτό και πρωτότυπο σκηνικό

παίχτηκε στην δροσερή αυλή του θεάτρου κάτω

από τα πεύκα και τις μανόλιες. Για ενενήντα λεπτά

μεταμορφωνόταν το ειδυλλιακό παραστράτημα της

μοιχείας σε σύμπλεγμα εγκλήματος και τιμωρίας.

Η κοινωνική αποδοκιμασία και ο ποινικός χαρακτή-

ρας της μοιχείας εκφράζονται στο φόνο και τιμω-

ρείται η μοιχαλίς και οι συν αυτή. Η καύση καταδει-

κνύει την ανάγκη εξαγνισμού και κάθαρσης. Η αφε-

τηρία και το τέλος του εγκλήματος έχουν στο κέ-

ντρο τους τη μοιχεία…

Το έργο αυτό γραμμένο από Ανώνυμο το 1544 ανα-

φέρεται στην οικαία των Αρντεν που υπήρξε πόλος

έλξης όλης της καλής κοινωνίας του Φέβερσαμ.

Τετάρτη 15/7/2009

Χορευτικά Συγκροτήματα:
Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας, Λαο-

γραφικός Όμιλος «Απόλλων

Το Θεατρικό Εργαστήρι «ΘΕΣΠΙΣ»

του Δήμου Κερατέας παρουσιάζει το

έργο του Γ. Ξανθούλη «ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»

σε σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη

Πέμπτη 16/7/2009

Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας 

Μεγάλη Συναυλία με τους Λαυρέ-
ντη Μαχαιρίτσα, Δημήτρη Σταρό-
βα, Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο,
Ζίνα Αρβανιτίδη.

Παρασκευή 17/7/2009

Βραδιά νέων συγκροτημάτων

Έναρξη: BLUSERS (Κωνσταντί-

νος Καζάκος, Δημήτρης Μενού-

νος)

Αυλαία: DUES X MACHINE

Σαββάτο 18/7/2009

Δημοτική Χορωδία Κερατέας

Μαρία Παπανικολάου «Ιστορίες
για μικρούς και μεγάλους»
Νεανικό Συγκρότημα «Ένα βήμα

μπροστά»

Συναυλία Βασίλη Καζούλη

Κυριακή 19/7/2009

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων
(ΑΣΟΝ) υπό τη διεύθυνση του μα-

έστρου και ακαδημαϊκού Παύλου

Σεργίου η οποία θα παίξει την Πέ-

μπτη Συμφωνία του Μπετόβεν.

«Όλοι με μία κιθάρα στο Οβριό-
καστρο»
Συναυλία με: Κωστή Μαραβέγια, Πά-

νο Μουζουράκη, Νατάσα Μποφίλιου,

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Αλκιβιάδη

Κωνσταντόπουλο, Μύρωνα Στρατή,

Δημήτρη Αρναούτη, Ιλιάνα Τσαπα-

τσάρη, Λεωνίδα Μπαλάφα, Θοδωρή

Κοντάκο, Στάθη Δρογώση, Ζακ Στε-

φάνου, Βασιλική Καρακώστα, Νατάσα

Μηνδρινού, Γιώργο Μυλωνά, Κίτρινα

Ποδήλατα, Ευσταθία, Απόστολο Ρίζο.

Όλες τις μέρες θα δρουν στο χώ-

ρο του φεστιβάλ ζογκλέρ και θέα-

τρο δρόμου!

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 20:30

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ στην ΚΕΡΑΤΕΑ
(15-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

Η καρδιά της Κερατέας και στον πολιτισμό, χτυπάει στο Οβριόκαστρο όπου ο Δήμος, το Τοπικό Συμβούλιο

Νέων και οι φορείς του τόπου ξεκινούν ένα Φεστιβάλ και μία καμπάνια με σύνθημα «Οβριόκαστρο: τόπος
πολιτισμού και όχι σκουπιδιών». Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Η ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Μία μεγάλη συναυλία διοργανώνει

το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα

21:30 ο Γυμναστικός Σύλλογος

Κερατέας στο Δημοτικό Στάδιο

της πόλης με το συγκρότημα της

Χαρούλας Αλεξίου, η οποία διατη-

ρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την πό-

λη από την εποχή του Μάνου

Λοΐζου. 

Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βά-

ρης συνεχίζει τις εκδηλώσεις για

το 5ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ.

Ετσι:

Συναυλία του 

Σωκράτη Μάλαμα
Τετάρτη 15 Ιουλίου

Μεγάλη συναυλία με το γνωστό

μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή

Σωκράτη Μάλαμα.
Κάθε εμφάνιση του Σωκράτη Μάλαμα είναι

και ένα μίγμα από διονυσιακές στιγμές.

Μακριά από την επίσημη λεωφόρο του

μάρκετινγκ και χωρίς επικοινωνιακές

στρατηγικές προώθησης και προβολής, ο

Σ. Μάλαμας παραμένει ένας από τους πιο

δυνατούς τραγουδοποιούς της γενιάς του.

Μαζί του οι: Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι),

Κλέων Αντωνίου (ηλ. κιθάρα), Θάνος Μι-

χαηλίδης (τύμπανα), Γ. Παπατριανταφύλ-

λου (κοντραμπάσο), Νίκος Παραουλάκης

(Νέι, κιθάρα), Φώτης Σιώτας (βιολί), Κυριά-

κος Ταπάκης (Μπουζόύκι, λαούτο), Τίτλος

Καργιωτάκης, Χρήστος Χαρμπίλας (ηχο-

ληψία), Μαρ. Βενετάκη (φωτισμοί), Δ. Κα-

τέβας (επιμέλεια σκηνής).

Στάδιο Βάρης, ώρα 21.00

Είσοδος 15€

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευ-

τείτε από το Δημαρχείο, το ΚΕΠ

της Βάρης καθώς και συγκεκριμέ-

να καταστήματα του Δήμου από

τις 20/6/2009.

Λαϊκή Βραδιά
Κυριακή 26 Ιουλίου

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συ-

γκρότημα “Μουσική πορεία”

Παιδική χαρά Χερώματος, ώρα 21.00.

Καλοκαιρινό φεστιβάλ Δήμου Βάρης

Βραδιά παραδοσιακών χορών (5/7)με  τη συμμετοχή δέκα  χορευτικών  συγκρο-

τημάτων από διάφορους δήμους και συλλόγους με χορούς από όλη την Ελλάδα.

Συμμετέχουν: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βάρης, Σύλλογος Σαρακατσαναίων Δι-

λόφου, Λαογραφικός όμιλος “Σεμέλη”, Σύλλογος Πάτμου, Σύλλογος Κρητών, τα

χορευτικά συγκροτήματα των Δήμων Αγίου Δημητρίου, Δάφνης και Καλυβίων κα-

θώς και το χορευτικό συγκρότημα Χοροβάτες.

Παραδοσιακοί χοροί στο Λιμάνι Βάρκιζας 
Κυριακή 5 Ιουλίου - ώρα 20.00

Την Τρίτη 7 Ιουλίου θα εμφανιστεί στο διεθνές Φε-

στιβάλ Πέτρας σε μία και μοναδική συναυλία. 

Special guest η Σία Κοσκινά. 

O Michael Bolton γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του

1953 στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα

τέλη της δεκαετίας του '80 ο Bolton είναι ένας από τους

διάσημους καλλιτέχνες που ειδικεύονται σε μπαλάντες

με soul feelingΟ Michael από μικρός άκουγε μουσική soul.

Ήταν λοιπον φυσικό να επηρεαστεί από ονόματα όπως ο

Stevie Wonder, Ray Charles και ο Marvin Gaye.

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

Τιμές εισιτηρίων :45€, 60€, 180€

MICHAEL BOLTON IN

FULL MOON CONCERT
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Κράτος εν κράτει των Ο.Τ.Α.
Για γνώση και σκέψη αναφέ-

ρουμε ότι οι βιομηχανικές μο-

νάδες θα μπορούσαν να εγκα-

τασταθούν, σε εκτός σχεδίου

περιοχές στην Ανατολική Αττι-

κή, ελεύθερα αρκεί να υπήρχε

οικοπεδική έκταση.

Τον 12ο του 1979 Προεδρικό

Διάταγμα (13.12.1979 ΦΕΚ

707/Δ καθορίζει περιοχές του

Λεκανοπεδίου χαρακτηρίζο-

ντάς τες με Β, όπου επιτρεπό-

ταν η εγκατάσταση βιομηχα-

νιών.

Το 1997 με το Ν 2545/07 ΦΕΚ

254/Α καθορίζονται διαδικασίες

ίδρυσης και οργάνωσης πολεο-

δόμησης Βιομηχανικών Επιχει-

ρηματικών Πάρκων (Β.ΕΠ.Ε)

και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Ο Νόμος αυτός υπογράφεται

από τους “εκσυγχρονιστές” του

ΠΑΣΟΚ: 

Υπ. Εσωτερικών Αλέκο Παπα-

δόπουλο, Υπ. Εθνικής Οικονο-

μίας Γιάννο Παπαντωνίου, Υπ.

Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου

ΥΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτη

Υπ. Γεωργίας Στ. Τζουμάκα

Υπ. Δικαιοσύνης Ε. Γιαννόπου-

λο και Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Στ. Σουμάκη.

Το σημειώνουμε αυτό για να

κατανοήσει ο αναγνώστης ότι

δεν είναι ένας νόμος χτεσινός,

αλλά έχει ψηφιστεί από την

προηγούμενη κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία  τη

βόλεψε, τον κράτησε και έτσι

φτάσαμε να βλέπουμε δάση και

θάλασσες να γίνονται ΜΟΛ!!

Γιατί, δέχομαι να χαρακτηριστεί

μία περιοχή βιομηχανική, η

οποία θα βρίσκεται εκτός πόλης

και θα πληρεί τις προϋποθέσεις.

Αλλά  από αυτό έως να δίνουμε

τη θάλασσα των Καλυβίων, τη

θάλασσα της Αναβύσσου (αύ-

ριο) το δάσος της Πάρνηθας για

επιχειρηματικά πάρκα είναι

εγκλήματα στο περιβάλλον και

στον άνθρωπο.

Γι’ αυτό έχουν ξεσηκώσει την

κατακραυγή της κοινωνίας, που

κάθε ημέρα που περνάει γίνεται

και πιο, βουερή. 

Σήμερα λοιπόν έρχεται η κυ-

βέρνηση και φέρνει ένα Νομο-

σχέδιο και ζητάει διαβούλευση

προκειμένου το Σεπτέμβρη να

επιφέρει κάποιες αλλαγές.
Ας δούμε όμως τι λέει αυτός ο

Νόμος στα κυριότερα σημεία:

Βιομηχανικές και 

Επιχειρηματικές Περιοχές

(Β.Ε.ΠΕ)

Κατηγορίες Β.Ε.ΠΕ μπορούν να

έχουν τις παρακάτω μορφές.

Α. Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.)

είναι ο χώρος που καθορίζεται,

οριοθετείται και πολεοδομείται

προκειμένου να λειτουργήσει ως

χώρος υποδοχής κάθε βιομηχα-

νικής και βιοτεχνικής δραστηριό-

τητας.

Β. Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ) εί-

ναι ο χώρος που καθορίζεται,

οριοθετείται και πολεοδομείται

προκειμένου να λειτουργήσει ως

χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανι-

κής και βιοτεχνικής δραστηριότη-

τας μέσης και χαμηλής όχλησης.

Γ. Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) εί-

ναι ο χώρος που καθορίζεται,

οριοθετείται και πολεοδομείται

προκειμένου να λειτουργήσει ως

χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανι-

κής ή  βιοτεχνικής δραστηριότη-

τας χαμηλής όχλησης και επαγ-

γελματικών δραστηριοτήτων.

Δ. Τεχνόπολη, είναι ο χώρος που

καθορίζεται, οριοθετείται και πο-

λεοδομείται και εγκαθίστανται

βιομηχανίες νέας και υψηλής τε-

χνολογίας, ερευνητικές και εκπαι-

δευτικές δραστηριότητες, καθώς

και επιχειρήσεις παροχής υπηρε-

σιών. Οι χώροι αυτοί χαρακτηρί-

ζονται από υψηλή ποιότητα περι-

βάλλοντος και δύνανται να περι-

λαμβάνουν οικιστικά συγκροτή-

ματα, στα οποία ενσωματώνονται

οι αναγκαίες αστικές λειτουργίες.

Ακόμα όμως κι αυτός ο διαχωρι-

σμός καταστρατηγείται αφού πα-

ρακάτω σημειώνει μπορεί μια βα-

ριά βιομηχανία να πάει σε μέσης

ή χαμηλής όχλησης αν δεν υπάρ-

χει στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ κλπ.

Για κάθε Β.Ε.ΠΕ ιδρύεται ένας

φορέας (Ανώνυμη Εταιρία) που

θα έχει τη διαχείριση.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων εγκρίνεται ύστερα από

γνώμη του αρμόδιου Νομαρχια-

κού Συμβουλίου. (στην πράξη έχει

αποδειχθεί ότι δεν τους λαμβά-

νουν υπόψιν).

Ο συντελεστής δόμησης δεν μπο-

ρεί να είναι πάνω από 1,6.

Πρέπει να προβλέπεται περιμετρι-

κή ζώνη πρασίνου που θα καλύ-

πτει τουλάχιστον 5% της συνολι-

κής έκτασης.

Ο φορέας Β.Ε.ΠΕ. έχει όλα τα

προνόμια (φοροαπαλλαγές, επι-

χορηγήσεις κλπ.) 

Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλ-

λοτρίωση, υπέρ του Φορέα

Β.Ε.ΠΕ. και με δαπάνες του, ακι-

νήτων ή η σύσταση δουλείας ή

άλλων εμπράγματων δικαιωμά-

των  επί ακινήτων που περιλαμβά-

νονται σ’ αυτήν και των τυχόν

εκτός από αυτές. 9 Αρ. 14 παρ. 1)

Η ίδρυση Β.Ε.ΠΕ θεωρείται πά-

ντοτε ότι αφορά δημόσια ωφέ-

λεια. Είναι επίσης δυνατή η κήρυ-

ξη επειγουσών απαλλοτριώσεων

σύμφωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις. (Αρ. 14 παρ.2)

Για την πραγμάτωση των σκοπών

της Β.Ε.ΠΕ επιτρέπεται η παρα-

χώρηση στο φορέα Β.Ε.ΠΕ. της

χρήσης αιγιαλού και παραλίας και

του δικαιώματος εκτέλεσης, χρή-

σης και εκμετάλλευσης λιμενικών

έργων ή επέκτασης ήδη υφιστα-

μένων στην περιοχή λιμενικών

εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση

γίνεται για χρονικό διάστημα μέ-

χρι 50 έτη. (Αρ. 14 παρ. 6).

Ο φορέας έχει το δικαίωμα της

αποκλειστικής και με αντάλλαγ-

μα χρήσης της ζώνης αιγιαλού –

παραλίας ύστερα από άδεια των

αρμοδίων αρχών, για λόγους

ασφάλειας του κοινού.. Πρόσχω-

ση θαλάσσιου χώρου, επανακαθο-

ρισμός του αιγιαλού-παραλίας.

(Αρ. 14 παρ. 7).

Η κατά οποιοδήποτε τρόπο χρήση

από τρίτους της παραχωρούμε-

νης στο φορέα έκτασης αιγιαλού

παραλίας απαγορεύεται

…Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι

υποχρεωμένες να εκδίδουν τις

αναγκαίες διοικητικές πράξεις και

διαταγές, ώστε να παρέχεται στο

φορέα αποτελεσματική προστα-

σία (Αρ. 14 παρ. 8).

19 Δήμοι και 

Κοινότητες 

προτείνουν 

και διαφωνούν

Δεκαεννέα Δήμοι  έχουν ιδρύσει

Ενωση εν’ όψει της διαβούλευσης

για το Νομοσχέδιο και  βλέπουν

κάποια θετικά στο σχέδιο Νόμου,

αλλά δεν επιλύονται βασικά προ-

βλήματα των βιομηχανικών περιο-

χών που ήδη έχουν εγκατασταθεί

σε πάρκα πριν την ισχύ του ν.

2545/97.

Ζητούν ως εκ τούτου να δημιουρ-

γηθεί άλλη μια κατηγορία επιχει-

ρηματικού πάρκου που την ονο-

μάζουν ενδιάμεσου βαθμού οργά-

νωσης και είναι σύμφωνο με το

Χωροταξικό άρ. 6 παρ. α, υποδο-

χέας με ενδιάμεσο βαθμό οργά-

νωσης, όπου έχουν ήδη εγκατα-

σταθεί και θα μπορούν να εγκαθί-

στανται μονάδες μέσης και χαμη-

λής όχλησης.

Ως Φορέα ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ. ζη-

τούν να είναι ο Δήμος ή η Κοινό-

τητα σε σύμπραξη με ιδιώτες και

φορέας διαχείρισης και συντήρη-

σης των έργων υποδομής ο φορέ-

ας υλοποίησης των έργων.

Προτείνουν περιμετρική ζώνη

πρασίνου 7μ. αντί 5.

Διαφωνούν κάθετα με την νέα

πρόταση το 70% των Δημοτικών

ανταποδοτικών τελών καθαριότη-

τας και φωτισμού να αποδοθεί

στους φορείς διαχείρισης της

Β.Ε.ΠΕ. (σ.σ. δεν ισχύει στον πα-

ρόντα νόμο).

«Η συγκεκριμένη διάταξη κατα-
στρατηγεί τον ανταποδοτικό χα-
ρακτήρα των τελών, δημιουργεί
κράτος εν κράτει εντός των
Ο.Τ.Α. Είναι απαράδεκτο, προ-

κλητικό και μας βρίσκει πλήρως
αντίθετους. 
Για τους ΟΤΑ μας είναι όρος αδια-
πραγμάτευτος, η απόσυρσή του.
Στην περίπτωση που δεν εισακου-
στούμε θα προχωρήσουμε στο
κλείσιμο των Δήμων μας» τονί-

ζουν σε έγγραφό τους που σημει-

ώνουν τις θέσεις τους.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανα-

σόπουλος ως Αντιπρόεδρος της

κίνησης (πρόεδρος είναι ο Δήμαρ-

χος Σπάτων Αθ. Τούντας)  πι-

στεύει ότι δεν θα περάσει το σχέ-

διο νόμου γιατί έχει πολλά κενά. 

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που

υπογράφουν είναι: 

Δήμοι Αναβύσσου, Αρτέμιδας, Γέ-

ρακα, Γλυκών Νερών, Καλυβίων,

Κερατέας, Κορωπίου, Λαυρεωτι-

κής, Μαρκοπούλου, Παιανίας,

Παλλήνης, Ραφήνας, Σπάτων και

οι Κοινότητες Αγ. Κων/νου, Αν-

θούσας, Κουβαρά, Παλ. Φώκαιας,

Πικερμίου και Σαρωνίδας.

Το Νομαρχιακό  

Συμβούλιο προτείνει

και καταγγέλει

Εχει φτάσει η ώρα 11 το βράδυ

της 29.6 στο Νομαρχιακό Συμβού-

λιο Τα κεφάλια όλων έχουν γίνει

«καζάνι» από την πολύωρη συζή-

τηση των εργαζομένων, από τις

φωνές, τα συνεχή κουδουνίσματα

της προέδρου και μπήκαν στο

πρώτο και σοβαρό θέμα  το Σχέ-

διο Νόμου για την Ανάπτυξη επι-

χειρησιακών πάρκων.

Ο Αντινομάρχης και πρόεδρος

της Επιτροπής Χ. Δαμάσκος ειση-

γήθηκε τις προτάσεις της 3ης Νο-

μαρχιακής Επιτροπής οι οποίες

προέκυψαν μετά από διάλογο και

ανταλλαγή απόψεων.

Σημειωτέον ότι όπως είπε ο Χαρ.

Δαμάσκος το σχέδιο Νόμου το

κατέβασαν από το site του Υπουρ-

γείου· δεν τους το ενεχείρισε το

αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου

να το επεξεργαστούν!

Το Νομαρχιακό συμβούλιο της Δευτέρας 29 Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μία μακρά προ ημερησίας συ-

ζήτηση για τους εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών που απέλυσε ο

Δήμος ως πλεονάζον προσωπικό(!) και αναζητούν εργασία.

Μετά από τρεις ώρες συζήτηση, προχώρησαν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που το πρώ-

το θέμα ήταν η γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Ενα μείζον

θέμα, γιατί και από αυτά που ακούσαμε στο Νομαρχιακό, και αυτά που διαβάσαμε στο Νόμο

2545/97, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για άλλη μια φορά τα δίνουν όλα στα μεγάλα κεφά-

λαια, για την λεγόμενη “ανάπτυξη”.

Γη και ύδωρ στην κυριολεξία αφού τους παραχωρούν αιγιαλίτιδες ζώνες, όπου δεν επιτρέπεται

να τους παρεμποδίζει κανένας. Και όποιος τολμήσει να παρακωλύσει το έργο τους(!) θα έχει δι-

οικητικές κυρώσεις!!!
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Ο Χαρ. Δαμάσκος εξήγησε ότι το

Νομοσχέδιο προσπαθεί να φέρει

μία αλλαγή στην αγκύλωση πολ-

λών ετών δημιουργώντας ένα ευ-

έλικτο και σύγχρονο πλαίσιο. Μέ-

χρι σήμερα δεν είχαν κανέναν

προγραμματισμό και πολλά ΒΙΟ-

ΠΑ έχουν καταντήσει έρημες πε-

ριοχές.

Ακόμα και αυτό των Ανω Λιοσίων

που έχει προχωρήσει πολύ, και

έχει κάνει σημαντικές απαλλο-

τριώσεις ο Δήμος Ανω Λιοσίων,

σήμερα κόλλησε.

Εξήγησε δε τις αλλαγές που προ-

τείνει η Νομαρχιακή Επιτροπή.

– Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτε-

ρη εξειδίκευση για τα πάρκα ει-

δικού τύπου.

– Να μην επιτρέπεται η εγκατάστα-

ση δραστηριοτήτων υψηλότερου

βαθμού όχλησης σε Επιχειρη-

σιακά Πάρκα (Ε.Π.)  που προβλέ-

πεται χαμηλή ή μέτρια όχληση.

(Να εξαλειφθεί από το άρθρο 2 η

παράγραφος 3).

– Δεν μπορεί να αποκλείονται  οι

Δήμοι που φιλοξενούν τα Ε.Π.

από τη χρήση των έργων υποδο-

μής τους (αρ. 4 παρ.4 ).

– Η γνωμοδότηση του Νομαρχια-

κού Συμβουλίου θα πρέπει να

έχει μεγαλύτερο χρονικό περι-

θώριο από 40 ημέρες (τουλάχι-

στον 60).

– Να θεσμοθετηθεί και γνωμοδότη-

ση του οικείου Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

– Θα πρέπει οι προϋποθέσεις κα-

ταλληλότητας για τη χωροθέτη-

ση του Ε.Π. να είναι σαφώς κα-

θορισμένες.

– Να διευκρινιστεί επαρκώς για ποι-

ους σκοπούς και υπό ποιες προ-

ϋποθέσεις είναι δυνατόν να πα-

ραχωρείται ο αιγιαλός και η πα-

ραλία για χρήση των Επιχειρη-

ματικών Πάρκων.

– Οι συντελεστές κάλυψης και δό-

μησης είναι σημαντικά υψηλοί

και δεν μπορούν να ισχύσουν

τουλάχιστον για το Νομό Αττι-

κής. (Από 0,9 που είναι σήμερα

προτείνεται 1,6. Και κάλυψη κοι-

νοχρήστων χώρων 20% μέσα

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται

δρόμοι ήδη χαραγμένοι).

– Η πρόβλεψη για ποσοστό κοινο-

χρήστων και κοινωφελών χώρων

στο 20% της συνολικής έκτασης

είναι πάρα πολύ μικρό και ειδικά

όταν σ’ αυτό περιλαμβάνονται οι

ήδη διαμορφωμένοι κοινόχρη-

στοι χώροι. Είναι προφανές ότι

το ποσοστό αυτό σε σχέση με

τους όρους δόμησης είναι από-

λυτα επιβαρυντικά για το περι-

βάλλον.

Να μην επιτρέπεται η τμηματική

ολοκλήρωση των έργων υποδο-

μής γιατί υπάρχει κίνδυνος να

οδηγηθούμε τελικά στην αποφυ-

γή της ολοκλήρωσής τους.

Δεν μπορεί να ρυθμίζεται από τον

κανονισμό του Ε.Π. ο τρόπος εκ-

μετάλλευσης των κοινοχρήστων

και κοινωφελών χώρων. Είναι

σαφές ότι αυτοί πρέπει να πα-

ραχωρούνται για εκμετάλλευση

στον οικείο ΟΤΑ.

– Στις περιοχές που προβλέπεται

λειτουργική – περιβαλλοντική

εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών

συγκεντρώσεων δεν έχει εξετα-

στεί τι γίνεται με το θέμα ύπαρ-

ξης και άλλων χρήσεων όπως

κατοικίες, ενώ και σ’ αυτή την

περίπτωση οι συντελεστές δό-

μησης δεν πρέπει να υπερβαί-

νουν τους υπάρχοντες.

– Στα μέλη των Οργάνων Ελέγχου ο

υπάλληλος της Νομαρχίας δεν έχει

νόημα ύπαρξης αφού η Νομαρχία

δεν είναι εποπτεύουσα Αρχή.

– Να διασφαλιστεί η προστασία των

ιδιοκτησιών που δεν θα ανήκουν

στην ΕΑΕΠ και αντί του θεσμού

της διαδικασίας της αναγκαστι-

κής απαλλοτρίωσης να δημιουρ-

γείται τράπεζα με σκοπό την

αποκατάστασή τους σε γη με ιδι-

αίτερη έμφαση στα τμήματα γε-

ωργικής εκμετάλλευσης .

– Δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η

καταστρατήγηση νομοθετημέ-

νων διατάξεων και ως προς την

πολεοδόμηση των Ε.Π. και ως

προς τις υποχρεώσεις των

στους οικείους Ο.Τ.Α.

Μετά το πέρας των προτάσεων της

Επιτροπής ο Νομάρχης Λ. Κουρής

δήλωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο

που υπήρχε από την πρακτική φαί-

νεται αποτυχημένο. Πιστεύει ότι το

λάθος έγινε όταν καταργήθηκε η

θυγατρική εταιρία της ΕΤΒΑ που

ιδιωτικοποιήθηκε. Καταλήγοντας

ότι «η προσπάθεια αυτή της Ρηγίλ-

λης έπεσε θύμα μικροκομματικών

συμφερόντων και επιλογών».

Ο διευθύνων σύμβουλος του

ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας Γ. Παπαγιάννης

που παρίστατο ζήτησε το λόγο και

υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου. 

Ο νόμος 2545 και το καινούριο Νο-

μοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει

και θέλει να δώσει, και εσείς κ. Νο-

μάρχα, πρέπει να βοηθήσετε να δώ-

σετε πρωτοβουλία ν’ ανοίξουμε

εμείς οι επιχειρηματίες και βιομή-

χανοι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση

των πραγμάτων. Θέλουμε να έχου-

με καλό κόστος.

Γι’ αυτό ο ιδρυτής του νόμου, έχω

την εντύπωση ότι έβαλε τις ανώνυ-

μες εταιρίες να έχουν καλύτερες

υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές.

Οι ανώνυμες εταιρίες και οι επιχει-

ρηματίες με το νέο νόμο θα μπορέ-

σουν, τον δυσκίνητο κρατικό μηχα-

νισμό, μέσα στον οποίο είναι και οι

ΟΤΑ, να τον προσπεράσουν έχο-

ντας τη διαχείριση.

Εσείς πάτε να μας κόψετε τα φτερά

κόβοντας μας τη διαχείριση. Εσείς

λέτε ότι γίνεται κράτος εν κράτει. 

Θα παίρνει 30% ο Δήμος χωρίς να

κάνει τίποτα και 30% ο Φορέας Δια-

χείρισης. Αν πάρουν τη διαχείριση

οι Δήμοι, έτσι όπως κωλυσιεργούν,

δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.

Η Ιωάννα Στεργίου θεωρεί ότι τα

Ε.Π. «είναι κράτος εν κράτει. Ιδρύε-

ται μία Ανώνυμη Εταιρία που θα

φτιάξει πάρκα, θα υπάγεται σε επι-

δοτήσεις (μόνο 25% ίδια κεφά-

λαια). Δεν λέει πουθενά τι γίνονται

αυτές οι επιδοτήσεις αν δεν γίνει

το πάρκο! Φωτογραφίζεται η “Τε-

χνόπολις” των Αφιδνών, φωτογρα-

φίζεται η Ανάβυσσος κ.ά. Είναι πο-

λύ πονηρό, είναι ένα δώρο στα με-

γάλα φιλέτα της Αττικής και στο κε-

φάλαιο. Δεν μπορεί μία ανώνυμη

εταιρία να κάνει ένα ΜΟΛ και να

κάνει εκεί μέσα ό,τι θέλει».

Ο Ν. Στεφανίδης εξέφρασε την

απορία πώς δεν ενημερώθηκε η Νο-

μαρχία λέγοντας χαρακτηριστικα:

«Λίγο πριν τις εκλογές ο κ. Βλάχος

κάλεσε κάποιους ΟΤΑ (16/5) για δη-

μόσια διαβούλευση για τα επιχειρη-

σιακά πάρκα. Εγώ τότε έψαξα να

βρω αν έχουν κληθεί άλλοι φορείς

(επαγγελματικά σωματεία κ.ά) και

είχα την εντύπωση ότι θα είχε στεί-

λει κάτι και στη Νομαρχία, αλλά δεν

είχε.

Ψάχνοντας στο site της Γεν. Γραμ-

ματείας Βιομηχανίας, βρήκα ότι αυ-

τή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το

2007. Είναι αναρτημένο από τότε

στο site. Γράφει μάλιστα 

Για παράταση προθεσμίας μέχρι

28/8/2008! 

…»Δεν είναι έκπληξη αυτή η διαδι-

κασία. Ερχεται να εφαρμόσει μέσα

από το εθνικό χωροταξικό και τα

επιμέρους που συζητούνται στο πα-

ρασκήνιο ή σε δημόσια διαβούλευ-

ση, την κυρίαρχη πολιτική της Ε.Ε.

και της κυβέρνησης στο χώρο της

Πολεοδομίας».

Υπάρχει από το Μάρτιο ανακοίνω-

ση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την πολεοδο-

μική οργάνωση των εμπορευματι-

κών κέντρων, που σύμφωνα με πλη-

ροφορίες μου και αυτό πάει να γίνει

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

και έχει μία αλυσίδα και με το θέμα

που συζητάμε.

Ο Θ. Μπαλής μίλησε για δύο σχέδια

νόμου. Ένα τον 6/3/2009 και ένα τον

2/2007. Οι διαφοροποιήσεις δεν εί-

ναι τόσο σημαντικές, όσο είναι ότι

αφήνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση

απέξω. Αρμοδιότητες των ΟΤΑ καθη-

μερινά συρρικνώνονται. Να γίνει

«εξ’ υπαρχής διαβούλευση με τα όρ-

γανα των ΟΤΑ», κατέληξε.

Ο Στ. Τόλιας μίλησε με θετικά λόγια

για το Νομοσχέδιο τονίζοντας ότι

«δίνει τη δυνατότητα στους επι-
χειρηματίες να παίξουν σε σω-
στούς κανόνες και όρους και να
διαχειριστούν τα χρήματά τους.
Είναι αναγκαιότητα αυτό το σχέ-
διο και το επικροτώ».

Αννα Μπουζιάνη

τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Δευτέρας 29

Ιουνίου, εξελίχθηκε σε μία μακρά προ ημερη-

σίας συζήτηση για τους εργαζόμενους της

Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών

που απέλυσε ο Δήμος ως πλεονάζον προσω-

πικό(!) και αναζητούν εργασία.

Το θέμα ξανάφερε ο νομαρχιακός σύμβουλος

Χρ. Ντούρος, ο οποίος εισηγήθηκε στο Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο να τους προσλάβει η

Νομαρχία, αν όχι όλους, τουλάχιστον όσους

έχει ανάγκη.

Οι εργαζόμενοι αριθμούν, όπως σημειώνει το

αποφασιστικό του Δήμου Αχαρνών, σε 174,

ενώ ο εκπρόσωπός τους μιλάει για 120.

Δεν γνωρίζουμε με ποια διαδικασία τους είχε

προσλάβει ο προηγούμενος Δήμαρχος, αλλά

μπορούμε να υποθέσουμε, αφού οι Δημοτι-

κές επιχειρήσεις είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιω-

τικού Δικαίου και ο κάθε Δήμαρχος είναι πρό-

εδρος και προσλαμβάνει κατά το δοκούν.

Ο Νομάρχης τόνισε ότι δεν πρόκειται να χαϊ-

δέψει αυτιά και δεν προτίθεται να λύσει το

πρόβλημα a la cart «γιατί θα ευνοήσω τρεις,

πέντε, δέκα και τους υπόλοιπους θα τους ρί-

ξω στα τάρταρα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ενας μακρύτατος διάλογος που κράτησε 3

ώρες. Η πλευρά της μειοψηφίας με επικεφα-

λής τον Θ. Μπαλή είχαν την άποψη ότι πρέ-

πει να τους πάρει η Νομαρχία, αφού το 2007

είχε ψηφιστεί και νόμος που μιλούσε για με-

ταφορά πλεοναζόντων εργαζομένων των

ΟΤΑ στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες.

Όπως είπε ο Νομάρχης όμως, οι εργαζόμενοι

στις Νομαρχίες πληρώνονται από τον Δημό-

σιο και δεν μπορεί η Νομαρχία να τους πάρει

γιατί δεν θα έχει να τους πληρώσει.

Δεν θα αναλωθούμε στους διαλόγους και δεν

είναι εκεί το θέμα, γιατί πολλές φορές γίνο-

νται για να ακουγόμαστε αρεστοί και για τις

εντυπώσεις.

Σαν ακροατής, όλη αυτή η ιστορία μου φαί-

νεται άδικη για το σύνολο των εργαζομέ-

νων. Δεινή βέβαια η θέση των συγκεκριμέ-

νων εργαζομένων που βρίσκονται χωρίς

δουλειά, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Δεκάδες

και εκατοντάδες στον ιδιωτικό τομέα απο-

λύονται καθημερινά.

Με ποια κριτήρια προσελήφθησαν οι συ-

γκεκριμένοι; 

Πέρασαν μέσω ΑΣΕΠ;

Και δεν είναι άδικο να προσληφθούν στο

Δημόσιο (από το παράθυρο);

Εως πότε σ’ αυτή τη χώρα θα νομοθετούμε

για να παρανομούμε;

Οι “πλεονάζοντες” εργαζόμενοι 

του Δήμου Αχαρνών
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Ντροπή σας! 

Ντροπή σας· ακόμη ηχεί στ’ αυτιά μου, η φωνή που

ήρθε από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου.

– “Παρακαλώ, πότε είναι οι φωτιές του Αη Γιάννη,
γιατί δεν το βλέπω στην εφημερίδα”.
– “Δυστυχώς δεν θα γίνουν φέτος”
”Ντροπή σας, μία ωραία εκδήλωση και την σταμα-
τήσατε. Ηταν μια ευκαιρία να επικοινωνήσει και να
χαρεί ο κόσμος!!”
– Και εγώ τι να πω!

Πώς έχει δίκηο; Μπορεί.

Η θεσμοθετημένη εκδήλωση του Αη-Γιάννη με τις

φωτιές που είχε αναβιώσει ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος “Κάτω Βούλα” δεν πραγματοποιήθηκε φέτος.

Και ήμουνα από εκείνους που επέμειναν να γίνει η

εκδήλωση, αλλά οι συγκυρίες και οι δυσκολίες των

ημερών δεν το επέτρεψαν.

Δεχθήκαμε αρκετά τηλεφωνήματα, πράγματι, από

κατοίκους που είχαν αγκαλιάσει την εκδήλωση και

έφερναν το στεφάνι τους κάθε χρόνο για να το κά-

ψουν, όπως ορίζει το έθιμο.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Είναι βέβαιο ότι τον πολιτισμό στην παγκοσμιοποίηση δεν τον

διέδωσε ο πόλεμος αλλά το εμπόριο. Οι δρόμοι του εμπορίου και

οι έμποροι πάντα στην κορυφή, συνετέλεσαν στην ανταλλαγή

ηθών, εθίμων και παραδόσεων ακόμα και στη συναδέλφωση των

λαών, με τη θέση ότι οι γύρω από εμάς δεν είναι πάντα βάρβαροι.

Η θάλασσα ήταν ο δρόμος και το εργαλείο στα χέρια των αρχαί-

ων Ελλήνων για εμπορική δράση και η αγάπη αυτή προς το υγρό

στοιχείο, μεταλαμπαδεύτηκε στη σύγχρονη ναυτιλιακή γενιά. 

Σιγά σιγά, ο Εύξεινος Πόντος ήρθε κοντά στις Ηράκλειες Πύλες

του Γιβραλτάρ. Έτσι άρχισε και το χτίσιμο της μεγάλης Ελλάδας,

στη Βόρεια Αφρική, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στα πλού-

σια παράλια και χώματα της Ιωνίας και λοιπής Μικράς Ασίας αλλά

και Σικελίας και Ιταλίας. Εκεί οι Έλληνες θαλασσοπόροι φέρνουν

και δανείζονται πολιτισμό, φέρνουν την Ελληνική σκέψη και δηλώ-

νουν το στίγμα και την ενεργή παρουσία τους. 

Απάγγιοι κόλποι, λιμάνια και βραχώδεις κορυφές, ύπουλα κρυμ-

μένες κάτω από την ίσαλο γραμμή γίνονται φιλικοί, γνώριμοι στο

διάβα τους και οι τοπικοί αναπάντεχοι αέρηδες καθίστανται ούρι-

οι. Πόλεις ιδρύονται, πόλεις χτίζονται.Το χώμα το Ελληνικό πα-

ντρεύεται με το ξένο μαζί με τη φυλετική φύτρα.

Οι Έλληνες ταξιδεύουν. Πώς όμως;

Γνώσεις σχετικές με τα αρχαία σκάφη αντλούμε από ιστορικά

γραπτά, απεικονίσεις αγγείων και γλυπτά ομοιώματα που φτά-

νουν στα χέρια μας.

Πρώτοι ποντοπόροι Έλληνες ήταν οι Μινωΐτες. Θαλασσοπόροι

και θαλασσοκράτορες όπως αναφέρονται από τον Θουκυδίδη.

Πρώτος βασιλιάς που φτιάχνει στόλο πολεμικό και όχι μόνο, είναι

ο Μίνωας. Μάρτυρες, αδιάψευστοι της γνωριμίας του αυτής με το

θαλάσσιο στοιχείο, είναι οι αχινοί, τα χελιδονόψαρα, τα χταπόδια,

τα δελφίνια, που έγχρωμα θαυμάζονται στα μισοσπασμένα αγ-

γεία και στις τοιχογραφίες της Κνωσού.

Μίλησα για πολεμικό στόλο, ο Γάλλος Ζαν Μεϊρά, στο βιβλίο του

γράφει σχετικά με αυτόν τον αρχαίο στόλο. Μας λέγει ότι ο πο-

λεμικός  προορισμός, δεν ήταν ο αυτοσκοπός. Κύριο πρώτιστο

βάρος έφερε ο αγώνας για την διατροφική επιβίωση: ψάρεμα και

εμπόριο. Μετά στη σειρά, η πειρατεία και ο πόλεμος. Η σειρά αυ-

τή δεν ήταν πάντοτε η ίδια. Η επείγουσα ανάγκη έδινε την ανά-

λογη προτεραιότητα, η την ανατροπή της.

Αναζητώ να βρώ, το πως ήταν φτιαγμένο το Μινωϊκό πλοίο. Σχε-

τικά στοιχεία από Μινωϊκά ναυάγια δεν έχουμε, από όσο μπόρε-

σα να βρω. Σε αγγεία του 2800 π.χ. που ανακαλύφθηκαν στην Σύ-

ρο και σε τοιχογραφίες στη Θήρα, είδαμε αναπαραστάσεις από

πρωτόγονες βάρκες και σκάφη της εποχής. Μια φαρδιά σανίδα,

και από μια στενότερη στερεωμένη στο κάθε της πλάι. Μια πλώ-

ρη προβάλει σαν έμβολο με μορφή ψαριού. Αυτή η ιχθυόμορφη

διακόσμηση του εμβόλου, παραπέμπει σε κάποιο τοτέμ ή γούρι.

Στα μετέπειτα χρόνια γοργόνες και κορμοί γυναικών ή κεφαλές

ζώων, κοσμούσαν κατά την αρχαία απομίμηση τις πλώρες των

ναυτικών πλοίων.

Στην Κρήτη βρέθηκε ένα πήλινο ομοίωμα αρχαίας βάρκας. Από το

εύρημα αυτό μαθαίνουμε πως το σκάφος τώρα είναι κοίλο, στρογ-

γυλεμένο, καταλληλότερο για πλεύση, ακόμα και κάτω από αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες. Σε σφραγιδόλιθους του 2000 π.χ. βρί-

σκομε πάλι χαραγμένα καράβια με κατάρτια, σχοινιά και πανιά με

την εικόνα του εμπορικού.

Τα πλοία αυτά φαίνεται ότι δεν σταματούσαν να ταξιδεύουν.

Δείγματα από Μινωϊκά κρητικά αγγεία που ανακαλύπτονται συ-

νεχώς στη Μικρά Ασία, Σικελία, Ιταλία ακόμα και Μακεδονία και

Αίγυπτο επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Αξίζει να αναφέρω ότι σε

τοιχογραφίες της Αιγύπτου βλέπουμε Αιγύπτιες γυναίκες με Μι-

νωϊκές φούστες, που ήταν και η μόδα της εποχής.

Στη χρονική διαδρομή, οι Αχαιοί ναυτικοί έρχονται στην Κρήτη κα-

τακτητές με το δικό τους στόλο. Ο Όμηρος δεν περιγράφει τα

πλοία του Αγαμέμνονα. Για να μην μας δίνει κάποια σχετική πλη-

ροφορία για την μορφή και την κατασκευή, προφανώς αυτά τα

πλοία ήταν φτιαγμένα πάνω στα Μινωϊκά πρότυπα. Ο Άγγλος

συγγραφέας Έρνλ Μπραντφόρντ, στο βιβλίο του “Ξαναβρίσκο-

ντας τον Οδυσσέα” προσπαθεί να μας δώσει μία έμμεση κατά συ-

μπέρασμα περιγραφή του πλοίου του βασιλιά της Ιθάκης. Το  σκά-

φος που πέρασε από τους Λαιστρυγόνες, την Σκύλα και Χάρυβδη

με τον Οδυσσέα στο τιμόνι, πρέπει να ήταν μικρό ευέλικτο, καλο-

ζυγισμένο, με μάλλον δέκα κουπιά σε κάθε πλευρά, με πανιά από

πάπυρο και ένα κατάρτι κινητό. Ακόμη πρέπει να ήταν χωρίς κα-

ρίνα, για να καταφέρνει να αράζει σε ρηχές αμμουδιές.

Σε κάποιο χρόνο, Δωριείς δεν αργούν να κάνουν την παρουσία

τους. Τα Μινωϊκά και Αχαϊκά πλοία φαίνεται ότι πλέον ανήκουν

στο παρελθόν.

Τώρα τα Δωρικά σκάφη είναι σκαμμένοι κορμοί, σε μορφή μονό-

ξυλης πιρόγας.

Μαζί με τα σκάφη και η τέχνη του ψαρέματος δίνει την εξέλιξή

του. Το φως του δαυλού, σαν σύγχρονο πυροφάνι, ελκύει τα ψά-

ρια στη επιφάνεια. Ένα παρελκυστικό δόλωμα, μίγμα από σμύρνα

και κρασί ρίχνεται στη θάλασσα.

Ιδρύονται ιχθυοτροφεία και συναγωνίζονται στο εμπόριο των ψα-

ριών τους Φοίνικες. Στο όλο εμπόριο υπάρχει και διαφήμιση των

τοπικών προϊόντων. Η Ερέτρια χαράζει στα νομίσματά της το κα-

λαμάρι και η Κύζικος ένα τόνο.

Στη θάλασσα με τους Φοίνικες, ο συναγωνισμός είναι σκληρός. Οι

Φοίνικες δεν ήταν ποτέ φιλικοί στους Έλληνες. Ο Όμηρος τους

αποδίδει «μαστοριά στο δόλο και στο ψέμα» και ο Σοφοκλής μας

μιλά «για κάπηλους Σιδωνείους».

Οι Φοίνικες οργώνουν τις θάλασσες και μισθώνουν τον στόλο

τους στους Αιγύπτιους, στους Εβραίους, στους Πέρσες, για πό-

λεμο ή για εμπόριο. Μεταφέρουν κοιτάσματα χαλκού από την Κύ-

προ, μελετούν τον φυσικό πλούτο της θάλασσας, μεταφέρουν κο-

ράλλια και μαργαριτάρια από την Ερυθρά θάλασσα. Εμπορεύο-

νται αλάτι από την Νεκρά Θάλασσα, παστώνουν ψάρια και εκμε-

ταλλεύονται την πολύτιμη πορφύρα. 

Σε αυτό το συναγωνισμό, οι Έλληνες έρχονται αντίπαλοι με πλοία

που φτάνουν τα σαράντα μέτρα και έχουν για πρώτη φορά καρί-

να. Μπροστά στη νέα ναυπηγική τεχνολογία, τα λιμάνια προσαρ-

μόζονται. Το 744π.χ. οι Συρακούσιοι φτιάχνουν καινούργια λιμά-

νια και μόλους κατάλληλα για αγκυροβολία, ακολουθούν ο Πει-

ραιάς, η Μασσαλία και η Αλεξάνδρεια.

Αυτή η ζωή των τολμηρών ποντοπόρων της αρχαιότητος που με

τόσο μικρό ναυτικό εξοπλισμό αλλά με πολύ αγάπη, για περιπέ-

τεια και γνώση για τη θάλασσα κυριάρχησαν στα Ελληνικά νερά,

δεν έχει φωτιστεί πλήρως ακόμα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––––––
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Συνδέσμου «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Ευχαριστώ καταρχήν για την ενημέρωση που είχατε την καλο-

σύνη να μου κάνετε σε σχέση με την ημερίδα που διοργανώ-

νετε προσεχώς στο Ασκληπιείο Βούλας και κατά δεύτερο λόγο

σας συγχαίρω θερμά. Αποδεικνύει αυτή η πρωτοβουλία για

εσάς και όσους σας συμπαρίστανται, υψηλή ευαισθησία, γνή-

σιο πατριωτισμό και ακοίμητη ιστορική μνήμη απέναντι σε γε-

γονότα εθνικών διαστάσεων, για τα οποία η επίσημη Πολιτεία

στην διαχρονική της πορεία από τότε που συνέβησαν, όχι μόνο

τα έχει προσπεράσει, αλλά φαίνεται ότι επιθυμεί να πάψουν να

συντηρούν την εθνική μνήμη και την πατριωτική συνείδηση. 

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ίσως έχει εγκαταλείψει κάθε

προσπάθεια για εθνική, ηθική και ιστορική δικαίωση όλων των

θυμάτων του ακήρυκτου πολέμου στην Κύπρο.

Κάθε έκφραση, κάθε πράξη πατριωτισμού, κάθε αναφορά στα

ιδανικά της Εθνικής Ελευθερίας και της προστασίας του Ελ-

ληνισμού καταγράφεται στον πίνακα των αξιών της εποχής

μας και αυτό σας τιμά.

Θέλω να σας παροτρύνω να συνεχίσετε τον αγώνα και να εί-

στε βέβαιος ότι αυτός ο αγώνας βρίσκει απήχηση στην συ-

νείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Λαού μας.

Θερμά συγχαρητήρια!

(στη σελίδα 17, Ντοκουμέντα για τις επιπτώσεις των ναπάλμ)

Ποτίζουμε 

τον Υμηττό μας
Κυριακή 5 Ιουλίου 

Ο Δήμος Γλυφάδας, ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανά-

πτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) και ο ΣΚΑΙ διοργανώνουν

την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 09.00 π.μ., πότισμα των

δενδρυλλίων στην έκταση του Υμηττού που αναδα-

σώθηκε πρόσφατα, στην μεγαλύτερη  δενδροφύτευ-

ση που έγινε ποτέ στα Νότια προάστια.

Το αναδασωμένο κομμάτι που έμεινε ανέπαφο από

την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, βρίσκεται στην πε-

ριοχή Δαβάκη –Αιξωνή με εισόδους από τις οδούς

Σερρών και Λαγκαδίων (πάροδοι οδού Γούναρη).

Σας περιμένουμε όλους να γίνεται αρωγοί στην

προσπάθειά μας για να ξαναγίνει το βουνό μας

πράσινο.  

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο
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«Εξοχότατε κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης της

Ελλάδος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. έχει

την τιμή να σας αποστείλει τον μηνιαίο κατά-
λογο των υπόπτων για τρομοκρατικές ενέρ-
γειες κατά των Η.Π.Α. Ελλήνων πολιτών και

να σας ζητήσει να μεριμνήσετε για την ταχύ-
τερη δυνατή έκδοσή τους στις αμερικανικές
Αρχές, προκειμένου να παραπεμφθούν στην

αμερικανική Δικαιοσύνη.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα στις δέ-
ουσες ενέργειες».

Σας φαίνεται ως υπερβολή; Ως κακόγουστη

φάρσα ίσως; Δεν είναι τίποτε από τα δύο.

Ετοιμαστείτε να το λουστούμε και αυτό. Νέα

Δημοκρατία και ΠΑ.ΣΟ.Κ, που συνήθως δια-

φωνούν φαινομενικά σε όλα τα ήσσονος ση-

μασίας ζητήματα, απέδειξαν για μία ακόμα

φορά ότι είναι ομογάλακτα και πειθήνια τέ-

κνα της υπερατλαντικής μητρός τους. Υπερ-

ψήφισαν, της κείνης ρήμασι πειθόμενοι, δύο

τροπολογίες που ενσωματώθηκαν στις διμε-

ρείς συμφωνίες περί αμοιβαίας δικαστικής

συνδρομής για την έκδοση εγκληματιών που

υπογράφηκαν το 2003 επί ΠΑ.ΣΟ.Κ., μεταξύ

Ε.Ε. και Η.Π.Α., όταν υπουργός Δικαιοσύνης

ήταν ο Φίλιππος Πετσάλνικος.

Με τις τροπολογίες αυτές ικανοποιείται η

αποικιοκρατικού δικαίου απαίτηση των Η.Π.Α

να παραμερίζονται διά της πλαγίας οδού τα

εμπόδια των ελληνικών συνταγματικών επι-

ταγών ή των αμετάκλητων δικαστικών απο-

φάσεων, που εμπόδιζαν ως τώρα από ελληνι-

κής πλευράς την έκδοση στις Η.Π.Α. εκείνων

των Ελλήνων πολιτών που οι αμερικανικές

Αρχές θεωρούν υπόπτους για τέλεση εγκλη-

ματικών πράξεων στρεφομένων κατά του

αμερικανικού κράτους.

Ακυρώνοντας το Σύνταγμα της Ελλάδος και

καταρρακώνοντας κάθε έννοια εθνικής και

λαϊκής κυριαρχίας, Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ., συμ-

μορφώθηκαν πλήρως προς τις αμερικανικές

υποδείξεις και απαιτήσεις, να καθίσταται, δη-

λαδή, εφικτή η σύντομη έκδοση στις Η.Π.Α.

των Ελλήνων «υπόπτων» πολιτών, κατόπιν

απευθείας «ευέλικτων» διαβουλεύσεων ανά-

μεσα στις δύο κυβερνήσεις.

Επιβεβαιώνοντας τη γνωστή, θλιβερή πραγ-

ματικότητα των τελευταίων 13 ετών, που εμ-

φανίζει τα λεγόμενα «κόμματα εξουσίας» ως

διαγκωνιζόμενα για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των αμερικανικών συμφερόντων, ο

υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας ευχα-

ρίστησε δημόσια το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την στήριξή

του, χρυσώνοντάς μας το χάπι με την αόρι-

στη επίκληση της μελλοντικής κατάργησης

της βίζας στα διαβατήρια των Ελλήνων που

ταξιδεύουν στις Η.Π.Α. Σοβαρό αντάλλαγμα

για την περαιτέρω κατάλυση της εθνικής μας

κυριαρχίας! Στο παραπλανητικό περιτύλιγμα

του δύσπεπτου χάμπουργκερ συνέβαλλε και

ο αγορητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ευάγγελος-αλλά

κακά ευαγγελιζόμενος-Βενιζέλος, ο οποίος

προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις

υποστηρίζοντας ότι οι ψηφισθείσες ν-τροπο-

λογίες «σε καμμία περίπτωση δεν είναι δίαυ-

λος κατάλυσης ή παραβίασης των συνταγμα-

τικών δικαιωμάτων».

Παρέλειψε πάντως να διασαφηνίσει ο κ. κα-

θηγητής γιατί ενώ υπάρχει η συμφωνία δικα-

στικής συνδρομής μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α, οι

Αμερικανοί απαίτησαν να υπογραφεί και δι-

μερής συμφωνία. Μάλλον για να σιγουρευ-

τούν ότι θα μας έχουν δεμένους σε περίπτω-

ση που η Ε.Ε. τους κάνει νερά.

Την απόλυτη αντίθεσή τους στην ραγιαδίστι-

κη συμφωνία εξέφρασαν Κ.Κ.Ε., ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

και ΛΑ.Ο.Σ. καταψηφίζοντάς την. Η βουλευ-

τής του Κ.Κ.Ε. Λιάνα Κανέλλη τόνισε ότι «το

Σύνταγμά μας καθίσταται Σύνταγμα μειωμέ-

νης εθνικής κυριαρχίας, τιθέμενο ουσιαστικά

υπό διαπραγμάτευση, ενώ ενδέχεται να εκ-

δοθεί στις Η.Π.Α. Έλληνας υπήκοος, κατηγο-

ρούμενος για αδικήματα για τα οποία έχει

αθωωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη».

«Πρωτόκολλα, μνημεία υποταγής», χαρακτή-

ρισε τις τροπολογίες ο βουλευτής του Κ.Κ.Ε.

Σπύρος Χαλβατζής, ενώ ο Αλέκος Αλαβάνος

αφού εξέφρασε την λύπη του για την ταύτιση

της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυ-

βέρνηση, παρατήρησε ότι «δεν μπορούμε, εί-

τε υπόπτους, είτε αποδεδειγμένα ενόχους να

τους παραδίδουμε στις Η.Π.Α., σε μία χώρα

όπου ισχύει η θανατική ποινή. Και δεν υπάρ-

χει καμμία εγγύηση να μας εξασφαλίσει». Ο

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ.

Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι «αν φθά-

σουμε στο σημείο να ζητάει ο Μεγάλος

Αδελφός τον οποιονδήποτε, ενώ έχει αθωω-

θεί στην Ελλάδα, και να τον εκδίδει η Ελλά-

δα, τότε μιλάμε ειλικρινά για μία αντιδημο-

κρατική αντίληψη», προσθέτοντας ότι «κά-

νουμε ότι μας λένε οι Η.Π.Α.».

Ο αμερικανικός Μινώταυρος απαιτεί ζώντα

φόρο υποτελείας. Και ποιός θα κρίνει και θ’

αποφασίσει, κύριοι της Ν.Δ. και του

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποιά ακριβώς είναι τα «σοβαρά

εγκλήματα» που αναφέρετε, αλλά δεν διασα-

φηνίζετε, στις ν-τροπολογίες σας; Ο ομο-

σπονδιακός εισαγγελέας των Η.Π.Α. μήπως;

Σε ποιές δικαστικές αρχές θα πρέπει να προ-

σφύγει ο θεωρούμενος ως ύποπτος από την

αμερικανική κυβέρνηση, Έλληνας πολίτης;

Στις ελληνικές, ή στις αμερικανικές;

«Έκδοση υπόπτων». Από το ρήμα «εκδίδω»,

παθητική φωνή «εκδίδομαι», παθητική μετο-

χή «εκδιδόμενος-εκδιδόμενη», ενεργητική

μετοχή ο «εκδίδων», κατά τον ποινικό κώδικα

ο προαγωγός, μεταφορικά ο «προστάτης»,

χυδαϊστί ο «νταβατζής», αμερικανιστί the

pimp. “Pimp my ride” είναι ο τίτλος αμερικανι-

κής, δημοφιλούς και εν Ελλάδι, τηλεοπτικής

σειράς. Εκεί, όμως, οι pimps είναι θαυμα-

τουργοί μηχανικοί αυτοκινήτων, που «προά-

γουν» μιά τρισάθλια σακαράκα σε εκθαμβωτι-

κή κουρσάρα. Εδώ, στο Ελλάντα, οι εκάστο-

τε pimps, οι υπό αμερικανική ανοχή και εντο-

λή ηγετίσκοι, «προάγουν» ό,τι ελληνικό τους

ζητηθεί από τον υπερατλαντικό big boss.

Αμερικανιστί, ride σημαίνει το μεταφορικό μέ-

σο. Pride είναι η υπερηφάνεια, η εδώ εννοού-

μενη ως εθνική υπερηφάνεια, η εναποτιθέμε-

νη από τους εκλεγμένους «εθνικούς» κυβερ-

νήτες μας στην «προστασία» της πεφιλημέ-

νης και χιλιοειπωμένης υπό Γιώργου Παπαν-

δρέου “Παγκόσμιας Διακυβέρνησης”. Όθεν,

dear Kostas, dear George, ευπειθώς αιτού-

μαι…pimp my pride.

Κράτος μειωμένης εθνικής κυριαρχίας

Κυβερνήσεις

delivery boys των Η.Π.Α.
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

Δημήτριος Μπίκος, 

Υποστράτηγος ε.α.

Αγαπητέ κ. Ρώντα

Σ’ ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία με μέ-

να και σε συγχαίρω για την πρότασή σου περί

διοργανώσεως ημερίδος στο Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο Βούλας, με θέμα τις ανίατες ασθένειες

πολεμιστών μας, από τα απαγορευμένα βάσει

διεθνών συνθηκών όπλα που χρησιμοποίησε ο

τουρκικός στρατός στην Κύπρο το 1974.

Επιστολές μου για το Κυπριακό, ενημερωτικές

και διαμαρτυρίας προς την στρατιωτική και πο-

λιτική ηγεσία του Υ.Ε.Θ.Α.,  δημοσιεύθηκαν κα-

τά καιρούς στον ελλαδικό και κυπριακό Τύπο.

Ένας Α/ΓΕΕΘΑ απάντησε κάποτε δια του Τύ-

που: «Η απονομή ηθικών αμοιβών είναι άκαιρη»!

Το Γ.Ε.Σ. σε έγγραφό του προς εμένα, έγραφε

μεταξύ άλλων: «Στα Μητρώα των στελεχών δεν

γράφτηκε τίποτε σχετικό με τις επιχειρήσεις

στην Κύπρο. Δεν βλέπουμε πως είναι δυνατή η

απονομή ηθικών αμοιβών, δεδομένου ότι στην

Κύπρο δεν έγινε πόλεμος σύμφωνα με το διε-

θνές δίκαιο» (!!!). Δημοσιογράφος της ΕΤ ήρθε

σπίτι μου και μου πήρε συνέντευξη. Η απάντησή

μου στο Γ.Ε.Σ. ήταν πολύ σκληρή.

Τελικά, με τις διαμαρτυρίες μου προς κάθε κα-

τεύθυνση, πέτυχα να αναγνωρισθεί η περίοδος

από 20-7-1974 έως 20-8-1974 ως περίοδος πο-

λεμική. Αναγνωρίσθηκε μόλις το 1998. Επιστο-

λές μου προς την πολιτική και στρατιωτική ηγε-

σία Ελλάδος-Κύπρου απαντήθηκαν με ένα ΘΑ.

Όσες απαντήσεις έλαβα τις δημοσίευσα στο βι-

βλίο μου «ΠΩΣ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟ 38% ΤΗΣ ΚΥ-

ΠΡΟΥ». Οι Αρχηγοί Επιτελείων, οι άμαχοι, δεν

απάντησαν ποτέ. Στο βιβλίο μου αφιέρωσα ολό-

κληρο κεφάλαιο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΥΜΑΤΩΝ». Μία από τις προτάσεις μου αφο-

ρούσε στην προαγωγή στον βαθμό ανωτέρου

και ανωτάτου (αντ/γου) των φονευθέντων

στρατιωτικών στην Κύπρο. Τους προήγαγε το

Υ.ΕΘ.Α. ύστερα από 35 χρόνια. Για τους τραυ-

ματίες, για τα παράπλευρα θύματα, πεισματική

άρνηση. Επιστολές μου πρόσφατες προς

Υ.ΕΘ.Α., Α/ΓΕΣ, ΥΦ.ΕΘ.Α, Υ/ΓΕΣ, αναμένουν

απάντηση.

Το Γ.Ε.Σ. σκοπεύει να μας απονείμει «αναμνη-

στικά μετάλλια». Τα «αναμνηστικά μετάλλια»

δεν είναι παράσημα πολεμικά. Κατοπινός Α/ΓΕ-

ΕΘΑ και τότε διοικητής μοίρας πυροβολικού

στην Κερύνεια, αρνήθηκε να υποστηρίξει μονά-

δες πεζικού με τα πυρά της μοίρας του. Α/ΓΕΕ-

ΘΑ, και τότε επί τουρκικής εισβολής, πιλότος

της Πολεμικής Αεροπορίας, αρνήθηκε να μετα-

φέρει τμήμα Μονάδος Καταδρομέων στην Κύ-

προ. Κατοπινός επίτιμος αντιστράτηγος, και τό-

τε Διοικητής του κλιμακίου της ελλαδικής ΚΥΠ

στη Λευκωσία, αδικαιολογήτως απών από την

μονάδα του από 13 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου

1974. Το Γ.Ε.Σ. να δώσει «αναμνηστικά μετάλ-

λια» σε αυτούς.

Το Γ.Ε.Σ. να δώσει αναμνηστικά μετάλλια σε

αυτούς που έβαψαν τα χέρια τους με αίμα Ελ-

ληνικό. Και στους άλλους που λάκισαν και κρύ-

φτηκαν, που δεν συγκρότησαν τις μονάδες

τους, στους δειλούς, σε εκείνους που διαλύθη-

κε η μονάδα τους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τους τίμησε με

βαθμούς και θέσεις, το Γ.Ε.Σ. να τους τιμήσει με

αναμνηστικά μετάλλια, για να θυμούνται οι δια-

τάκτες, οι εκτελεστές και οι συνεργοί το έγκλη-

μα της εσχάτης προδοσίας που τούρκεψε το

38% της Κύπρου. Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώ-

δικας, τα παραπάνω στρατιωτικά εγκλήματα τα

τιμωρεί με την εσχάτη των ποινών. Η πολιτική

ηγεσία-με την στρατιωτική απούσα-τους τίμησε.

Σχόλιο ποτέ, από κανένα. Εγώ χαρακτηρίζω αυ-

τές τις τιμητικές διακρίσεις ως διακρίσεις αί-

σχους.

Εμείς, όμως, που βάψαμε τα χέρια μας στο αίμα

του Τούρκου εισβολέα στην Κύπρο του 1974,

εμείς που τηρήσαμε στο ακέραιο τον όρκο μας,

που αγωνιστήκαμε τοις κείνων ρήμασι πειθόμε-

νοι, εμείς δηλώνουμε ότι δεν θα τα παραλάβου-

με τα «αναμνηστικά μετάλλια».

Με τιμή

Δημήτριος Μπίκος

Υποστράτηγος ε.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κύριε Ρώντα

Διά της επιστολής σας και του συνημμένου

αυτή δημοσιεύματος θέτετε εν θέμα εξόχως

σημαντικόν, το οποίον ταλανίζει την Ελληνι-

κήν ψυχήν από των αρχαίων χρόνων έως

των ημερών μας και συγκεκριμμένως υπο-

γραμμίζετε την αήθη αντιμετώπισιν ανθρώ-

πων, οι οποίοι προσέφερον ότι καλύτερον

εις την πατρίδα έχοντες δι’ εαυτούς μόνον

το ζην. Η εικών, την οποίαν αντικρύζει και ο

ευμενής ακόμη ιστορικός δια την τύχην των

αγωνιστών της εθνικής παλιγγενεσίας του

1821 τυγχάνει απογοητευτική. Δυστυχώς

πρόκειται διά παρελκόμενον της ελληνικής

κακοδαιμονίας.

Ευχόμεθα ευόδωσιν των προσπαθειών σας

και την κατά το δυνατόν συνειδητοποίησιν

και εξάλειψιν των κακών στοιχείων του Γέ-

νους μας.

Ευχόμεθα εκ καρδίας, όπως η πηγή πάσης

αγαθότητος, ο Αναστάς Κύριος Ιησούς Χρι-

στός, ενδυναμώνη και ενισχύη Υμάς εις το

Υμέτερον έργον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το 15% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις - και αυτός

είναι καλός λόγος για να κηρύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έκτη συνεχή χρο-

νιά την έναρξη του δημοσιογραφικού διαγωνισμού “Υπέρ της διαφορετικότη-
τας - Κατά των διακρίσεων”. 

Την επιβράβευση των δημοσιογράφων που αρθρογραφούν (σε έντυπο ή ηλε-

κτρονικό μέσω ενημέρωσης) για τις διακρίσεις και τη διαφορετικότητα έχει

σκοπό ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός. 

Φέτος περιλαμβάνει επίσης ένα ειδικό βραβείο για τις διακρίσεις και τη φτώ-

χεια. Οι συμμετοχές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να διερευνούν πώς οι δια-

κρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε φτώχεια ή πώς η φτώχεια μπορεί να οδη-

γήσει σε διακρίσεις. 

Άρθρα που δημοσιεύθηκαν από τις 30 Νοεμβρίου 2008 έως τις 31 Αυγούστου

του 2009 είναι επιλέξιμα και θα κριθούν από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή

που απαρτίζεται από επαγγελματίες από το χώρο του αγώνα κατά των δια-

κρίσεων. 

Συμμετοχή μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του

διαγωνισμού http://journalistaward.stop-discrimination.info/. 

Θα επιλεγούν τα 3 καλύτερα άρθρα και το πρώτο θα κερδίσει 4.500 ευρώ.

Ο μόλυβδος είναι μία χημική ουσία,

η οποία προκαλεί καρκίνο.

Μετά από δοκιμές που έγιναν σε κραγιόν, βρέθηκε

ότι κραγιόν μεγάλης εταιρείας περιείχε την μεγαλύτε-

ρη ποσότητα μόλυβδου. Προσέξτε ιδιαίτερα τα κραγιόν

που κατασκευάστηκαν για να διαρκούν περισσότερο.

Εάν το κραγιόν σας διατηρείται πιο πολύ από τα συνηθι-

σμένα, οφείλεται

στο ότι περιέχει  υψηλό ποσοστό μόλυβδου.

Δοκιμάστε αυτό το τεστ μόνες σας:

1.  Βάλτε λίγο κραγιόν στο χέρι σας.

2.  Με ένα χρυσό δαχτυλίδι τρίψτε το χρώμα.

3.  Αν το χρώμα του κραγιόν γίνει μαύρο, τότε

ξέρετε ότι περιέχει μόλυβδο.

Προσέξτε στην επιλογή καλλυντικών

Υποψιαστείτε...

Εάν κάνετε το λάθος και πατήσετε στο παραπάνω link θα έχετε πέ-

σει θύμα εξαπάτησης του διαδικτύου.

Είναι η τέταρτη φορά που λαμβάνω το παραπάνω μήνυμα δήθεν

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο με ενημερώνει ότι

πιθανώς στο λογαριασμό της πιστωτικής μου κάρτας, να έχουν

πρόσβαση τρίτα άτομα, γι’ αυτό χρειάζονται εξακρίβωση στοιχεί-

ων και να κάνω κλικ πάνω στο link ώστε να ...ολοκληρωθεί η διαδι-

κασία κτλ.

Βέβαια δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι πρόκειται για απάτη,

αφού το κείμενο είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά από μηχανή

μετάφρασης με αποτέλεσμα να έχει πολλά λάθη και πολλές ασυ-

νταξίες. 

Κάποιοι ανυποψίαστοι ή περίεργοι όμως μπορεί να το πατήσουν,

και να την... “πατήσουν”. 

Γι’ αυτό πριν από οποιαδήποτε ενέργειά σας στο internet διπλο-

τσεκάρετε και καλό θα είναι όταν κάνετε συναλλαγές-αγορές, να

χρησιμοποιείτε μια πιστωτική κάρτα μόνο για το διαδίκτυο, μειώ-

νοντας έτσι τις πιθανότητες να εκπλαγείτε αρνητικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «Αρχαία Ελλάδα – Ευ Αγωνίζεσθαι», διοργανώνει το «Μακεδονικό Διαγωνισµό Ελ-

ληνικού Κάλλους», που θα λάβει χώρα στις 6 Σεπτεµβρίου 2009. Πρόκειται για Καλλιστεία Ανδρών και Γυναικών που

θα αναδείξουν την οµορφιά το ύφος και το ήθος, που πρώτοι οι αρχαίοι

Έλληνες βράβευσαν στο «Καλλιστείο» (Αρχαιοελληνικός Αγώνας

Οµορφιάς), δίνοντας το «Βραβείο Κάλλους».

Ο Διαγωνισµός τελεί υπό την αιγίδα της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης και

τη στήριξη του Νοµάρχη Παναγιώτη Ψωµιάδη. Επίσης τελεί και υπό

την στήριξη του ΣΑΕ (Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού)

Το όλο εγχείρηµα βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία, από την Αρχαία Ελ-

λάδα που τεκµηριώνουν καθηγητές, ιστορικοί και ειδικοί ερευνητές

της Κλασσικής Αρχαιότητας. Ως πρωταρχικός στόχος, τίθεται η σύν-

δεση του διαγωνισµού µε την πολιτιστική κληρονοµιά µας, για τη

διοργάνωση της µεγαλύτερης γιορτής της οµορφιάς στη χώρα µας. Ο

διαγωνισµός µε την πολιτιστική, καλλιτεχνική και τουριστική του διά-

σταση, έρχεται να επιβεβαιώσει την ήδη εξέχουσα θέση της Θεσσα-

λονίκης στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης.

Αποτελεί επίσης σηµαντικό στόχο της µη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αρ-

χαία Ελλάδα – Ευ Αγωνίζεσθαι», η οικονοµική στήριξη φιλανθρωπικών

οργανώσεων και ιδρυµάτων, από τα έσοδα όλων των εκδηλώσεων που

πλαισιώνουν τον διαγωνισµό, κορωνίδα των οποίων αποτελεί ο Μεγά-

λος Τελικός στις 6 Σεπτεµβρίου 2009. Το ίδιο βράδυ θα ανακοινωθεί το

χρηµατικό ποσό, καθώς επίσης και το ίδρυµα στο οποίο θα διατεθεί.

Το µήνα Αύγουστο, θα διοργανωθεί περιοδεία µε τις 20 γυναίκες και

τους 20 άνδρες που θα προκριθούν στον τελικό, στα σηµαντικότερα

αρχαία µνηµεία της Μακεδονίας, στα οποία θα φωτογραφηθούν και θα βιντεοσκοπηθούν, δηµιουργώντας ένα µο-

ναδικό υλικό προβολής των µνηµείων αυτών.
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Με την εκλογή της “ΑΝΑΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ” το 2002 στην διοίκηση του Δή-

μου Κρωπίας είχα την τιμή να μου

ανατεθεί η πολιτική ηγεσία του το-

μέα ύδρευσης.

Αμέσως, από την 1/1/2003 που ανα-

λάβαμε καθήκοντα, στον τομέα της

ύδρευσης του Δήμου διαπίστωσα...

«πλίνθους και κεράμους ατάκτως ερ-

ριμμένους», και ένα σύστημα υπο-

στήριξης του δημοτικού δικτύου σε

πλήρη ανεπάρκεια που άγγιζε τα

όρια της ανυπαρξίας, με το 1/4 της

εντός σχεδίου  περιοχής  σε ανε-

παρκή τροφοδότηση με τριτοκομικής

τεχνολογίας υποδομές.

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του

2003 πραγματοποιήθηκαν (56) συ-

σκέψεις υπό την προεδρία και καθο-

δήγησή μου με τις υπηρεσίες της

ΕΥΔΑΠ που είναι και ο μοναδικός

τροφοδότης του δημοτικού δικτύου

ύδρευσης του Δήμου Κρωπίας από

το έτος 1980, με τις υπηρεσίες

ύδρευσης του Δήμου μας, με τις τε-

χνικές υπηρεσίες προμηθειών και οι-

κονομικών και με συνεργαζόμενους

ειδικούς υδρομηχανολόγους. 

Τελικά σχεδιάσαμε, αποφασίσαμε

και πραγματοποιήσαμε μέχρι αυτή

τη στιγμή που γράφονται αυτές οι

γραμμές τα ακόλουθα: 

άμεσα τους υγειονομικούς ελέγχους

του νερού του δικτύου, κρατώντας

πλήρες ενημερωμένο αρχείο στην

υπηρεσία ύδρευσης. Κάθε δύο εβδο-

μάδες το πόσιμο νερό ελέγχεται σε

διάφορα, κάθε φορά, σημεία. Η ΕΥ-

ΔΑΠ κάνει τους δικούς της ελέγ-

χους, ανεξάρτητα από τους ελέγ-

χους του Δήμου. 

2) Πήγαμε στις υπηρεσίες δικτύων

ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και μετά από

αγώνες και πιέσεις πήραμε οκτώ νέ-

ες παροχές λήψης  για το δημοτικό

δίκτυο.

3) Εκσυγχρονίσαμε, με νέας τεχνο-

λογίας υδραυλικά συστήματα, το σύ-

νολο των παλαιών λήψεων της ΕΥ-

ΔΑΠ σε όλη την έκταση του δημοτι-

κού δικτύου ύδρευσης του Δήμου,

εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη

επάρκεια σε ποσότητα και πίεση

ύδατος.

4) Χωρίσαμε την επικράτεια του Δή-

μου Κρωπίας σε δύο  τμήματα, το βό-

ρειο τμήμα του νοητού άξονα που

ξεκινά από τη θέση Προφάρτα και

μέσω του νοητού άξονα της οδού

Θερμοπυλών θέση Ξερέας και κατα-

λήγει δυτικά στη θέση Ντούσι-Ραψα-

νάς. Και το νότιο τμήμα νοτίως της

νοητής γραμμής μέχρι την παραλια-

κή ζώνη από θέση Μπαράκου μέχρι

Αγ. Δημήτριο οδός Απειράνθου.

Ο χωρισμός αυτός έγινε διότι το βό-

ρειο τμήμα του Δήμου υδρεύεται

από τις υδατοδεξαμενές της ΕΥΔΑΠ

από Γαλάτσι και το νότιο τμήμα από

τις υδατοδυνάμεις της ΕΥΔΑΠ Ηλι-

ούπολης.

2 ακόμη υπόγειοι 

θάλαμοι ελέγχου
5) Εκσυγρονίσαμε πλήρως στον λόφο

της δεξαμενής τα πέντε βασικά δί-

κτυα που τροφοδοτούν την πόλη με

την κατασκευή δύο επιπλέον υπογεί-

ων θαλάμων ελέγχου, με τις αντί-

στοιχες για κάθε δίκτυο πιεσομηχανι-

κές βαλβίδες και βαλβίδες διακοπής

ροής ύδατος (βάνες).

Το πρόβλημα που υπήρχε, προτού το-

ποθετηθούν αυτοί οι μηχανισμοί,

ήταν ότι το νερό πήγαινε παντού χω-

ρίς έλεγχο της πίεσης και ότι  η πίεση

ροής  που έδινε η ΕΥΔΑΠ στην πηγή

λήψης του δημοτικού δικτύου, είχε

ως αποτέλεσμα  σε άλλες περιοχές

της πόλης να πάει πολύ νερό και σε

άλλες λίγο ή σχεδόν καθόλου.   

6) Κατασκευάσαμε νέο τροφοδοτικό

αγωγό Φ250, με νέα παροχή από ΕΥ-

ΔΑΠ, μέσω των οδών Φλέμινγκ-16

Μωραϊτου-Κοσμά Νικολού-Οδυσσέ-

ως-Ανδριανού και κατέληξε στο νέο

κομβικό σημείο του δικτύου στη συμ-

βολή των οδών Αναστ. Ντούνη και Γ.

Αναγνώστου.

7) Από το σημείο της συμβολής των

οδών Αν. Ντούνη και Γ. Αναγνώστου

και με πέντε υποδίκτυα του βασικού

δικτύου διαχέεται στην οδό Αναστ.

Ντούνη-Αναγνώστου-Σφηττού-

Αδριανού άνω και Αδριανού κάτω.

Επίσης, με παρθένο τροφοδοτικό

αγωγό να στηρίζει τις ανάγκες του

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΙΟΥ αθλητικού κέντρου

άκρως υδροβόρου.

8) Χωρίσαμε την περιοχή της βάνας

Καλογρέζας δυτικά της οδού Ζαλόγ-

γου και νοτίως της οδού Κολοκοτρώ-

νη. Αυτή η περιοχή δουλεύτηκε τέσ-

σερα χρόνια με πολλαπλές ζεύξεις

και τοποθετήσεις πιεσομηχανικών

βαλβίδων μικρών διαμέτρων με τους

αντίστοιχους διακόπτες ροής (βά-

νες).

Αυτή την εποχή παρουσιάζεται μια

αλματώδης ανοικοδόμηση πολυκα-

τοικιών περιφερειακά σε αυτήν την

περιοχή.            

Οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγρα-

φές ΕΥΔΑΠ) ήταν 3atm στο ισόγειο

της πολυκατοικίας. Τι υπήρχε τότε;

Ούτε 0,5atm. Οι κατασκευαστές τρά-

βαγαν τα μαλλιά τους, για την τεχνι-

κή ανεπάρκεια του δημοτικού δικτύ-

ου.

9) Οταν εφαρμόσαμε την επέκταση

του σχεδίου πόλης του 1932, στη βό-

ρεια πλευρά του Δήμου, μαζί με την

οδοποιία αναπτύξαμε καινούριο δί-

κτυο ύδρευσης με προδιαγραφές Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.

10) Αναπτύξαμε τρία νέα αντλιοστά-

σια στο βόρειο δίκτυο του Δήμου για

να ικανοποιήσουμε τα υψώματα.

Εδώ, θέλω θεσμικά εκ μέρους του

Δήμου να εκφράσω την ευγνωμοσύ-

νη μας προς τους κύριους Αγαμέμνο-

να Παπαμιχάλη και Ιωάννη Κοτζιά,

συμπολίτες μας που παραχώρησαν

ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ένα τμήμα του ακινή-

του τους για την εγκατάσταση

αντλιοστασίων.

11) Μέχρι σήμερα που βλέπετε την

αντικατάσταση του παλαιού δικτύου

της πόλης, έχουν αντικατασταθεί πά-

νω από 15km νέο δίκτυο με όλες τις

νέες συνδέσεις, με τα υλικά τελευ-

ταίας τεχνολογίας.

12) Οργανώσαμε τις αποθήκες υλι-

κών ύδρευσης και καταργήσαμε την

πολυποικιλότητα του υδραυλικού δι-

κτύου του Δήμου που ήταν και τεχνο-

λογικά ξεπερασμένες και οικονομικά

πολυδάπανες. 

13) Νέες επεκτάσεις αγωγών στο βό-

ρειο τμήμα του δικτύου για να υπο-

στηριχθούν οι εκπαιδευτικές μονάδες

ΓΕΙΤΟΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΗ, ΔΥΟ ΓΗΡΟΚΟ-

ΜΕΙΑ και ΑQUA-DOME, όπως και η

νοσηλευτική μονάδα στον Καρελά

“Φιλοκτήτης”, έγιναν σ’ όλη αυτή την

περίοδο, κυρίως στους βασικούς κορ-

μούς του δικτύου.

14) Κατασκευάσαμε τον αγωγό ζεύ-

ξης από το Κούπι ΕΥΔΑΠ μέχρι την

Αλωνίστρα Φ200, 24atm μήκους 2km

για να συνδέσουμε τις λήψεις της

ΕΥΔΑΠ απευθείας. 

Στο δημοτικό δίκτυο της Λ. Κορωπί-

ου-Βάρης, στο οποίο είχαμε την επο-

πτεία ως Δήμος και μέσω της ΕΥΔΕ-

ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ υπό τον κο Κα-

πόνη πετύχαμε το μέγιστο των απαι-

τήσεων για την ικανοποίηση του δη-

μοτικού δικτύου ύδρευσης.

15) Στο νότιο τμήμα αναπτύξαμε στη

θέση “Μπαράκου” νέο δίκτυο με δική

του λήψη, εδραιώνοντας ακόμη πε-

ρισσότερο τη νομή και κατοχή της

επικράτειας του Δήμου στη συγκεκρι-

μένη περιοχή.  

16) Στο νότιο τμήμα του δικτύου

υπήρχαν 4 λήψεις του δημοτικού δι-

κτύου από την ΕΥΔΑΠ, τις οποίες αυ-

ξήσαμε σε οκτώ συν δύο συνεπίκου-

ρες του νοτίου τμήματος, που η μία

προέρχεται από το βόρειο τμήμα του

Δήμου.

Χωρίσαμε την περιοχή σε οκτώ  το-

μείς υδροδότησης, ανάλογα με το γε-

ωγραφικό ανάγλυφο της καθεμίας.

Εχουν σχεδιαστεί 3

ακόμη αντλιοστάσια

Έχουμε σχεδιάσει την τοποθέτηση

τριών επιπλέον αντλιοστασίων (το

ένα βρίσκεται υπό δημοπράτηση) και

επίσης εγκατάσταση νέων τροφοδο-

τικών αγωγών για να ενισχυθούν 2-3

περιοχές με υψώματα, όπου παρατη-

ρούνται δυσλειτουργίες. Επάρκεια

ύδατος υπάρχει. Τώρα δουλεύουμε

τη διατήρηση της επάρκειας, κατά

την  αρχή των συγκοινωνούντων δο-

χείων, στο υπάρχον δημοτικό δίκτυο

ύδρευσης από τον Αγ. Δημήτριο μέ-

χρι την Σκάρπιζα.

Εργα 6 δις δραχμές 

στην ύδρευση
Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπά-

νω μέχρι σήμερα ο Δήμος δαπάνησε

περίπου 6.000.000.000 (6δις) δραχ-

μές, δηλαδή 18.000.000€ και συνε-

χίζει.

Διότι το υδραυλικό δίκτυο είναι ένας

ζωντανός οργανισμός, που πρέπει

συνεχώς να συντηρείται και να

εμπλουτίζεται με νέες τεχνολογίες,

έτσι ώστε να διατηρήσουμε σε υψη-

λά επίπεδα την ποιότητα και τις συν-

θήκες της  καθημερινής  διαβίωσης

των πολιτών.

Προσωπικά, αλλά και ως Δήμος, θέλω

να εξάρω και να ευχαριστήσω το προ-

σωπικό των υπηρεσιών ύδρευσης του

Δήμου, την τεχνική υπηρεσία καθώς

και τις υπηρεσίες  προμηθειών και οι-

κονομικών,  για την επαγγελματική

τους επάρκεια και το υψηλό αίσθημα

ευθύνης που επέδειξαν κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στον καλόπιστο πολίτη-δημότη να

τον διαβεβαιώσω ότι η εντολή που

έδωσε με την ψήφο του υπηρετείται

με το υψηλότερο αίσθημα ευθύνης. 

Στον κακόπιστο και στον μίζερο,

μπορεί να ελέγξει του λόγου μου το

αληθές, ελεύθερα απευθυνόμενος

στις υπηρεσίες του Δήμου για να

ενημερωθεί. 

Και δηλώνω δημόσια, όποια καλύτε-

ρη πρόταση εφικτή και εφαρμόσιμη

υπάρχει, να την εφαρμόσουμε για το

κοινό καλό. Το καλύτερο είναι

εχθρός του καλού...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

του Γεωρ. και της Δεσπ.  

δημοτικός σύμβουλος

Εργα που δεν “μιλούν”, αλλά ανακουφίζουν

Το δίκτυο ύδρευσης στο Κορωπί στο “μικροσκόπιο”!
Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας, διαμαρτυρίες συμβούλων για την
ποσότητα νερού που φθάνει σε ορισμένες περιοχές της Αγίας Μαρίνας κυρίως.
Θεωρήσαμε σκόπιμο, να ρωτήσουμε τον “ειδικό” δημοτικό σύμβουλο Γιάννη
Γκίκα του Γ. και της Δ. που είχε τον τομέα της ύδρεσης, να μας ενημερώσει για
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και σε τι βαθμό έχει επάρκεια η
πόλη. Μας απάντησε και τα παραθέτουμε.

Υδροληψίες για έλεγχο υπόγειων υδάτων

αποφάσισε η Νομαρχία

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας  και του Τμήματος Γεωλο-

γίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, για τη συνέχιση των ελέγχων ποιότητος των υπόγειων νερών και

των πιθανών πηγών ρύπανσης του φρεατίου και καρστικού υδροφορέα στην

ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, ύψους 41.650 ευρώ. 

Η  προγραμματική αυτή σύμβαση αποτελεί συνέχεια της σύμβασης που υπε-

γράφη το 2007 και αφορούσε τον έλεγχο ποιότητας των υπόγειων νερών και

των πιθανών πηγών ρύπανσης στο Κορωπί και στην ευρύτερη περιοχή των

Μεσογείων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα και η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει εκτός των

δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων σε ήδη επιλεγμένες υδροληψίες,

την χωροθέτηση και νέων σημείων δειγματοληψίας ύδατος στην ευρύτερη

περιοχή των Μεσογείων για τον έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών

και των πιθανών πηγών ρύπανσης.  
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FORCE SECURITY

Φύλαξη - Συνοδεία

Συναγερμοί - Κλειστά Κυκλώματα

Πατρόλ όλο το 24ωρο

Υπεύθ. Επικοινων.: κ. Πάρις Τηλ.: 6941669930

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

Αγ. Τριάδος 8, Παιανία Τηλ.: 2130328106 - 6979724934

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - Bαψίματα, Μερεμέτια

εργασία ποιότητας - Φιλικές τιμές

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θεατροχορευτική παράσταση του

Πολιτιστικού Συλλόγου Πικερμίου και των Τμημάτων του Παραδο-

σιακών χορών, στις 24 Ιουνίου, (θέατρο εκπαιδευτηρίων ΚΩΣΤΕΑ-

ΓΕΙΤΟΝΑ στην Παλλήνη). Χοροδιδάσκαλος είναι ο Αλ. Καφέζας.  

Η παράσταση του Συλλόγου, με αφορμή την εορτή του Αη-Γιαννιού

του Κλήδονα, επιχειρεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή,  όπως μοναδικά

επί χιλιετίες βιώνουν οι Έλληνες, να γνωρίσει στους νέους και να

υπενθυμίσει στους μεγαλύτερους ήθη και έθιμα των Ελλήνων. 

Η φετινή παράσταση ήταν αφιερωμένη στον παραδοσιακό γάμο. Οι

100 χορευτές του Συλλόγου, από μαθητές του Δημοτικού έως ενή-

λικες, εμφάνισαν συμπυκνωμένα τον πλούτο της γνήσια λαϊκής, Ελ-

ληνικής παράδοσης.

Μέσα σε μία πανδαισία χορών από όλη την Ελλάδα, οι χορευτές –

ηθοποιοί, με το κέφι και το μεράκι τους φορώντας στολές από διά-

φορες περιοχές της Ελλάδας και της Καππαδοκίας, αναβίωσαν τον

πολιτισμό.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κυριάκος Κόκκινος, στον χαιρετισμό

του, προέβαλλε δύο καίρια στοιχεία: 

«Της παράδοσης ως της ζωογόνου πηγής πολιτισμού, μέσα από την

οποία ανακαλύπτουμε την πηγή της προέλευσής μας, τις ιδιαιτερό-

τητές μας ως λαού, αποκρυπτογραφούμε την πορεία μας ως Ελλή-

νων στην ιστορία και τον κόσμο, η οποία υπό αυτή την έννοια απο-

τελεί ένα αναγκαίο στοιχείο αυτογνωσίας, που χαρακτηρίζεται από

μία παγκόσμια μοναδικότητα, εμφανή στην πολυποικιλία ήχων και

μουσικής, κίνησης και χορών, χρωμάτων και ενδυμασιών, αρχιτεκτο-

νικής, ηθών και εθίμων και της τέχνης, υπό διάφορες μορφές της,

άλλοτε ως χορού, άλλοτε ως τραγουδιού, άλλοτε ως θεάτρου”. 

Σ.Σ. Εμείς να ευχηθούμε να επαναληφθεί ακόμα καλύτερα του χρό-

νου και να μεταφέρουμε την λύπη ορισμένων αναγνωστών μας που

φέτος δεν πραγματοποιήθηκε η γιορτή του Αη - Γιαννιού του Κλήδο-

να - με τις φωτιές - στη Βούλα. Ελπίζουμε του χρόνου να ξανανά-

ψουν οι φωτιές. 

Αναβίωσαν ελληνικά έθιμα στο Πικέρμι

“Ξεδίψασαν” τα δεντράκια

στο Πάνειο Ορος
Με επιτυχία στέφθηκε η εκστρατεία του  Δήμου Καλυβίων,

σε συνεργασία με τον σταθμό ΣΚΑΙ, για το πότισμα των

δενδρυλλίων που φυτεύτηκαν καθ’ όλη  τη διάρκεια του

χειμώνα στο Πάνειο Όρος την περασμένη Κυριακή 28/6. 

Από το Δημαρχείο Καλυβίων οι εθελοντές  μεταφέρθηκαν

με λεωφορεία του Δήμου στους πρόποδες του Πάνειου

Όρους..
Στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Ελ-

λήνων Ραδιοερασιτεχνών, η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών

ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 4Χ4, οι Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού (Ομάδα Νέας Σμύρνης), ο Σύλλογος Προστασίας και Πε-

ρίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, η Περιβαλλοντική Εταιρεία «ΕΛ-

ΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ», η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας

Κουβαρά, η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Καλυβίων, εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι και

φορείς της περιοχής, κάτοικοι του Δήμου αλλά και πολίτες – εθε-

λοντές από όλη την Αττική. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών  Θανάσης Μπού-
ρας βρέθηκε στο Πάνειο Ορος, στην εξόρμηση
ποτίσματος του Δήμου Καλυβίων.

Εκλεκτή Παράσταση χορού από όλες τις ηλικίες, έδωσε η σχολή Ρομανώφ της Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας, στο  αμφιθέατρο των
εκπαιδευτηρίων "Νέα Γενιά Ζηρίδη", που προσφέρθηκε ευγενικά.

“Πολιτισμός, Τέχνες και Παράδοση”
Έκθεση  Επιμορφωτικών  Προγραμμάτων ΝΕΛΕ  Αν.  Αττικής

Στις  26 & 27 Ιουνίου, διοργανώθηκε από τη Νομαρχία  στην Κάντζα Παλλήνης

2μερο εκδηλώσεων με  τίτλο – Πολιτισμός, Τέχνες και Παράδοση.

Στο  2μερο παρουσιάστηκε Έκθεση Έργων των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

ΝΕΛΕ για την επιμορφωτική περίοδο 2009 από μια σειρά Δήμους και Κοινότη-

τες της Ανατ. Αττικής με πλούσιο έργο. 

Παράλληλα με τα εκθέματα πραγμα-

τοποιήθηκε συναυλία με τραγούδια

του Μάριου Τόκα, με παραδοσιακά

τραγούδια και χορούς.

Εντύπωση προκάλεσε το περίπτερο του

Δήμου Αγ. Στεφάνου, όπου εκτέθηκαν τα

έργα των συμμετεχόντων στα Προγράμ-

ματα του Δήμου. Πολύς κόσμος δοκίμασε

τα εδέσματα, που παρασκεύασαν οι συμ-

μετέχοντες στο πρόγραμμα Μαγειρικής –

Ζαχαροπλαστικής.

Το περίπτερο επισκέφθηκε η βουλευτής

Αττικής του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπού-

λου και ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής.

Την όλη φροντίδα της οργάνωσης και παρουσίασης του περιπτέρου του Δήμου

Αγ. Στεφάνου είχε η Χριστίνα Ντάου.

Εντυπωσιακά κοφτά και χειροτεχνήματα στο
περίπτερο του Δήμου Αγ. Στεφάνου
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Parking Σκαφών στο Κίτσι Κορωπίου

Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Αγία Μαρίνα και τη Βάρκιζα,

με εύκολη πρόσβαση. Άνετος, φυλασσόμενος χώρος με χαμηλό

κόστος στάθμευσης. Δεχόμαστε σκάφη όλων των μεγεθών.

Προσφορά: Δώρο ο 1ος μήνας parking

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2299-778788 / 6975-467816

Web: www.parking-skafon.com

“Μουσών Θερίσματα” με το Καλλιτεχνικό

Γυμνάσιο-Λύκειο Γέρακα

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Νεολαίας του Δήμου Γέρακα και ση-

ματοδοτώντας τη λήξη του, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο, η μουσικοθεατρική εκδήλωση-παράσταση “Μουσών Θερίσμα-

τα” από τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Γέρακα. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αποσπάσματα γνωστών θεατρικών έργων, μονό-

πρακτα, απαγγελία ποιημάτων και μουσικοχορευτικά δρώμενα, δοσμένα μέσα

από την καλλιτεχνική ματιά και έμπνευση των μικρών πρωταγωνιστών.

ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής, για τρίτη χρονιά πραγματο-

ποίησε την καθιερωμένη συνάντηση των μελών του στον κήπο των γραφείων του συλ-

λόγου, προκειμένου να αποχαιρετίσουν τον χειμώνα και να ευχηθούν καλό καλοκαίρι.

Οι κυρίες του συλλόγου έδειξαν για άλλη μια φορά τις Μικρασιάτικες μαγειρικές και ζα-

χαροπλαστικές τους ικανότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μεγάλη ποικιλία

φαγητών και γλυκισμάτων.

Μικρασιάτικη μουσική, χο-

ρός, φαγητό και κρασί, δημι-

ούργησαν μια πολύ ωραία

ατμόσφαιρα.

Ο Μικρασιατικής καταγωγής

μαέστρος της μπάντας του

Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Φώντας Τζανίνης, έκανε την

έκπληξη της βραδιάς, όταν

εμφανίστηκε  με  την ορχή-

στρα του και έπαιξαν τραγού-

δια  που ενθουσίασαν το κοι-

νό. 

7o MΕΣΟΓΕΙΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΠΗ στο Κορωπί
Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση

Τo   7ο   Φεστιβάλ  Χορωδιών Κ.Α.Π.Η Μεσογείων  πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυρια-

κή στο Κορωπί με τη συμμετοχή χορωδιών των ΚΑΠΗ από τους Δήμους Χολαργού, Σπάτων,

Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Αρτέμιδας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι δήμαρχοι Σπάτων και Κορωπίου, όπου ο Θ. Αθανασόπου-

λος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Παρευρέθηκαν επίσης οι νο-

μαρχιακοί σύμβουλοι Θ. Γρίβας και Π. Ασπραδάκης και πολλοί

δημοτικοί σύμβουλοι. H αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ελένη Ταξίδη μετά το τέλος της εκδήλωσης  ευχαρίστησε τα μέ-

λη του ΚΑΠΗ Κορωπίου αλλά και των κυττάρων Αγίας Μαρίνας

και Κιτσίου και δήλωσε ότι είναι παρούσα σε κάθε προσπάθειά τους. Μαέστρος και μουσικός η

Σταυρούλα Εφραιμίδου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η Ιωάννα Λιοδάκη. 

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Θ. Γρί-
βας συζητάει με τον Δήμαρχο Θ.
Αθανασόπουλο και δίπλα του ο δή-
αμρχος Σπάτων Θ. Τούντας.
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Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αν. Ατ-

τικής, έχοντας ως στόχο την δια βίου εκ-

παίδευση και κατάρτιση των ενήλικων πο-

λιτών,  κατά τη διάρκεια της φετινής εκ-

παιδευτικής χρονιάς, υλοποίησε στο ΣΔΕ

Παλλήνης το επιμορφωτικό πρόγραμμα

«Δημιουργία τοπικής εφημερίδας» διάρ-

κειας 25ωρών. 

Εκπαιδευόμενοι του προγράμματος ήταν

οι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαι-

ρίας Παλλήνης.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγμα-

τοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο

Διεθνές Δίκτυο Μέσων (Κυλινδρικό Τυπο-

γραφείο στο Κορωπί, 24/02/09), προκειμέ-

νου να ξεναγηθούν στο χώρο και να ενη-

μερωθούν για τη διαδικασία έκδοσης και

εκτύπωσης μιας εφημερίδας.

Είχε προηγηθεί επίσκεψη και ενημέρωση

των εκπαιδευομένων, από εκπρόσωπο της

εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗ”  κατά τη διάρκεια

μαθήματος.

Εντυπώσεις εκπαιδευομένων:

«.....ήταν πραγματικά μια πρωτόγνωρη
εμπειρία για εμάς γιατί μας δόθηκε η δυ-
νατότητα να δούμε από κοντά πως εκδί-
δεται μια εφημερίδα. Οι γνώσεις που πή-
ραμε από το πρόγραμμα αυτό ήταν πολύ-
τιμες και απαραίτητες για την οργάνωση
και έκδοση της δικής μας σχολικής εφη-
μερίδας. Ευχαριστούμε πολύ το ΚΕΕ
Αν.Αττικής και την εκπαιδεύτριά του, κα

Καραγιάννη Ελένη για την προσφορά
τους αυτή».

Τα κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

(Κ.Ε.Ε.) είναι δομές της Γενικής Γραμμα-

τείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου

Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. 

Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο Διαρ-

κούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθη-

σης και συγχρηματοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημό-

σιο (επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευ-

ση και Δια Βίου Μάθηση- ΕΣΠΑ).

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την ενημέρω-
ση των μαθητών στο ΣΔΕ Παλλήνης. 

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αν. Αττικής

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», που εδρεύει στη

Βούλα, έχει αναπτύξει μία πλούσια δράση σε κοινω-

νικό και εθελοντικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα.

Πρόσφατη δράση του το κοινωνικό πρόγραμμα με εί-

δη πρώτης ανάγκης που αφού τα

συγκεντρώσει και τα διαχωρίσει

τα προωθεί σε Ιδρύματα Κοινωνι-

κής  Πρόνοιας, άστεγους, οικογέ-

νειες με οικονομικά και άλλης φύ-

σεως προβλήματα. 

Αρχές Ιουνίου, έφυγε μία μεγάλη

ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία

ξεπερνούσε τα 40 κιβώτια με διά-

φορα είδη.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου «Νέοι

Ορίζοντες Φιλίας» Γιώργος Δρί-

τσας τόνισε την αξία και τη σημα-

σία του πραγματικού εθελοντι-

σμού, των ανιδιοτελών προσπα-

θειών των νέων ανθρώπων για

ένα καλύτερο αύριο και δήλωσε

ότι η κοινωνική προσφορά του

Ομίλου θα συνεχιστεί ώστε να

απαλύνει τον πόνο όσων αντιμε-

τωπίζουν ανάλογης φύσης προ-

βλήματα.  

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» σε δράση προσφοράς

Ενδιαφέρουσα πρόταση Ενα μεγάλο παρών έδωσε ο Ομιλος “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας” στις πρό-

σφατες πυρκαγιές στην Ανω Γλυφάδα και Βούλα που έκαψαν εκατοντάδες στρέμματα πρασίνου.

Ενδιαφέρουσα ακούγεται η πρόταση του προέδρου Γ. Δρίτσα για συγκρότησης εκπαιδευμένης «Ομάδας

Άμεσης Επέμβασης για την Πολιτική Προστασία και την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος», την οποία

μάλιστα ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει σύντομα ο Όμιλος.

Οι κάτοικοι των περιοχών

Ωρωπού, Μαλακάσας και

Αυλώνα δεν έχουν σταμα-

τήσει να διεκδικούν ελεύθε-

ρους δρόμους, χωρίς διόδια

για να πηγαίνουν καθημερι-

νά στα σπίτια τους και στις

δουλειές τους.

Ετσι και την περασμένη

εβδομάδα συγκενρώθηκαν

για άλλη μια φορά και εξέ-

δωσαν ψήφισμα, κατά των

διοδίων και καλούν όλους

τους πολίτες να αντιδρά-

σουν. Γράφουν μεταξύ άλ-

λων:                      

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ όπως και

όλοι οι κάτοικοι της Βόρει-

ας Αττικής, με τα δρομολο-

γημένα σχέδια του ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ, που μέσω της ιδιωτικής

εταιρείας στην οποία έχει

εκχωρηθεί η κερδοσκοπική

εκμετάλλευση της Εθνικής

οδού Αθηνών-Λαμίας, άρχι-

σε να κατασκευάζει ΝΕΑ

ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ στο κόμβο Μα-

λακάσας και στον κόμβο

του Αυλώνα, καθώς και σε

Βαρυμπόμπη και Αγ. Στέφα-

νο. 

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ γιατί οι κά-

τοικοι και οι εργαζόμενοι

της περιοχής μας, που

έχουμε χρυσοπληρώσει την

Ε.Ο., τόσο από τη φορολο-

γία όσο και από τα πανάκρι-

βα διόδια , που τόσα χρόνια

πληρώνουμε, καλούμαστε

να ξαναπληρώσουμε για

έργα που το κράτος είχε και

έχει υποχρέωση να κατα-

σκευάσει και να τα παρέχει

δωρεάν στους πολίτες.  

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντο-

να, γιατί αυτό θα επιβαρύ-

νει περισσότερο το εισόδη-

μα των κατοίκων της ήδη

υποβαθμισμένης από την

αδιαφορία του κράτους  πε-

ριοχής μας, όπως και των

όμορων περιοχών και των

εργαζομένων, που χρησιμο-

ποιούν την Ε.Ο.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δεν θα

δεχτούμε το ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

που μας  επιβάλλεται.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση

διακοπή των εργασιών στον

κόμβο Μαλακάσας και Αυ-

λωνα και την αποκατάστα-

ση του φυσικού τοπίου από

την καταστροφή που έχει

συντελεστεί.

ΖΗΤΑΜΕ να κατασκευα-

στούν άμεσα όλοι οι παρά-

δρομοι της Εθνικής οδού,

να επισκευαστούν τα επι-

κίνδυνα τμηματά τους και

να καταργηθούν οι συμβά-

σεις παραχώρησης του οδι-

κού δικτύου σε ιδιώτες.

Η νομαρχιακή σύμβουλος

Ιωάννα Στεργίου έχει κατ’

επανάληψιν φέρει το θέμα

στο Νομαρχιακό Συμβού-

λιο, και το Ν.Σ. συμπαρίστα-

ται με ομόφωνες αποφά-

σεις του στους κατοίκους

της περιοχής.

Ο Ντίνος Βρεττός

ερωτά στη Βουλή

Ακόμη ο βουλευτής Ντίνος

Βρεττός επανήλθε με νέα

ερώτηση στη Βουλή για το

θέμα επισημαίνοντας ότι οι

δύο νέοι σταθμοί θα επιβα-

ρύνουν τους περίπου

100.000 κατοίκους που

ζουν ή εργάζονται στην Βο-

ρειοανατολική Αττική. 

Φορείς της αυτοδιοίκησης,

συλλογικοί τοπικοί φορείς

και κάτοικοι ζητούν να μην

προχωρήσει η κατασκευή

και η λειτουργία των νέων

σταθμών διοδίων στην Μα-

λακάσα και Αυλώνα.

ΟΧΙ  ΣΤΑ  ΝΕΑ  ΔΙΟΔΙΑ 
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Παρασκευή 26 Ιουνίου,  Παγκόσμια Ημέρα κατά των

Ναρκωτικών,  στο Κορωπί πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση ενημέρωσης που οργάνωσαν ο  Δήμος Κρω-

πίας, το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων

ατόμων) - Στροφή και το Γραφείο Παροχής Κοινωνι-

κών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης και των δράσεων

του Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών έκαναν οι κοινωνιολόγοι Αντιγόνη Γρίβα

και Μαρία-Ελένη Παπαμιχάλη (φωτο), οι οποίες και

αναφέρθηκαν με σύντομο και περιεκτικό τρόπο στις

δράσεις του Γραφείου και στην συμβολή του στην

καταγραφή και ανάδειξη των σύνθετων κοινωνικών

προβλημάτων,  που απασχολούν ένα μέρος  των πο-

λιτών του Κορωπίου. 

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος κατά τον

σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον εφησυ-

χασμό και την σχετική αδιαφορία των φορέων, αλλά

και μέρους των κοινωνιών στο βαθμό, που δεν δημο-

σιοποιείται το μέγεθος του προβλήματος. 

Για το Κορωπί είπε ότι όσο αυξάνει ο αριθμός των
κατοίκων του αυξάνει και το πρόβλημα, τόνισε. Επέ-

στησε την προσοχή στη ηλικιακή κατανομή της πρώ-

της επαφής με τις ουσίες (συνεχώς μικραίνει ο μέ-

σος όρος της πρώτης χρήσης στα 16.5 χρόνια!).

Υποστήριξε ότι η οικογένεια και γενικά οι γονείς

πληρώνουν  το τίμημα της λεγόμενης «αυθεντίας»

από πλευράς γονιών και δασκάλων κατά την περίο-

δο της εφηβείας του παιδιού. 

Έκανε έκκληση στους γονείς, να απασχολούν τα

παιδιά τους σε διάφορες δραστηριότητες και να

αφιερώνουν χρόνο σ’ αυτά.  

Τέλος,  ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και ιδιαί-

τερα τις Α. Γρίβα και Ε. Παπαμιχάλη,  που εδώ και 1.5

χρόνο  προετοιμάζουν με οργανωμένη και συστημα-

τική  δουλειά τη δημιουργία μόνιμης δημοτικής κοι-

νωνικής δομής, που γενικό στόχο της έχει την δημι-

ουργία μιας μεγάλης αλυσίδας κοινωνικής υποστήρι-

ξης και αλληλεγγύης και ειδικότερο την  ψυχολογι-

κή και συμβουλευτική υποστήριξη ομάδων, που αντι-

μετωπίζουν σύνθετα κοινωνικο-οικονομικά ή άλλα

προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ – Στροφή Σοφία Μιχαλο-

μανωλάκη και η Α. Σωτηροπούλου μαζί με δύο εφή-

βους που συμμετέχουν στα προγράμματα της Στρο-

φής μετέφεραν τις βιωματικές τους εμπειρίες. 

Το μήνυμα των εφήβων  συγκίνησε το ακροατήριο,

που τους καταχειροκρότησε.

Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών στο Δήμο Κρωπίας βρίσκεται στην οδό

Ανδρούτσου 5, Τηλ. Επικοινωνίας : 210-60 26 441

Ε-mail : dkyykoropi1@yahoo.gr 

Ώρες υποδοχής :Δευτέρα–Παρασκευή 08: 00-14: 00

Τηλεφωνική γραμμή 1145 – www.kethea.gr 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εκδήλωση ενημέρωσης & γνώσης στο Κορωπί

Συγκίνησαν τα παιδιά της Στροφής.

Ο Σύλλογος Κορωπίου ΑΜΕΑ «Αγάπη & Ελπίδα»,  πραγματοποίησε μία διαφορετική προ-

σέγγιση της αυτόνομης διαβίωσης των παιδιών, σε μια εκδρομή στην Υδρα, χωρίς τους

γονείς. Οκτώ παιδιά, μια ομάδα, με τους συνόδους τους  έτυχαν θερμής υποδοχής από

το Δήμο της Ύδρας, τους  εκπρόσωπους της εκκλησίας και από κατοίκους. 

Η απουσία τροχοφόρων ενθουσίασε τα παιδιά και διευκόλυνε τις μετακινήσεις τους ενώ

τα αξιοθέατα και τα μνημεία,  που επισκέφτηκε η ομάδα συνέθεσαν μια διαφορετική

εμπειρία.  Η επιτυχής αυτή εμπειρία της εκδρομής και η διαβίωση της ομάδας θα βοηθή-

σει στην πραγματοποίηση και άλλων τέτοιων ταξιδιών. 

Ο σύλλογος Γονέων –Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με ειδικές ανάγκες Κορωπίου «Αγά-

πη & Ελπίδα» ιδρύθηκε το 2005 και λειτούργησε τον Ιανουάριο του 2006 με σκοπό τη δη-

μιουργία δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών για τα παιδιά. Αρ-

χές  του 2008 ξεκίνησε αθλητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Α.Ο. του Δήμου. Επί-

σης πραγματοποιούνται προγράμματα παραδοσιακών χορών και μουσικοκινητικής αγω-

γής. Τηλ. Επικοινωνίας : 6977 87 28 15

Ημιαυτόνομη διαβίωση στην Ύδρα

με την  “Αγάπη και Ελπίδα” Κορωπίου
Με τη νέα σχολική χρονιά, οι μικροί μαθητές θα αρχίσουν με μεγαλύτερο κέφι

το σχολείο, αφού θα μπουν σε ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονο σχολείο, που θα

είναι έτοιμο, αν όλα πάνε καλά το Σεπτέμβρη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνης Ντούνης που το επισκέφθη-

κε (ως ειδικός) την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Μακιλιάρι Αγ. Μαρίνας

εξέφρασε την  ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου και για τις διαμορ-

φώσεις των αθλητικών υπαίθριων εγκαταστάσεων. Όπως δήλωσε το νέο σχο-

λείο, απαίτηση πολλών ετών των δημοτών μας,  θα είναι το καλύτερο στην ευ-

ρύτερη περιοχή και κόσμημα για το Κορωπί και τις νέες οικογένειες που έχουν

εγκατασταθεί στην Αγ. Μαρίνα.  

Η Αγία Μαρίνα αποκτάει το σχολείο της
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Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών

στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 (Παιανία –

Σπάτα – Λούτσα) τμήμα: Παιανία - Σπάτα» θα γί-

νουν εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης,

κατασκευή οδοστρωσίας και κρασπεδόρειθρων

στην οδό Αγίου Θωμά, στην εντός σχεδίου πε-

ριοχή του Δήμου Παιανίας, από την Πέμπτη

25/06/09 έως την 30-07-2008.

Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από συνεννόη-

ση με το ΥΠΕΧΩΔΕ, την Τροχαία και τον Δήμο

Σπάτων, ως εξής:

• Εκτροπή της κυκλοφορίας της οδού Αγίου Θω-

μά στο ρεύμα προς Αττική Οδό μέσω των οδών

Αγίου Αθανασίου και Ιωάννη Γ. Σιδέρη.

• Κατάληψη του μισού οδοστρώματος και μονο-

δρόμηση της οδού Αγίου Θωμά, από την οδό

Αγίου Αθανασίου μέχρι την οδό Ιωάννη Γ. Σιδέ-

ρη και καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας

σε σαράντα (40) χλμ/ώρα.

• Καθορισμός ως οδού με προτεραιότητα της

οδού Αγίου Θωμά έναντι των καθέτων αυτής

οδού.

Η Νομαρχία ζητά την κατανόηση των κατοίκων

και των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυ-

κλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή καθώς και

την τήρηση των ορίων ταχύτητας, της σήμαν-

σης και των υποδείξεων της Τροχαίας για την

ασφαλή διέλευση των οχημάτων και για την

αποφυγή της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας.

Εργα στην Παιανίας – Σπάτα – Λούτσα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συντήρηση  Λ. Βάρης-Κορωπίου

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  η σύμβαση με τον ΕΔΕ Γ. Μα-

μάκο, ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, του έργου «Συντήρη-

ση τμήματος της συνδετήριας οδού μεταξύ Λ. Βάρης-Κορω-

πίου διαμέσου της παράκαμψης Κορωπίου και του Α/Κ Αττι-

κής Οδού», προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ. 

Ετσι, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης, συ-

ντήρησης και οδοστρωσίας του τμήματος από την συμβολή

της Λ. Βάρης-Κορωπίου με την Λ. Κορωπίου – Αεροδρομίου

και για 1000 περίπου μέτρα προς το Μαρκόπουλο.

Επιπλέον σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση προ-

βλέπεται να τοποθετηθούν πινακίδες ρυθμιστικές και επι-

κινδύνων θέσεων, αποξήλωση κατεστραμμένων στηθαίων

ασφαλείας και τοποθέτηση νέων σε μήκος περίπου 250μ

καθώς και εργασίες ανύψωσης ή καταβίβασης των φρεα-

τίων όπου απαιτείται.

Παράλληλα ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη διαγράμμι-

σης του δρόμου, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών

θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου

να γίνεται η διέλευση των οχημάτων με ασφάλεια.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες και θα

βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ασφαλείας των διακι-

νούμενων οχημάτων στον κόμβο αυτό.

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  η

σύμβαση με το μελετητικό σχήμα:

«ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ», ανάδοχο

μετά από διαγωνισμό, του έργου

«Οριστική μελέτη διευθέτησης

του ρέματος Κόρμπι από Λ. Βά-

ρης-Κορωπίου μέχρι την εκβολή

του», συνολικού προϋπολογισμού

382.962 ευρώ. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί, στα πλαί-

σια του Γ’ ΚΠΣ, στο Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) με ποσοστό χρηματοδό-

τησης 80% και από εθνικούς πό-

ρους με ποσοστό 20%.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται

να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη

διευθέτησης στο ρέμα Κόρμπι,

από το ύψος της Λ. Βάρης-Κορω-

πίου μέχρι την εκβολή του στην

θάλασσα σε συνολικό μήκος 3 χι-

λιομέτρων.

Επίσης θα εκπονηθούν οι απαιτού-

μενες υποστηρικτικές μελέτες

(περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές,

τεύχη δημοπράτησης κλπ). 

Με το έργο αυτό προωθείται η

αντιπλημμυρική θωράκιση της πε-

ριοχής για την αποτροπή πλημμυ-

ρικών φαινομένων που την πλήτ-

τουν ιδιαίτερα την χειμερινή πε-

ρίοδο. 

Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωσή

του θα αρθεί η αναστολή οικοδο-

μικών εργασιών στην ευρύτερη

περιοχή Κόρμπι.

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκλη-

ρωθεί σε 10 μήνες.

Σ.Σ. Χρόνια το  ακούμε αλλά δεν
το έχουμε δει. Φαίνεται όμως
πώς “μπήκε το νερό στ’ αυλάκι”
και θα μείνει μέσα σ’ αυτό αφού
θα θωρακιστεί το ρέμα και δεν θα
έχουμε τις πλημμύρες αυτές που
κάθε τόσο έχουμε αποτυπώσει με
το φακό μας και ταλανίζουν τους
πολίτες συχνότατα.

Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι
“Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι”

Σύμφωνα με την εθνική και

κοινοτική νομοθεσία και με-

τά από σχετική εγκύκλιο

του υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

οι ενδιαφερόμενοι αμπε-

λουργοί της Ανατολικής

Αττικής που θέλουν να

ενταχθούν στο πρόγραμμα

της οριστικής εγκατάλει-

ψης αμπελώνων (πριμοδό-

τηση εκρίζωσης) για την

αμπελοοινική περίοδο 2009

– 2010, μπορούν να υπο-

βάλλουν αίτηση ένταξης

μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

2009.

Για την ένταξή τους στο

πρόγραμμα ο ενδιαφερόμε-

νοι παραγωγοί ή οι νόμιμοι

εκπρόσωποί τους, υποβάλ-

λουν αιτήσεις/υπεύθυνες

δηλώσεις, στα κατά τόπους

Γραφεία Αγροτικής Ανά-

πτυξης ή στην Διεύθυνση

Γεωργίας της Νομαρχίας

συνοδευόμενες με τα πα-

ρακάτω δικαιολογητικά:

1. Δήλωση αμπελοκαλλιέρ-

γειας στα πλαίσια του Συ-

στήματος Γεωγραφικών

πληροφοριών για το Αμπε-

λουργικό Μητρώο.

2. Δήλωση συγκομιδής για

τις δύο τουλάχιστον αμπε-

λουργικές περιόδους που

προηγούνται της περιόδου

ένταξης στο πρόγραμμα.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης,

στα πλαίσια της ενιαίας ενί-

σχυσης, την περίοδο έντα-

ξης στο πρόγραμμα.

4. Φωτοτυπία των δύο όψε-

ων της αστυνομικής ταυτό-

τητας.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαρι-

στικού της εφορίας ή της

φορολογικής δήλωσης.

6. Παραστατικά κατοχής

των εκτάσεων, δηλαδή τίτ-

λος ιδιοκτησίας ή ακριβές

φωτοαντίγραφο του εντύ-

που Ε9 της δήλωσης φορο-

λογίας εισοδήματος του δι-

καιούχου, στο οποίο να εμ-

φανίζεται το συγκεκριμένο

αμπελοτεμάχιο. 

Στην περίπτωση μισθωμέ-

νων εκτάσεων το συμβο-

λαιογραφικό έγγραφο ή το

ιδιωτικό συμφωνητικό μί-

σθωσης, θεωρημένο από

την αρμόδια ΔΟΥ, στο

οποίο αναγράφεται η τοπο-

θεσία, η έκταση και ο χαρ-

τογραφικός κωδικός του

τεμαχίου. Η διάρκεια της

μίσθωσης δεν πρέπει να εί-

ναι μικρότερη από δέκα

έτη. Σε αυτή την περίπτωση

προσκομίζεται υπεύθυνη

δήλωση σύμφωνης γνώμης

του ιδιοκτήτη για την έντα-

ξή του/των αμπελοτεμα-

χίων στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες μπορείτε να καλείτε

την κ. Μανιού στα τηλ: 213-

2005344  fax 210-6031786.

Πριμοδότηση εκρίζωσης αμπελώνων!
Η Νομαρχία ενημερώνει τι χρειάζεται

Από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρ-

χίας  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υπο-

βολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων νέ-

ων γεωργών για το Μέτρο 1.1.2 (Εγκατά-

σταση Νέων Γεωργών) του Άξονα Προτε-

ραιότητας 1 του Προγράμματος Αγρ. Ανά-

πτυξης της Ελλάδας 2007-2013, λήγει

στις 15 Ιουλίου 2009.

Το Μέτρο 1.1.2 αφορά στην οικονομική

ενίσχυση για την διευκόλυνση της εγκα-

τάστασης νέων γεωργών ηλικίας 18 έως

40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή

επαγγελματική ικανότητα και εγκαθίστα-

νται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργι-

κής εκμετάλλευσης, υλοποιώντας επιχει-

ρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γε-

ωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.1.2 για την

στήριξη των νέων αγροτών της Αν. Αττι-

κής αποτελούσε και αποτελεί πάγιο αίτη-

μα της Νομαρχίας. Αν και η ένταξη 13 ΟΤΑ

στο πρόγραμμα είναι θετική εξέλιξη, το

γεγονός ότι μένουν εκτός πολλές περιο-

χές με σημαντική γεωργική δραστηριότη-

τα και για τις οποίες η Πολιτεία έχει χα-

ρακτηρίσει μεγάλες εκτάσεις τους ως αμι-

γούς γεωργικής καλλιέργειας, αποτελεί

άνιση μεταχείριση για τους γεωργούς που

δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται οι

παρακάτω Δήμοι και Κοινότητες της Ανα-

τολικής Αττικής:

Δήμοι        Κοινότητες

Αναβύσσου Αγ. Κωνσταντίνου

Αυλώνα Βαρνάβα

Καλάμου Γραμματικού

Κερατέας Μαρκόπουλου Ωρωπού

Λαυρεωτικής Παλαιάς Φώκαιας

Μαραθώνος Συκάμινου Ωρωπίων

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι φυσι-

κά πρόσωπα που εγκαταστάθηκαν πρώτη

φορά σαν αρχηγοί γεωργικής εκμετάλ-

λευσης, κατά το δεκατετράμηνο που

προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και για

τους οποίους ισχύουν τα παρακάτω:

• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική

ικανότητα, και δεν έχουν συμπληρώσει το

40ο έτος της ηλικίας τους

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι των άνω περιοχών

της  Ανατολικής Αττικής

• Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει

ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργα-

σία 0,5 ΜΑΕ (μονάδα ανθρώπινης εργα-

σίας)

• Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανό-

τητα ή δεσμεύονται να την αποκτήσουν

εντός 36 μηνών μετά την  ατομική απόφα-

ση έγκρισης

• Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο,

χρονικής διάρκειας 5 ετών

• Αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς

μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

καλείτε στα τηλέφωνα τηλ. 2132005370,

2132005368 και στα κατά τόπους Γραφεία

Γεωργικής Ανάπτυξης 

Για την εγκατάσταση νέων γεωργών
Η Νομαρχία πληροφορεί

Μόλις πριν ένα μήνα έκλεισε το διήμερο εκδηλώσεων της Ενωσης Οινοπαρα-

γωγών Ανατ. Αττικής, με τίτλο “Ανοιχτές πόρτες”, που γινόταν σε συνεργασία

με την Νομαρχία. Σήμερα δημοσιεύουμε (έχουμε ξαναγράψει), τι χρειάζεται για

να ξεριζώσεις τ’ αμπέλια σου και να πριμοδοτηθείς γι’ αυτό, κατ’ επιταγήν του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ε.Ε. βεβαίως!!
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Συμβαίνουν στην Κερατέα

Σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία

από  ιατρικούς φακέλους, στους πε-

ρισσότερους από τους βετεράνους

έχουν καταγραφεί προβλήματα ψυχο-

λογικής φύσης. Επιθετικότητα, σκοτο-

δίνες, μελαγχολία, κατάθλιψη, μανία

καταδίωξης είναι μερικά μόνο από τα

συμπτώματα. Σταχυολογούμε ενδει-

κτικά λίγες μόνο περιπτώσεις από ένα

μακρύ κατάλογο. Χαρακτηριστική εί-

ναι η περίπτωση του Γ.Κ., από τον

Πύργο Ηλείας, τον οποίο φροντίζει η

Εκκλησία. Το μυαλό του έχει «κολλή-

σει» στο 1974. Θυμάται τα πάντα, μέ-

χρι και τον πόλεμο. Από εκεί και μετά

όμως, δεν αναγνωρίζει και δεν θυμά-

ται τίποτε. Πιστεύει ότι βρίσκεται στην

Κύπρο και ότι ο πόλεμος συνεχίζε-

ται… Ο Β., από την Αθήνα, αντιμετω-

πίζει ανά διαστήματα κρίσεις. Έχει μα-

νία καταδίωξης. Πιστεύει ότι κάποιοι

θα τον σκοτώσουν. Είναι σύνδρομο,

που του έμεινε από τον πόλεμο…

Η λίστα των ανδρών της ΕΛΔΥΚ που

μέχρι σήμερα βασανίζονται από προ-

βλήματα, είναι ατελείωτη. Ο Α.Ν. από

το Αίγιο, πέθανε από καρκίνο, ο Γ.Σ.,

από τη Θεσσαλονίκη, από λευχαιμία,

ενώ ο Β.Ε., από την Αθήνα, έπαθε

ανακοπή: η καρδιά του δεν άντεξε τα

χάπια για τα ψυχολογικά προβλήματα

που αντιμετώπιζε λόγω του πολέμου.

Ο Δ.Δ. πέθανε, ύστερα από μακρά νο-

σηλεία σε ψυχιατρική κλινική, ενώ ο

Γ.Κ. μέχρι και την ημέρα του θανάτου

του αντιμετώπιζε ψυχολογικά και άλ-

λα προβλήματα υγείας.

Η αποκάλυψη για την ύπαρξη του

«συνδρόμου της Κύπρου», έγινε από

Αμερικανούς γιατρούς. Βετεράνος

της ΕΛΔΥΚ αναγκάστηκε να μεταβεί

στις Ηνωμένες Πολιτείες για βαρύ

πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

εδώ και αρκετά χρόνια. Χρειάστηκε

να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο

Memorial και η γνωμάτευση των εκεί

γιατρών είναι συγκλονιστική.

Οι θεράποντες ιατροί, αφού κάνουν

τη διάγνωση των προβλημάτων υγεί-

ας, διαπιστώνουν και την αιτία πρό-

κλησής τους. Στην επίσημη γνωμά-

τευση, διαβάζει κανείς, μετά την πα-

ράθεση των προβλημάτων υγείας:

«Όλα αυτά έχουν προκληθεί από τη

συμμετοχή του ασθενούς, προ ετών,

στις εμπόλεμες συρράξεις στην Κύ-

προ και την έκθεσή του σε καρκινο-

γόνα στοιχεία όπλων και βομβών».

Το «σύνδρομο της Κύπρου»

σκορπά το θάνατο

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, όπως φαίνεται, δεν εί-

ναι οι μόνοι που θα πρέπει να ανησυ-

χούν για το «σύνδρομο του Κόλπου»,

τις ασθένειες που προσβάλλουν τους

στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ.

Στην Ελλάδα έρχονται να συγκλονί-

σουν οι αποκαλύψεις για το «σύνδρομο

της Κύπρου», τις ασθένειες που εξολό-

θρευσαν τους Έλληνες που πολέμησαν

στην Κύπρο το 1974… Την επιβεβαίωση

του εφιάλτη έρχονται να δώσουν, έστω

και 31 χρόνια αργότερα, έγγραφα επι-

στημόνων από το Memorial Hospital των

Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γιατροί ανα-

γνωρίζουν ότι καρκίνοι και άλλες βα-

ριές σωματικές και ψυχικές ασθένειες

που παρουσιάστηκαν σε βετεράνους

οφείλονται στη συμμετοχή τους στις

πολεμικές συρράξεις. Και τώρα οι παθό-

ντες ζητούν δικαίωση, παρά το γεγονός

ότι η Πολιτεία αδιαφορεί, όχι μόνο να

τους αποκαταστήσει επαγγελματικά, να

τους παράσχει σύνταξη, αλλά και να

τους περιθάλψει…

Σύμφωνα με  στοιχεία της ΠΕΠΑΚ,

της Ένωσης των πολεμιστών της Κύ-

πρου, μόνο το 15% όσων βρέθηκαν

εκεί το 1974 ζουν σήμερα μια κανονι-

κή ζωή. Οι υπόλοιποι έχουν περάσει

στο περιθώριο ή βασανίζονται από

βαρύτατα προβλήματα υγείας.

Η ΠΕΠΑΚ υπολογίζει ότι το 70% των

ανδρών που πολέμησαν για να απο-

κρούσουν τον «Αττίλα» σήμερα χρει-

άζεται συνεχή θεραπεία, είτε για ψυ-

χολογικά είτε για άλλα προβλήματα

υγείας. Το 5% έχει περιθωριοποιηθεί,

ενώ το 8% πέθανε από καρκίνους και

λευχαιμία. «Άλλοι περιφέρονται από

ίδρυμα σε ίδρυμα, άλλοι έχουν μείνει

φυτά και άλλοι βασανίζονται με άλ-

λους τρόπους», λέει ο πρόεδρος της

Ένωσης Γιώργος Μπαλογιάννης. 

Οι βετεράνοι λένε πως, τώρα που

έχουν την πρώτη επιβεβαίωση στα

χέρια τους, θα δραστηριοποιηθούν.

Θα ζητήσουν τη βοήθεια Ελλήνων και

ξένων επιστημόνων, ξεκινώντας μια

τιτάνια μάχη για να αποδείξουν ότι ο

πόλεμος συνεχίζει να προκαλεί δεινά

και πόνο, ακόμα και δεκαετίες μετά

τη λήξη του. Το ίδιο και η λήθη από

την πατρίδα…

Η αλήθεια είναι ότι οι ΕΛΔΥΚάριοι, οι

οποίοι πολέμησαν στην Κύπρο, συ-

χνά-πυκνά περνούν από ειδικές επι-

τροπές με σκοπό να διαγνωστούν τα

ψυχικά -και όχι μόνο- τραύματά τους

και να λάβουν κάποια σύνταξη ή αρω-

γή από το κράτος. 

Βέβαια, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, οι

επιτροπές κάνουν λόγο για «τυφλά

τραύματα» που δεν ανιχνεύονται!

Ντοκουμέντο: επιπτώσεις των ναπάλμ στους πολεμιστές στην Κύπρο το 1974

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ο ενεργός πολίτης πιο αξιόπιστος

από τον ενεργό πολιτικό

Οι πρόσφατες ευρωεκλογές κατέδειξαν την απαξίωση των πο-

λιτικών κομμάτων στη συνείδηση των ψηφοφόρων. Οι ενεργοί

πολιτικοί απέτυχαν να πείσουν, γιατί οι ενέργειές τους εκδη-

λώνονται με γνώμονα το πολιτικό κόστος και όχι την κοινωνική

ανάγκη. Η δοκιμασμένη συνταγή εκλογικών επιτυχιών με προε-

κλογικές υποσχέσεις και μετεκλογική ανακάλυψη «καμένης

γης» δεν μπορεί πλέον να δελεάσει τους πολίτες, που κρίνουν

τους πολιτικούς σχηματισμούς όχι με αποκλειστική βάση τις

διακηρύξεις, αλλά συνυπολογίζοντας για τον καθένα την πρα-

κτική του στο παρελθόν. Στην κομματική λογική πρυτανεύει το

συμφέρον του κόμματος και όχι η κοινή λογική για την επίλυση

των προβλημάτων.

Από την άλλη πλευρά, το περίφημο «όποιος συλλογάται ελεύ-

θερα, συλλογάται καλά» του Ρήγα Φεραίου έχει πλήρη εφαρ-

μογή στην περίπτωση του ενεργού πολίτη. Ο πολίτης αυτός

ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα, χωρίς όμως να δεσμεύεται

από οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, πολιτικές ισορροπίες ή κομ-

ματική πειθαρχία. Εξετάζει την κατάσταση κατάματα, χωρίς να

επιδιώκει να αποκρύψει δυσάρεστες πτυχές και συνέπειες. Στη-

ρίζει τις αξιολογικές του κρίσεις στην εμπειρία του , στη διεθνή

πληροφόρηση και στην κοινή λογική.

Θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι η ορθή κρίση είναι άχρη-

στη, αφού ο ενεργός πολίτης δεν έχει εξουσία για να υλοποιή-

σει τις απόψεις του. Υπάρχουν όμως απεριόριστες δυνατότητες

κοινωνικών βελτιώσεων, αρκεί να αρχίσουν να ακούγονται ανε-

ξάρτητες φωνές με παρεμφερείς προτάσεις, που θα διαμορφώ-

σουν την κοινή γνώμη. Τότε οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν το

σωστό δρόμο και οι εκλογές θα επιβραβεύσουν την κοινή λογι-

κή και όχι τον πολιτικό καιροσκοπισμό. Η κοινωνία των πολιτών

θεωρεί τη χάραξη πολιτικής πολύ σημαντική λειτουργία, για να

την εμπιστευθεί στα χέρια πολιτικών, που απέδειξαν ότι δεν

έχουν την ικανότητα να δουν πέρα από το πολιτικό τους κό-

στος.

Ν. Δημητρίου 

Ο ηρωικός λοχαγός Σωτ. Σταυριανάκος.
Σκοτώθηκε από πυρά τουρκικού άρματος
στη μάχη του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ,
στις 16/8/74, όταν μόνος εξήλθε από το
όρυγμά του για να το αναχαιτίσει με ένα
πιστόλι και μια χειροβομβίδα!

Δύο εθελοντικές ομάδες στην Κερατέα φυλάνε μέρα νύχτα

να μην ξανασυμβούν τα περυσινά και προπέρσινα γεγονότα

με τις πολλές φωτιές.

Αλλά και η Δημοτική Αρχή φέτος έχει βγάλει αυτοκίνητα που

και αυτά κυκλοφορούν και  ελέγχουν.

Βέβαια πάντα υπάρχουν οι ανόητοι, όπως προ ημερών που

πήγε κάποιος να μας κάψει με την ηλεκτροκόλληση! Τώρα θα

μου πεις, αλλοδαπός ήτανε, ήθελε το μεροκάματο. Αλλά ο

ιδιοκτήτης, δεν πρέπει να ευθύνεται;

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πάντως έχει σκορπισμένα τα οχή-

ματά της σε διάφορα σημεία. Ετσι πιστεύω ότι η Κερατέα εί-

ναι καλά οχυρωμένη από τη φωτιά, όσον αφορά τις δυνάμεις.

3 Ο δρόμος που οδηγεί στις κατασκηνώσεις καλύπτεται από

πεύκα που οι κλάρες τους βρίσκονται πολύ χαμηλά, πάνω

στην άσφαλτο. Καλό θα είναι να κλαδευτούν γιατί και επικίν-

δυνα είναι και κλείνουν το πέρασμα.

Οσο για το Δασαρχείο κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι

με το να βάζεις φρένο σε τέτοιες ενέργειες (όπως έγινε στη

Γλυφάδα και καήκανε), εμποδίζει το έργο της Πυροσβεστι-

κής.

3 Το ΥΠΕΧΩΔΕ έριξε την άσφαλτο σύριζα στις πόρτες των

σπιτιών πάνω στη λεωφόρο Κερατέας – Αναβύσσου με απο-

τέλεσμα οι άνθρωποι να μη μπορούν να βγούν έξω από τα

σπίτια τους, χρειάζονται τροχονόμο. 

Μια τέτοια περίπτωση έχουμε στην Αμφιτροπή, όπου ο ιδιο-

κτήτης περιμένει το ΥΠΕΧΩΔΕ από πέρυσι τον Ιούνιο(!) να

πάει να του γκρεμίσει τον μαντρότοιχο για να μπορεί να βγαί-

νει από το σπίτι του χωρίς να κινδυνεύει.

Αλήθεια τι έγινε το μηχάνημα που καθάριζε τα χόρτα αριστε-

ρά και δεξιά της λεωφόρου Κερατέας – Αναβύσσου; Καθάρι-

σε τη μισή και την άλλη την άφησε για του χρόνου;

3 Το φρεάτιο της Λεωφόρου Σουνίου αρ. 86 – έχουμε ξανα-

γράψει – βρίσκεται χαμηλά με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πέ-

φτουν μέσα και να σπάνε τα αυτοκίνητά τους.

Προ ημερών Ι.Χ. έπεσε στο φρεάτιο και έσπασε το λάστιχό

του και ευτυχώς που δεν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από απέ-

ναντι γιατί θα τον …θέριζε. Εκεί οι δρόμοι είναι στενοί και κα-

τηφορικοί και όλοι τρέχουν.

Κώστας Χρηστίδης

Στιγμιότυπό από τη μία εθελοντική ομάδα.

Ψηφίστηκε η αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στον Κάλαμο

Είναι αναγκαία βάσει μελετών, η αντικατάσταση των παλαιών

αμιαντοσωλήνων ή σιδηροσωλήνων με νέους αγωγούς πολυαιθυ-

λενίου 3ης γενιάς διαφόρων διατομών σε συνολικό μήκος 24.000

μέτρων με όλες τις αναγκαίες υποστηρικτικές εργασίες.

Ετσι ο Νομάρχης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο

Καλάμου για την αντικατάστασή τους στην παραλιακή περιοχή

Αγκώνα - Αγίας Μαρίνας Καλάμου.

Το έργο συνολικού ύψους 6.057.100€ χρηματοδοτείται από το

ΕΣΠΑ και θα εκτελεστεί σε 16 μήνες από την δημοπράτησή του

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας.

Αποκατάσταση γέφυρας στο Δήμο Αχαρνών

Ψηφίστηκε από τη Νομαρχία η προγραμματική σύμβαση

για την αποκατάσταση της γέφυρας στην οδό Αγ. Φανου-

ρίου στο Δήμο Αχαρνών, στην συμβολή του Κηφισού πο-

ταμού με το ρέμα Κοντίτας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης  τριών (3)  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου  του K.A.Π.Η.  Βάρης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως

Κωνσταντίνου 25 στην Βάρη. 

Έχοντας υπόψη:

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

ποποιήσεις 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, 3320/2005 και 3584/2007.

2. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1./216/11275/18.7.2009 Εγκριτική της πρόσληψης

Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της

υπ΄αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δη-

μόσιο Τομέα»                              ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως  ισχύει.

3. Την 33232/29.05.2009 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Toν ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ΚΑΠΗ [ΦΕΚ 362/27.2.2009]

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών ( 3 ) ατόμων για την κάλυψη

εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ Βάρης  για τις εξής,  κατά

αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την

αντίστοιχη χρονική περίοδο.

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

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

YE Οικογενειακή 1 8 μήνες

Βοηθός Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριος τίτλος 

τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 

ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΤΕ Νοσηλεύτρια 1 Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 8 μήνες

Νοσηλευτικής [ΤΕ].

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο  ή δίπλωμα ΠΣΕ [ΤΕΙ] 

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ [ΤΕΙ] της ημεδαπής ή 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο 

πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας 

μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδας 

[Ε.Ν.Ε.], η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση 

ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε, για όσους 

εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι 

σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους από την έκδοσή της σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.3252/2004.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΤΕ 

Φυσιοθεραπεύτρια 1 Α] Αδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή. 8 μήνες

Β] Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής [ΠΣΕ] ΤΕΙ 

της ημεδαπής ή ισοτίμων τίτλων σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, βάσει 

του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

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

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

λεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

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

υποδικία, 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 επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4

παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σει-

ρά του βαθμού εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που

έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα

και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των

προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα

της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντί-

στοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών

που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθ-

μολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία,

αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά:

α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:

(1) Του Δήμου Βάρης (α΄ βαθμός εντοπιότητας)

(2) Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού (β΄ βαθμός εντοπιό-

τητας)

β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότη-

τα)

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζε-

ται με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 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: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον

συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προ-

θεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανερ-

γίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελμα-

τικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων του Υπουργείου Απασχό-

λησης 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 τετρά-

μηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα (παρ. 1 άρθρο 9

Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κα-

τά 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 συμμετοχή 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 κατηγορία TΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οι-

κογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ

των δύο ιδιοτήτων, αποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

• Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το

τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέ-

λος της οικογενείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανο-

μένου και του εαυτού του).

• Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου 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 ανή-

λικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογέ-

νειας. 

• Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του

υποψηφίου 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 επομένη 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 υποψή-

φιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών, πα-

ραμένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά

παρέλευση ικανού χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευ-

ταίοι αναρτηθούν μετά την παρέλευση των 20 ημερών, χωρίς βέβαια στις

περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματικής απασχό-

λησης του προσλαμβανομένου.

Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μη-

νης απασχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υπο-

ψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέ-

σεων 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 διαδοχι-

κές 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 συνολι-

κή 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 υπη-

ρεσίας μας, οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στην υπηρεσία [π.χ.

προσωπικού, αρμόδιος κος Βαγιακάκος Πέτρος] εντός  προθεσμίας δέκα

(10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσί-

ευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κα-

τάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοι-

νοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστε-

ρη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρε-

ωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο

να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κα-

τηγοριών  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 ακριβή

αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση: Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται ταυτόσημο (ΑΕΙ) ή αντίστοιχο

(ΤΕΙ) κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρε-

ούνται να προσκομίζουν συγχρόνως, βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρ-

μόδιο όργανο του ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που

χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στη-

ρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το από την ανακοί-

νωση ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που δεν προσκομι-

σθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρ-

θρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κα-

κούργημα 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' υπο-

τροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κα-

τά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή-

σιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελε-

σίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης πε-

ρίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρ-

κεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψή-

φιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτή-

σεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του

άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζό-

μενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμέ-

νου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμ-

φωνα 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 έναρ-

ξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

6. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρό-

γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ

στην οποία  να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετο-

χής 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, προκει-

μένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.

8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της

οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης

έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνο-

δευόμενο από  πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων

Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός

εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα

η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006).

Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά

δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα

(άρθ.6, παρ.3 Ν.3454/2006).

9. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  πιστο-

ποιητικό 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 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον

στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτ-

λοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρ-

μοδιότητας 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 Συμβουλίου της Ε.Ε.), που

να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των

αιτήσεων. 

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 Εκπαί-

δευση , 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.

γ]Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση , βεβαίωση ισοτιμίας από τη

Δ/νση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε]

της Κ.Υ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κα-

τά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

10. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης,
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ

ΒΟΥΤΖΑ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Ανδρούτσου 1 και Παξινού, Νέος Βουτζάς, 190 09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούμε τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν.Βουτζά «Η

ΠΡΟΟΔΟΣ» στην τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Ιου-

λίου 2009 και ώρα 18.30 στα γραφεία του Συλλόγου (Ανδρού-

τσου και Παξινού 1, 800μ. από την Ά Είσοδο). Στην περίπτωση

που δεν διαπιστωθεί η από το καταστατικό προβλεπόμενη απαρ-

τία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση την Τετάρτη

15 Ιουλίου 2009, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Τα θέματα της

Γ.Σ. είναι (1) απολογισμός δραστηριοτήτων του Δ.Σ. για την πε-

ρίοδο 2007-2009 και (2) διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή

νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέ-

λη του Δ.Σ. υποχρεούνται με βάση το καταστατικό να μας το

γνωστοποιήσουν μέχρι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009. Στη Γ.Σ.

δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Η συνδρομή

για το 2009 έχει ορισθεί €30 για κάθε μέλος.

Σας περιμένουμε με χαρά

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Νίκος Γιαννής Ματίνα Σπηλιοπούλου

Συνάντηση μεταξύ διευ-

θύνοντος συμβούλου του

ΟΣΚ και ομάδας της Κοι-

νότητας Σαρωνίδας που

αποτελείτο από τον πρόε-

δρο Ανδρέα Πέγκα, την

Πρόεδρο της Επιτροπής

Παιδείας Αμαλία Σουλα-

κιώτη-Μανδάλη, και τον

πρόεδρο του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων

του Δημοτικού Σχολείου

πραγματοποιήθηκε τον

Ιούνιο (4/6) 

Ο Α. Πέγκας ενημέρωσε το

διευθ. σύμβουλο Στ. Αγιά-

σογλου για τα μεγάλα και

δυσεπίλυτα προβλήματα

που αντιμετωπίζει η Κοινό-

τητα από την έλλειψη σχο-

λικών αιθουσών όλων των

βαθμίδων. Σημειωτέον ότι

ο διευθύνων σύμβουλος

έχει αναλάβει πρόσφατα

καθήκοντα στον ΟΣΚ.

Η Κοινότητα  προσφέρει

στον ΟΣΚ το οικόπεδο που

ήδη στεγάζει τα σχολεία

για ανέγερση Δημοτικού

και Νηπιαγωγείου.  Ο

δ/νων σύμβουλος υποσχέ-

θηκε ότι θα τα συμπεριλά-

βει στην πρώτη συνεδρία-

ση προκειμένου να γίνει η

αποδοχή του οικοπέδου

και να εγκριθεί η απαλλο-

τρίωση έκτασης 4.470τ.μ.

που ανήκει στον Οικοδομι-

κό Συνεταιρισμό υπαλλή-

λων της Εθν. Τραπέζης και

βρίσκεται η πορεία κτημα-

τογράφησης του Ο.Τ.121,

που έχουν αναλάβει οι

υπηρεσίες του ΟΣΚ.

Ερώτηση των 

βουλευτών 

Βασίλη Οικονόμου

& Ντίνου Βρεττού

στη Βουλή

Για το θέμα αυτό έχει κατα-

θέσει ερώτηση και ο βουλευ-

τής Βασίλης Οικονόμου,

όπου επισημαίνει μεταξύ άλ-

λων ότι: τα τελευταία χρόνια,

η Κοινότητα της Σαρωνίδας

μετατράπηκε από παραθερι-

στικό κέντρο σε κέντρο μόνι-

μης κατοικίας πολλών κατοί-

κων του Λεκανοπεδίου. Οι

υποδομές, όμως, παραμέ-

νουν οι ίδιες με αποτέλεσμα

να μην εξυπηρετούνται καθό-

λου οι κάτοικοι και να ανα-

γκάζονται καθημερινά να

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες

όμορων δήμων. Ειδικά στην

παιδεία, οι υποδομές αποδεί-

χθηκαν ανεπαρκείς για τις

ανάγκες των νέων κατοίκων

αφού υπάρχουν σοβαρές ελ-

λείψεις σε κτιριακές εγκατα-

στάσεις.

Έτσι λοιπόν, πολύ σοβαρά

κτιριακά προβλήματα υπάρ-

χουν τόσο στα δύο Νηπιαγω-

γεία, όσο και στο Δημοτικό

και το Γυμνάσιο της Σαρωνί-

δας, σύμφωνα με τις καταγ-

γελίες  των  Συλλόγων Γονέ-

ων και Κηδεμόνων των Σχο-

λείων.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας
Σαρωνίδας Α. Πέγκας

ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος 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 παρ. 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από

την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι

στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι 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). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητι-

κά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη

από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακρι-

βή 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 Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη 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 άμι-

σθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται

η γνώση της ξένης γλώσσας,  τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά φωτο-

αντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επι-

κυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμι-

μους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί-

γραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή

επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγρά-

φου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας

επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ.

4 ν. 1599/1986.

β) Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια

της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρ-

χές 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 δικη-

γόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με

υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν-

διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε δι-

οικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε δι-

οικητική 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 δή-

λωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχεί-

ων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από

δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βε-

βαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών 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 βεβαιώνει ότι τα αντίγρα-

φα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που

έχει στα χέρια του. 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και

όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να

δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του

Νομού, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γί-

νει στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσε-

ων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας

στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του

Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οι-

κείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου

από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν

ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., 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 παραβόλου στο δη-

μόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΖΙΑΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 1-07-2009      

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθ. πρωτ. 9151

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την  14η του μηνός Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη και από ώρα

10:00πμ.  μέχρι 11:00πμ θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την προμή-

θεια ελαστικών του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.093,10 € 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 καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν

να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δήμου (κ Βασιλείου) μέχρι και την

13/06/2009 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά

συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ Βασιλείου).

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 2-07-2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 13η Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. θα διε-

ξαχθεί πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την παροχή μέσων ατομικής

προστασία εργαζομένων για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου προϋ-

πολογιζόμενης δαπάνης 36.800,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος

όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προ-

ϋπολογισμού, ήτοι 1.840,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά

συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη τηλ.: 210-6600711).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Ο πρόεδρος Σαρωνίδας στον ΟΣΚ

για τα σχολεία της πόλης



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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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  57  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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  7/7  8μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  6/7  7μ.μ. με θέμα το Γ.Π.Σ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  6/7  8μ.μ. 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

Το Δ.Σ. Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τρίτη 7 Ιου-

λίου στις 8μ.μ. με 30 θέματα στην ημερήσια διάτα-

ξη.

Το Δ.Σ. Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 8 μ.μ.

με 36 θέματα. Αξιόλογο η μετατροπή της ΔΕΑΒ σε

Α.Ε. επιχείρηση περιβάλλοντος μετά την ακύρωση

της διαδημοτικής.
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Το καλοκαιράκι μπήκε για τα καλά κι όλοι ονειρευόμαστε

διακοπές και ξεκούραση σε βουνό ή θάλασσα και  καλή πα-

ρέα. Κάποιοι αναζητούν ηρεμία, άλλοι έντονη ζωή και νέ-

ες γνωριμίες.

Τι συμβαίνει όμως αλήθεια στις  διακοπές ;

Δια – κόπτοντας τη καθημερινή ρουτίνα, ξαφνικά έχουμε

ελεύθερο χρόνο. Ξεκουραζόμαστε. Χ Α Λ Α Ρ Ω Ν Ο Υ Μ Ε!

Και τότε  εμφανίζονται ζητήματα που ήταν ‘κρυμμένα’ στα

βάθη της ψυχής μας. Η ψυχή μας ζητάει με σώμα και μυα-

λό το χώρο της, το χρόνο της, τη τροφή της. Έχει προσ-

δοκίες. Προσμένει μήπως ‘αφουγκραστούμε’ κάποτε τις

ανάγκες της.

«Όπου κι αν πας, η πόλη θα σ’ ακολουθεί» λέει ο ποιητής

Καβάφης.

Η ‘πόλη’ συμβολίζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Ένα κόσμο

συμπιεσμένο τόσο επικίνδυνα, που εκφράζεται με διατα-

ραχές και ασθένειες που κι αυτές τις κουκουλώνουμε  με

χάπια λησμονιάς. Έχοντας συνηθίσει  να κυνηγάμε εξωτε-

ρικά – υλικά πράγματα, αυτό συνεχίζουμε, λόγω κεκτημέ-

νης ταχύτητας,  και στις διακοπές. 

Διαφημίσεις  μας κατακλύζουν με κοντινούς ή μακρινούς

προορισμούς σε ιδανικές - ξωτικές παραλίες με… τέλεια

κορμιά να πλατσουρίζουν.

Κι όχι μόνον τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά συνήθως ‘γκρι-

νιάζουμε’ πριν – μετά και κατά τη διάρκεια, τσακωνόμα-

στε, μας βγαίνουν διάφοροι πόνοι,  βαριόμαστε και πολλές

φορές επιστρέφουμε…λίγο χειρότερα.

Αλλού η προσδοκία κι αλλού η πραγματικότητα!

Αλήθεια γιατί συμβαίνει συνήθως κάτι τέτοιο;

Μήπως ξεχάσαμε την πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη του

εσωτερικού ταξιδιού, της ‘μέσα’ μας ξενάγησης; Της Αυ-

τογνωσίας; Μήπως φέτος, με όλων των ειδών τις κρίσεις

που μας κατακλύζουν, είναι η στιγμή να σαλπάρουμε για

ένα ταξίδι με σταθερά οφέλη που θα μας κρατήσει πιο γε-

ρούς για όλο τον επόμενο χρόνο;

Φιλιππάτου Ανδρονίκη
(εκπαιδεύτρια – ψυχοθεραπεύτρια)

Το …Στρες των…. Διακοπών (το μέσα και το έξω ταξίδι)

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ενοικιάζεται κατοικία 1ου ορόφου, 85 τ.μ.+ απο-

θήκη, ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυ-

φορική ΤV, Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο

από Ιούλιο 2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

Πωλείται: Drumset Enforcer με Hardware και

πιατίνια Ziljian ride 20’’ planet 2, paiste pst - 3 high -

hat 14’’, paiste pst - 3 crash 14. Σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τιμή: 350€, τηλ. 6993958589

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕ-

ΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ, 79Μ2, ΣΕ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΚΑ-

ΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ή ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974 097290 

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Volvo  S70  μοντ.  ʼ00,  2000cc,  T-5,  225hp,  139.000km,

ηλ.  οροφή  -  καθίσματα  θερμαινόμενα  &  δερμάτινα,

cruise  control,  υπολογιστής  ταξιδίου,  ξύλινο  τιμόνι-

ταμπλό,  clima  2-ζωνών,  ηχοσύστημα  Volvo,  4

airbags,  σε  υπεράριστη  κατάσταση.

Τηλ:  6977-388610

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

Όσο μπαίνουμε στο Καλοκαίρι, είναι φυ-

σικό τα παιδιά να παίζουν και να βρίσκο-

νται κοντά στο νερό και στη θάλασσα.

Ωστόσο, οι γονείς είναι σημαντικό να εί-

ναι σε εγρήγορση, καθώς 3 δευτερόλε-

πτα αρκούν για να πνιγεί ένα παιδί. 

Ο πνιγμός εξακολουθεί να αποτελεί το

δεύτερο κύριο αίτιο θανάτου από ατύχη-

μα στα παιδιά, ενώ συνήθως εκείνα που

πνίγονται είναι κάτω των 5 ετών. Σύμφω-

να με τις στατιστικές, σε κάθε 4 παιδιά

που έχουν κινδυνεύσει να πνιγούν, το

ένα πνίγεται.

Η οργάνωση ΝΕΟΙ  έχοντας ως κύριο

στόχο τη σωστή ενημέρωση αλλά και

ασφάλεια παιδιών και νέων ενημερώνει

σχετικά:

Τι πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσε-
τε την ασφάλεια του παιδιού κοντά στην
πισίνα;

• Τα κιγκλιδώματα είναι το βασικό μέσο

προστασίας των παιδιών στις πισίνες. 

• Το κιγκλίδωμα πρέπει να έχει ύψος πε-

ρίπου 1,5 μέτρο και να περιφράσσει πλή-

ρως την πισίνα απομονώνοντάς την από

τον υπόλοιπο χώρο. 

• Εγκαταστήστε καλύμματα ασφαλείας

στην πισίνα (τα ασφαλέστερα και ευκο-

λότερα στη χρήση είναι τα ηλεκτρικά). 

• Τοποθετήστε ασφάλειες στις πόρτες,

στις εισόδους σε φράχτες που οδηγούν

στην πισίνα έτσι ώστε να μην τις φθά-

νουν τα παιδιά. 

• Ορίστε έναν ενήλικα υπεύθυνο για την

επίβλεψη της πισίνας, ιδιαίτερα σε κοι-

νωνικές συγκεντρώσεις, ο οποίος θα πα-

ρακολουθεί συνεχώς τα παιδιά. Μην

αφήνετε μόνα τα παιδιά κοντά στην πισί-

να, π.χ. για να μιλήσετε στο τηλέφωνο. 

• Μη βασίζεστε στα μαθήματα κολύμβη-

σης, σωσίβια κ.λπ. για την ασφάλεια των

παιδιών στο νερό. 

• Μην αντιμετωπίζετε τα παιχνίδια που

επιπλέουν ως σωσίβια, γιατί δεν είναι. 

• Φροντίστε να υπάρχει ένα τηλέφωνο

κοντά στην πισίνα και βάλτε στη μνήμη

τον αριθμό των πρώτων βοηθειών. 

• Μάθετε πρώτες βοήθειες και ειδικότερα

τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής.

• Ακόμα και σε χώρους όπου υπάρχουν

επιβλέποντες (ναυαγοσώστες κλπ) μην

επαναπαύεστε· πάντα να είστε κοντά στο

παιδί σας και να το παρακολουθείτε.

Τι πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσε-
τε τη δική σας ασφάλεια ή του παιδιού
σας στη θάλασσα;

• Ελέγξτε το δελτίο καιρού πριν πάτε για

κολύμπι, ώστε να μη βρίσκεστε στη θά-

λασσα αν έχει δυνατό αέρα ή καταιγίδα.

Παρόλο που αυτά τα φαινόμενα στην Ελ-

λάδα είναι σπάνια, η παραμονή στη θά-

λασσα κατά τη διάρκεια καταιγίδας είναι

επικίνδυνη, δεδομένου ότι το νερό είναι

καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. 

• Πριν μπείτε στο νερό, ελέγξτε αν υπάρ-

χουν τσούχτρες, μέδουσες, ή άλλοι επι-

κίνδυνοι οργανισμοί στη θάλασσα που το

τσίμπημά τους μπορεί να προκαλέσει αλ-

λεργικές αντιδράσεις. 

• Αποφεύγετε να κάνετε βουτιές σε ρηχά

νερά. 

• Μην κολυμπάτε αν είστε πολύ κουρα-

σμένοι, νιώθετε υπερβολικό κρύο ή ζέ-

στη. 

• Μάθετε τα όριά σας στο κολύμπι και σε-

βαστείτε τα. Μην προσπαθείτε να φθάσε-

τε έναν δυνατότερο και ικανότερο κο-

λυμβητή και μην ενθαρρύνετε το αντί-

στροφο. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στα

παιδιά και τους άπειρους κολυμβητές. Αν

φαίνονται κουρασμένοι παροτρύνετέ

τους να μείνουν στη στεριά. 

• Μην επιχειρείτε να κολυμπήσετε αντί-

θετα στο ρεύμα. Προσπαθήστε να κολυ-

μπήσετε έξω από αυτό. 

• Χρησιμοποιείστε την κοινή λογική όσον

αφορά το κολύμπι μετά το φαγητό. Αν

έχετε καταναλώσει ένα μεγάλο γεύμα,

είναι καλύτερα να αφήσετε να ολοκλη-

ρωθεί η πέψη πριν κολυμπήσετε. Επιπλέ-

ον, μη μασάτε τσίχλα ή φαγητό όταν κο-

λυμπάτε, είναι επικίνδυνο. 

• Στο Αιγαίο η θάλασσα βαθαίνει απότο-

μα. Λίγα βήματα από την ακτή, μπορεί τα

νερά να είναι άπατα, επομένως μην αφή-

νετε τα παιδιά μόνα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες γονείς

και μαθητές μπορούν να απευθύνονται

στα τηλέφωνα της οργάνωσης: 2310

384025 & 2310 232418 ή στο email

info@mkoneoi.gr

Άννα Ευθυμίου

Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Παιχνίδια... στο νερό με κινδύνους!

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΑ-

ΟΛΑ το γένος ΚΑΡΔΑΡΑ, που γεννήθηκε στον ΠΕΙΡΑΙΑ και

κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ Αττικής και η DIANA DIMITROVA

του  TSENKO και της PENKA, το γένος NINUSEVA, που

γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, θα

έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στον ιερό ναό Αγ. Παρα-

σκευής στο Κορωπί.

ΓΑΜΟΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 1/07/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 3716

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ, για την «Προμήθεια

ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπών περιφερειακών», αρ.

προμ. 27/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 135/2009 απόφαση της Δημ.

Επιτρ. και την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3519/2009 απόφαση Δημάρχου. Ο ενδει-

κτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

36.961,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρ-

χείο Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, την 9η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη,

με ώρα έναρξης παραλαβής, προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσςωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμέ-

νου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 1.848,07€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη

δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες: κ.

Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλλήνη, 29-6-09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της

παραγρ. 2 του άρθρου 5 του

Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιή-

θηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’

αριθμ. 104247/26-5-2006,

104248/26-5-2006 και

37111/2021/26-9-2003, Κ.Υ.Α.,

καθώς και το υπ. Αρ. 140895/15-

6-2009 έγγραφο του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./ Γενική Δ/νση Περι-

βάλλοντος/ Ε.Υ.Π.Ε.

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, πε-

ριήλθε μελέτη περιβαλλοντικών

επιπτώσεων του έργου: «Κατα-

σκευή κεντρικού αγωγού δικτύου

ομβρίων οικισμού Λαγονησίου –

Διευθέτηση ρέματος Κιτέζας Δή-

μου Καλυβίων του Νομού Αττικής».

Β) Η παραπάνω μελέτη βρίσκεται

στην διάθεση κάθε ενδιαφερομέ-

νου, στην Γραμματεία του Νομαρ-

χιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λε-

ωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου

μπορεί να προσέλθει, προκειμέ-

νου να ενημερωθεί και να υπο-

βάλλει τυχόν ενστάσεις εντός

τριάντα (30) ημερών από την δη-

μοσίευση της παρούσας.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 12160/01-07-2009

ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστι-

κών ΣωμάτωνΔημοτικού Φωτι-

σμού

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΡΟΫΠ: 37.800,00€  πλέον ΦΠΑ 19%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσ-

σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς

και κριτήριο κατακύρωσης την χα-

μηλότερη τιμή για την ανάθεση

της εργασίας:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙ-

ΣΜΟΥ»

Η εργασία είναι συνολικού προϋ-

πολογισμού 37.800,00€ πλέον

Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί

σύμφωνα με τις διατάξεις των

Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και Ν.

3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία του Δήμου Κρωπίας την 20η

Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα με

ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και

ώρα λήξης την 10:30π.μ. ενώπιον

της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00€

σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

λάβουν γνώση των όρων διακή-

ρυξης και να ζητήσουν περισσό-

τερες πληροφορίες στα γραφεία

του Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες.

Τηλ. 210-6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη 24-6-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7754 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Βασ. Κων/νου 25 Τ.Κ. 166 72

Πληροφορίες: Κ. Καραστεφάνου, κ. Κεχαΐδου

Τηλέφ.: 213-2030424, 213-2030426, Fax: 213-2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι:

Στις 6 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 θα συ-

γκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα του θε-

άτρου του Δημοτικού Σχολείου με θέμα:

«Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν

ώστε να λάβουν γνώση και να εκφράσουν τις από-

ψεις τους.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας 

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 30.252,10€ + 19% ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 12295/02-07-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου:

«ΕΡΓΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ»

με πρόχειρη δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου και κατά το σύστη-

μα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 19% εκ των οποίων τα 3.958,40€ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2009 ημέρα

Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2)

μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των τριών (3) μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 605,04€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται εμ την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον

τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαρωνίδα, 25-06-2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2572

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Σαρωνίδος 55 Τ.Κ. 19013

Τηλ.: 22910 54444, fax: 22910 53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαρωνίδας

Διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου η Κοινότητα να προβεί σε φανερή προφορική μειοδοτική Δημοπρα-

σία μίσθωσης υπαίθριου χώρου για αθλοπαιδιές

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες υπαίθριων χώρων που επιθυμούν να συμμετά-

σχουν στη Δημοπρασία, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσί-

ευση της παρούσης Διακήρυξης, έως 17-07-2009, να υποβάλλουν στην Κοινότη-

τα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης των υπαίθριων χώρων τους με

τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ο υπαίθριος χώρος να βρίσκεται μέσα στον Α’ τομέα Σαρωνίδας και να είναι

εκτάσεων εμβαδού 300τ.μ. περίπου, παρακείμενος (γειτνιάζων) του υπό μίσθωση

από τη Ν.Α.Α.Α. κτιρίου για τη στέγαση του Γυμνασίου Σαρωνίδος, προκειμένου

να διαμορφωθεί κατάλληλα για αθλοπαιδιές. 

2. Ο προσφερόμενος υπαίθριος χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατάλλη-

λα για τη χρήση για την οποία εκμισθώνεται, ο δε απαραίτητες συμπληρώσεις

που ίσως χρειαστεί να γίνουν θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και θα εκτελεσθούν

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κοινότητας και θα έχουν τελειώσει μέχρι 10-9-

2009.

3. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και θα αρχίζει από την ημέρα πα-

ραδόσεως του υπαίθριου χώρου, που θα βεβαιωθεί με πρωτόκολλο παραδόσεως

και παραλαβής.

4. Για την τυχόν βραδεία παράδοση του υπαίθριου χώρου που θα μισθωθεί, θα

συμφωνηθείς το μισθωτήριο συμφωνητικό που θα καταρτισθεί ποινική ρήτρα

100€ για κάθε μέρα.

5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, του οπο9ίου ο υπαίθριος χώρος

κρίθηκε κατάλληλος από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επι-

τροπή διενέργειας της δημοπρασίας, σαν εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρα-

καταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ευρώ 10% επί του ετησίου μισθώματος της προ-

σφοράς του, η οποία έχει γραφτεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός του. 

Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

που θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στη δη-

μοπρασία θα επιστραφούν μετά το τέλος της Δημοπρασίας στους υπόλοιπους

διαγωνιζόμενους, εκτός από τον τελευταίο μειοδότη, που θα παραμείνει σαν εγ-

γύηση για την εκπλήρωση με ακρίβεια των όρων της παρούσης και του μισθωτη-

ρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση υπαναχωρήσεως του τελευταίου μειοδότη, η εγ-

γύησή του θα παραμείνει για ωφέλεια της Κοινότητας και θα μπει στο Ταμείο σαν

έσοδο. 

Αντίγραφα της Διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κοινό-

τητας Σαρωνίδας (τηλ. 22910-54444, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Βιτώ-

ρος).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Ανδρέας Πέγκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 1812/09 Απόφαση

του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι

του υπό μετεγκατάσταση μηχανουρ-

γείου κατασκευής μηχανημάτων του

κ. Νικολαΐδη Γρηγορίου που θα βρί-

σκεται στη θέση Βένιζα – Ζαπάνι στο

ΒΙΟΠΑ Κερατέας.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω

θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική

μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Πε-

ριβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαρα-

θώνος Παλλήνη), όπου μπορεί να

προσέλθει για παροχή πληροφοριών

και στοιχείων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Σεμινάριο ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΤΡΙΤΗ 21 Ιουλίου
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE

PLAZA (πρώην Holiday Inn), 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 50, ΑΘΗΝΑ

Η AQS αξιοποιώντας τη μεγάλη

εμπειρία της σε Έργα οργάνωσης

επιχειρήσεων υλοποιεί σεμινάρια

με κύριο χαρακτηριστικό τον πρα-

κτικό προσανατολισμό. Οι εισηγη-

τές διαθέτουν σημαντική εμπειρία

εφαρμογής των θεμάτων που πα-

ρουσιάζουν και άρτια θεωρητική

κατάρτιση. Στις 21 Ιουλίου  πραγ-

ματοποιείται το σεμινάριο “ΑΝΑ-

ΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ“ στο Ξενο-

δοχείο CROWNE PLAZA.

Πληροφορίες  210 6216997-8

και στο www.aqs.gr. Υπεύθυνη

Επικοινωνίας: κα Δημητριάδη.
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Το Σάββατο 20/6/09 πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός

των αντιανεμικών flocafe στα γήπεδα αντισφαίρισης

του Nea Makri Tennis Club του Επιμορφωτικού Συλλό-

γου Ν. Μάκρης στο Αθλητικό Πάρκο.

Το όλο εγχείρημα ανέλαβε το «Πυροσβεστικό Σώμα

Εθελοντών Ν. Μάκρης» με την προτροπή του δημοτι-

κού συμβούλου Βασίλη Κουλουμπή.

Ο διοικητής και εκπαιδευτής του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος εθελοντών Ν. Μάκρης, Γιάννης Δαμιάνογλου με το

σώμα και υπο την επίβλεψη του διευθυντή της ΔΕΠΠΑ

Κρυμάνδαλη Νίκου, κατάφεραν και καθάρισαν τα αντια-

νεμικά στα γήπεδα αντισφαίρισης.

Στο όλο εγχείρημα το παρόν έδωσαν και η έφορος Σό-

νια Γεροδήμου με τον υπεύθυνο προπονητή Μιχάλη Γε-

ροδήμο.

Το «Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν.Μάκρης» ιδρύθηκε

το 2007 από τον Γιάννη Δαμιάνογλου και τον Κώστα Πα-

παδόπουλο και αυτή τη στιγμή έχει στην κατοχή του 9 πυ-

ροσβεστικά, 1 ασθενοφόρο και 3 εκχιονιστικά. Η λειτουρ-

γία του στηρίζεται από τον Δήμο και είναι πολύτιμη…

Η Ελληνική Ιππασία

σε δύο μεγάλες 

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

Σε δύο μεγάλες Ευρωπαϊκές διοργανώσεις Υπερπή-

δησης Εμποδίων θα συμμετάσχει αυτή την εβδομά-

δα η Ελληνική Ιππασία. Κατ’ αρχήν η Εθνική Ομάδα

Ενηλίκων θα λάβει μέρος στους Μεσογειακούς

Αγώνες, στην Πεσκάρα της Ιταλίας, και κατά δεύτε-

ρον η Εθνική Ομάδα Εφήβων θα λάβει μέρος στο Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην πόλη Hooffddorp της

Ολλανδίας. 

Η Ελληνική Ομάδα αποτελείται από τέσσερις ιππείς,

την Ελίνα Δενδρινού με τον Liberty, τον Αντώνη Πε-

τρή με τον Lavaletto, τον Αλέξανδρο Φουρλή με την

Capuccino Z και τον Γιούρι Κερμέντι με τον Siljona B. 

Αντίστοιχα, φτάσαν στην πόλη Hoofddorp της Ολ-

λανδίας τα άλογα και οι αθλητές της Ελληνικής απο-

στολής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και

Νέων Ιππέων, το οποίο άρχισε την 1η Ιουλίου. 

Στην Κατηγορία Εφήβων θα πάρουν μέρος πέντε ιπ-

πείς, η Ζέτα Φούντα με τον Marlon, o Αλέξανδρος

Μανδρίνος με τον Jonky de Baussy, η Μόνικα Μαρ-

τίνη με τον Java Keltic Son, ο Φίλιππος Παπαγεωρ-

γίου με τον Cumerrow και ο Γρηγόρης Μαρινάκης με

τον Loulou du Quesnay. Στην Κατηγορία Νέων Ιππέ-

ων, στο Ατομικό Αγώνισμα, θα πάρει μέρος και ο Φί-

λιππος Χάγερ με τον Anloka. 

Στην Πεσκάρα της Ιταλίας ξεκίνησαν οι 16οι Μεσογειακοί

αγώνες που διαρκούν από 25 Ιουνίου έως 5 Ιούλιου. Συμ-

μετέχουν όλες οι χώρες που βρέχονται από τα νερά της

Μεσογείου, με αθλητές από 23 χώρες που συναγωνίζο-

νται σε 28 αθλήματα. 

Η εθνική μας ομάδα του στίβου, πολυπληθέστερη από κά-

θε άλλη φορά, αναχώρησε την Κυριακή (28/6) για την Ιτα-

λία με στόχο την συγκομιδή μεταλλίων. 

Έως και την τρίτη μέρα τα αποτελέσματα του στίβου είχαν

ως εξής: (Πηγή: ΑΠΕ  02/07/09)

Στα 11 μετάλλια έχουν φτάσει οι Έλληνες αθλητές (4 χρυ-

σά, 3 ασημένια και 4 ασημένια).

- Στον ακοντισμό η Βοϊσάβα Λίκα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

- Το 2ο χρυσό μετάλλιο μετά από εξαιρετική εμφάνιση κα-

τέκτησε η Αθανασία Πέρρα.

Στην 6η και τελευταία προσπάθειά έφτασε στα 14.62μ και

σημείωσε το προσωπικό της ρεκόρ στην αθλητική της καρ-

τιέρα αλλά και τη 2η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο

μετά το 14.73μ της Κουβανής Γιαργκέλις Σαβίνιε.

Χάλκινα μετάλλια πήραν η Ελένη Φιλάνδρα στα 800μ (νέο

ατομικό ρεκόρ), ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου στη σφυ-

ροβολία και η ομάδα σκυταλοδρομίας 4χ100μ γυναικών

με τις Μαρία Γάτου, Αγνή Δερβένη, Ανδριάνα Φέρρα και

Γωγώ Κοκλώνη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλοί Έλληνες αθλητές πέτυ-

χαν θέσεις μέσα στην οχτάδα. Τέλος, πρόκριση για τον τε-

λικό στα 400μ εμπόδια πήραν ο Σωτήρης Ιακωβάκης και ο

Κώστας Αναστασίου.

Άξιες επιδόσεις και διακρίσεις είχαμε σε πολλά αθλήματα.

Πρόοδο σημειώνουμε και στην Ρυθμική Γυμναστική γυ-

ναικών όπου προκρίθηκε στον τελικό σύνθετου ατομικού,

η Μιχαέλα Μεταλλίδου.

Στον τελικό προκρίθηκαν και οι Χρυσταλλένη Τρικομίτη και Λου-

κία Τρικομίτη από την Κύπρο, που ήταν 9η και 10η αντίστοιχα.

Ιστορικά να σημειώσουμε ότι οι Μεσογειακοί αγώνες γίνονται

από το 1951 και οι Έλληνες αθλητές έχουν πολύ καλή πορεία.

Ο Στέφανος Πετράκης, είναι ο άνθρωπος που κατέκτησε

το πρώτο χρυσό μετάλλιο των Μεσογειακών Αγώνων για

την Ελλάδα, το 1951 στην Αλεξάνδρεια, ο Χρήστος Ιακώ-

βου είναι ο αθλητής με τα περισσότερα χρυσά μετάλλια

στο ενεργητικό του σε Μεσογειακούς Αγώνες. Συγκεκρι-

μένα έχει ανέβει πέντε φορές στο πρώτο σκαλί του βά-

θρου στις διοργανώσεις του 1971, 1975 και 1979.

Το 2013 στην Ελλάδα

Έχουν ήδη αρχίσει οι ετοιμασίες για την πραγματοποίηση

των Μεσογειακών αγώνων στην

Ελλάδα και συγκεκριμένα στο

Βόλο το 2013. Ψηφίστηκε τροπο-

λογία με την οποία προβλέπεται η

δυνατότητα σύστασης ειδικής

Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων

(Ε.Υ.Δ.Ε.), με αρμοδιότητα τη με-

λέτη και την εκτέλεση αθλητικών

έργων για τις ανάγκες των Μεσο-

γειακών Αγώνων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ανέ-

γερσης κτιρίου εργομετρικού κέντρου για αθλητικούς

σκοπούς στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης. 

«Το κέντρο αυτό, μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, θα καλύ-
πτει την ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης των αθλητών
και εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων για την αποτελε-
σματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων», είπε χαρακτη-

ριστικά ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα

Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης.  

16οι Μεσογειακοί αγώνες
Στοιχεία ένωσης, 

η θάλασσα της Μεσογείου και το αθλητικό ιδεώδες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ (5η ημερα)

=================

ΧΩΡΑ ΧΡ.    ΑΣ .   ΧΑΛ.     ΣΥΝ

1. Ιταλία 30     37     44       111

2. Γαλλία 28     26     26        80

3. Τουρκία 17     12     15        44

4. Ισπανία 15     11     21        47

5. ΕΛΛΑΔΑ 13     13     20        46

6. Αίγυπτος 10      8     12        30

7. Τυνησία 9      7      7        23

8. Σερβία 6      8     11        25

9. Κροατία 4      4      7        15

10. Κύπρος 3      3      1         7

11. Σλοβενία 2      4      5        11

12. Αλβανία 2      4      0         6

13. Συρία 2      3      6        11

14. Μαυροβούνιο 1      1      2         4

15. Σαν Μαρίνο 1      1      2         4

16. Μαρόκο 1      0      2         3

17. Αλγερία 0      1      5         6

18. Βοσνία 0      1      4         5

19. Μάλτα 0      1      0         1

18. Λιβύη 0      0      2         2
στοιχεία από www.express.gr

Ψηφίστηκε η τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 41ΣΤ’ του

ν. 2725/1999 και εφεξής στον καταδικασθέντα για αδικήματα βίας

με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, θα μπορεί ο δικαστής – εφόσον

το κρίνει – να χορηγεί είτε αναστολή εκτέλεσης της ποινής είτε να

μετατρέπει αυτή σε χρηματική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινι-

κού Κώδικα. Σε περίπτωση όμως υποτροπής απαγορεύεται, τόσο η

αναστολή εκτέλεσης της ποινής, όσο και η μετατροπή αυτής σε χρη-

ματική. Όσον αφορά την παρεπόμενη ποινή, απαγορεύεται η ανα-

στολή της και την πρώτη φορά.

“Χαλάρωσε” ο νόμος 

για τη βία στον αθλητισμό

Το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Μάκρης» 

στο Nea Makri Tennis Club
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Ορθώνουν “τείχη” από παντού...

Η μπάρα που βλέπετε στη φωτογραφία ετοιμάζεται να κλείνει τον κεντρικό δρό-

μο του Καβουρίου που καταλήγει στις καντίνες και στη θάλασσα.

Ευφυές έργο του Κασιδοκωστάν κι αυτό. Εκλεισε την οδό Ακτής, τώρα κλείνει

και την Καβουρίου. 

Εμποδίζουν, ακούσαμε, τα ΙΧ, τα πυροσβεστικά οχήματα. Ας τα βάλουν με τη

“μούρη” στο δρόμο να μην τα κλείνει κανένας.

Αλλά ο “δικτατορίσκος” βρίσκεται πάντα μέσα στους κρατούντες και μάλιστα

όταν καβαλήσουν το καλάμι της εξουσίας...

Η κοιλάδα Αρί βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της

Λαυρεωτικής ανάμεσα σε Ανάβυσσο και Κερα-

τέα σε μία απόσταση 5 χιλ. περίπου από την Κε-

ρατέα και 13 χιλ. περίπου από το Λαύριο. Ανή-

κει διοικητικά στο Δήμο Κερατέας.

Η κοιλάδα λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων

αποτελεί μια σπάνια περίπτωση βιομηχανικής

εγκατάστασης, αφού συνυπάρχουν βιομηχανι-

κές εγκαταστάσεις της αρχαιότητας και των νε-

ότερων χρόνων.

Οι αρχαίοι έκαναν εντατική εκμετάλλευση του

πλούσιου σε μόλυβδο μεταλλεύματος της πε-

ριοχής με στοές και φρέατα αφήνοντας στην

κοιλάδα πλήθος εγκαταστάσεων εμπλουτισμού

μεταλλευμάτων και καμίνια τήξεως σε μήκος

περίπου 2 χιλιομέτρων.

Στα νεότερα χρόνια, με την αναγέννηση των

μεταλλείων του Λαυρίου, στα τέλη του 19ου αι-

ώνα, συνεχίστηκε η εκμετάλλευση των κοιτα-

σμάτων συχνά εις βάρος των αρχαιοτήτων.

Το 2003, η ανασκαφική έρευνα που διεξάγει το

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην περιοχή

Αρί έφερε στο φως μοναδικά μνημεία της αρ-

χαίας μεταλλουργίας.

Πρόκειται για τρία μαρμάρινα κυκλικά ρείθρα

ύστερης κλασσικής περιόδου.

Τα ρείθρα είναι κυκλικής μορφής σκαλισμένα

πάνω σε μαρμάρινα κομμάτια και σώζονται εξ

ολοκλήρου συγκριτικά με τα μέχρι τώρα γνω-

στά ολιγάριθμα ανακαλυφθέντα ρείθρα, που εί-

ναι καταστραμμένα. Τα ρείθρα αποτελούν μέ-

ρος μεγάλων συγκροτημάτων εμπλουτισμού

μεταλλευμάτων και πλαισιώνονται με επίπεδα

πλυντήρια και πολλά δωμάτια.

Τα μνημεία είναι μοναδικά στον κόσμο. Άλλα

παράλληλα μνημεία δεν έχουν εντοπιστεί στις

περιοχές της Μεσογείου, όπου κατά την αρχαι-

ότητα είχε αναπτυχθεί μεταλλουργική δραστη-

ριότητα. Τα νέα ευρήματα στην κοιλάδα Αρί πε-

ριλαμβάνονται στα σημαντικότερα μνημεία της

αρχαίας μεταλλουργίας.

Τα μαρμάρινα κυκλικά επίπεδα ρείθρα, βάσει

των αρχαιολογικών ευρημάτων πιθανότατα

χρησίμευαν για την μορφοποίηση του μεταλ-

λεύματος που είχε λειανθεί και εμπλουτιστεί

στα πλυντήρια για να πάει στη συνέχεια για τή-

ξη στα καμίνια. Τα ευρεθέντα κυκλικά ρείθρα

στο Αρί μαρτυρούν ότι οι αρχαίοι Έλληνες,

εκτός από τις κατασκευές για τον εμπλουτισμό

των μεταλλευμάτων δηλαδή επίπεδα και ελικο-

ειδή πλυντήρια, για την κατεργασία του μεταλ-

λεύματος έκαναν χρήση και άλλων ειδικών κα-

τασκευών, άγνωστων μέχρι τώρα στην επιστη-

μονική κοινότητα.

Μεταλλουργικοί φούρνοι

Στη Λαυρεωτική ο αριθμός των καμίνων είναι

πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν των πλυντη-

ρίων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων. Μέχρι τώ-

ρα είχαν αποκαλυφθεί πέντε εργαστήρια με κα-

μίνια τήξεως.

Στην περιοχή Αρί η ανασκαφική έρευνα του

Ε.Μ.Π έφερε στο φως μεγάλο εργαστήριο τή-

ξεως μεταλλευμάτων, που περιλαμβάνει 8 καμί-

νια τήξεως με τις αυλές και πολλούς βοηθητι-

κούς χώρους.

Το εργαστήριο τήξεως είναι επιμήκη κατα-

σκευή με τους χώρους των καμίνων και το χώ-

ρο τροφοδοσίας.

Σε διαφορετικά επίπεδα βρίσκονται οι δύο αυ-

τοί χώροι. Το χαμηλότερο επί-

πεδο είναι το επίπεδο των καμί-

νων, το οποίο είναι ένα μακρό-

στενο κτίσμα περίπου 50μ με

τους χώρους των καμίνων κατά

παράταξη. Οι χώροι των καμί-

νων είναι μικρά διαμερίσματα.

Σε κάθε δωμάτιο λειτουργούσε

μία κάμινος.

Τα αρχαία μεταλλεία της πε-

ριοχής Αρί, που περιλαμβάνουν

το σύνολο των εγκαταστάσεων

εκμετάλλευσης, (στοές, συ-

γκροτήματα εμπλουτισμού επι-

πέδων πλυντηρίων, καμίνους τή-

ξεως και κυρίως τα μοναδικά επίπεδα κυκλικά

ρείθρα) σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις

του νεότερου Λαυρίου και το φυσικό περιβάλ-

λον, μέσα στο οποίο βρίσκονται, αποτελούν ένα

μοναδικό χώρο, ένα μοναδικό πολιτιστικό αγα-

θό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που αξίζει να

ερευνηθεί και να ενταχθεί σωστά στη σύγχρονη

ελληνική πραγματικότητα. Αποκαλύπτοντας τα

ευρήματα της περιοχής – στοές, πλυντήρια,

εγκαταστάσεις πλινθοποίησης, καμίνια – δημι-

ουργείται σε μικρή έκταση χώρου ένα μοναδικό

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Τεχνολο-

γίας, που θα αναδείξει την τεχνική επιστήμη και

θα επεκτείνει περισσότερο τις γνώσεις μας για

την υψηλή τεχνική σκέψη των προγόνων μας

και όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να μελετήσει

και να δει όλες τις φάσεις της μεταλλευτικής

και μεταλλουργικής τεχνικής.

Η αρχαία μεταλλουργική εγκατάσταση στο Αρί

παρουσιάσθηκε στο κοινό από την καθηγήτρια

του Ε.Μ.Π υπεύθυνη της ανασκαφής Κωνστα-

ντίνα Τσάιμου και από τον Δήμαρχο Κερατέας

Σταύρο Ιατρού (10/5). Η παρουσίαση έγινε στα

πλαίσια του Α΄ Συμποσίου «Κερατέα: ο τόπος, η

ιστορία, οι άνθρωποι» που οργάνωσε ο Δήμος.

Ο Δήμαρχος Κερατέας δήλωσε ότι ο Δήμος κα-

ταβάλλει κάθε είδους προσπάθεια για να υπάρ-

ξουν στοιχειώδεις υποδομές ώστε ο χώρος να

γίνει επισκέψιμος σε σχολεία, πανεπιστήμια,

ερευνητές Έλληνες και ξένους και αρχαιόφι-

λους.Το τείχος του ...αίσχους στη Βάρκιζα!  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ; ΜΑ,ΦΥΣΙΚΑ! Και μάλιστα στην Ελλάδα! και

μάλιστα στη ΒΑΡΚΙΖΑ!! ΔΕΙΤΕ ΤΟ!! 

Τι κι αν στο Βερολίνο έπεσε το τείχος του αίσχους εδω και 18 χρόνια. Στη Βάρκιζα είναι

ΑΚΟΥΝΗΤΟ!! Εκτός απο αυθαιρεσίες, ΤΙ άλλο... κυκλοφορεί στην πανέμορφη -κατα τα

άλλα- Βάρκιζα;  Δείτε Τι σκαρφίστηκαν οι τέως και νυν επιχειρηματίες της οργανωμένης

ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ πλάζ της Βάρκιζας.

Σήκωσαν ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΟΙΧΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ώστε να ΑΠΟΚΟΠΤΟΥΝ

την ΕΛΕΥΘΕΡΗ -κατά το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ε;- Πρόσβαση των πολιτών.

ΠΡΟΥΧΟΝΤΕΣ απο ΕΚΕΙ, ΠΛΗΒΕΙΟΙ απο ΕΔΩ!!

Τι είπατε; ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ; ΠΟΛΛΑ!! Εδω και χρόνια, επιβάλλονται ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ

"πρόστιμα", πέρσυ ήρθε ο Εισαγγελέας, έκανε τη βόλτα του, έφριξε, θύμωσε, έδωσε ανε-

κτέλεστες εντολές, ήπιε τη φραπεδιά του και το τείχος του ΑΙΣΧΟΥΣ, παραμένει ΑΚΛΟ-

ΝΗΤΟ στη θέση του και ΕΙΡΩΝΕΥΕΤΑΙ την ΚΑΤΑΝΤΙΑ μας. Αγγελική Νιαροπέτρου

Μοναδικά μνημεία της αρχαίας μεταλλουργίας στο Αρί Κερατέας


