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ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
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καταγγέλει η Νομαρχία και

ρίχνει τη “μπαλάκι” στους γονείς
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Μετά την ελληνική Βουλή που έσπευσε ασθμέ-

νως – προ του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος που

απέρριψε τη συνθήκη της Λισσαβόνας – με την

τρανταχτή πλειοψηφία 250 βουλευτών Ν.Δ. και

ΠΑΣΟΚ να την επικυρώσει παραδίδοντας, χωρίς

αντάλλαγμα, χουν και ύδωρ

στους ισχυρούς της Ευρώπης και

στους ισχυρούς του κεφαλαίου,

η αγγλική Βουλή των λόρδων, μέ-

σα σε ατμόσφαιρα ισχυρών αντε-

γκλίσεων «επικύρωσε» την ανί-

σχυρη πλέον «συνθήκη», μετά το

ηχηρό και πανίσχυρο ΟΧΙ του

54% των Ιρλανδών.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Ζ. Μπαρόζο, τον οποίον οι

«πράσινοι» στο ευρωκοινοβούλιο, αποκάλεσαν

απατεώνα, παρότρυνε λυσσωδώς τους κυβερνή-

τες των υπολοίπων κρατών να συνεχίσουν τη

διαδικασία της «επικύρωσης», αποβλέποντας

προφανώς να παρακάμψει όχι απλώς το δίκαιο

ως έννοια, αλλά και το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο,

που απαιτεί ομοφωνία.

Ορθά λοιπόν αποκάλεσαν – οι ευρωβουλευτές

έναν γραφειοκράτη, που δεν τον εξέλεξαν 
Συνέχεια στη σελίδα 3

του Κώστα
Βενετσάνου
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Ακρως ανταγωνιστική 

Οικονομία της αγοράς…
“Mηδέν άγαν” Σόλων

Ο κύβος ερίφθη οριστικά 

Ο Λόφος Λεβίδη 

στους κατοίκους της Παλλήνης
σελίδα 3

Ημερίδα για την διοικητική

Μεταρρύθμιση και την Μη-

τροπολιτική Αυτοδιοίκηση,

πραγματοποίησε την περα-

σμένη Τρίτη, 17 Ιουνίου η

ΤΕΔΚΝΑ σε κεντρικό ξενο-

δοχείο της Αθήνας.

Το ενδιαφέρον και η συμμε-

τοχή Δημάρχων και Συμ-

βούλων υπήρξε ικανοποιη-

τική. 

Μίλησε αρχικά ο Πρόεδρος

της Τοπικής Ένωσης Δήμων

και Κοινοτήτων Νομών Ατ-

τικής (ΤΕΔΚΝΑ) Δημ. Κο-

λογερόπουλος αναπτύσσο-

ντας ενώπιον του Υπουρ-

γού Προκόπη Παυλόπου-

λου και άλλων επισήμων

εκπροσώπων των Κομμά-

των και της ΚΕΔΚΕ Νικήτα

Κακλαμάνη κ.α., τις θέσεις

του Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ, οι

οποίες συνοψίζονται στην

αποδοχή της σχεδιαζόμε-

νης – αλλά μη γνωστοποιη-

μένης -  ανασυγκρότησης

της πρωτοβάθμιας Τοπικής

Αυτ/σης (Τ.Α.). Λεπτομερέ-

στερη παρουσίαση των θέ-

σεων της ΤΕΔΚΝΑ θα 

Συνέχεια στη σελ. 17

Απονομές στο ΝΑΟΒούλας

Σελ.19

Το σκάφος “Αλκυών” του Ν. Ο. Βούλας, κατέκτησε την 1η θέση
(2η ομάδα), στο αγώνισμα “Πάτροκλος” με κυβερνήτη τον Γ. Λού-
ντρα. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Α. Κάσδαγλης.

Κυβερνήτες οι Δήμαρχοι!
στη Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση
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“Ατομα με αναπηρία 
και ΜΜΕ” Σελ. 14

Στη Βουλή, η παραλία των
Καλυβίων Σελ. 6

Καθαριστές παρμπρίζ

ενισχύουν το Α.Ε.Π.Ε! Σελ. 9

Εθελοντισμός & Τοπική

Αυτοδιοίκηση Σελ. 8

Οι αναγνώστες γράφουν 
Σελ. 9

10 χρόνια Λάκαινες Σελ. 11

Διάπλαση παιδιών Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Ταχυδρομικός υπάλληλος

με κλεμένη πιστωτική κάρ-

τα

από ταχυδρομική επιστολή!

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Οι-

κονομικών εγκλημάτων το μεσημέρι

της 13 Ιουνίου συνελήφθη 42χρονος

ημεδαπός, για πλαστογραφία, και

απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’

επάγγελμα, όπως και για παραβάσεις

ταχυδρομικών υπαλλήλων, ενώ κατη-

γορήθηκε και η σύζυγός του, επίσης

υπάλληλος των ΕΛΤΑ, η οποία όμως

δεν συνελήφθη.

Ο συλληφθείς εργάζεται στο Ταχυ-

δρομείο Λιμένος Πειραιά από όπου

διακινούσε και δέματα για τα νησιά

των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Ετσι στις 12 Ιουνίου συνελήφθη χρη-

σιμοποιώντας κλεμμένη πιστωτική

κάρτα Ελληνικής Τράπεζας, την οποία

ενεργοποίησε εξαπατώντας εκμεταλ-

λευόμενος τη θέση του ως υπάλλη-

λος Ταχυδρομείου από ταχυδρομική

επιστολή, που είχε παραδώσει η Τρά-

πεζα στα ΕΛΤΑ προκειμένου να απο-

σταλεί στον δικαιούχο της κάρτας

στη Ρόδο. Την ενεργοποίησε δε τηλε-

φωνικά μέσω της υπηρεσίας

europhone Banking, αφου προηγουμέ-

νως προσποιούμενος υπάλληλο της

Τράπεζας υπέκλεψε τα πλήρη στοι-

χεία ταυτότητας από τον πραγματικό

δικαιούχο. 

Στην κατοχή του βρέθηκαν άλλες

τρεις πιστωτικές κάρτες με στοιχεία

άλλων δικαιούχων.

Ολες τις είχε χρησιμοποιήσει και είχε

ψωνίσει από διάφορα καταστήματα

μεγάλα ποσά.

Ληστεία στην Εθνική

Τράπεζα Σπάτων

Ληστεία έγινε στις 18 Ιουνίου το με-

σημέρι (14.45) σε υποκατάστημα της

Βασ. Παύλου 34 στα Σπάτα. Τρεις

άγνωστοι, έσπασαν το τζάμι της πόρ-

τας,  εισέβαλαν και αφού ακινητοποί-

ησαν το προσωπικό με την απειλή

όπλου, αφαίρεσαν από δύο ταμεία

άγνωστο ποσό.

Ληστεία στα διόδια της

Ελευσίνας

Στην Μάντρα Αττικής έγινε ληστεία

σας βάρος υπαλλήλων των Διοδίων

Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών

Κορίνθου στις 15/6/ στις 21.50

Αγνωστοι που φορούσαν κράνη, ει-

σήλθαν στα γραφεία των διοδίων κα-

τά τη διάρκεια αλλαγής της βάρδιας

και αφού ακινητοποίησαν το προσωπι-

κό με την απειλή όπλων αφαίρεσαν

από ανοιχτό χρηματοκιβώτιο άγνω-

στο ποσό. Οι δράστες διέφυγαν.

Προσοχή, πορτοφολάδες!!

24 άτομα συνελήφθησαν το περασμένο

τριήμερο 10-13/6 για κλοπές πορτοφολιών

στις περιοχές Ακρόπολης, Εξαρχείων και

Ομονοίας.

Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν

στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης, που

σχεδίασε και υλοποίησε η Υπηρεσία Διεύ-

θυνσης Ασφαλείας Αττικής, σε συνεργασία

με τα τμήματα ασφαλείας με στόχο την

πρόληψη και την καταστολή αδικημάτων.

Εκλεβαν προσποιούμενοι

τους πελάτες!

Στην περιοχή του Λαυρίου συνελήφθησαν

δύο αλλοδαποί άνδρες από την Αμεση

Δράση Αττικής, κατηγορούμενοι για διακε-

κριμένες κλοπές κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες προσποιούμενοι

τους πελάτες εισέρχονταν σε κατα-

στήματα (εστιατόρια-καφετέριες) σε

περιοχές της Ν/Α Αττικής και εκμε-

ταλλευόμενοι την στιγμιαία απροσε-

ξία θαμώνων, αφαιρούσαν τσάντες

που είχαν αποθέσει κοντά τους.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε

εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλο-

πών τσαντών. Η έρευνα συνεχίζεται.

Τροχαίες ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα γί-

νονται τμηματικές διακοπές κυκλοφο-

ρίας μέχρι τις 28 Ιουνίου στους παρα-

κάτω δρόμους.

Α) Λ. Κανελλοπούλου 125μ. πριν τη Λ.

Μεσογείων και μέχρι τη συμβολή τους

σε μία λωρίδα. Κατά τις ώρες 22.00

έως 05.30της επομένης.

Β) Λ. Κατεχάκη, από Λ. Μεσογείων σε

μήκος 60μ. στην αριστερή λωρίδα ρεύ-

μα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας τις

ίδιες ώρες.

Γ) Λ. Μεσογείων 50μ. πριν την Λ. Κα-

τεχάκη και μέχρι τη συμβολή τους στη

δεξιά λωρίδα ρεύμα κυκλοφορίας προς

Αθήνα κατά τις ωρες 09.00 έως 14.00

Δ) Λ. Μεσογείων αμέσως μετά τη συμ-

βολή της με τη Λ. Κατεχάκη ρεύμα κυ-

κλοφορίας προς Αθήνα στις ώρες

22.00 έως 05.30 της επομένης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στην Παλλήνη

Προσωρινή κυκλοφοριακή διακοπή θα

γίνεται στη Λεωφ. Μαραθώνος στην

Παλλήνη, στο τμήμα από την οδό Εντι-

σον έως την είσοδο της Αττικής οδού

(κόμβος Ανθούσας) ρεύμα κυκλοφο-

ρίας προς Αθήνα μέχρι τις 7 Ιουλίου

λόγω εργασιών του οδοστρώματος.

Αθηνών - Κορίνθου
Τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας

των οχημάτων εναλλάξ στις δύο λω-

ρίδες κυκλοφορίας και των δύο ρευ-

μάτων θα πραγματοποιούνται μέχρι

τις 31 Ιουλίου εκτός αργιών σε ημέ-

ρες που δεν παρατηρείται αυξημένη

κίνηση.

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Λ. Σχισμού, Λ. Κηφισσού, Λ. Κηφισίας

Επιτυχία του Τμήματος 

Ασφαλείας 

Βουλιαγμένης

Πλούσια δράση στις διαρρήξεις

αυτοκινήτων έχει να επιδείξει ο

51χρονος σεσημασμένος ημεδα-

πός, που συνελήφθη στις 16 Ιου-

νίου από άνδρες του Τμήματος

Ασφαλείας Βουλιαγμένης στο

Καβούρι, ύστερα από πολυήμερη

παρακολούθηση για τον εντοπι-

σμό του.

Ο συλληφθείς που έχει απασχο-

λήσει πολλές φορές στο παρελ-

θόν την Αστυνομία, είχε αποφυ-

λακισθεί με περιοριστικούς

όρους, αφού πέρυσι είχε συλλη-

φθεί-και πάλι στο Καβούρι-για

διάρρηξη αυτοκινήτου. Η ακτίνα

δράσεώς του κάλυπτε την ευρύ-

τερη παραλιακή περιοχή, από

Άλιμο έως Βουλιαγμένη, όπου και

έχει διαπράξει 35 διαρρήξεις αυ-

τοκινήτων μόνο το τελευταίο δί-

μηνο. Δρούσε με τη χρήση ειδικά

διασκευασμένου διαρρηκτικού

εργαλείου σε σχήμα «Τ», με το

οποίο παραβίαζε τις κλειδαριές

των αυτοκινήτων χωρίς ν΄αφήνει

ίχνη και αφαιρούσε χρήματα, έγ-

γραφα, ηλεκτρονικά είδη και άλ-

λα προσωπικά αντικείμενα. 

Η «συγκομιδή» των τελευταίων

ημερών που βρέθηκε στο αυτοκί-

νητό του ήταν εντυπωσιακή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Τμήμα: Μελετών & Εργων

Ταχ.Δ/νση: Λευκάδας 10, 16673

Πληροφορίες: Γ. ΝΙκολής, τηλ. 210 9657.126-127, Fax 210 9657.126

e-mail: gnikolis@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές με το «Σύστημα υποβολής προσφοράς με

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ.

1418/84, 2229/94 2940/2001, 3263/2004 και των Π.Δ. 609/85, Π.Δ.

23/93, Π.Δ. 265/91, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 171/87 κλπ. όπως αναφέρονται

στη διακήρυξη, για το έργο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 2007-2008»

Προϋπολογισμού 98.388,32€ και ΦΠΑ 18.693,78€.

Συνολικής δαπάνης 117.082,10€.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22η Ιουλίου  2008 ημέρα Τρίτη και

ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ. στο Δήμο Βού-

λας (Λεωφ. Καραμανλή 18, Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ. 210

9657.126, 127.

Τα τεύχη θα δίδονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου

Βούλας οδός Λευκάδος 10. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν τη

δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 30€ στο Δήμο Βού-

λας Λ. Κ. Καραμανλή 18, από 07-07-08 ημέρα Δευτέρα έως και Πέ-

μπτη 17-07-08 και ώρες (9.00 – 13.00μ.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο-

πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες

στο ΜΕΕΠ τάξης Α2, 1η, 2η (εντός Νομού) για έργα κατηγορίας οικο-

δομικών σύμφωνα με το Ν. 2940/01 όπως ισχύει:

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού δηλαδή 1.970€.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης
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Διαμαρτυρία για τη γραμμή 116 στο Κίτσι

Το περασμένο Σάββατο, στο Κίτσι, οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν  στην πλατεία για να διαμαρ-

τυρηθούν για την αλλαγή δρομολογίων της γραμμής του ΟΑΣΑ 116. Για το θέμα μίλησαν η Ελένη Ταξίδη

δημοτική σύμβουλος του Κορωπίου και η Γεωργία Στασινοπούλου μέλος του Κ.Α.Π.Η.

Οι κάτοικοι έσπευσαν στη συνάντηση, γιατί βιώνουν το πρόβλημα καθημερινά.

Το ίδιο πρόβλημα, όπως γράφουμε σε άλλες στήλες, βιώνουν οι κάτοικοι της Βάρης, της Βάρκιζας και της

Βουλιαγμένης για την ίδια γραμμή. Ρένα Αλεξούδη

Οι κυρίες Ελένη Ταξίδη και Γεωργία Στασινο-
πούλου στο μικρόφωνο.

Συνέχεια από τη σελ.1

πρωτογενώς οι Λαοί της Ευρώπης, να

κάνει κουμάντο – όπως τον αποκάλε-

σαν, για όσα έπραξε και προσπαθεί, ως

νέος Μέτερνιχ, να πράξει, και το ίδιο θε-

ωρείται ότι πράττουν όσοι νεκρανάστη-

σαν και μασκάρεψαν το απορριφθέν Ευ-

ρωσύνταγμα και «μαγειρεύουν» πως θα

…απινιδίσουν με διπλωματικά ηλεκτρο-

σόκ τις συνθήκες της Λισσαβόνας, πα-

ρακάμπτοντας και τη βούληση των λαών

και τη διεθνή νομιμότητα. Αυτά όμως

αποδεικνύουν και ποια Ευρώπη θέλουν. 

Θέλουν την Ευρώπη της ψευδοδημο-

κρατίας, της γραφειοκρατικής νομεν-

κλατούρας – υπαλλήλων ή σιτιζομένων

πλουσιοπάροχα από τις διάφορες

Siemens – με φοβισμένους και αποπρο-

σανατολισμένους «υπηκόους» μη σκε-

πτόμενους, φθηνούς παραγωγούς και

ακριβούς και άκριτους κατευθυνόμενους

καταναλωτές.

Μια Ευρώπη, υπάκουη η ίδια, γηραιά

“μητέρα”, στην ισχυρή υπερατλαντική

“θυγατέρα”.

Δεν θέλουν το ορθό και το δίκαιο. Δεν

θέλουν δημοκρατία, την οποία απατη-

λώς επικαλούνται μαζί με τις άλλες

υψηλές αξίες. Θέλουν «δημοκρατική
νομιμοποίηση». 

Αν πάει ο μισός λαός απληροφόρητος,

αποπροσανατολισμένος και φανατισμέ-

νος να ψηφίσει κι απ’ αυτούς οι μισοί

συν ένας ψηφίσει την καλομαγειρεμένη

εξουσία τους, τους αρκεί η «δημοκρατι-

κή» νομιμοποίηση που έλαβαν. Κι όταν

και πάλι δεν τους «βγαίνει», ε, «δημο-

κρατικά» ψηφίζουν έναν νόμο να απο-

κτά η μειοψηφία πλειοψηφία βουλευτι-

κών εδρών, όμηρων βουλευτών-μετοχι-

κών μεριδίων - και έτσι αποκτούν την πε-

ριπόθητη – κατά πλάσμα νόμου – πλα-

σματική «νόμιμη δημοκρατική» πλειοψη-

φία! Εξασφαλίζουν έτσι – και βρίσκουν

συνεργούς σ’ αυτήν την απάτη – την

επιδιωκόμενη «δημοκρατική νομιμοποίη-

ση»!

Όμως τα ξεπερνάω αυτά, γιατί είναι εύ-

κολα κατανοητά και εναπόκειται στο

λαό, στους ώριμους πολίτες, πως θ’

αντιδράσουν.

Ερχομαι στο κύριο σημερινό θέμα μου –

αυριανό και μεθαυριανό για όλους μας –

που είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Καταπιά-

νομαι μ’ αυτό γιατί εγώ τη θέλω την Ευ-

ρώπη. Αλλά ποια Ευρώπη;

Την Ευρώπη της άκρως ανταγωνιστικής

οικονομίας της αγοράς ΔΕΝ τη θέλω.

Κι αυτό το “άκρως ανταγωνιστική” δεν

είναι συμπέρασμα ή υποψία. Είναι κύ-

ριος σκοπός της Ευρωπαϊκής Ενωσης

που αναφερόταν στο Ευρωσύνταγμα και

αναφέρεται ρητά στη Συνθήκη της Λισ-

σαβόνας (άρθρο 2 παρ.3), εν μέσω γενι-

κά παραδεκτών αξιών και ανεκπλήρω-

των επιδιώξεων.

Μένω σ’ αυτό το “άκρως ανταγωνιστι-

κή”, που μετατρέπει την ανθρώπινη κοι-

νωνία της Ευρώπης της εμπνεόμενης

“από την πολιτιστική, τη θρησκευτική(!)

και την ανθρωπιστική κληρονομιά της”

(αρθρο 1) σε κοινωνία σαρκοφάγων αρ-

πακτικών και όρνεων, στην οποία δεν εί-

ναι δυνατόν να ευδοκιμήσουν οι αξίες

των αναφαίρετων δικαιωμάτων του αν-

θρώπου, της Eλευθερίας, της Δημοκρα-

τίας, της ισότητας και του κράτους δι-

καίου” που επικαλείται για επικοινωνια-

κούς προσφανούς λόγους, για να υπάρ-

χει «όνειρο», για να υπάρχει ελπίδα,

στο προοίμιο(1α) η Συνθήκη.

Πολύ σωστά λοιπόν ο Παπανδρέου κατά

την ομιλία του στη Βουλή – στη συζήτη-

ση για την κύρωση αυτής της συμφω-

νίας – επεσήμανε: «Παρακαλώ τον κύ-
ριο Πρωθυπουργό να μας διαβάσει μια
φράση από τη συνθήκη της Λισσαβό-
νας, να μας διαβάσει δυο λέξεις και να
πει: “εγώ τα πρότεινα, εγώ έπεισα, έτσι
υιοθετήθηκαν”».

Περίμενα τον Πρωθυπουργό να λέει

«ναι, έβαλα ένα κόμμα ή έβγαλα αυτή τη

λέξη» (και θα πω ποια). Δυστυχώς, μα-

ταίως επερίμενα. Δεν είπε τίποτα! Είπε

γενικόλογα μπλα-μπλα καταχειροκρο-

τούμενος από τους όρθιους βουλευτές

της Ν.Δ. Γιατί αλήθεια, για ποιό επίτευγ-

μα χειροκροτούσαν;

Κι όμως μπορούσε να είχε αφαιρέσει μια

λέξη, όχι αλλάζοντας, αλλά διορθώνο-

ντας έστω, την πορεία της Ευρώπης. 

Να τους είχε πει:

«Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί εταίροι,

κυρίες και κύριοι, όταν επικαλούμαστε

στο προοίμιο της Συνθήκης την πολιτι-

στική μας κληρονομιά, από την οποία

αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες,

ασφαλώς αναφερόμαστε στην αρχαία

Ελλάδα που μας κληροδότησε την έν-

νοια και την πίστη μας στη δημοκρατία,

τη διαλεκτική φιλοσοφική σκέψη και τα

ανθρώπινα ιδεώδη, χωρίς να παραβλέ-

πω τις αξίες των δικών σας κληροδοτη-

μάτων.

Οι αρχαίοι Ελληνες λοιπόν, τους οποί-

ους πολλοί από σας γνωρίζετε εξ’ ίσου

καλά, σας υπενθυμίζω ότι καθιέρωσαν

την αξία του μέτρου θετικά και αποθετι-

κά. “Mέτρω χρω” είπε ο Πιττακός1 και ο

μεγάλος φιλόσοφος και επιχειρηματίας

Σόλων2 “Mηδέν άγαν” τίποτα πολύ.

Τι το θέλετε λοιπόν εκείνο το “άκρως

ανταγωνιστική”; Βγάλτε το. Είναι “πο-

λύ” και οδηγεί στο ακραίο, στον άγριο

καπιταλισμό, που θα δημιουργήσει

εκτός από την ανισότητα και τη δυστυ-

χία, την κοινωνική αντίδραση και τις κοι-

νωνικές αναταράξεις, αν όχι και σε βίαι-

ες ανατροπές. 

Γιατί το σκέτο “ανταγωνιστική οικονομία

της αγοράς”, ανταποκρίνεται κι αυτό

στην αστική ιδεολογία.Το κεφαλαιοκρα-

τικό σύστημα έχει διαβαθμίσεις. Μη το

πάμε στα άκρα».

Όμως δεν τα είπε, δεν προσπάθησε καν

να βγάλει ούτε αυτή τη λέξη “άκρως”

Κρίμα!

Κρίμα και για την υποβάθμιση του ελλη-

νικού λαού, που δεν έχει δικαίωμα ν’

αποφασίσει. Υποβαθμίσατε, κύριοι, τον

πιο ώριμο λαό, αυτόν που σας ψηφίζει,

υποβαθμίζοντας έτσι και τη δική σας

αξιολογική  υπόσταση.

Είναι σαν να λέτε: «Αφού ο ελληνικός
λαός, ψηφίζει εμάς να τον εκπροσω-
πούμε, είναι ανώριμος»! 

Ευτυχώς αποφασίζουν για μας πότε οι

Γάλλοι και οι Ολλανδοί, πότε οι Ιρλαν-

δοί, που είναι πιο ώριμοι…

1. Πιττακός: Ένας από τους επτά σοφούς - Πολιτι-

κοός, ποιητής, από τη Λέσβο.

2. Σόλων: Αθηναίος νομοθέτης, πολιτικός, ποιητής,

ένας από τους επτά σοφούς, αλλά και επιχειρημα-

τίας - εφοπλιστής, μεγαλέμπορος, αλλά ολιγαρκής.

Ακρως ανταγωνιστική 

Οικονομία της αγοράς…

Ο κύβος ερίφθη οριστικά 

Ο Λόφος Λεβίδη 

στους κατοίκους της Παλλήνης

Δέσμευση Παυλόπουλου

Τα πράγματα φαίνεται να παίρνουν την τελική ευθεία με ευνοϊ-

κούς όρους για τους κατοίκους της Παλλήνης και γενικότερα της

περιοχής. 

Μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και Νομαρχιακού Συμβουλίου

στις αρχές του μήνα, που μπλοκάρισαν τις ενέργειες του Περι-

φερειάρχη, όπως είχε καταγγελθεί, που προσπάθησε να φέρει

προ τετελεσμένων γεγονότων το Δήμο και τους κατοίκους, προ-

στέθηκε προχθές (Πέμπτη 19/6) σύμφωνα με την ειδησεογραφία

(ΣΚΑΙ) και δηλώσεις του Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά η δέσμευ-

ση του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου να συμ-

βάλλει και η πολιτεία με 1.000.000,00 ευρώ για την αγορά του λό-

φου, που η αξία του υπολογτίζεται στα 5 εκατομ.€.

Υπενθυμίζουμε ότι στο σχετικό ρεπορτάζ της 7ης Ιουνίου (φ. 536,

σελ.8) η ΕΒΔΟΜΗ σύμφωνα με πληροφορίες που είχε έγραφε:

«Το απαιτούμενο ποσό για την αγορά του λόφου ανέρχεται στα 5

εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο αποφάσισε

να διαθέσει η Νομαρχία με ομόφωνη απόφασή της. Επίσης ένα θα

διαθέσει το ΥΠΕΣΔΑ μέσω του «Θησέα» και τα υπόλοιπα 3 θα

διαθέσει ο Δήμος Παλλήνης με δάνειο από το Ταμείο Παρακατα-

θηκών και Δανείων».
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΑΤΩΝ

«Μουσική εν ποιήσει και εικόνα»

Η Δημοτική Χορωδία την Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ.

οργανώνει συναυλιακή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο

Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», με θέμα: «Μουσική εν ποιή-
σει και εικόνα».
Τα έργα που θα εκτελέσει η Δημοτική Χορωδία με την συ-

νοδεία μουσικού οργάνου συνόλου είναι δημιουργίες του

διεθνούς φήμης Μουσουργού και Μουσικού Συμβούλου

του Δήμου Σπάτων Δημήτρη Παπαποστόλου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Μελωδίες, εικόνες και συναισθήματα θα πλημμυρίσουν

τις καλοκαιρινές βραδιές στο Μαρκόπουλο. Η προπώλη-

ση εισιτήριων αρχίζει  μια εβδομάδα πριν από κάθε εκδή-

λωση. Εκδοτήρια εισιτηρίων λειτουργούν σε κεντρικά

σημεία της πόλης, για τις εκδηλώσεις που έχουν εισιτή-

ριο, όπως: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠ/ΜΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Διασταύρωση Λιμάνι - Αυλάκι, τηλ. 22990 71708,ΚΕΠ (Δωδεκα-

νήσου & Σουνίου 1), ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ και αλλού.

Κυριακή 29 Ιουνίου, 9μ.μ. «Μεσογειακή Συνάντηση Χορωδιών».

Συμμετέχουν οι χορωδίες Καλυβίων, Κερατέας, Λαυρίου και

Μαρκοπούλου, στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη. Η είσοδος είναι

ελεύθερη.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διοργανώνει διεθνές συνέδριο με

θέμα «Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ», που θα πραγματοποιηθεί

στις 23-24 Ιουνίου, στο Κέντρο Τύπου της ΓΓΕ-ΓΓΕ (Φραγκούδη

11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα). Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως

ομιλητές, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των ΑΜΕΑ, πανεπιστημια-

κοί  και διεθνείς προσωπικότητες. 

Στη φετινή εκδήλωση θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και η ανάλυ-

ση θεματικών όπως: Νέα Μέσα και Προσβασιμότητα, Επικοινωνία

και Αυτισμός, Παραολυμπιακοί Αγώνες και ΜΜΕ, καθώς και η κα-

ταγραφή της αντίστοιχης διεθνούς εμπειρίας.

Παράλληλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί

το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία: Emotion

Pictures, στις 21-23 Ιουνίου, στο Νέο Μουσείο Μπενάκη (Πειραι-

ώς 138).  Το εν λόγω φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από την ΓΓΕ –

ΓΓΕ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ-

ΓΓΕ www.minpress.gr και στον δικτυακό τόπο www.ameamedia.gr.

Διεθνές συνέδριο: 

«Άτομα με αναπηρία 

και ΜΜΕ»

Πολιτιστικά προγράμματα της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ.

Αττικής διογανώνει διήμερο παρουσίασης των Προ-

αιρετικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων.

Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 24 & 25 Ιουνί-

ου στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλ-

λήνης. Ωρα έναρξης 10π.μ.

2ο Γυμνάσιο Βούλας

“Παντοπωλείο ο Μπακαλόγατος”

Την Κυριακή 22 Ιουνίου και ώρα 9 μ.μ. το 2ο Γυμνά-

σιο Βούλας θα παρουσιάσει την παράσταση “Παντο-

πωλείον ο Μπακαλόγατος” (διασκευή της κωμωδίας

των Χρήστου & Γιώργου Γιαννακόπουλου “της κακο-

μοίρας”). Η παράσταση θα δοθεί στο θέατρο “Σοφία

Βέμπο” στην παραλία της Βούλας.

1o Γενικό Λύκειο Παλλήνης

Pierre de Coubertin

Τελετή αποφοίτων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων & Κη-

δεμόνων του Λυκείου Παλλήνης οργανώνουν την τελετή

αποφοίτησης  των μαθητών της Γ΄ Τάξης  που θα γίνει

την Τετάρτη 25 Ιουνίου και ώρα 8μμ στο χώρο του σχο-

λείου.

Ο  ΣΥΡΙΖΑ Νότιας Α.Αττικής (Βού-

λα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Κορωπί) ορ-

γανώνει συζήτηση την Πέμπτη 26

Ιουνίου, στις 8μ.μ. στο Aqua Marina

στην πλατεία της Βουλιαγμένης. 
Την εκδήλωση θα απασχολήσουν: 

– Συζήτηση για το οργανωτικό και την υλοποίηση

των αποφάσεων της Πανελλαδικής Σύσκεψης (με ειση-

γητή τον Χριστόφορο Παπαδόπουλο, Κεντρική Γραμ-

ματεία )

–  Προγραμματισμό εκδηλώσεων για τοπικά, πολιτικά και

πολιτιστικά θέματα. Πληροφορίες, Τηλ.6973008448

12ο «Αθηναϊκό Φεστιβάλ

Καραγκιόζη» 
Λόφος Στρέφη 23 – 27 Ιούνη

Στην καρδιά της Αθήνας, στο Λόφο Στρέφη» θα πραγμα-

τοποιηθεί  το 12ο Αθηναϊκό Φεστιβάλ Καραγκιόζη, που

συνδιοργανώνεται από τον Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό

Σύλλογο Εξαρχείων - Νεάπολης «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ» και το Πα-

νελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, με μικρή βοήθεια από

το τοπικό διαμέρισμα και τον Δήμο Αθηναίων. Περιλαμβά-

νει τις πέντε μέρες που θα διαρκέσει πέντε διαφορετικές

παραστάσεις, από διαφορετικούς Καραγκιοζοπαίκτες

(επαγγελματίες και ερασιτέχνες) και σκοπό έχει την δια-

τήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.

Η έναρξη κάθε βράδυ είναι στις 9 μ.μ. και το πρόγραμμα

του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

Δευτέρα 23 Ιούνη Μιχάλης Ταυλάτος «Ο Μέγας Αλέξαν-
δρος  & το καταραμένο φίδι»
Και μια κωμωδία με τον Τάσο  Δουρμουσόγλου

Τρίτη 24 Ιούνη: Θεοδόσης Βογιατζής  (Ερασιτέχνης)

«Το όνειρο του Καραγκιόζη & ο μίτος της Αριάδνης»
Τετάρτη 25 Ιούνη; Νίκος Αλεφραγκής  (Ερασιτέχνης):

«Οι δυο… λόρδοι».
Και μια κωμωδία με  Τον Νίκο Τσιβελέκη

Πέμπτη 26 Ιούνη: Αντώνης Παντιώρας «Ο θρίαμβος του
Καραγκιόζη»
Παρασκευή 27 Ιούνη: Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής «Ο
Καραγκιόζης πλοίαρχος»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών είναι ένα από τα

πιο παλιά σωματεία, (Ιδρύθηκε το 1925) στέγασε και στε-

γάζει στην σχεδόν αιωνόβια λειτουργία του, όλους τους

καραγκιοζοπαίκτες  της Ελλάδας και της Κύπρου, τους

βοηθούς, τις συζύγους, τους μουσικούς αλλά και τους φί-

λους του Καραγκιόζη που με οποιονδήποτε τρόπο έχουν

βοηθήσει την τέχνη του Ελληνικού Λαϊκού Θεάτρου Σκιών.

Το Σωματείο σήμερα επιτελεί ένα σοβαρό έργο τόσο για

τη Σωτηρία της  παράδοσης όσο και για την δημιουργία νέ-

ων καραγκιοζοπαικτών που σέβονται αυτή.

Αξίζει λοιπόν μια βόλτα μέχρι το λόφο του Στρέφη

Εκθεση στη Γλυφάδα

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γλυφάδας εγκαινίασε

εκθέση με τα τμήματα που λειτούργησαν τη φετινή χρο-

νιά με Ζωγραφική, Κοπανέλι, Κέντημα, Φωτογραφία και

Κινηματογράφο στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

(Ηφαίστου 41 & Γούναρη, έναντι Εφορίας).

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 22 Ιουνίου και

οι ώρες λειτουργίας είναι από 7 έως 10 μ.μ.

Εχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και αξίζει μία επίσκεψη.

art exhibition στη Βούλα

Ομαδική έκθεση τέχνης εγκαινιάζεται στη Βούλα (Πνευ-

ματική Εστία Αγ. Ιωάννου 3), την Παρασκευή 27 Ιουνίου,

9μ.μ. από την Εταιρία Εικαστικών Τεχνών και Γραμμάτων.

Διάρκεια μέχρι 29 Ιουνίου, ώρες 10.30 έως 22.00.



Locksmith
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ART GALLERY “YΔΡΟΧΟΟΣ”

Καλλιτεχνική εκδήλωση οργανώνει η Art Gallery “Υδροχόος”

(Λεωφ. Σαρωνίδας 66, Εμπορικό κέντρο Santorini) στη Σαρωνίδα,

με θέμα “Ποίηση και Ζωγραφική” το Σάββατο 28 Ιουνίου στις

7μ.μ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν νέα έργα της ζωγράφου

Γιούλης Φαρατζή, καθώς και ποιήματα από την πρόσφατη ποιη-

τική της συλλογή “Κραυγή Ζωής”.

Πληροφορίες: 22910 79232 & 6974 360293.

Ορχήστρα 

Σαξοφώνων

στη Βάρη

Ο Δήμος Βάρης στα

πλαίσια του Καλοκαιρι-

νού Φεστιβάλ, γιορτά-

ζει την Παγκόσμια Ημέ-

ρα Μουσικής με γνω-

στές μελωδίες από την

Ορχήστρα Σαξοφώνων

της Νομαρχίας Πει-

ραιά, το Σάββατο, 21

Ιουνίου, στις 9 το βρά-

δυ, στο Λιμάνι της

Βάρκιζας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Γιορτάζουμε μαζί την Παγκόσμια

Ημέρα της Μουσικής, Σάββατο

21 Ιουνίου, 7.30 μ.μ. στο Ωδείο

McGeorge (Ευβοϊκού 35, Ραφή-

να)

Ο Γιώργος – Ανδρέας Θεοχάρης θα δείξει «Πώς κα-
τασκευάζονται τα έγχορδα όργανα με δοξάρι»
(Έκθεση, βίντεο, ηχογραφημένη μουσική από αυθε-

ντικά Stradivari, Guarneri, Amati)

Ο σολίστ Αλέξανδρος Παππάς θα ερμηνεύσει βιρ-

τουόζικα κομμάτια σε παλιά αυθεντικά βιολιά, αλλά

και βιολιά κατασκευασμένα από τον Θεοχάρη  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του

Ελληνικού Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Σάββατο 21/6, Θέατρο Δεξαμενής 9μ.μ.

ETHNIC ΣΥΝΑΥΛΙΑ

PARTY ΜΕ «ΚΡΟΥΣΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΗ»  

«50 χρόνια Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου γιορτάζει την

ημέρα της μουσικής με μια συναυλία – πάρτυ. Η Βι-

βλιοθήκη, όπως πάντα κοντά στη νεολαία, αυτή τη φορά

σας καλεί σε μια βραδυά γεμάτη ρυθμό, μουσικές και χο-

ρό για να υποδεχθούμε το καλοκαίρι.

Τα  “Κρουστά της Τάκη” θα μας ταξιδέψουν στους ρυθ-

μούς και τα τραγούδια της Δυτικής  Αφρικής με κρουστά

(Djemble, Doundouns) και έγχορδα (Ngoni), κάνοντας μου-

σικές  στάσεις στο Βαλκανικό και το Κέλτικο ρεπερτόριο,

ενώ δεν θα  λείψουν οι HipHop λούπες, τα μαύρα  φωνητι-

κά του MC Dash και τα αφρικανικά χορευτικά. Όλα αυτά

με κοινό παρονομαστή  το ακαταμάχητο Groove που μετα-

τρέπει κάθε συναυλία τους σε ξέφρενη χορευτική  βραδιά. 

Είσοδος  Ελεύθερη

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, 21 Ιουνίου Φεστιβάλ Πέτρας
“ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ” 

Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Ιουνίου αξίζει να δείτε την

κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, “ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ” σε

σκηνοθεσία Θ. Μουμουλίδη στο θέατρο Πέτρας

Παίζουν: Π. Σκουρολιάκος, Γ. Μπρέμπου

Επίσης την Τετάρτη 2 Ιουλίου ανεβάζουν το έργο:

“ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ”  του Αλέξανδρου Ρίζου –

Ραγκαβή  

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Γ. Καλατζόπουλου

Παίζουν: Π. Χαικάλης κ.α. 

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ Δωδ/σου & Κρήτης 78,  Πετρούπολη

210 5062166 – 210 5063660, petrasfestival@petroupoli.gr

Ηρώδειο
Χ ΣΚΗΝΗΣ

Αυτά που ‘καψαν το σανίδι
με το Σταμάτη Κραουνάκη

στις 27 και 28 Ιουνίου, μπορείτε να απολαύσετε μία

μοναδική παράσταση. Ολες οι εποχές του ελληνι-

κού θεατρικού τραγουδιού ενώνονται σε μία! “Αυτό
είναι ροκ Να κάνεις το Ηρώδειο πατάρι, να βάζεις
πάνω του τα τραγούδια που ‘καψαν το θεατρικό σα-
νίδι”.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Κυριακή 22/6: Παράστα-
ση τμήματος Ελληνικών
χορών του Πνευματικού

Κέντρου. 

Δευτέρα 23/6: Αναπαρά-
σταση παραδοσιακού εθί-
μου για τον Αγιο Γιάννη
τον Κλήδωνα στην παρα-

λία του Αγίου Νικολάου,

ώρα 9μ.μ.

Κυριακή 29/6: Εκθεση
ζωγραφικής ομάδας του

Πολιτιστικού Κέντρου Λα-

γονησίου, στην κεντρική

πλατεία Καλυβίων, στις

8.30μ.μ.

Εκθεση ζωγραφικής της

Σούλας Ξένου-Κοκολέτσου

Η Πανελλήνια Οργάνωση “Η Ελληνική Εστία” πα-

ράρτημα Νοτίων Προαστίων, οργανώνει έκθεση ζω-

γραφικής της Σούλας Ξένου-Κοκολέτσου, την Τε-

τάρτη 25 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Astir Palace στη

Βουλιαγμένη. Ωρες από 7μ.μ. έως 10μ.μ.

Τηλ. 210 8961.977 - 6942 045773



Στη Βουλή, η παραλία των Καλυβίων

Στη Βουλή ήρθε προς συζήτηση, από το βουλευτή του Συνασπισμού

Αθ. Λεβέντη, η παραλία των Καλυβίων, που διεκδικείται από τους

κατοίκους και το Δήμο, ενώ τη νέμεται ο “Αττικός Ηλιος Α.Ε.” του

Μαντωνανάκη (γράφουμε στη σελίδα 16). Εμείς πήραμε κάποιους

πιπεράτους διαλόγους που αξίζει να γνωρίζει ο πολίτης.

Θ. Λεβέντης: Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καλυβίων, στον οποίο ανήκει

όλος αυτός ο χώρος, δεν έχει το δικαίωμα να μπει σ’ αυτό το χώρο.

Ο χώρος είναι αποκλεισμένος. Βέβαια, πολλά υψηλόβαθμα στελέχη

της Κυβέρνησης τον επισκέπτονται τακτικότατα, όπως είναι γνωστό

σε πολλούς.

Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, Αρης Σπηλιωτόπουλος:

“Αυτός που θα έπρεπε να είναι στη δική μου θέση είναι ο τότε

Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τσοχατζόπουλος, διότι αυτός υπέγραψε τη

συγκεκριμένη σύμβαση. Άρα καλά θα κάνετε αυτά να τα απευθύνε-

τε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σ’ αυτούς που υπέγραψαν τη συγκεκριμένη

σύμβαση κι όχι σ’ εμάς που ερχόμαστε με τη λογική της συνέχειας

και της συνέπειας της δημόσιας διοίκησης να προστατέψουμε την

αξιοπιστία του ελληνικού κράτους.

...Γιατί το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο μόνον όταν οι επόμενοι

σέβονται τις αποφάσεις των προηγουμένων. Και πολύ περισσότερο

δεν μπορούμε εν μία νυκτί να καταργούμε συμβάσεις οι οποίες

έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον.  

Αγκαλιάζουμε τα διαμάντια...

...Οποιαδήποτε παραλία και οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση

αυτής, που προσφέρει στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, είναι

διαμάντι και αυτά τα διαμάντια οφείλουν τα κυβερνητικά μας στε-

λέχη να τα αγκαλιάζουν. 

...Εγώ χαίρομαι κάθε φορά που οποιαδήποτε παραλία είναι τέτοια

που να δίνει τη δυνατότητα σ’ όλα τα κυβερνητικά στελέχη, τα

οποία πηγαίνουν, να αναδείξουν τις ομορφιές της. Ελπίζω να μην

ποινικοποιείτε τη συγκεκριμένη παραλία στα Καλύβια Αττικής και να

θεωρείτε ποινικό αδίκημα τους όποιους Υπουργούς απολαμβάνουν

τη χάρη αυτής της παραλίας, διότι αυτό θα σήμαινε μορφή πολιτι-

κού και κοινωνικού ρατσισμού”.

Σ.Σ.: Τα σχόλια δικά σας. Βεβαίως ο κάθε Υπουργός ή  βουλευτής

μπορεί να αγκαλιάζει τα ...διαμάντια των παραλιών μας,  ενώ οι κά-

τοικοι του Δήμου Καλυβίων και όχι μόνο, πρέπει να ταξιδέψουν χι-

λιόμετρα για να βρουν ένα μέτρο ελεύθερης παραλίας για να απο-

λαύσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο και φυσικό δικαίωμά

τους· λίγο νερό, λίγο ήλιο και αέρα!!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Σε κάποια στιγμή του βίου μου, ήρθα

κοντά στο όνειρό μου: Να αποκτήσω

ένα αυτοκίνητο. Χρηματοδότης και

δωρητής ο πατέρας μου. Εγώ  ο μα-

ντράχαλος  και όχι άρτι  απόφοιτος

του πανεπιστημίου, χωρίς δραχμή

στην τσέπη  και ο πατέρας μου συντα-

ξιούχος δημόσιος υπάλληλος. Δυστυ-

χώς, αυτό είναι το ρεζιλίκι και η πίκρα

των σπουδών. Κάτι ήξερε ο Λουκιανός

στο “Ενύπνιό” του όταν έλεγε: «και

χρόνου μακρού και κόπου πολλού και

τύχης δείσται  λαμπράς, και δαπάνης

ου μικράς». Δηλαδή δεν επιτυγχάνει

κανείς τίποτα αν δεν έχει τύχη.

Πρώτο πρόβλημα που προέκυψε, ήταν

η επιλογή, που σε δυσκολεύει ιδιαίτε-

ρα, όταν το βαλάντιο δεν συμβαδίζει

με την επιθυμία σου. 

Περάσαμε από τις  μάντρες της Συγ-

γρού,  όπου εκεί ήταν το συνηθισμένο

εκθετήριο των αποτραβηγμένων  λό-

γω παλαιότητας οχημάτων. Σύντομα

όμως αποτραβηχτήκαμε από μια τέ-

τοια αγορά. Τη χαριστική βολή, μας

την έδωσε το παρακάτω συμβάν. Ο

πωλητής, μας έδειχνε  τις αρετές

ενός ομορφo –διατηρημένου εγγλέζι-

κου Morris, όταν ανασήκωσα  τη μο-

κέττα δαπέδου.  Τότε στα μάτια μου

πρόβαλε  μια σκουριασμένη και πρό-

χειρα χιλιοκολλημένη λαμαρίνα. «Μη

φοβόσαστε, καυχήθηκε.  Είναι γερά

κολλημένη η λαμαρίνα. Να δείτε.

Πρώτα  ήταν τρύπια και πατούσες το

έδαφος».

Ο πατέρας,  από την αρχή ήθελε κάτι

καινούργιο, κάτι που να είναι  αντάξιο

του πτυχιούχου υιού, μα και του πρε-

στίζ της οικογένειας, που επηρεάζο-

νταν  από τα σχόλια του πατρικού χω-

ριού,  αλλά και γενικότερα από  το πε-

ριβάλλον των φίλων και λοιπών

συγγενών. Ήταν και είναι και αυτό,

δείγμα όχι μιας εποχής αλλά όλων

των εποχών, όσο να υπάρχουν άν-

θρωποι. 

Τελικά για την επιλογή του οχήμα-

τος, κατέφυγα στον ειδικό.

Στο νοσοκομείο συνυπηρετούσα

με τον Μάκη τον Λιούγκα, που σή-

μερα η Γλυφάδα  έδωσε στο κο-

λυμβητήριο   το όνομά του.  Ο Μά-

κης,   ήταν παλιότερος βοηθός από

μένα στην κλινική και  έσερνε στο βιο-

γραφικό του  την φήμη του οδηγού με

πολλές συμμετοχές σε αγώνες ράλι,

όπου  μάλιστα σε μια από αυτές στη

Ρόδο γκρεμίστηκε και βγήκε μεν σώ-

ος, αλλά με πολλά κατάγματα στη

σπονδυλική στήλη και στον αγκώνα.

Τότε οδηγούσε αν θυμάμαι καλά, μια

σπόρ  ΄Αλφα  Ρομέο. 

Τα οικονομικά όμως τα δικά μου, δεν

επέτρεπαν τέτοια όνειρα. Τότε μου

έφερε το καινούργιο του απόκτημα:

Ένα Τriumph Herald του κουτιού, που

έλαμπε στον  ανοιξιάτικο ήλιο.  

«Πάρτο, μου είπε, να το δοκιμάσεις» 

«Μα δεν είναι σωστό, αντέτεινα. Ακό-

μα, δεν το έχεις εσύ δοκιμάσει». 

«Είμαστε ή δεν είμαστε φίλοι. Πάρτο

και τέλειωνε».

Τέτοιος ήταν ο Μάκης.  Όταν έβγαζε

το αιώνιο πούρο του από το στόμα,

άφηνε χώρο σε ένα μεστό λόγο και

ένα πρόσωπο. Το πήρα και μάλιστα μο-

ναχός μου. Κύλισα απαλά στον τότε

παραλιακό δρόμο της Γλυφάδας μέχρι

Βουλιαγμένη καi μαγεύτηκα.    Είχε

όμως δύο πόρτες, κακό πρεστίζ για

την οικογένεια.

Καταλήξαμε τελικά στο Fiat 1100 D:

Εννέα φορολογήσιμα  και 45 πραγμα-

τικά άλογα,  παρθένα από το εργοστά-

σιο. Μπλέ, σκουρότερο από του ουρα-

νού το χρώμα και κοντά στην ομορφιά

της βαθυγάλανης θάλασσας, φάνταζε

γλυκό και περήφανο.

Ήταν το κάτι για εμάς, ήταν το κάτι για

εμένα. Και το αποκτήσαμε. Αφού βέ-

βαια προηγήθηκε μια μακριά διαπραγ-

μάτευση  με τον μαγαζάτορα, που σε

έκοβε καπιταλιστικά, από την κορφή

μέχρι τα νύχια.  Εκείνη τη στιγμή είχα

νιώσει αρκετά άσχημα: Δεν δεχόμου-

να τέτοιο βλέμμα πρός τον πατέρα

μου. 

Συνέστησα να τα παρατήσομε. Τελικά

όμως   η συμφωνία κλείστηκε σε

110.000 δραχμές  και  η εξόφληση σε

τρείς δόσεις, μαζί με ένα ραδιόφωνο

δώρο.(Να σημειωθεί, ότι εγώ σαν για-

τρός στο Ασκληπιείο, έπαιρνα τότε

όλες και όλες 1.500 δραχμές). 

Τελικά δεν ερυθρίασα και απόκτησα το

ποθούμενο. Ήθελα το αυτοκινούμενό

μου και τώρα πια, εγώ ο μαντράχαλος,

το είχα.

Το ήθελε και ο πατέρας μου. Ο γυιός ο

γιατρός  είχε τώρα  αυτοκίνητο! 

Σωτήριο έτος 1964: Το περιτύλιξαν

στο χαρτί δώρου. Εγώ αφού το ξετύ-

λιξα ευλαβικά, κόλλησα εκεί, μπροστά

στο τζάμι και το ιατρικό σήμα. Αμέσως

και ξεκινήσαμε από τον Πειραιά -που

ήταν το πατρικό- να φάμε μακαρονάδα

στη Γλυφάδα. Ήταν εκεί δίπλα στον

Άγιο Κωνσταντίνο ένα καινούργιο μα-

γαζί με την τότε ξενόφερτη συνήθεια

της ιταλικής παρμεζάνας σε λαϊκή κα-

τανάλωση.  

Τις επόμενες μέρες, αναλωθήκαμε

στο να επισκεπτόμαστε συγγενείς φί-

λους και όλους που θέλαμε να εντυ-

πωσιάσομε, προκαλώντας περισσότε-

ρο τη ζήλεια, παρά τη συμμετοχή

στη χαρά μας. Εγώ δεν παρέλειπα

με την κατοχική μου -συλλεκτική

τώρα- φωτογραφική μηχανή,  με

τη μικρή χαριτωμένη φυσούνα,  να

μετρώ  με βήματα την απόσταση

και με φιλοσοφικό βλέμμα να ρυθ-

μίζω  διάφραγμα και ταχύτητα

εκτιμώντας  τη συννεφιά. Ημουν

βλέπετε δάσκαλος σ’ αυτά. 

Μετά άρχισε η συντήρηση. Ο φί-

λος μου ο Μάκης με συνέστησε

στον Βασίλη. «Να πας εκεί, είναι φί-

λος ξύπνιος και ξέρει το αντικείμενο». 

Ο Βασίλης δούλευε στη Μοbil, στο

βενζινάδικο του Φραντζεσκάκη, δίπλα

στον Άγιο Κωνσταντίνο που υπάρχει

ακόμα αλλά ανακαινισμένο και με άλ-

λο όνομα. Τότε ήταν  που τα βενζινά-

δικα είχαν χώρους που άλλαζαν λάδια

και βαλβολίνες   και έκαναν γρασάρι-

σμα. Ο δικός μας είχε το  ποιο οργα-

νωμένο της περιοχής. Έχοντας  ξεχω-

ριστές ικανότητες ήλεγχε και άλλαζε

μπουζί και πλατίνες, φίλτρα λαδιού και

αέρα μα και έβαζε χέρι στους  ιμάντες.

Μόνο ”λουκουμάκι”*  δεν έβαζε. Όλα

με το μάτι και την ευστροφία του μυα-

λού του. Και το αυτοκίνητο το έπαιρ-

νες πεντακάθαρο στη μηχανή. Και στο

τέλος ποτέ δεν σου ζητούσε ιδιαίτερη

αμοιβή. Του έδινες ό,τι ήθελες.  Τέτοι-

ος ήταν ο Βασίλης. Σε αυτόν  εμπι-

στεύτηκα και το πισσάρισμα του αυτο-

κινήτου μου. Σε κάθε  καινούργιο αυ-

τοκίνητο αλλά και σε παλιό, για να

προφυλάξεις τη λαμαρίνα απο κάτω

από τη σκουριά και τα νερά έπρεπε -

αν ήσουν νοικοκύρης - να την πισά-

ρεις. 

Στο βενζινάδικο γνώρισα και τον Ξε-

νοφώντα. Καλοσυνάτος χαμογελα-

στός κρατούσε την υπευθυνότητα στο

σέρβις των ελαστικών. Εξειδικευμέ-

νος για πολλά χρόνια κρατούσε στη

δυσκολία και το σέρβις ελαστικών στο

ράλι αντίκα.  Τώρα αυτός και τα παιδιά

του διατηρούν εκεί στην εκκλησία ένα

μαγαζί με μπαταρίες αυτοκινήτων και

σκαφών και άλλες “λιχουδιές” των

ενηλίκων.  Μερικές φορές  συναντιό-

μαστε τώρα στο μαγαζί του και τα λέ-

με. 

Τον Βασίλη έχω χρόνια να τον δώ και

να μάθω νέα του.

Το Φιατάκι, το κράτησα πολλά χρόνια.

Μετά όμως, ήρθε η ώρα να το αποχω-

ριστώ. Το πήρε,  αγοράζοντάς το,  μια

φιλική μου οικογένεια. Την τελευταία

μέρα, προτού το παραδώσω, του άλ-

λαξα λάδια και ό,τι άλλο είχε ανάγκη.

Τα παιδιά στο βενζινάδικο - το παραδι-

πλανό τώρα του Σταμάτη γιατί ο Βασί-

λης είχε μεταναστεύσει - με κορόιδευ-

αν για υπερβολικό ρομαντισμό. Όσο

και να φαίνεται κωμικό, εγώ το είχα

αγαπήσει. Πες, γιατί μου έκανε στενή

συντροφιά σε μια δημιουργική περίο-

δο της ζωής μου, πες, γιατί πιστεύω

στον παραλογισμό, ότι και τα άψυχα

έχουν ψυχή, όταν τους δώσεις ένα

κομμάτι από την δική σου, εγώ στον

αποχωρισμό ένιωσα το κλάμα του.

Κι αυτό το βούρκωμα, ερχόνταν και

στους δυό μας, όταν στα  κατοπινά

χρόνια, τυχαία ή εξ επί τούτου, συνα-

ντιόμαστε.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Το λουκουμάκι είναι γνωστό και από τις

ελληνικές ταινίες ότι χρησιμοποιείται ως

σφραγιστικό στις διαρροές του νερού στα

παλιά αυτοκίνητα.

In Memoriam
Fiat 1100 D.: Το πρώτο μου αυτοκίνητο

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικό Κτηματολόγιο

Αρχισε (17 Ιουνίου), η υποβολή των δη-

λώσεων στα γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου, στο

Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου (Αίθουσα VIΡ) στην Μερέ-

ντα και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Μαρκο-

πούλου καλούνται να διορθώσουν σχετικές εκκρεμότη-

τες με τους τίτλους κυριότητάς τους, να ελέγξουν αν

αυτοί έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, να διορ-

θώσουν τυχόν σφάλματα στα συμβόλαιά τους, να τακτο-

ποιήσουν τυχόν εκκρεμή προσύμφωνα, να υπογράψουν

πράξεις αποδοχής κληρονομιάς που δεν έχουν ακόμα

υπογραφεί και γενικά να τακτοποιήσουν όλα τα συμβό-

λαιά τους.

Όσοι υποβάλλουν δήλωση, μαζί με το έντυπο της δήλω-

σης, πρέπει να προσκομίζουν απλά φωτοαντίγραφα

συμβολαίων και αν έχουν πιστοποιητικά μεταγραφής

και τοπογραφικά διαγράμματα.

Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση από τον Δήμο

και το Εθνικό Κτηματολόγιο

Φανταστείτε το μπλε!!
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Ε
ν όψει της συναντήσεως των υπουρ-
γών Εσωτερικών της Ε.Ε στο Λου-
ξεμβούργο, ο νέος «Άγιος Φραγκί-
σκος της Ασίζης»-κατά κόσμον

υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδος, Προκό-
πης Παυλόπουλος-ξαναχτύπησε με δηλώσεις
του στα δελτία ειδήσεων της 4ης Ιουνίου: «Το
μεταναστευτικό κύμα θα συνεχίσει να αυξά-
νεται κι εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις
κατάλληλες υποδομές για να τους υποδεχό-
μαστε»!!! Εάν με τον όρο «κατάλληλες υπο-
δομές» ο κύριος υπουργός εννοεί τις ξενο-
δοχειακού τύπου εγκαταστάσεις υποδοχής
των λαθρομεταναστών στα ανατολικά-κυ-
ρίως- σύνορά μας, αυτό είναι κατανοητό. Κά-
που πρέπει να ξεκουραστούν από τις κακου-
χίες της πολύμηνης εκστρατείας τους προς
την Ελλάδα, μέχρι να καρδαμώσουν και να
αμολυθούν ανά την ελληνική επικράτεια,
προς αναζήτηση τύχης. Εάν όμως οι «κατάλ-
ληλες υποδομές» συμπεριλαμβάνουν και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή
την δημιουργία νέων επενδυτικών δραστη-
ριοτήτων, τότε-και με δεδομένη την μακρό-
χρονη επενδυτική μας ξηρασία-απλά, εδώ γε-
λάνε.
Η δήλωση του κυρίου υπουργού περιέχει τρία
μηνύματα, προς τρείς διαφορετικούς αποδέ-
κτες: ΜΗΝΥΜΑ 1ο, προς Ευρωπαίους εταί-
ρους: «Ρίξτε τά μας, για να τους κρατάμε
εδώ και να μην έρχονται σε σας». ΜΗΝΥΜΑ
2ο, προς τους αρχιερείς της Νέας Τάξεως,
δηλαδή τους αφανείς-πλην ουσιαστικούς-κυ-
βερνήτες μας: «Μην ανησυχείτε εκλαμπρό-
τατοι, η έννοια έθνος-κράτος δεν θα υφίστα-
ται σε λίγα χρόνια στο ελληνικό κράτος. Και
τότε θα μπορείτε να κοντύνετε την Ελλάδα
όσο και όπως επιθυμείτε». ΜΗΝΥΜΑ 3ο,
προς τους χαχόλους εμάς: «Αποδεχθείτε το
μέλλον που σας ετοιμάζουμε και συμβιβα-
σθείτε μαζί του. Δεν μπορείτε να κάνετε αλ-

λιώς. Οι λαθρομετανά-
στες θα συνεχίσουν να
έρχονται κι εμείς θα συ-
νεχίσουμε να τους υπο-
δεχόμαστε, μέχρι να υποβιβασθούμε οριστι-
κά και αμετάκλητα σε φθίνουσα μειονότητα
μέσα στην ίδια μας την χώρα». Έτσι απλά, δί-
χως όρια, φραγμούς, «περίσκεψιν και αιδώ».
Εντάξει, έχοντας κατανοήσει τον μύθο του
Αισώπου περί «κολοβής αλεπούς», αντιλαμ-
βάνομαι την πρεμούρα ορισμένων να μετα-
βληθεί η Ελλάδα σ’ έναν πολυφυλετικό, «πο-
λυ-πολιτισμικό» αχταρμά, εύκολα ελεγχόμε-
νο και κατευθυνόμενο. Η-δυστυχώς-κορυ-
φαία χώρα της υφηλίου παίζει τον ρόλο της
κολοβής αλεπούς που θέλει να κολοβώσει
και τις άλλες, για να είμαστε όλοι «ιν». Δη-
λαδή, ζούπητοι μέσα στο μαντρί του «Μεγά-
λου Αδελφού». Αυτό που αδυνατώ να αντι-
ληφθώ, με τις στοιχειώδεις οικονομικές μου
γνώσεις, είναι κατά ποιόν μαγικό τρόπο οι
πωλητές λαθραίων cd, οι καθαριστές παρ-
μπρίζ και οι επαιτούντες ανάπηροι στα φανά-
ρια συμβάλλουν στην αύξηση του Α.Ε.Π. Διό-
τι αυτό ακριβώς διατείνεται ο «τσάρος» της
Οικονομίας μας κύριος Αλογοσκούφης, επα-
ναλαμβάνοντας τις δηλώσεις των προκατό-
χων του, σοσιαλιστών «τσάρων», στην κατοι-
κούμενη από μουζίκους καπιταλιστική μας
μπανανία.
Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερες οι-
κονομικές γνώσεις για να αντιληφθεί ότι δεν
είναι δυνατόν όλοι οι εισβάλλοντες στην Ελ-
λάδα λαθρομετανάστες να μετέχουν στην
παραγωγική διαδικασία. Με τους δείκτες
ανεργίας να καλπάζουν και να μην ομολο-
γούνται, είναι επόμενο ένας μεγάλος αριθ-
μός λαθρομεταναστών να επιβιώνει παρασιτι-
κά ή να εξαναγκάζεται να καταφύγει σε
εγκληματικές δραστηριότητες. Η «πολυ-πολι-
τισμική» μας μέθεξη περιλαμβάνει-ήδη εδώ
και χρόνια μία πολυ-φυλετική μαφία.
Ούτε ένας ανάπηρος για δείγμα δεν έχει μεί-
νει στην Αλβανία. Ζητιανεύουν όλοι στα φα-
νάρια των ελληνικών μεγαλουπόλεων, θύμα-
τα σωματεμπόρων συμπατριωτών τους, αυ-
ξάνοντας και αυτοί το Ακαθάριστο-ή μήπως
ακαθόριστο-Εγχώριο Προϊόν μας(Α.Ε.Π.).
Ήδη από την εποχή Σημίτη, η Αστυνομία έχει
πάψει ν’ ασχολείται με τους Αλβανούς
«επενδυτές», που παίζουν πρέφα στο καφε-
νείο, περιμένοντας να έρθει η ώρα για να αρ-

μέξουν τους ανάπηρους
συμπατριώτες τους από
τις εισπράξεις της ημέ-
ρας.

Οι ενστάσεις για την παντελή απουσία μιάς
μελετημένης και οργανωμένης μεταναστευ-
τικής πολιτικής δεν συνιστούν ρατσισμό και
ξενοφοβία. Ο βαρύγδουπος τίτλος «Ινστιτού-
το Μεταναστευτικής Πολιτικής» είναι μία
ακόμα επίσημη, φραστική σαπουνόφουσκα,
αφού τέτοιου είδους πολιτική ουδέποτε
υπήρξε στην Ελλάδα, από το 1990 που ανοί-
ξαμε τα σύνορά μας στην κατά βούληση ει-
σβολή. Εάν το ελληνικό κράτος λειτουργού-
σε με πρόγραμμα κι όχι στην τύχη, μπορού-
σαμε κάλλιστα να καταμετρήσουμε τις ανά-
γκες σε εργατικό δυναμικό κατά Νομαρχία
και κλάδο παραγωγής και να συνάψουμε δια-
κρατικές συμφωνίες με μη συνορεύουσες
χώρες, αφού όλες τρέφουν επεκτατικές βλέ-
ψεις εις βάρος μας. Προτιμήσαμε την ανεξέ-
λεγκτη λαθρομετανάστευση που εξυπηρετεί
τα εθνο-διαλυτικά συμφέροντα της Pax
Americana και των ντόπιων φραγκοφονιάδων,
αντί των από την πρώτη στιγμή νόμιμων με-
ταναστών, που θα μπορούσαν μετά από μιά
δεκαετία σύννομης παρουσίας τους στην Ελ-

λάδα, να ζητήσουν και να λάβουν την ελληνι-
κή υπηκοότητα. Ακόμα και η χούντα του Πα-
παδόπουλου είχε συνάψει διακρατική συμ-
φωνία με το Πακιστάν, λειτουργώντας ως σο-
βαρό κράτος, ασχέτως εάν το έπραξε για να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα μιάς μερίδας
ευνοούμενων του καθεστώτος, βιομηχάνων.
Δεν κατήργησε, όμως, την φύλαξη των συνό-
ρων της χώρας. Και βέβαια, είναι έωλο το επι-
χείρημα των θιασωτών της ασύδοτης λαθρο-
μετανάστευσης, ότι κι εμείς κάποτε πήγαμε
μετανάστες, αφού είναι γνωστό ότι δεν πή-
γαμε χύμα αλλά με διακρατικές συμφωνίες.
Σήμερα, ουδένα, εκτός του ιστορικού κατα-
γραφέα, εξυπηρετεί η αναμάσηση του τι δεν
κάναμε και για ποιούς λόγους. 
Σήμερα καθίσταται αναγκαίος όρος εθνικής
επιβιώσεως-γνωρίζω ότι η έννοια του έθνους
ενοχλεί αφόρητα κάποιους και γι αυτό χαίρο-
μαι να την προβάλλω-ο καθορισμός των εθνι-
κών-ναι αυτών-κοινωνικών, περιβαλλοντικών
και οικονομικών ορίων αντοχής μας έναντι
της ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης.
Αναφέρομαι και σε περιβαλλοντικά όρια
αντοχής γιατί αυτά ήδη δοκιμάζονται ανησυ-
χητικά από τον ήδη διαμένοντα στην Ελλάδα
πληθυσμό. Κι εφόσον σχεδόν τα πάντα έχουν
οικονομική αναφορά, ουδείς νουνεχής Έλλη-
νας πρόκειται να πεισθεί για τα αγαθά της
πλήρους εκθέσεως της χώρας μας στην ει-
σβολή των πεινασμένων τριτοκοσμικών πλη-
θυσμών, όταν μετά το σχόλασμα της λαϊκής
αγοράς βλέπει το Ακαθόριστο Εισρέον Πλεό-
νασμα των λαθρομεταναστών να διαγκωνίζε-
ται με τους χαμηλο-συνταξιούχους και τη νέα
γενιά των 700 ευρώ, για λίγα μισοσαπισμένα
φρούτα και λαχανικά.

Πώς οι καθαριστές παρμπρίζ

εκτινάσσουν στα ύψη το Α.Ε.Π.
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο Δήμος Βάρης ενημερώνει ότι πληροφορίες και δηλώσεις για το Κτηματολόγιο μπο-

ρείτε να βρείτε στο site www.ktimatologio.gr. 

Για για να εξυπηρετήσει όμως τους κατοίκους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

έχει ετοιμάσει αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών (έντυπο δήλωσης, πληρο-

φοριακό υλικό, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κλπ) τα οποία μπορείτε να προμηθευ-

τείτε από το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου επί της  οδού Βάκχου  3. 

Ώρες 09:00 – 13:00 & 17:00 – 21:00

Η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται στα γραφεία του κτηματολογίου στις Ολυμπια-

κές Εγκαταστάσεις Ελληνικού (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) στη Λ. Ποσει-

δώνος. 

Πληροφορίες για το Δήμο Βάρης στο τηλ. 210 - 9802313  

Σώμα Επιθεωρητών -

Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης: 1564
έχει στόχο τη διασφάλιση της Εύρυθ-

μης και αποτελεσματικής λειτουργίας

της δημόσιας Διοίκησης (δ.Δ.), για

τον εντοπισμό φαινομένων, 

Διαφθοράς της δ.Δ.

Κακοδιοίκησης

Αδιαφάνειας (στις διαδικασίες)

Αναποτελεσματικότητας 

χαμηλής παραγωγικότητας

Δέχεται και τηλεφωνικά αναφορές

και καταγγελίες στον τετραψήφιο

αριθμό 1564
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Στρογγυλό τραπέζι με θέμα

«Κοινωνικός Εθελοντισμός &

Τοπική Αυτοδιοίκηση» πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 14

Ιουνίου, με πρωτοβουλία του

Διαδημοτικού δικτύου Υγείας

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης &

ΟΤΑ. Τελούσε δε υπό την αιγί-

δα Υπ. Υγείας & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης.

Το συνέδριο πραγματοποιήθη-

κε με στόχο την ανάδειξη του

εθελοντισμού και της δυναμι-

κής συνεισφοράς του στη συ-

νοχή των τοπικών κοινωνιών

και το σημαντικό ρόλο που κα-

λείται να διαδραματίσει η τοπι-

κή αυτοδιοίκηση στην προώθη-

ση του εθελοντικού κινήματος.

Τα βασικά συμπεράσματα του

Συνεδρίου είναι:

• Η δημιουργία Γραφείου Εθε-

λοντισμού σε όλους τους Δή-

μους που συμμετέχουν στο

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ,

στο πρότυπο του Γραφείου

Εθελοντισμού που λειτουργεί

ήδη εδώ και ένα χρόνο στο Δή-

μο Αμαρουσίου.

• Η αναγκαιότητα ασφάλισης

όλων των εθελοντών(!) Πρότα-

ση του Δημάρχου Αμαρουσίου

Γιώργου Πατούλη.

• Η ανάγκη εκπαίδευσης των

εθελοντών και η πιστοποίηση

της ειδίκευσης του καθενός

στο πλαίσιο της κοινωνικής

επιχειρηματικότητας που προ-

ωθεί ο Δήμος Αμαρουσίου,

ώστε οι εθελοντές να παρέ-

χουν αποτελεσματικότερα το

έργο τους ανάλογα με τον

άξονα δράσης που θα έχουν

επιλέξει. 

Οι πέντε άξονες δράσης που

μπορεί ν΄ αναπτυχθεί εθελο-

ντικό έργο είναι:

1. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία και

Πρόνοια  

2. Πολιτική Προστασία 

3. Περιβάλλον, Πράσινο

4. Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων 

5. Αθλητισμός – Πολιτισμός 

O Δήμαρχος Κρωπίας Θ. Αθα-

νασόπουλος που συμμετείχε,

ανέπτυξε τις θέσεις της Δημο-

τικής Αρχής Κορωπίου για τον

κοινωνικό εθελοντισμό και τις

δομές του Δήμου του στον το-

μέα της κοινωνικής Πρόνοιας.

Υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρ-

χή Κορωπίου  αντιμετωπίζει τις

πολιτικές και τις αρμοδιότητες

στους τομείς της Παιδείας, της

Πρόνοιας, του Πολιτισμού και

του Περιβάλλοντος ως αδιαί-

ρετες,  δηλώνοντας χαρακτη-

ριστικά : «πιστεύουμε ότι όλα
συνδέονται. Δεν μπορούμε
αποκομμένα να δούμε την κοι-
νωνική πολιτική». 

Ήταν αρκετά δηκτικός για την

παρερμηνεία της έννοιας του

εθελοντισμού, που κυριαρχεί

στη χώρα μας αλλά και στην

συνεχή επίκληση για εθελοντι-

σμό, που μερικές φορές είναι

«καθοδηγούμενη» και δεν πα-

ράγει θετικά παραδείγματα.

Μίλησε με θερμά λόγια για αρ-

κετούς συμπολίτες του στο Κο-

ρωπί οι οποίοι εδώ και χρόνια

είναι κοινωνικοί εθελοντές

στην πράξη χωρίς να δημιουρ-

γούν δημοσιότητα ή  να εντάσ-

σονται σε οργανωμένα δίκτυα.

Για το  Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγείας και Αλληλεγγύης των

Ο.Τ.Α, που οργάνωσε το διήμε-

ρο Συνέδριο είπε ότι «είναι μια

ελπιδοφόρα πολιτική κίνηση

της Αυτοδιοίκησης προκειμέ-

νου να  ενοποιήσει στο άμεσο

μέλλον δομές κοινωνικής πρό-

νοιας και πρόληψης της υγείας

που λειτουργούν σε επίπεδο

Δήμων. Αποφασίσαμε να γί-

νουμε μέλη γιατί μόνο με με-

γάλες  συνεργασίες των φορέ-

ων αυτοδιοίκησης μπορούμε

να πετύχουμε το αυτονόητο:

τη δημιουργία ενός ενιαίου

πλαισίου λειτουργίας των Δο-

μών Υγείας στους Οργανι-

σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

τόνισε.

Σ.Σ.: Προβληματισμό μας δημι-
ούργησε η πρόταση του Δη-
μάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατού-
λη, να ασφαλίζονται οι εθελο-
ντές καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας τους. Μα θα έχουν θη-
τεία οι εθελοντές; Τότε τι εθε-
λοντισμός είναι αυτός; Μήπως
είναι κουτσός επαγγελματι-
σμός;
Μη ξεχνάμε ότι κάπως έτσι ξεκί-

νησαν οι σχολικοί φύλακες, εθε-

λοντές· για να καταλήξουν ερ-

γαζόμενοι και με κινητοποιήσεις

για κεκτημένα δικαιώματα.

Καταδικάστηκαν για

απενεργοποίηση 

κινητής τηλεφωνίας

Ο Δήμαρχος Νίκαιας, Στέλιος Μπενετάτος, ο Αντι-

δήμαρχος Γιάννης Αγγελινιάδης, ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου, Σταύρος Κορομπίλης και

τρεις εργαζόμενοι του Δήμου καταδικάστηκαν σε

επτάμηνη φυλάκιση με αναστολή, επειδή (σύμφωνα

με το δελτίο τύπου του Δήμου Νίκαιας) συμμετείχαν

το Φεβρουάριο του 2004 στην κινητοποίηση κατοί-

κων της πόλης για απενεργοποίηση κεραίας κινητής

τηλεφωνίας της Vodafone, που είχε στηθεί επί της

οδού Ανωγείων 24 στη Νίκαια.

Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο 

«Εθελοντισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πινάκων Ενημέρωσης Πολιτών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Τ.Υ. & Π. Τμήμα Μελετών & Εργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα

Πληρ.: Κούσιας Α., τηλ. 213 2020000 - 801 11 86852, 

Fax 210 9659.208,  Ε-mail: akoysias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08.03.1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 122/04-06-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημοσίου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια δύο (2) ηλε-

κτρονικών πινάκων ενημέρωσης πολιτών.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 25 Ιουλίου του 2008 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 10.30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή

να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη

ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη

διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 16673 Δήμος Βούλας (Επιτροπή

Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου-

σιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης

των προσφορών.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυήση συμμετοχής η οποία εκδί-

δεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋ-

πολογισθείας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (3.000,00€).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα

213 20 20000 - 801 11 86852 υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

αντί του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18 Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00 έως

13.30) μέχρι και την Παρασκευή 18.07.208.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

2ο Γυμνάσιο Βάρης
Καλή συνέχεια στα παιδιά της 3ης Γυμνασίου 

Η διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου Βάρης και ο Σύλλογος Γονέων διοργάνωσαν

αποχαιρετιστήριο πάρτυ στο χώρο του σχολείου. Προβλήθηκε βίντεο με τις

δραστηριότητες των παιδιών από τα 3 διδακτικά χρόνια που πέρασαν. Δόθηκαν

αναμνηστικά και διασκέδασαν μέχρι αργά γονείς και παιδιά. Παρευρέθηκαν οι

δήμαρχοι, πρώην και νυν και δημοτικοί σύμβουλοι. 

Με μια ακόμη πρωτοπορειακή ενέργεια

μας ξαφνιάζει ο Δήμος Κερατέας, ο

οποίος γνωρίζοντας την αναγκαιότητα

για τον καθαρισμό και την αποξήλωση

των δασικών περιοχών του απευθύνθη-

κε στον ιδιωτικό τομέα και τα αποτελέ-

σματα ήταν άριστα.

200 άτομα, στελέχη, εργαζόμενοι και

συνεργάτες της εταιρείας ICAP, η οποία

δραστηριοποιείται σε θέματα επιχειρη-

ματικότητας, πληροφόρησης και παρο-

χής υπηρεσιών συμμετείχαν εθελοντικά

σε καθαρισμό της παραλίας, του ρέμα-

τος και του δάσους στην Κακή Θάλασ-

σα.

Ο συντονισμός της εκδήλωσης οργανώ-

θηκε από την εταιρεία “Trekking Hellas”

με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου

και του Δασονομείου Κερατέας. Με την

ενέργειά της αυτή η εταιρεία ICAP και

τα στελέχη της δείχνουν έμπρακτα την

ευαισθησία τους για το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σταύρος Ια-

τρού «τέτοιες  πρωτοβουλίες ελπίζουμε
να βρουν κι άλλους μιμητές γιατί το πε-
ριβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Η
συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα
είναι επιβεβλημμένη ώστε να μπορέ-
σουμε να καλύψουμε τις αδυναμίες που

δημιουργεί η γραφειοκρατία του δημο-
σίου. 
Ευχαριστούμε θερμά τη διοργανώτρια
εταιρεία αλλά και τους εθελοντές που
προσέφεραν έργο μεγάλης σημασίας
για την προστασία της πόλης μας και
τον καθαρισμό της.» 

200 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ICAP ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
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Προς Εβδόμη

Επί προσοχής κου Βενετσάνου

Κε Βενετσάνο,

πριν από αρκετές μέρες, έστειλα στην εφημερίδα σας γράμμα, που αφορούσε τις κεραίες κι-

νητής τηλεφωνίας.  Ή δημοσιεύετε επιλεκτικά τα γράμματα, ή θεωρείτε το θέμα ασήμαντο, ή

δεν το διαβάσατε.

Εγραφα λοιπόν, ότι εδώ και αρκετό καιρό, δεν αναφέρεστε στις κεραίες που είναι στην Ξάν-

θου (θα πειτε βέβαια ότι αυτές έχουν άδεια) αλλά ούτε και σ’ αυτήν που ξαναξεφύτρωσε στην

Αρκαδίου. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, αφού αφορά την υγεία μας και μάλιστα την υγεία των

παιδιών μας.

Δεν γίνεται καμία ενέργεια, ενδιαφερόμαστε για άλλα και για τόσο σοβαρά θέματα τίποτα. Αν

βέβαια οι εν λόγω κεραίες ήταν στο Πανόραμα, οι σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενες δημοτικές

σύμβουλοι, που συνεχώς διαβάζουμε στην εφημερίδα σας, θα είχαν κάνει τα αδύνατα δυνατά,

για να τις κατεβάσουν. Αν αφορά την γειτονιά μας σχιζόμαστε. Ασχολούμαστε μόνο για προ-

σωπική προβολή σε διάφορα άλλα θέματα και για φλέγοντα ζητήματα, τίποτα δυστυχώς.

Ενας δημότης

Γιατί ΔΕΝ τη δημοσιεύσαμε 

Δημοσιεύουμε την επιστολή του ανώνυμου Βουλιώτη, “ένας Δημότης”  για να κρίνουν οι ανα-

γνώστες μας γιατί ΔΕΝ τη δημοσιεύσαμε την περασμένη εβδομάδα:

1ον Δημοσιεύουμε ενυπόγραφες επιστολές, εφ’ όσον το θέμα τους είναι α) κοινού ενδιαφέ-

ροντος και β) είναι κόσμιες. ΔΕΝ δημοσιεύουμε ανώνυμες επιστολές αν δεν διασταυρώσουμε

και επιβεβαιώσουμε το έγκυρο και αληθές των αναγραφομένων, εμείς οι ίδιοι. Αυτό βεβαίως

θέλει κάποιο χρόνο και υπόκειται σε αξιολόγηση.

2) Οι επιστολές απευθύνονται στη Διεύθυνση της εφημερίδας - εκτός και αφορούν ενυπόγρα-

φα άρθρα - και διεθύντρια, αν διαβάσετε την ταυτότητα της εφημερίδας (σελ.2), είναι η Αννα

Βενετσάνου. Εκτός κι αν απαξιώνεται τοιουτοτρόπως το γυναικείο φύλο, υπονοώντας ότι πα-

ριστάνει την “περικεφαλαία της κεφαλής”.

3) Κατηγορούμαστε επιπλέον αδίκως, εμμέσως πλην σαφώς για επιλεκτικές δημοσιεύσεις και

προβολές ατόμων. Δικαίωμά σας. Το επιδιώκουμε να κρινόμαστε συνεχώς και όχι μόνο όταν η

κριτική είναι ευνοϊκή.

4) Επί της ουσίας, επειδή η ουσία μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το θέμα των κεραιών κινητής

τηλεφωνίας, και μάλιστα αυτών της μικρής ισχύος, έχει καταστεί αμφιλεγόμενο από πλευράς

επιστημονικών μετρήσεων και εκτιμήσεων που έχουν γίνει και γίνονται  (Εθν.Μετσόβειο Πο-

λυτεχνείο). Πιο επικίνδυνα για την υγεία μας είναι τα ”κινητά”.

Επιπλέον, για το θέμα των κεραιών έχουμε γράψει και ασχοληθεί επανειλλημένα, ώστε χωρίς

τίποτε καινούριο, θα γινόμασταν ίσως κουραστικοί. 

Εν κατακλείδι, τελούμε σε αναμονή. Να επισημάνουμε ακόμη ότι η εφημερίδα έχει μόνο ηθική

και επαγγελματική υποχρέωση ν’ ασχολείται με τα καταγγελόμενα και το κάνει με τη μεγαλύ-

τερη δυνατόν ευσυνειδησία.

Αννα Βενετσάνου

Ο αναγνώστης Γιάννης Θωμάς από τη Μηλαδέζα Βάρης μας

κοινοποίησε επιστολή που απέστειλε προς τον ΟΑΣΑ, το Υπουρ-

γείο Συγκοινωνικών και Τύπο. Το θέμα του είναι τα μαζικά μέσα

μεταφοράς, και η ελλειπής εξυπηρέτηση που προσφέρουν στο

κοινό. Ιδιαίτερα δε το 116 και το 170 τα οποία τροποποίησαν τα

δρομολόγιά τους (είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο) και

δεν εξυπηρετούν.

Θαυμάζουμε την ακμαιότητά του και τον αγωνιστικό του χαρα-

κτήρα, 78 ετών και κινείται όπως γράφει μόνο με τις αστικές συ-

γκοινωνίες όλη του τη ζωή.

Γράφει χαρακτηριστικά: “Είμαι γνώστης της μεγάλης ταλαιπω-

ρίας μετκαίνησής μου, που πολλές φορές κάτω από αντίξοες

συνθήκες (βροχές, κρύο, ζέστη) εγώ και οι συμπολίτες μου πε-

ριμένουμε στις στάσεις των λεωφορείων για να έρθει με καθυ-

στέρηση - πολλές φορές - το λεωφορείο.

...Πρόσφατα απεφασίσθη η τροποποίηση των δρομολογίων με

αποτέλεσμα οι επιβάτες που μετακινουνται με το 116 για να πά-

νε στη Βάρκιζα ή στα Λουτρά της Βουλιαγμένης, να κατεβαί-

νουν στη Βάρη να διασχίζουν τη Λεωφόρο (καρμπανιόλα), να

περπατήσουν εκατό μέτρα για να πάνε στη στάση.

Το ίδιο συμβαίνει και με το 170 που οι κάτοικοι και του Κόρμπι

θέλουν να εξυπηρετηθούν για τα Βλάχικα στην επιστροφή τους.

Ζητάει δε ο Γιάννης Θωμάς να επανεξέτασουν το όλο θέμα και

να επανέλθουν και οι δύο γραμμές 116 & 170 στην προτεραία

διαδρομή τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οπως γράφουμε και σε άλλη στήλη για τα δρομολόγια του 116

είχαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι κάτοικοι στο Κίτσι την πε-

ρασμένη εβδομάδα. Είχε μεταφέρει δε την διαμαρτυρία συμπο-

λιτών του ο δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης Ντίνος Καρα-

γεώργος στο δημοτικό συμβούλιο.

Αγαπητέ φίλε Κώστα, καλή σου μέρα,

παίρνω τα νέα σου κάθε Σάββατο βράδυ, μέσα από τις στήλες

που γράφεις και χαίρομαι που είσαι καλά και συ και η φαμίλια

σου και η Βούλα.

Πήρα την απόφαση να σου γράψω και για τα δικά μας με την ελ-

πίδα ότι θα μας βοηθήσεις. Ξέρω ότι επικοινωνείς με τους δι-

κούς κάθε βδομάδα, δεν ξέρω αν σ’ αγαπούν, αλλά σίγουρα φο-

βούνται την πένα σου.

Λοιπόν φίλε Κώστα, εδώ ξεμείναμε από γκουβέρνο, έχουμε μό-

νο αντιπολίτευση, η μία ομάδα γιατί έτσι το αποφάσισε ο ΛΑΟΣ

και η άλλη γιατί δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι είναι πλειο-

ψηφία και πρέπει να κάνει και κάνα έργο.

Ταμπουρώθηκαν στο δημαρχείο και κάνουν αντιπολίτευση στην

αντιπολίτευση, αμ οι άλλοι, η πραγματική αντιπολίτευση ΔΕΝ

κάνει αντιπολίτευση γιατί δεν υπάρχει γκουβέρνο. Βρε που πά-

με, που έλεγε και ο μακαρίτης ο Αυλωνίτης.

Τις προάλλες πήγα να χαρώ λίγο, αλλά πού τέτοια τύχη. Πήραν

ντουντούκες,  φόρεσαν τα κράνη, καβάλησαν τα ποδήλατα και

όλα έδειχναν πως πάμε για επανάσταση. Εφυγαν Κώστα μου

από τη Βάρη “εδώ τα ‘καναν όλα ρόιδο” και φτάσαν στο Ελληνι-

κό. Βρε μανία με τον Κορτζίδη, βρε πού πάμε;

Την Τετάρτη Κώστα μου είχαμε απολογισμό (τι σόι απολογισμός

ήταν αυτός,. Τα ξέρεις καλύτερα και ξέρω ότι θα τους τα ψάλ-

λεις). Αυτοί πάλι το βιολί τους, επίθεση στην αντιπολίτευση.

Μας έδειξαν και κάποιες εικόνες από τα έργα τους οι αθεόφο-

βοι. Εδειξαν τη σπηλιά του θεού Πάνα και το Σπήλαιο των Νυμ-

φών. Βοήθα μας Κώστα, βοήθα μας. και καλά που βρέθηκε ο

Κυρ-Κώστας ο Μπαγλατζής και τους τα ‘ψαλλε λίγο, τύψεις “συ-

νειδήσεως βλέπεις”, αλλά αυτοί στον κόσμο τους.

Κώστα μου, χαιρετώντας σε, θέλω να σε παρακαλέσω για τού-

το: Μούρχονται κάτι αγγελιοφόροι και μου ζητάνε για το καλό

μου, να μη μιλάω. Πες τους εσύ που με ξέρεις καλά. Εμείς οι

Βουνίσιοι ούτε σε ζυγό μπαίνουμε ούτε σε κλουβί.

Καλή αντάμωση και χαιρετίσματα στον Καπετάνιο...

Βασίλης Σιαμέτης, Βάρη

Είμαι κάτοικος Παλλήνης τα

τελευταία δεκατέσσερα

χρόνια κι ακόμα δεν μπορώ

να ενσωματωθώ με την τοπι-

κή κοινωνία της. Μια κοινω-

νία που σε αντίθεση με τα

υπόλοιπα Μεσόγεια δεν εί-

ναι καθόλου αμιγής και απο-

τελείται από πανσπερμία αν-

θρώπων τόσο διαφορετικών

και τόσο αδιάφορων. Εδώ

και τόσα χρόνια η Παλλήνη

βρίσκεται σε μια στασιμότη-

τα και ένα τέλμα, χάνοντας

και το τελευταίο ίχνος ζωής

που ίσως να διέθετε.Τα κα-

ταστήματα κλείνουν το ένα

πίσω από το άλλο, πολλά

μένουν ξενοίκιαστα για πολ-

λά χρόνια και όσα ανοίγουν

γρήγορα οδηγούνται σε μα-

ρασμό.

Η περιοχή δεν αποτελεί δέ-

λεαρ των κατοίκων του λε-

κανοπεδίου αλλά και των δι-

κών της κατοίκων  για να

επισκέπτονται τα διάφορα

καφέ, κλαμπ, εστιατόρια

κλπ. με αποτέλεσμα να περ-

νάς από τον κεντρικό δρόμο

της Μαραθώνος στις εννέα

το βράδυ, ακόμα και το κα-

λοκαίρι και να νομίζεις ότι

μπήκες σε κάποιο εγκατε-

λειμμένο ορεινό χωριό. 

Βέβαια σ' αυτό το κατάντη-

μα έχει βάλει το χεράκι της

και η εκάστοτε δημοτική αρ-

χή που έχει αφήσει πολλές

περιοχές εκτός σχεδίου δη-

μιουργώντας στους κατοί-

κους τους πολλά προβλήμα-

τα επιβίωσης λόγω των ιδι-

αίτερα υψηλών προστίμων

που πληρώνουν από πολεο-

δομικές παραβάσεις. 

Ο Δήμαρχος φυσικά σε όλα

τα μεγάλα προβλήματα των

δημοτών σφυρίζει αδιάφορα

και το μόνο που τον ενδια-

φέρει είναι να σφίγγει το χέ-

ρι της Φαραντούρη και να

απαξιώνει τους απλούς δη-

μότες είτε είναι ψηφοφόροι

του είτε όχι. Η Παλλήνη

βουλιάζει και δεν υπάρχουν

“ναυαγοσώστες”. Ευνοού-

νται μόνο όσοι έχουν ισχυρό

πολιτικό μέσο και μπορούν

να επιβάλλουν τη γνώμη

τους εις βάρος των άλλων.

Χρυσοπηγή Βασιλοπούλου

Σε πολλά θα συμφωνήσουμε
με την αναγνώστρια, αλλά
έχει κάνει λάθος στο επικοι-
νωνιακό προφίλ του Δημάρ-
χου, που πανθομολογούμε-
να παίρνει άριστα. Είναι το
ατού του!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Είναι σπουδαίο να κινηθούν όλες οι δυνάμεις

της Παλλήνης για να πετύχουμε, την απόκτη-

ση του βασικού «πνεύμονα» για τη μικρή μας

πατρίδα.

Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα θεωρώ αναγκαία τη

δημιουργία συναφούς «Σχεδίου Ανάσας» με

σκόπευση τα κάτωθι:

1ον Εξάντληση κάθε δυνατού νομικού μέσου,

με στόχο την πιθανή συρρίκνωση του τελικού

τμήματος.

2ον την κατάστρωση οικονομικού σχεδίου

αξιολόγησης και κοστολόγησης του λόφου

αλλά και αξιοποίησης του χώρου σε βάθος

δεκαετίας.

3ον Δημιουργία σχεδιασμού χρηματοδότη-

σης του όλου εγχειρήματος με ποικιλία μεθό-

δων, όπως:

α. Δημιουργία σειράς εκδηλώσεων κοινωνι-

κο-πολιτιστικού χαρακτήρα.

β. Προσκλήσεις ομιλητών φήμης …

γ. Δημιουργία πόλων έλξεως ξένων

δ. Ψήφιση ειδικού τέλους για κάθε αγορά

εντός της περιφέρειας

ε. Διεκδίκηση συνεισφορών από όμορους δή-

μους, Νομαρχίες, κράτος.

στ. Ένταξη σε πιθανά ευρωπαϊκά προγράμμα-

τα

ζ. Αναζήτηση δωροδοτών και άλλων ατόμων

της οικονομικής ισχύος, κ.ά.

Τέλος, για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση

του σχεδίου αυτού, προτείνω τη ψήφιση κι

ενεργοποίηση τεσσάρων προσωπικοτήτων

της Παλλήνης, που πιστεύοντας στο θεσμό,

θα διαθέσουν το χρόνο και το κύρος τους

στην επιτυχία του.

Την πενταμελή αυτή επιτροπή προσωπικοτή-

των (με τη συμμετοχή του Δημάρχου) θα

εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο πα-

ρέχοντας κάθε μέσο γι αυτό, με τελικό στόχο

να ‘χουμε δικό μας το λόφο Λεβίδη.

Δρ. Ι. Μουρμούρης

Καθηγητής & Πρόεδρος

Από την Οικολογική Κίνηση Παλληνης, δια χειρός του προέδρου της Δρ.
Ι. Μουρμούρη, ελάβαμε επιστολή πρόταση για τη “σωτηρία” του Λόφου
Λεβίδη. Παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία.
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Από ιδεολογικής περισσότερο

απόψεως δεν επιλέγω τις οργανω-

μένες παραλίες που «προσφέ-

ρουν» ξαπλώστρες, ομπρέλες,

ντουζιέρες, καφέδες και πολλές

…απαγορεύσεις. Και τη λέξη

«προσφέρουν» τη βάζω σε εισα-

γωγικά γιατί στην πραγματικότητα

τα πληρώνεις όλα επιπλέον του ει-

σιτηρίου για την είσοδό σου, το

οποίο εισιτήριο πληρώνεις υποτί-

θεται ακριβώς γι’ αυτή την οργά-

νωση που έχει. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγά-

λος ντόρος με την μίσθωση των

ακτών σε ιδιώτες προς εκμετάλ-

λευση, και κάποιοι Δήμαρχοι όπως

ο Φιλίππου στα Καλύβια και ο Κορ-

ζίδης στο Ελληνικό, αγωνίζονται

σκληρά για να κρατήσουν ελεύθε-

ρες τις παραλίες στις περιοχές

τους. Άλλοι Δήμοι, αφού έκαναν

το λάθος και δεν τις πήραν ή δεν

τις κράτησαν διεκδικούν τώρα να

τις ξανακάνουν δημοτικές.

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις

όπως ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

Γρ. Κασιδόκωστας, που πριν από

ένα χρόνο, στις 4 Ιουλίου του

2007, σε συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου είχε πει χαρακτη-

ριστικά: «Η πλαζ όπως λειτουργεί
σήμερα, κατά την άποψη τη δική
μου, ταιριάζει απόλυτα και με τον
πολιτισμό της Βουλιαγμένης και
με τη φυσιογνωμία της. Η πλαζ της
Βουλιαγμένης και του Αστέρα κύ-
ριοι λειτουργούν άψογα. H Πλαζ
έχει εισιτήριο 4 ευρώ, το οποίο κι
αυτό κακό κάνει. Διότι έτσι μαζεύ-
ονται όλοι! Μια ομπρέλα στη Μύ-

κονο έχει 30 ευρώ! Aν αναλάβει ο
Δήμος θα πρέπει να βάλει ένα εισι-
τήριο 10 - 20 ευρώ για να μπορέσει
να τα φέρει βόλτα!...» (Εφημερίδα

«ΕΒΔΟΜΗ» φ.489 σελ.8)

Γι’ αυτό ήρθε φέτος ο Δήμαρχος

να βάλει «πόρτα» στην πλαζ και

τον Αστέρα με πρότασή του στο

Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή να

ορίζει τον αριθμό λουομένων που

θα τους επιτρέπεται η είσοδος σ’

αυτή, πρόταση που ψηφίστηκε

ομόφωνα από το Δ.Σ. 

Βέβαια σε ερώτημα που του τέθη-

κε, πώς θα ελέγχεται ο αριθμός

των επισκεπτών ανά ώρα, δεν ήξε-

ρε ούτε ο ίδιος που εισηγήθηκε το

θέμα να απαντήσει… Σωστά είχε

γράψει η Άννα Μπουζιάνη

(«ΕΒΔΟΜΗ» φύλλο 533) ότι το μέ-

τρο αυτό θα λειτουργήσει μόνο ως

face control.

Τιμές με αρμύρα...

Παρακάτω σας παραθέτω τιμές

από ορισμένες πλαζ για να πάρετε

μια ιδέα, αν δεν έχετε ήδη προσω-

πική άποψη, της αισχροκέρδειας

και της καταπάτησης ενός αγαθού

που θα έπρεπε ΔΩΡΕΑΝ να παρέ-

χεται στον πολίτη. Η είσοδος για

να μπεις στην παραλία είναι τόσο

αδιανόητη, όσο θα ήταν η πληρω-

μή για να περπατήσεις στο πάρκο

του Δήμου σου. Τα κομφόρ που

σου προσφέρουν (νεροτσουλή-

θρες, ξαπλώστρες, ομπρέλες, κα-

φέδες, θαλάσσια σπορ κ.α.) λογικό

είναι να χρεώνονται. 

Στο Μαρκόπουλο πέρυσι, το εισι-

τήριο για είσοδο στην πλαζ,

στο Αυλάκι του Πόρτο Ράφτη, κό-

στιζε 3 ευρώ για δύο κατηγορίες

παραθεριστών (παιδιά έως 6 ετών

και υπερήλικοι) πλήρωναν μισό ει-

σιτήριο, δηλαδή 1,50 ευρώ. Φέτος,

τα παιδιά μέχρι 12 ετών πληρώ-

νουν 3 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι

λουόμενοι πληρώνουν 5€.

Στη Βούλα, πλαζ “Thalasea”, η

ταμίας μας ενημέρωσε πρόθυ-

μα για τις ρυθμίσεις που ισχύουν.

Γενικό εισιτήριο 5,50 € τις καθημε-

ρινές και 6,50 € τα Σαββατοκύρια-

κα. Παιδιά 6-12 ετών, φοιτητές και

ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών 3,5

€. Όσοι διαθέτουν κάρτα Κ.Α.Π.Η.,

είναι δημότες, αστυνομικοί  και

παιδιά έως 6 ετών μπαίνουν δωρε-

άν. Ζητήστε σχετική κάρτα από το

Δήμο. Ωρες λειτουργίας 8π.μ. -

8μ.μ.

Εδώ οι ξαπλώστρες και οι ομπρέ-

λες είναι δωρεάν, όσο υπάρχουν

ελεύθερες. Εμείς Πέμπτη μεσημέ-

ρι που πήγαμε για το ρεπορτάζ εί-

χαν βγάλει ανακοίνωση ότι έχουν

εξαντληθεί. 

Επόμενος σταθμός ήταν η πλαζ

της Βουλιαγμένης. Με 5€ το

γενικό εισιτήριο τις καθημερινές

και 6€ τα Σαββατοκύριακα και τις

αργίες. Παιδιά 6-12 ετών και ενή-

λικοι 65+ 3€ τις καθημερινές, 4€

τα Σαββατοκύριακα. Φοιτητικό δεν

έχει.

Τέλος παιδιά κάτω από 6 χρονών

και άτομα με ειδικές ανάγκες

1,50€ τις καθημερινές, 2€ τα Σαβ-

βατοκύριακα και τις αργίες.

Ξαπλώστρες και ομπρέλες δωρεάν

με τη διαφορά ότι και εδώ μπορεί

να εξαντληθούν. Ώρες λειτουργίας

8π.μ. με 8μ.μ.

Ο υπεύθυνος μας ενημέρωσε ότι

πολύ συχνά αντιμετωπίζουν περι-

στατικά με ματάκηδες, κλέφτες

και επιδειξίες, οπότε επεμβαίνει η

ασφάλεια της πλαζ. (τα καλά  της

οργανωμένης παραλίας), όπως

μας είπε.   

Συνεχίζουμε την παραλιακή και

φτάνουμε στη Βάρκιζα, στο

Yabanaki. Εκεί τα πράγματα είναι

πιο αρμυρά... Τις καθημερινές το

εισιτήριο είναι 6€ με δωρεάν τις

ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Για

τους φοιτητές, τα παιδιά 6-12 ετών

και τους ενήλικες άνω των 65 ετών

4€.

Σάββατο, Κυριακή και Αργίες η γε-

νική είσοδος είναι 7€ και 4,5€ επι-

πλέον η ξαπλώστρα!! (εδώ η ξα-

πλώστρα χρεώνεται). Αν επιλέξεις

το κομπλέ πακέτο, μαζί με ομπρέ-

λα δηλαδή, είναι συν 9€. Οπότε

7+9= 16€ το άτομο!

Για το τέλος κρατήσαμε το «κα-

λύτερο». Η πιο “in” υποτίθεται

παραλία της Αττικής, ο Αστέρας

Βουλιαγμένης, έχει είσοδο 15€(!)

τις καθημερινές για τους ενήλικες

και 13€ για παιδιά έως 12 ετών.

Το Σαββατοκύριακο έχει 25€(!),

παρακαλώ. Για ενήλικες άνω των

65 και για παιδιά η ίδια τιμή με τις

καθημερινές.  Ωρες λειτουργίας

8π.μ. με 9μ.μ.

Μπορεί να δώσετε 25 ολόκληρα

ευρώ, αλλά θα κολυμπήσετε στα

«χρυσά» νερά του Astir Beach…

Πρωτοποριακή υπηρεσία της νέας

αντίληψης της παραλίας, όπως λέ-

νε οι ίδιοι, είναι η προκράτηση ει-

σιτηρίου μέ-

σω της ιστο-

σελίδας τους

στο internet!!

Αξιοπρόσε-

κτο είναι ότι

σε όλες τις

παραπάνω ορ-

γανωμένες παρα-

λίες ΑΠΑΓΟ-

ΡΕΥΕΤΑΙ να

φέρνει

κανείς

την δική του ομπρέλα και

...παρακαλούνε να μη φέρνουμε

δικά μας τρόφιμα για λόγους

ασφαλείας! (όπως δείχνει ο πίνα-

κας). Αυτό είναι αλήθεια ότι δεν το

καταλάβαμε (κινδυνεύουμε από το

δικό μας σάντουιτς π.χ. και όχι από

το έτοιμο της καντίνας!). 

Αυτό που πρέπει να παραδεχτού-

με, είναι η ασφάλεια που έχεις

στις οργανωμένες παραλίες αφού

κάθε λίγα μέτρα υπάρχει ναυαγο-

σώστης. Επιπλέον διευκολύνουν

τους ηλικιωμένους και τα άτομα με

ειδικές ανάγκες καθώς οι περισσό-

τερες έχουν εύκολη πρόσβαση. Ας

μη ξεχνάμε ότι η χώρα μας κατέχει

μία από τις πρώτες θέσεις πανευ-

ρωπαϊκά στους πνιγμούς. Βέβαια,

όπως μας πληροφόρησαν σε κά-

ποιες παραλίες δεν τηρείται ο νό-

μος και δεν έχουν τον αναγκαίο

αριθμό ναυαγοσωστών με αποτέ-

λεσμα δυσάρεστα γεγονότα.  

Διευκρινίζουμε ότι αυτό το ρεπορ-

τάζ δεν έχει σκοπό να αποδώσει

ευθύνες μόνο στους επιχειρημα-

τίες αλλά και σε ένα μέρος του κό-

σμου. Παρότι φωνάζουν πως δεν

αντέχουν οικονομικά τέτοια εισι-

τήρια (μία τετραμελής οικογένεια

χρειάζεται κατά μέσο όρο 30€ για

ένα μπάνιο), συνεχίζουν και τιμούν

με την παρουσία τους και με τα ευ-

ρώ τους τις οργανωμένες παρα-

λίες αντί να απολαύσουν τις εξί-

σου όμορφες ίσως και καλύτερες

ελεύθερες που υπάρχουν δείχνο-

ντας έτσι και την δυσαρέσκειά

τους στους υπεύθυνους που κάθε

χρόνο αυξάνουν τα “διόδια”.

Διαλέξτε το μοντέλο διασκέδασης

που σας εκφράζει και σας ταιριάζει

και απολαύστε τις παραλίες. 

Thalasea, Α’ πλαζ Βούλας

Οργανωμένη Ακτή Βουλιαγμένης

Ηλέκτρα Βενετσάνου

19 Ιουνίου και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν.

Μαζί μ’ αυτές και η διάθεσή μας για δροσιστικές βουτιές στη θά-

λασσα και παιχνίδια στην άμμο. 

Στην Ανατολική Αττική ευτυχώς είμαστε προικισμένοι με πολ-

λές αμμουδιές. Κάποιες απ’ αυτές ελεύθερες, κάποιες «μα-

ντρωμένες».

Μαντρωμένες και με τσουχτερές τιμές για να μπεις μέσα, να

κολυμπήσεις και να απολαύσεις μία στοιχειώδη σκιά. 
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Είναι πράγματι ένα μυστικό, όπως λέει άλλωστε και το όνομά του, “il

segreto”, το νέο ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή του, πριν

λίγο καιρό στο Πανόραμα Βούλας.

Εξω από τις κλασικές πιάτσες, σε ένα απόμακρο αλλά τόσο κο-

ντινό καταπράσινο σημείο, που αισθάνεσαι ότι βρίσκεται στην

εξοχή.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτήδευτη, σε ένα περιβάλ-

λον κομψότητας και καλαισθησίας, που θα σας γοητεύσει και

με τιμές που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Τα πιάτα του “il segreto” καλύπτουν όλη τη γκάμα της ιτα-

λικής κουζίνας MARE και ΜΟΝΤΙ παρασκευασμένα με

γνήσια, αγνά υλικά. Ελεύθερη, εύκολη στάθμευση.

Η Διεθνής Ένωση Γυναικών Λακωνίας

«ΛΑΚΑΙΝΕΣ» διοργανώσε εκδήλωση (11

Ιουνίου) με τον τίτλο των δέκα γενεθλίων

τους:  «10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΑΚΑΙΝΕΣ».

Επίσης, λόγω της επετείου των Ηρωΐδων του

Διρού, που με τα δρεπάνια του θερισμού ανα-

χαίτισαν τις ορδές του Ιμπραήμ στον όρμο

του Διρού 23-26 Ιουνίου 1826 για το πρώτο

δικαίωμα του ανθρώπου, την ελευθερία, δό-

θηκε η ευκαιρία να τονίσουν τις δράσεις και

τα επιτεύγματα των γυναικείων αγώνων. Οι

Λάκαινες, προσπαθούν να προωθήσουν αυτή

τη σκέψη με αδελφοποιήσεις με άλλες γυ-

ναικείες οργανώσεις. Ετσι έγινε αδελφοποί-

ηση με το Σύλλογο Γυναικών Θεσσαλονίκης

– Μακεδονίας εν Αθήναις.

Σε μια εποχή ισοπέδωσης, απαξίωσης και πα-

ραχάραξης της ιστορίας, οι Λάκαινες επιτε-

λούν «ένα έργο παράδειγμα προς μίμηση, έρ-

γο που λάμπει σα φάρος στο Αιγαίο, σα φά-

ρος που δείχνει ότι δεν χάθηκαν όλα, δεν πε-

τάχτηκαν όλα στη θάλασσα και θυμίζουν σε

όλους 182 χρόνια μετά την αιματηρή, σωτή-

ρια για το ελληνικό Έθνος μάχη του Διρού»...

όπως είπε η Πρόεδρός τους Καίτη Καψή.

Οι Γυναίκες του Μακεδονικού αγώνα αγω-

νίστηκαν όπως και οι γυναίκες του Διρού

για την ελευθερία της πατρίδας.

Δυστυχώς όμως η μακραίωνη ιστορία μας

είναι φειδωλή στις γυναίκες ηρωΐδες, για-

τί μάχες έγιναν από άκρο σε άκρο σε όλη

την Ελλάδα και δίπλα σε κάθε ήρωα ήταν

και μια ηρωΐδα, αλλά σε ελάχιστες

ηρωΐδες αναφέρεται η Ιστορία.

Προς τιμή και μνήμη όλων αυτών των

ηρωΐδων, η Διεθνής Ένωση Γυναικών

«ΛΑΚΑΙΝΕΣ» επαναλαμβάνει το αίτημα

προς την Πολιτεία, που ήδη έχει κάνει ο

Βασίλης Μιχαλολιάκος, τότε υφυπουργός

Εθνικής Αμύνης η 11η Ιουνίου να γίνει η

μέρα που θα τιμάται κάθε αγωνιζόμενη

γυναίκα. 

10 χρόνια Λάκαινες
Διεθνής Ένωση Γυναικών Λακωνίας

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις

για το περιβάλλον στη Βούλα, όπως άλλω-

στε είχαμε ανακοινώσει σε προηγούμενο

φύλλο μας. Εκδηλώσεις που για να πραγ-

ματοποιηθούν δούλεψαν Δήμος, Πνευματι-

κή Εστία, πολλοί σύλλογοι και κάτοικοι της

πόλης.

Εντυπωσιακή  ήταν η  έναρξη των εκδηλώ-

σεων με την έκθεση  έργων του  μαθητικού

διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα  «η Βού-
λα και η Γλυφάδα μέσα από τα μάτια των
παιδιών». (φωτο κάτω με τον Υφ. Οικονομίας Π.

Δούκα και τον Διευθυντή του 4ου Δημ.Σχολείου).

Ιδιαίτερα τα παιδιά  το διήμερο 5 & 6 Ιουνίου,

είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να ψυχαγωγη-

θούν αλλά και να γνωρίσουν στην πράξη  τα

οφέλη της «βιωματικής εκπαίδευσης»  με

ομαδικές εργασίες και  διαγωνισμούς  που

πραγματοποιήθηκαν στην παραλία  της Βού-

λας, στο βουνό  και  στο πάρκο.     

Το καπελάκι με το σήμα του φεστιβάλ «το
κλίμα αλλάζει στην Βούλα μας νοιάζει» φο-

ρέθηκε πολύ.

Εκδηλώσεις Περιβάλλοντος στη Βούλα

Γραφικές Τέχνες

η επιγραφές (σήματα τροχαίας, σήμανση δρόμων)

η επιχειρηματικά δώρα, σφραγίδες

η μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, 

η αυτοκόλλητα για κάλυμα Ρεζέρβας, 

η επιχειρ. κάρτες, έντυπα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη      06/06/2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. - 7728      

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030405

ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   δεκατεσσάρων  [14] θέσεων  με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει

στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου αριθ. 25.

Έχοντας υπόψη:
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 και 3320/2005.

Την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν.2218/1994 την παρ. 3 του άρθρου 2 της

υπ. αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.

3146/2003 [προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

υπηρεσιών ΟΤΑ].

Την 99/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής  η οποία εγκρίθηκε

από την Περιφέρεια Αττικής με αριθ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/8642/27-5-2008.

Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων  (14)

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταπο-

δοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου για τις εξής,  κατά

αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα

και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια

ΕΡΓΑΤΕΣ 9 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

ΚΑΘ/ΤΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του 

[ΥΕ] Ν.2527/97 8 μήνες 

ΕΡΓΑΤΕΣ 2 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του

[ΥΕ] Ν.2527/97 8 μήνες 

ΕΡΓΑΤΕΣ 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

ΝΕΚΡΟ- σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του

ΤΑΦΕΙΟΥ Ν.2527/97 8 μήνες

[ΥΕ] 3

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

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

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

την  εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (κατα-

δίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης

εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσω-

πικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφα-

λείας 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 πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την

σειρά του βαθμού εντοπιότητας [α, β, γ κ.ο.κ.].Ανάμεσα σε αυτούς που

έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθ-

μός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προ-

σόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν

τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επι-

κουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολο-

γούμενα κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.] 

Προτάσσονται κατά σειρά:

α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ: Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός

εντοπιότητας] 

Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός εντο-

πιότητας]

β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας  [χωρίς εντοπιό-

τητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορί-

ζεται  με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολού-

θως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ

  Χρόνος  Ανεργίας

α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000 

β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο 

τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα 

ανεργίας 50

Σημείωση: Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον

συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος

ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγ-

γελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτε-

λούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον

επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1  άρθρο

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

ματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεωρείται ως

χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

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).

Αριθμός ανηλίκων τέκνων.

α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30

β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

Ηλικία.

α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών     

με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την          

ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος 

γέννησης, ανά έτος. 3

β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών

με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση

κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος. 2

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός

που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας)

και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο

δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω κα-

θεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

l Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οι-

κογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ

των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

l Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέ-

κνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος

της οικογένειας του [δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου

και του εαυτού του].

l Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω

και τις  μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για

καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανή-

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

νειας.

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

υποψήφιου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει

κώλυμα πρόσληψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης

και προς τα πίσω. 

Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευ-

ταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επόμενη της

ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπό-

τε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο

υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί

να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, παραμένει σταθερός

ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού

χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν με-

τά την  παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις

αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προ-

σλαμβανομένου. 

Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης

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 στο Γραφείο Προ-

σωπικού αρμόδια υπάλληλος κ.Λάζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα (10)

ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστη-

μα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον

η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημε-

ρίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

χρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.

2.  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.

3. 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 εποχιακού εργα-

ζομένου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκει-

μένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην

οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής

του [έναρξη και λήξη].

4.  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. 

5.  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.

6.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης,

προκειμένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.

7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό

της  οικογενειακής τους κατάστασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρό-

σφατης έκδοσης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής

,συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυ-

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

ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφί-

βολα η πολύτεκνη 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).

8.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης,

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 Κοινό-

τητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτού-

νται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα

μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντί-

γραφο 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, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται
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σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επι-

κυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα

ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές

αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επι-

κυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρ-

μόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία

ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από

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

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

κρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους απο-

δεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που  προσκομίζονται

σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι

προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γί-

νεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί-

γραφα των τίτλων. Εάν όμως

προσκομίζονται τα πρωτότυπα

των τίτλων ή επικυρωμένα αντί-

γραφα αυτών, αρκεί η προσκόμι-

ση απλού φωτοαντιγράφου της

μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια

του περιεχομένου της οποίας

επικυρώνεται με υπεύθυνη δή-

λωση 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 έννο-

μης τάξης, προερχόμενα από

ημεδαπές διοικητικές αρχές ή

τις Υπηρεσίες της Ελληνικής

Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπου-

δών – άδειες – πιστοποιητικά –

βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλο-

νται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές

αντίγραφο του πρωτοτύπου ή

σε αντίγραφο του ακριβούς

αντιγράφου της αρχής που εξέ-

δωσε το πρωτότυπο.( όχι σε

αντίγραφο το οποίο δεν έχει

επικυρωθεί από την αρχή που

εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επι-

κύρωση γίνεται από οποιαδήπο-

τε διοικητική αρχή ή Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή

τις Υπηρεσίες της Ελληνικής

Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμ-

βολαιογράφο.

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 ανωτέ-

ρω αντίγραφα εγγράφων που

εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς

και τα απλά αντίγραφα εγγρά-

φων που εξέδωσε διοικητική αρ-

χή που συνοδεύονται από την

κατά την παρ. 5 του άρθρου 3

του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του

άρθρου 8 του ν. 1599/1986

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο

ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την

ακρίβεια των στοιχείων, γίνο-

νται υποχρεωτικά αποδεκτά από

τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυ-

πα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής

(δηλαδή έγγραφα που δεν εκδί-

δονται από δημόσιες αρχές της

ημεδαπής, όπως αποδείξεις πα-

ροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις

ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υπο-

βάλλονται σε πρωτότυπα ή σε

αντίγραφα συνοδευόμενα με

υπεύθυνη δήλωση κατά το άρ-

θρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986,

στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επι-

συνάπτει 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 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύ-

ει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές

εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον

χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασ-

σομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτι-

κού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα

της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπο-

γραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υπο-

βάλλουν  ένσταση στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η

οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή

τους. 

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου

στο δημόσιο ταμείο σαράντα  ευρώ (40) €.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ                                           
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Συνάντηση με Δημάρχους της

Περιφέρειας πραγματοποίησε ο

Υφυπουργός Πέτρος Δούκας την

Τετάρτη 4/6, με δική του πρωτο-

βουλία, ως συνέχεια του κύκλου

παρουσιάσεων που έχει προ-

γραμματίσει προκειμένου να

ενημερωθούν οι Δήμαρχοι για το

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανα-

φοράς (ΕΣΠΑ), που είναι κάτι

καινούριο για τους Δήμους και η

ενημέρωση, ήδη από τις πρώτες

συναντήσεις χαρακτηρίστηκε πο-

λύτιμη και κατατοπιστική από

τους Δημάρχους.

Προσκεκλημένος του Υφυπουρ-

γού ο και καθ’ ύλην αρμόδιος για

την ενημέρωση Παναγιώτης

Δρόσος, Γενικός Γραμματέας

Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Ο Π. Δούκας προλογίζοντας τον

Γεν. Γραμματέα ανέφερε χαρα-

κτηριστικά ότι «Υπάρχουν τερά-
στιες ευκαιρίες για την δημιουρ-
γία δυνατών Δήμων με σωστές
υποδομές, αξιοποιώντας όλα τα
κεφάλαια που πρόκειται να δο-
θούν». 

Ο Π. Δρόσος ξεκίνησε την πα-

ρουσίαση αναφερόμενος στη

νέα Προγραμματική Περίοδο

2007-2013, για την οποία η χώρα

μας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή το νέο κείμενο προ-

γραμματισμού, δηλαδή το ΕΣΠΑ,

περιγράφοντας τους κυριότε-

ρους αναπτυξιακούς στόχους σε

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

έξι μήνες νωρίτερα από την δο-

θείσα προθεσμία λήξης υποβο-

λής των σχεδίων.

Ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε

ότι υπάρχουν δύο βασικά κριτή-

ρια προκειμένου οι Δήμοι να μπο-

ρούν να διεκδικήσουν χρηματο-

δοτήσεις για έργα υποδομής,

πρώτον οι προτάσεις τους να εί-

ναι «ώριμες» και δεύτερον να

διαθέτουν πιστοποιημένες υπη-

ρεσίες. 

Η ωριμότητα σχετίζεται με την

δυνατότητα που έχει κάθε Δήμος

να αναλάβει να υλοποιήσει ση-

μαντικά έργα και η πιστοποίηση

αναφέρεται στο πρότυπο του

ΕΛΟΤ που θα πρέπει να λάβουν

καταρχήν ώστε να πιστοποιη-

θούν κατόπιν από την Περιφέ-

ρεια.

Σε περίπτωση που κάποιος από

του Δήμους δεν πληρεί τις πα-

ραπάνω προϋποθέσεις, τότε

υπάρχει δυνατότητα για ομαδο-

ποίηση των έργων και προγραμ-

ματικών συμβάσεων μεταξύ όμο-

ρων Δήμων που θα ωφεληθούν

από κοινού, συμβάλλοντας ση-

μαντικά στην βελτίωση της καθη-

μερινότητας των δημοτών. Εάν

υπάρξει και πάλι αδυναμία και τε-

χνική ανεπάρκεια, τότε η εκά-

στοτε Δημοτική Αρχή μπορεί να

απευθύνεται στον «ΔΗΜΟ Α.Ε.»

για υποστήριξη σε οποιονδήποτε

τομέα.

Στόχος του Υφυπουργού είναι η

δημιουργία ενός δίαυλου επικοι-

νωνίας και συνεργασίας μεταξύ

της Γενικής Γραμματείας Επεν-

δύσεων και Ανάπτυξης και των

Δήμων, ώστε να υπάρχει διαρκής

ενημέρωση και να δίνονται οι

απαραίτητες κατευθύνσεις για

την βέλτιστη εκμετάλλευση των

Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. 

Εμείς το μάθαμε από το δελτίο

που εστάλη στον Τύπο. Καλό θα

ήταν να είχαμε ενημερωθεί και

για τη συνάντηση, για να έχουμε

ιδία άποψη για την ενημέρωση

αυτή, αλλά και για τις προτάσεις

των δημάρχων που τυχόν υπέβα-

λαν.

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

O Υφυπουργός Πέτρος Δούκας ενημερώνει

Δημάρχους της Περιφέρειας Αττικής 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Πέτρος Δούκας ανάμεσα σε Δημάρχους και Κοινοτάρχες.
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Η παραλία Λαγονησίου στα

Καλύβια Αττικής που είναι η

πιο σημαντική, προσβάσιμη

και πολυσύχναστη για τους

πολίτες της Ανατολικής Ατ-

τικής, έχει  παραχωρηθεί

από την Εταιρεία Τουριστι-

κών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.) στην

εταιρεία ΑΤΤΙΚΟΣ  ΗΛΙΟΣ

Α.Ε. –συμφερόντων ομίλου

Π. Μα-

ντωνανά-

κη. Η πα-

ραχώρη-

ση έχει

χαρακτη-

ρισθεί

από τους

τοπικούς

φορείς

σκανδαλώδης, τόσο για τον

τρόπο που πραγματοποιή-

θηκε - με απευθείας ανάθε-

ση - όσο και για το τίμημα-

15.000 € ετησίως, ως τέ-

τοια δε την αντιμετώπισαν

και τα Μ.Μ.Ε.

Ο Δήμος Καλυβίων-Θορι-

κού αλλά και μαζικοί φο-

ρείς της περιοχής αντιστέ-

κονται σθεναρά στο σκαν-

δαλώδες ξεπούλημα της

παραλίας και αγωνίζονται

ώστε η παραλία να παρα-

μείνει ελεύθερη για όλους

τους πολίτες. Για το λόγο

αυτό ο Δήμαρχος και τα μέ-

λη του Δημοτικού Συμβου-

λίου διώκονται τόσο από

τους κρατικούς φορείς όσο

και από τον  ίδιο τον επεν-

δυτή.

Να σημειωθεί ότι από το

2004 η σημερινή Κυβέρνη-

ση της Ν.Δ. είχε δεσμευθεί

πως θα ανακαλέσει την

ανωτέρω σύμβαση.

Βάσιμες πληροφορίες ανα-

φέρουν ότι η εταιρεία ΑΤΤΙ-

ΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. με την από

26-8-2005 αίτηση για διαι-

τησία κατά της Ε.Τ.Α. Α.Ε.

ζήτησε μεταξύ άλλων την

ακώλυτη  χρήση της παρα-

λίας και το αίτημα αυτό έγι-

νε δεκτό με την υπ’ αριθμ.

4/2006 διαιτητική απόφα-

ση.

Επιπροσθέτως να τονίσου-

με ότι με την υπ’

αριθμ.6382/5.1.2005 ερώ-

τησή μας  προς το Υ.ΠΕ ΧΩ

Δ.Ε. σημειώναμε πως στη

συνεδρίαση του  Νομαρχια-

κού Συμβουλίου Αν. Αττικής

στις 13/12/2004 ο Νομάρ-

χης  Λ. Κουρής, κατήγγειλε

με  μελανά χρώματα τις

πρωτόγνωρες συμπεριφο-

ρές  της διοίκησης της επι-

χείρησης Grand resort

Lagonisi  εναντίον του θε-

σμού της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης και των οργάνων

της (είχαμε γράψει σχετι-

κά), τις μεγάλες  πολεοδο-

μικές παραβάσεις καθώς

και τις επικίνδυνες για το

περιβάλλον και την υγεία

των κατοίκων της ευρύτε-

ρης περιοχής  περιβαλλο-

ντικές παρεμβάσεις και

ακόμα δεν έχουμε πάρει

απάντηση.

Μεταξύ άλλων ρωτάει ο

βουλευτής: 

• Είναι στις προθέσεις της

Κυβέρνησης να προχωρή-

σει στην ανάκληση της

σκανδαλώδους σύμβασης

παραχώρησης της παρα-

λίας Λαγονησίου από την

Ε.Τ.Α. Α.Ε. στην ΑΤΤΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΣ Α.Ε. και τι μέτρα

προτίθεται να πάρει προς

την κατεύθυνση αυτή;

Η παραλία Λαγονησίου όμηρος του 

Grant Resort ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.
επισημαίνει με ερώτησή του ο βουλευτής Θαν. Λεβέντης

Ανάγκη Προσλήψεων προσωπικού

στις Πολεοδομίες
Ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Η αλματώδης οικιστική ανάπτυξη της

Ανατολικής Αττικής, προϋποθέτει πλήρη

στελέχωση της Διεύθυνσης Πολεοδο-

μίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Ανατολικής Αττικής. Είναι αντίφαση από

την μια πλευρά να επιδιώκεται η αστικο-

ποίηση της Ανατολικής Αττικής και από

την άλλη να καταγράφεται  ελλιπής στε-

λέχωση των γραφείων Πολεοδομίας. 

Σε πολλούς Δήμους και Κοινότητες εκκρεμούν μεγάλα ζη-

τήματα που σχετίζονται με τροποποιήσεις Γ.Π.Σ., πολεο-

δομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής. Αποτέλεσμα αυτού

είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις σε όλα τα ζητήματα.

Πέρα όμως όμως από τις καθυστερήσεις, οι εργαζόμενοι

στην Πολεοδομία είναι επιφορτισμένοι με ογκώδεις φακέ-

λους, τους οποίους αδυνατούν να διεκπεραιώσουν.

Είναι άμεση ανάγκη να γίνουν προσλήψεις προσωπικού

στην Πολεοδομία Ανατολικής Αττικής.

Στα δικαστήρια χιλιάδες 

μικροϊδιοκτήτες 

για τις ιδιοκτησίες τους

Ερώτηση της βουλευτού 

Εύης Χριστοφιλοπούλου

Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μπουν σε δικαστικές περι-

πέτειες λόγω της αδιαφορίας επίλυσης

εκ μέρους της κυβέρνησης, του πολύ

σοβαρού ζητήματος του ιδιοκτησιακού

καθεστώτος μιας έκτασης άνω των

25.000 στρεμμάτων στη Βόρειανατολι-

κή Αττική. Αυτό επισημαίνει σε ερώτη-

ση που κατέθεσε η βουλευτής περιφέ-

ρειας Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου

προς τους υπουργούς Οικονομίας και

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης,

τονίζοντας ότι σε ιδιοκτησιακή αμφι-

σβήτηση βρίσκονται ακόμη και ολόκληροι Δήμοι και Κοινό-

τητες!  Η έκταση αυτή, γνωστή και ως πρώην κτήμα Ηλιό-

πουλου, το 1979 με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίστηκε

από τα δύο συναρμόδια υπουργεία ότι ανήκει στο Ελληνι-

κό Δημόσιο. Η απόφαση αυτή κρίθηκε ως μη σύννομη τόσο

από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (1987), όσο και

από το Εφετείο (1988) και, τελεσίδικα, από τον Άρειο Πά-

γο (1991).

Το Δημόσιο προβάλλει αξιώσεις από όσους μετέπειτα ιδιο-

κτήτες αγόρασαν νόμιμα τα κτήματα από την οικογένεια

Ηλιοπούλου, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν περάσει διά

της δικαστικής οδού. Αυτή η στάση δημιουργεί τεράστιο

πρόβλημα σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και Δή-

μους και Κοινότητες, καθώς, ενόψει και της άμεσης έντα-

ξης των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τους ωθεί σε

μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με το Δημόσιο.

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου με την ερώτησή της ζητά από τα

αρμόδια Υπουργεία να υιοθετήσουν μια ξεκάθαρη στάση

δίνοντας λύση σε χιλιάδες νόμιμους μικροϊδιοκτήτες ώστε

να αποφευχθεί η μαζική προσφυγή στα δικαστήρια και να

αναγνωριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ώστε να λυθεί

άμεσα αυτό το εν δυνάμει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.   

Σ.Σ.: Σε μια πρώτη ανάγνωση, τα στοιχεία που έχουμε υπ’
όψη μας (τα οποία ευγενώς μας ενεχείρισε η  βουλευτής)
συνηγορούν υπέρ της νομιμότητας δικαίωσης της οικογέ-
νειας Ηλιοπούλου. Και ιδιαιτέρως των μικροϊδιοκτητών
που μετέπειτα έχουν αγοράσει. Βέβαια, δεν έχουμε υπ’
όψιν μας την αιτιολογική έκθεση της διυπουργικής απόφα-
σης και πολλά άλλα στοιχεία.

Εύλογα όμως ξεπηδάει το ερώτημα: Από ποιον αγοράστη-
καν το 1883 τα 50.900 στρέμματα και από που τα είχε ο
κτήτωρ, 50 χρόνια μετά το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
Κι ακόμα ποιο είναι το ισοδύναμο του τιμήματος κι από πού
τα βρήκε ο αγοραστής; Ηταν κάποιος αγωνιστής, ή γόνος
αγωνιστή του 1821; 

Βέβαια ΔΕΝ είναι ο μόνος κι είναι ίσως κάποιο από τα σπό-
ρια, από τα οποία φύτρωσε το νεοελληνικό ταξικό κράτος
της αδικίας και της αρπαχτής. Των εχόντων και μη. Των πα-
τρικίων και των πληβείων.

«Άλλα λόγια» για το ΙΚΑ Αχαρνών

Απάντησηαν οι αρμόδιοι στο ΚΚΕ 

Σε «παρεξήγηση» με τον Δήμο(!) απέδωσε η αρμόδια υφυπουρ-

γός τη μετεγκατάσταση του ΙΚΑ,  απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώ-

τηση του ΚΚΕ.

To ΙΚΑ Αχαρνών εξυπηρετεί 100.000 ασφαλισμένους των δήμων

Αχαρνών και Θρακομακεδόνων, αλλά στεγάζεται σε τέσσερα δια-

φορετικά κτίρια.                                                                

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει οικόπεδο δεσμευμένο από τον δή-

μο Αχαρνών αντί να προχωρήσει η Διοίκηση του ΙΚΑ στην αγορά

του για την ανέγερση νέου κτιρίου, επέλεξε την ενοικίαση ακα-

τάλληλου κτηρίου σε απομακρυσμένη περιοχή.                                                                                                                            

Το θέμα έφερε στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση ο βουλευτής του

ΚΚΕ Γ. Μαυρίκος, αλλά η αρμόδια υφυπουργός Σ. Καλαντζάκου

δεν απάντησε επί της ουσίας και απέδωσε το πρόβλημα σε παρε-

ξήγηση ανάμεσα στο ΙΚΑ και το δήμο.

Όπως επισήμανε η Υπουργός ο Δήμος συμφώνησε για την μετε-

γκατάσταση του ΙΚΑ (στο κτήριο που είναι μακριά από τον οικι-

στικό ιστό και επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία στους ασφαλισμέ-

νους) και γραπτώς δεσμεύτηκε να συμβάλει στη μετακίνηση των

ασφαλισμένων, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε, γιατί δεν μπορούσε

να προσλάβει οδηγούς για τη δημοτική συγκοινωνία!!

Η υφυπουργός ανέφερε γενικά και αόριστα ότι το ΙΚΑ εξετάζει τη

δυνατότητα της αγοράς του οικοπέδου που έχει δεσμεύσει ο δή-

μος για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου του ΙΚΑ Αχαρνών και

μέχρι τότε οι υπηρεσίες του θα παραμένουν ως έχει.    

Στο σταμάτημα της μεταστέγασης του ΙΚΑ μεγάλη συμβολή είχε

η δράση των ταξικών σωματείων και συλλόγων της περιοχής και

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

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

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

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

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

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

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 23/6  8μ.μ.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

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

ροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Προϋπηρεσία, γνώσεις αγ-

γλικής θα ληφθούν υπόψιν. Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφω-

νο: 210 6998860.

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής στο δικό σας

χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-

στε στο τηλέφωνο 69477.98010

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (Σκρίνιο, κρεβατο-

κάμαρα, τραπεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντι-

κείμενα εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.210-8954037.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη

Δευτέρα 23 Ιουνίου στις 8μ.μ. με μοναδικό θέμα:

Εγκριση απολογισμού-ισολογισμού και αποτε-

λεσμάτων χρήσης έτους 2007.
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Σύμφωνα με μελέτη  του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων, η οποία δημοσιεύθηκε στο επι-

στημονικό έντυπο «International Journal of

Hygiene and Environmental health», ένα

στα τρία δείγματα ύδατος από πισίνες

στη Βορειοδυτική Ελλάδα υπερβαίνει τα

επιτρεπτά όρια βακτιριδίων. Το ανησυχη-

τικό εύρημα όμως των επιστημόνων είναι

ότι 38 από τα 107 βακτηρίδια που απομο-

νώθηκαν ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικά στα

αντιβιοτικά.

Οι πισίνες  με τη χειρότερη μικροβιολογι-

κή ποιότητα και τη συχνότερη απομόνωση

πολυανθεκτικών μικροβίων (73,6%) είναι

οι κλειστές πισίνες υδροθεραπείας τύπου

spa, όπου η θερμοκρασία του νερού είναι

γύρω στους 34-36 βαθμούς Κελσίου, ιδα-

νική για τον πολλαπλασιασμό των μικρο-

βίων. Σε αυτού του τύπου τις πισίνες απο-

μονώθηκαν οι υψηλότεροι αριθμοί από

ολικά κολοβακτηρίδια, κολοβακτηρίδια

κοπρανώδους προέλευσης και εντεροκόκ-

κους.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών που

πραγματοποιήθηκε η έρευνα  έγιναν συ-

νολικά 462 δειγματοληψίες ύδατος, σε

ώρες που στα νερά κολύμβησης δεν βρι-

σκόταν κανένας λουόμενος. Ο έλεγχος

έγινε σε πισίνες για προπονήσεις αθλη-

τών, για άσκηση ενηλίκων ατόμων, για εκ-

παίδευση μικρών παιδιών, για υδροθερα-

πεία, καθώς και σε υπαίθριες πισίνες ανα-

ψυχής. Όλα τα δείγματα ύδατος αναλύθη-

καν για την παρουσία βακτηριδίων, πρω-

τόζωων και μυκήτων. Το 67% των δειγμά-

των που εξετάστηκαν αποδείχθηκε ότι

ήταν σύμφωνα με τα μικροβιολογικά πρό-

τυπα (βρετανικά, γερμανικά και ελληνικά),

ενώ το 32,9% υπερέβησαν τουλάχιστον

ένα από τα όρια. 

Συνολικά ανιχνεύθηκαν πολυανθεκτικές

ψευδομονάδες και σταφυλόκοκκοι (στις

πισίνες προπόνησης), ψευδομονάδες,

σταφυλόκοκκοι και εντεροβακτηριακά

(Enterobacter, Klebsiella)  σε πισίνες υδρο-

θεραπείας και ψευδομονάδες σε πισίνες

αναψυχής.

Επειδή τα κολυμβητήρια και οι χώροι

υδροθεραπείας μπορεί να προκαλέσουν

σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας

εξαιτίας των ανεπαρκών ελέγχων και της

κακής συντήρησης, ο Βουλευτής Θανά-

σης Λεβέντης κατέθεσε ερώτηση προς

τους αρμόδιους υπουργούς στη Βουλή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 19/6/2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 5754

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση Λ. Μαραθώνος 100, 153 51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου, τηλ. 213 2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη

Εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων (Μαυρίκεζα) κατά την ΠΡΩ-

ΤΗ ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη: 

– Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕ-

ΧΩΔΕ

– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συ-

μπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/03.10.1994).

– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

– Την από 29/04/2002, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Με-

λέτη κτηματογράφησης- πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής πε-

ριοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της Πράξης Εφαρμογής της μελέ-

της «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρ-

μογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή

«Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων  Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυ-

τή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1000 και πί-

νακες της πράξης εφαρμογής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατά-

στημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πο-

λεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση

Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της Πράξης Εφαρμο-

γής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και

πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην

περιοχή «Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων Θορικού (Ν. Αττικής),

όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα κλίμακας

1:1000 και πίνακες της πράξης εφαρμογής που ολοκληρώθηκε και

αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών

και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας

Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης

και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της τε-

λευταίας δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν

παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων

όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρ-

θωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρή-

σεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πα-

ρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-

κτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους

σύμφωνα με την 90327/7188/

15.11.94 Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων

του σημερινού ιδιοκτήτη του ακι-

νήτου καθώς και των ιδιοκτητών

μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτί-

ου 1982 και τα συνοδεύοντα αυ-

τά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής,

βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέ-

σεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιο-

κτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υπο-

χρεωτική σύμφωνα με το Ν.

2242/94, η δε παράλειψη υποβο-

λής συνεπάγεται όλες τις επι-

πτώσεις της παραγράφου 5 του

άρθρου 6 του παραπάνω νόμου

για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χω-

ροταξίας, Πολεοδομικών και Το-

πογραφικών Σχεδίων και Εφαρ-

μογών στη Δ/νση Πολεοδομίας

Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. δέχεται

το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και

Παρασκευή από τις 09.30π.μ.

έως 13:30μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας

Ιωάννης Καραϊσκος

Ο Διευθυντής

Δ. Παπακυριακόπουλος

Ο Αντινομάρχης

Χ. Δαμάσκος

Συνέχεια από τη σελ. 1

παρουσιάσουμε στο επόμενο φύλλο

μετά την διημερίδα που οργανώνει για

το ίδιο θέμα η Κεντρική Ένωση Δήμων

και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) στις 23 και 24

Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνι-

κής Ασφαλιστικής (Συγγρού 103-105).

Βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι

και στους Δημάρχους, όπως και στους

Νομάρχες διαπιστώθηκε μια τάση

…καλαμασίας (κατά το ιππασίας). Η

γενική δηλαδή τάση για ισχυροποίηση

των Δήμων (διάβαζε Δημάρχων) εξι-

κνείται μέχρι της προτάσεως παραχώ-

ρησης κρατικών αρμοδιοτήτων στους

«Δημάρχους – Κυβερνήτες»!

Με τη διοικητική μεταρρύθμιση συμφω-

νούν πολλοί από τους Δημάρχους της

περιοχής, όπως και ο Δήμαρχος Κρω-

πίας Θ. Αθανασόπουλος, ο οποίος

όπως μας δήλωσε: «Εχω υποστηρίξει

την ανάπτυξη μητροπολιτικών συνδέ-

σμων των ΟΤΑ στο Νομό Αττικής για

την αντιμετώπιση ζητημάτων, που

υπερβαίνουν τα στενά γεωγραφικά

όρια Δήμων, αλλά και την οργανωτική-

διοικητική και οικονομική δυνατότητα

κάθε πρωτβάθμιου ΟΤΑ καθώς και την

άσκηση αρμοδιοτήτων σε μητροπολιτι-

κό επίπεδο συνεργασίας».

Κυβερνήτες οι Δήμαρχοι στη Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση



18 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Η Νομαρχία, την σχολική χρονιά που μόλις

“έκλεισε”  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη προ-

στασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,

προχώρησε σε ένα οργανωμένο σχέδιο επιθεώ-

ρησης του συνόλου των σχολικών κυλικείων

της περιοχής. Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε

τρεις φάσεις ελέγχου:

Η 1η φάση, πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Σε-

πτεμβρίου – Οκτωβρίου 2007 σε 193 σχολικά

συγκροτήματα. Βάσει των ευρημάτων της ορ-

γανώθηκε η 2η φάση, η οποία πραγματοποιήθη-

κε στο μέσο της σχολικής χρονιάς, και έγινε

στοχευμένα αυτή τη φορά στα ήδη εντοπισμέ-

να (από την 1η φάση) σημεία με σημαντικά προ-

βλήματα και ελλείψεις, καθώς και δειγματολη-

πτικά στα υπόλοιπα κυλικεία. (Τα αποτελέσματα

και των δυο αυτών φάσεων και η εικόνα σε

αριθμούς συνοψίζονται στην ανάλυση που ακο-

λουθεί).

Τέλος, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο συγκε-

κριμένος κύκλος ελέγχων, βρίσκεται σε εξέλιξη

η 3η φάση, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο

των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα σχολι-

κά κυλικεία με τρόφιμα.

Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης του θέ-

ματος, επιδιώκεται η προστασία των παιδιών,

τόσο από λανθασμένες πρακτικές υγιεινής και

ασφάλειας στα σημεία πώλησης (κυλικεία), όσο

και στα σημεία παραγωγής των προϊόντων που

διατίθενται στα σχολικά κυλικεία (εργαστήρια

παρασκευής, βιομηχανίες κλπ.).

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οι ελεγκτές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

διαπίστωσαν ότι:

• 29 κυλικεία δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια

(ποσοστό 20% επί του συνόλου των κυλικείων).

• Σε 7 κυλικεία εντοπίστηκαν ελλείψεις σε θέ-

ματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (5% επί

του συνόλου των κυλικείων) και δόθηκαν οδη-

γίες για άμεσες διορθώσεις.

• Σε 124 κυλικεία έγιναν συστάσεις για διορθώ-

σεις εντός τακτού χρόνου (87% επί του συνό-

λου).

• Σε 116 κυλικεία πωλούσαν είδη πέραν των

επιτρεπομένων από την Υγειονομική Διάταξη

(ποσοστό 81% επί του συνόλου των κυλικείων).

• Σε 19 κυλικεία δεν διαπιστώθηκε κάποια παρά-

βαση (ποσοστό 13% επί του συνόλου).

Σε επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον

Μάρτιο του 2008, στα 7 ανωτέρω κυλικεία που

παρουσίαζαν ελλείψεις σε θέματα υγιεινής και

ασφάλειας διαπιστώθηκε συμμόρφωση στις

υποδείξεις των επιθεωρητών, και επιπλέον υπο-

βλήθηκαν  μηνύσεις σε 2 σχολικά κυλικεία διότι

δεν είχαν προβεί, παρά τις προηγούμενες συ-

στάσεις, στις απαραίτητες ενέργειες για την

αδειοδότησή τους. Τέλος, μετά από ελέγχους

σε εργαστήρια παραγωγής προϊόντων για σχο-

λικά κυλικεία, εντοπίστηκε μια επιχείρηση η

οποία δεν διέθετε την απαραίτητη υποδομή για

την παράγωγη ασφαλών τροφίμων, από την

οποία δεσμεύτηκαν 1,6 τόνοι ληγμένης μαργα-

ρίνης. Σημειώνεται ότι έχει ανασταλεί η λει-

τουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης μέχρις

ότου εκδοθούν οι προβλεπόμενες άδειες και

συμμορφωθεί στις ισχύουσες προδιαγραφές.

Από τη καταγραφή των προϊόντων που κατά

παράβαση πωλούνται στα κυλικεία προκύπτει

ότι τη μερίδα του λέοντος κερδίζουν τα σφο-

λιατοειδή (με ποσοστό 59%), έπονται τα, σοκο-

λατοειδή (με ποσοστό 53%), αναψυκτικά (με

ποσοστό 41%), σνακ (τσίχλες, τσιπς κλπ.) με

ποσοστό 27% και σε μικρότερο βαθμό βρέθηκαν

να πωλούνται παγωτά, ροφήματα, κ.α. 

Οι βασικότερες συστάσεις που έγιναν στα κυλι-

κεία είναι:

• Απουσία θερμομέτρων και συστηματικής πα-

ρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των ψυ-

γείων-καταψύξεων (σε ποσοστό 73% επί του

συνόλου των κυλικείων).

• Απουσία βιβλίου υγειονομικών επιθεωρήσεων

(σε ποσοστό 66%).

• Απουσία γαντιών μιας χρήσης  

• Απουσία κατάλληλου ιματισμού των εργαζο-

μένων 

• Απουσία ποδοκίνητου δοχείου απορριμμάτων 

• Απουσία βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων 

• Απουσία ζεστού νερού 

• Ελλιπής καθαριότητα 

Το πρόβλημα δεν έχει αντιμετώπιση;

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διαπιστώ-

σεις, η Υγειονομική Διάταξη για την προστασία

και την προαγωγή της υγείας των παιδιών δεν

εφαρμόζεται. Και δεν είναι εύκολο, αφού παρε-

κλίνουν ξανά και ξανά ιδιαίτερα στην πώληση

μη επιτρεπομένων ειδών. Οι πολύ συχνοί έλεγ-

χοι δεν είναι εφικτοί· τότε τι κάνουμε;

Η Νομαρχία έριξε το βάρος της στην ενημέρω-

ση των γονιών προκειμένου να διαπαιδαγωγή-

σουν τα παιδιά. Εξέδωσε ένα ενημερωτικο φυλ-

λάδιο που μοιράζει στην αρχή της σχολικής

χρονιάς, που μέσω στοχευμένης ενημέρωσης

των βασικών πυλώνων της εκπαιδευτικής κοινό-

τητας (μαθητών, γονέων, δασκάλων), προσφέ-

ρει με φιλικό για τα παιδιά τρόπο χρήσιμες συμ-

βουλές και προτάσεις καταναλωτικής αγωγής. 

Η ΕΒΔΟΜΗ προτείνει:
Οι προδιαγραφές σύννομης λειτουργίας των

σχολικών κυλικείων να τυπωθούν σε αφισέτα,

από τη Νομαρχία, που θα αναρτηθεί σε εμφανή

θέση σε κάθε σχολείο. Υπεύθυνος για την

ανάρτηση και τη διατήρησή της θα είναι ο διευ-

θυντής εκάστου σχολείου και ο ανάδοχος του

Κυλικείου. Ετσι θα μπορεί ο κάθε γονιός ανά

πάσα στιγμή να γνωρίζει τι επιτρέπεται.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
81% επί του συνόλου των κυλικείων πωλούν

μη επιτρεπόμενα είδη!!

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης

Ιωαννίδης, επισκέφθηκε, το 1ο Δη-

μοτικό Σχολείο Γλυφάδας και το 8ο

Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου, στο

πλαίσιο του προγράμματος της δια-

δικασίας αξιολόγησης της σωματι-

κής διάπλασης, των συνηθειών δια-

τροφής, του καθορισμού κινδύνου

ανάπτυξης της παχυσαρκίας και της

φυσικής δραστηριότητας των παι-

διών της Γ΄ τάξης. 

Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργα-

σία της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-

σμού με το Υπουργείο Εθνικής Παι-

δείας και Θρησκευμάτων, το οποίο

εκπροσώπησε ο Διευθυντής Σπου-

δών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξαν-

δρος Κόπτσης. 

Μετά το τέλος της επίσκεψης, ο

Υφυπουργός σε δηλώσεις του επε-

σήμανε: 

«Η παχυσαρκία έχει φθάσει σε ανη-
συχητικά επίπεδα στη χώρα μας, ση-
μειώνοντας δυστυχώς θλιβερές
πρωτιές. Πρέπει ο γονιός να έχει
πλήρη εικόνα και για τον σωματότυ-
πο, αλλά και για την υγεία του παι-
διού του, ώστε να το κατευθύνει σω-
στά. Γι’ αυτό το λόγο γίνονται οι με-
τρήσεις, ώστε έως το τέλος του

χρόνου, να μπορέσουμε στη συγκε-
κριμένη ηλικία των παιδιών της Γ’
Δημοτικού, να έχουμε λεπτομερή
αποτελέσματα για τα 97.000 παιδιά
σε όλη τη χώρα και να διακρίνουμε
τις διαφορές, από περιοχή σε περιο-
χή, της Ελλάδας. 
...Η σωματική άσκηση έχει άμεση
σχέση με τη σωματική και την ψυχι-
κή  υγεία του παιδιού. Είναι ένα κομ-
μάτι της Παιδείας και γι’ αυτό το λό-
γο θα πρέπει οι γονείς να δίνουν ιδι-
αίτερη έμφαση τόσο στον αθλητι-
σμό όσο και στα μαθήματα». 

Και η άλλη πλευρά

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟ-

ΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ

Με την μορφή «κατεπείγοντος», το

Υπ. Παιδείας με την από 28- 5 - 08 Αρ.

Πρ.Φ6 / 659 / 69659 /Γ1 εγκύκλιό του

αποφάσισε και διέταξε Σωματομετρική

και Διατροφική μέτρηση των  της Γ΄

τάξης των Δημοτικών Σχολείων μέχρι

την 10η Ιουνίου, δηλαδή σε 9 εργάσι-

μες ημέρες, με σκοπό «την αξιολόγη-

ση των συνηθειών άσκησης και δια-

τροφής των παιδιών μας» 

Στην ενέργεια αυτή «απαιτείται η συ-

νεργασία του διευθυντή του σχολείου,

του δασκάλου της Γ΄ τάξης και του

καθηγητή Φυσικής Αγωγής».

Για μια φορά ακόμα αισθανόμαστε οι

Γονείς πως βρισκόμαστε στο περιθώ-

ριο.

• Καμιά ενημέρωση ούτε συζήτηση για

τον σκοπό και τον στόχο που έχει αυ-

τή η «επιδρομή», 

• Υποχρεώνονται εκπαιδευτικοί που

δεν είναι ειδικοί να προβούν σε μετρή-

σεις και ερωτήσεις στα Παιδιά μας,

χωρίς κάποια προηγούμενη εκπαίδευ-

ση, μόνο με γραπτές οδηγίες όπως

«στο ύψος του ομφαλού, σηκώνοντας

λίγο την μπλούζα του παιδιού» κλπ.

• Η έρευνα δεν είναι ενταγμένη σε μια

συνολική προσπάθεια παρέμβασης

του Υπ. Παιδείας στο θέμα της Υγιει-

νής διατροφής και της Παιδικής παχυ-

σαρκίας.

Όλοι οι Γονείς θέλουμε:

1. να υπάρχει οργάνωση, προγραμμα-

τισμός, ολοκληρωμένος σχεδιασμός

και ενημέρωση.

2. να μην αιφνιδιάζονται Γονείς & Μαθη-

τές, φέρνοντας ολόκληρες οικογένειες

σε πολύ δύσκολη θέση.

3. Οι προσπάθειες αυτές να γίνονται

από Ειδικούς επιστήμονες και να είναι

ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία.

Σε αυτήν την έρευνα, να ζητηθεί η

σύμφωνη γνώμη των Γονέων με σχετι-

κό έντυπο. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟ-

ΤΕ, ΑΚOΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡO, να κάνει τα

αναφερόμενα στα παιδιά μας, χωρίς

έγκαιρη, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέ-

ρωσή μας που θα συνοδεύεται από

γραπτή συναίνεση των Γονέων.

Καλούμε τους Γονείς να πούμε βρο-

ντερό ΟΧΙ, στην προχειρότητα, στους

αιφνιδιασμούς, στις «έρευνες

express», για να μην γίνονται τα Παι-

διά μας πειραματόζωα.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλέξαν-

δρος Δελμούζος με ανακοίνωση

του, καταδικάζει την ενέργεια ως

μια απόφαση που ελήφθη με προ-

χειρότητα. 

Ερώτηση για το θέμα κατέθεσε

στη Βουλή ο βουλευτής Ντίνος

Βρεττός.

Aξιολόγηση της σωματικής διάπλασης παιδιών
Είχαμε γράψει σε προηγούμενο

φύλλο, για το σύστημα αξιολόγη-

σης της σωματικής διάπλασης που

είχε ανακοινώσει το Υπουργείο σε

θέματα αθλητισμού ότι θα ξεκινή-

σει. Ηδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμ-

μα, όπως γράφουμε παρακάτω, αν

και υπάρχουν αντιδράσεις από  Συλ-

λόγους γονέων. Από την Ενωση

Συλλόγων Γονεων της Παλλήνης

μας έχουν στείλει διαμαρτυρία, την

οποία παρουσιάζουμε περιληπτικά.
Το Συμβούλιο Απασχόλησης της 9ης

Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, αφιέρωσε

τις εργασίες του στις Οδηγίες για το

Χρόνο εργασίας και την Προσωρινή

απασχόληση.

H Ελλάδα - συνεπικουρούμενη από τα

κράτη μέλη Ισπανία, Κύπρο, Βέλγιο,

Ουγγαρία- διαφώνησε με το περιεχόμε-

νο της Οδηγίας για το χρόνο εργασίας.

Η χώρας μας, αντιτάχθηκε στον επιχει-

ρούμενο πολιτικό συμβιβασμό και κατέ-

θεσε κοινή Δήλωση με τις ανωτέρω χώ-

ρες, τονίζοντας τη ριζική της αντίθεση

με τις προταθείσες εξαιρέσεις από τον

εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

Συγκεκριμένα:

Η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνι-

κής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πετραλιά,

στην παρέμβασή της, έστειλε πολιτικό

μήνυμα, καλώντας το Συμβούλιο Απα-

σχόλησης να αναλάβει πρωτοβουλίες

για την ενίσχυση της κοινωνικής συνο-

χής. Τονίζοντας το κίνδυνο από το φαι-

νόμενο της φτώχειας και της ανασφά-

λειας στον κόσμο της εργασίας η

υπουργός επεσήμανε ότι το σχέδιο Οδη-

γίας για το χρόνο εργασίας έρχεται να

διαψεύσει τις προσδοκίες των Ευρω-

παίων πολιτών. 

Δυσμενέστεροι όροι

για την προσωρινή

απασχόληση 

προτείνει η Ε.Ε.



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ΕΠΣΑΝΑ υπενθυμίζει στα

σωματεία ότι η Τακτική Γενική

της Συνέλευση θα διεξαχθεί

στις 29 Ιουνίου και σε περί-

πτωση μη απαρτίας στις 30/6.

ΕΠΣΑΝΑ

Με διακρίσεις και μετάλλια

επέστρεψαν από τη Σόφια 
Κατερίνα Doubodel και 
Ελίνα Δενδρινού τα χρυσά

Σημαντικές επιτυχίες για τα Ελληνικά χρώματα πέτυχαν οι

αθλητές της ιππασίας, που συμμετείχαν  στο Παγκόσμιο Κύ-

πελλο Υπερπήδησης Εμποδίων (12-15 Ιουνίου) στη Σόφια

της Βουλγαρίας, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που

επικράτησαν εκεί. 

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες αθλητές κατάφεραν να κατακτήσουν

συνολικά 6 μετάλλια στα συνολικά 12 αγωνίσματα του Παγκοσμί-

ου Κυπέλλου, εκ των οποίων τα δύο χρυσά, τα τρία ασημένια και

το ένα χάλκινο. 

Δύο αμαζόνες, η Κατερίνα Doubodel με τον Sofist και η Ελίνα

Δενδρινού με τον Boy Runner κατέκτησαν τα χρυσά μετάλλια. Η

πρώτη σε αγώνισμα ύψους 1.30μ., όπου έκανε τη γρηγορότερη

άπταιστη διαδρομή στο μπαράζ με χρόνο 36,94 και η δεύτερη σε

αγώνισμα νέων ίππων ύψους 1.15μ. – 1.25μ. κάνοντας επίσης τη

γρηγορότερη άπταιστη στο μπαράζ με χρόνο 45,85. 

Τρία μετάλλια, δύο ασημένια και ένα χάλκινο, κέρδισε ο Αντώνης

Πετρής με δύο άλογά του, τον Liquido και τον Baskin t Bear σε

αγωνίσματα ύψους 1.30μ. και 1.40μ, ενώ ένα ακόμη χάλκινο με-

τάλλιο πήρε η Κατερίνα Doubodel. Στο αγώνισμα Grand Prix

ύψους 1.50μ. την καλύτερη θέση από Ελληνικής πλευράς, 6η, κα-

τέλαβε η Κατερίνα Doubodel με την Flower Lady. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Η Ελένη Δενδρινού σε ένα στιγμιότυπο υπερπήδησης εμποδίων.
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Με την τελετή απονομής των επάθλων ολοκληρώθηκε

στις 18 Ιουνίου το «14ο Κύπελλο Άνοιξης 2008» που διορ-

γάνωσε με επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, ο Ναυτικός Αθλη-

τικός Όμιλος Βούλας (Ν.Α.Ο.Β.). Την εκδήλωση χαιρετισε

ο πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κώστας Κωνσταντόπουλος.

Το κύπελλο της Άνοιξης αποτελείται από 3 επιμέρους

αγώνες, τον αγώνα «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ στην μνήμη του ΣΑΒΒΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «Παλινδρομικές Διαδρομές» και τον αγώνα

«ΚΕΑ 2008». Φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ σε συμμετοχές

σκαφών επιβεβαιώνο-

ντας τη φήμη του ως

του «αγώνα με τις πε-

ρισσότερες συμμετο-

χές σκαφών σ’ ολό-

κληρη την Ελλάδα».

Παράλληλα με τους

αγώνες έγινε για τρίτη

χρονιά φέτος, διαγωνι-

σμός φωτογραφίας, που

συμμετείχαν όσοι από

τους διαγωνιζόμενους

ήθελαν και βραβεύτηκαν

οι τρεις καλύτερες. 

Απονομές στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ στον

Α.Ο.ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εκλογές διεξήχθησαν την

προηγούμενη εβδομάδα

από τις οποίες προέκυψε

το νέο διοικητικό σχήμα.

Αναλυτικότερα, η διάρθρω-

ση του ανανεωμένου με

τέσσερα νέα πρόσωπα Συμ-

βουλίου, είναι :

Πρόεδρος: Καραπάνος Χρ.

Αντιπρ.: Παπαϊωάννου Παντ.

Γ.Γραμμ.: Παπαγεωργίου Ευ.

Ταμίας: Κουτσαβλάκης Γεώρ.

Μέλη: Μωραϊτης Ιωάννης, Κα-

ραγιαννόπουλος Πέτρος, Κού-

τρας Νικόλαος, Ρηγάτου Μαί-

ρη, Φλώρος Γεώργιος

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικα-

σίες για την μεταγραφή της

Γρίσπου Ε. (κεντρική μπλο-

κέρ, 18 ετών) από την ομά-

δα της Ραφήνας στην ομά-

δα της Παλλήνης. Η αθλή-

τρια συμμετείχε στην ομά-

δα της Παλλή-

νης και πέρσι, εί-

χε όμως παρα-

χωρηθεί με υπο-

σχετική ενός

έτους.  Κατόπιν

της εισήγησης

του προπονητή,

Παπαϊωάννου Δ.

και της έντονης

επιθυμίας της

ίδιας, η διοίκηση

ενήργησε γρή-

γορα αποκτώντας τα δικαι-

ώματα της αθλήτριας. 

Την Τρίτη 18/6 έγινε η πα-

ρουσίαση της μεταγραφής

(βλ. φωτογραφία με έφορο

τμήματος,  Παπαγεωργίου

E.) όπου η αθλήτρια δήλω-

σε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένη από την ολοκλή-

ρωση της μεταγραφής μου.
Ήμουν και πέρσι στην ομά-
δα και γνωρίζω το άριστο
κλίμα που υπάρχει και την
δουλεία που γίνεται σ’ αυ-
τήν. Ευχαριστώ τους αν-
θρώπους της Παλλήνης

που πίστεψαν σ’ εμένα. Θα
προσπαθήσω να κάνω τα
πάντα για να τους δικαιώ-
σω. Επίσης θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τη Διοίκηση και
τον Προπονητή της πρώην
ομάδας μου για την βοή-
θειά τους και για όσα μου
έμαθαν».

Προκριματικά 

Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος

στο Παιδικό Τμήμα

Ανακοινώθηκε το πρόγραμ-

μα αγώνων της προκριματι-

κής φάσης του Πανελληνί-

ου Πρωταθλήματος Παί-

δων, στο οποίο έχει προκρι-

θεί για πρώτη φορά στην

ιστορία του ο σύλλογος της

Παλλήνης σε τμήματα υπο-

δομής αγοριών. 

Οι αγώνες θα πραγματοποι-

ηθούν στο κλειστό γυμνα-

στήριο της Ριζούπολης:

Τρίτη 24/6, ώρα 18.00: ΑΟ

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

Τετάρτη 25/6, ώρα 16.00: ΑΟ

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΙΩΝΕΣ ΑΣΠ

Πέμπτη 26/6, ώρα 14.00: ΑΟ

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΣΦΠ

Η Γρίσπου στον Α.Ο. Παλλήνης ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
4 και 6 Ιουλίου 

Η Ναυτική Εβδομάδα γιορτάζεται φέτος στο Λιμάνι του

Πόρτο Ράφτη, στις 4 και 6 Ιουλίου.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, νησιώτικοι χο-

ροί και τραγούδια με τη συμμετοχή παραδοσιακού συ-

γκροτήματος και του Λυκείου Ελληνίδων Σπάτων.

Την Κυριακή 6 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, συναυλία

Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής με το συγκρό-

τημα και τη χορωδία του Ηλία Γιουρούκου.

Το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουλίου, γιορτή σαρδέλας

στο Λιμάνι, με ψητές σαρδέλες και άφθονο κρασί.

2η ομάδα, 2η θέση στον αγώνα “Πάτροκλος”. Σκάφος “Λευκός Πήγασος”
του ΝΑ.Ο. Βούλας, με κυβερνήτη τον Χρ. Χρηστάκη. Τους χειροκροτήσα-
με για τα 276 χρόνια που συμπληρώνουν και οι τέσσερις!

Το σκάφος “Νέμεσις” του Ν.Ο. Ειρήνης & Φιλίας, με κυβερνήτη
τον Ζήση Δημητρίου, ήρθε 1ο στη Γενική κατάταξη του Κυπέλου
“Ανοιξη 2008”. Την απονομή έκανε ο Δήμαρχος Βούλας.

Αριστερά ο Κώστας Βενετσάνος απ’ το πλήρωμα του σκ. Greight-X (με
κυβερνήτη τον Κ. Γκρέτσο) παρέλαβε το βραβείο για την 3η θέση (Β’
ομάδας), και δίπλα του ο κυβερνήτης του σκ. Γαλήνη, Πέτρος Μηλέος, ο
οποίος έλαβε τη 2η θέση (2ης ομάδας) στην γενική κατάταξη και 3η θέ-
ση στη 2η ομάδα στο αγώνισμα “Πάτροκλος 2008”.




