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Η «κατά συνείδηση ψήφος», όχι βέβαια της περα-

σμένης Δευτέρας, στην «κοπάδην» Βουλή των

Ελλήνων, χρήζει αναλύσεως εκτά-

σεως πραγματείας ή το αντίθετο,

συνοπτικά, αυτό που όλοι εννοού-

με:

Τι θεωρείται από τον καθένα μας

σωστό, ορθό, δίκαιο, ηθικό σε συ-

νάρτηση – επί του αντιθέτου – με

αισθήματα ενοχής και τύψεων. 

Για να υπάρχει «ψήφος κατά συνείδη-

ση», πρέπει να υπάρχει συνείδηση*.

Προτού όμως αναφερθούμε στην έννοια της συ-

νειδήσεως, να πούμε ότι η δήθεν «ψήφος κατά

συνείδηση» δεν εδόθη με κομματική άδεια (!)

όπως διατυμπανίστηκε, ενώ κατεβλήθη κάθε προ-

σπάθεια καταναγκαστικής χειραγώγησής της.

Δεν «δόθηκε»,  δεν «παραχωρήθηκε» από τα κόμ-

ματα και ιδιαίτερα το κυβερνητικό, που καιγόταν

πιο πολύ, αλλά επιβάλλεται από το Σύνταγμα:

«Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα
της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση» (άρθρο 60).

Και επειδή η συνείδηση έχει διάφορες ερμηνείες,

βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, ταξικές και

ηθικές, να ξεκαθαρίσουμε ότι το Σύνταγμα την εν-

νοεί κατά την ηθική της διάσταση. Στον όρκο που

ορίζει να δίνουν οι Βουλευτές πριν αναλάβουν τα

καθήκοντά τους, λέει ρητά: «… και να εκπληρώνω
ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». (άρθρο 59 § 1). 

Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Κατά Συνείδηση!
Με κομματική επιτήρηση,

«αποχρώσες ενδείξεις και 

αποκλείνουσες συμπεριφορές»

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5 
Παγκόσμια Ημέρα 

Μάνας 

Θυμηθείτε! ...

Παραχωρητήρια Τάσιανης Σελ. 3

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΡΑΖ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Σάββατο 9.5, 4.30μ.μ, γήπεδο Αναβύσσου.

Είναι αγώνας για άνοδο κατηγορίας!

Σελ. 4

ΧΕΡΩΜΑ
31 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΗΡΙΑ ΑΛΛΑ…

Η  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΕΡΙ 

ΑΛΛΩΝ …ΤΥΡΒΑΖΕΙ

Το θέμα του Χερώματος δεν είναι άγνωστο σε κανέ-

ναν. Αφορά μια περιοχή που άδικα εγκλωβίστηκε με

το Προεδρικό Διάταγμα του 1978 στη Β Ζώνη Υμητ-

τού, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο προϋπάρχων  οικι-

σμός και το ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ο Δήμος Βάρης ετοίμασε και κατέθεσε πρόταση

– ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου στις 27/03/2009- προς τον Οργανισμό

της Αθήνας. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα μα-

κρόχρονης προσπάθειας των υπηρεσιών του Δήμου

και του Συλλόγου των κατοίκων του Χερώματος. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Συστήθηκε τρίΔημος Α.Ε.
Ευέλικτος αφαίμαξη κοινοτικού χρήματος

“Θα την καταγγείλω”, λέει ο Αποστολάτος

Ο Δήμαρχος εξηγεί τις γεωγραφικές επιλογές του: 

Στην Κερατέα έχω εξοχικό, και στο Ασκληπιείο (Λυγουριό)
έχω γνωστή οικογένεια!                                  Σελίδες 6,7

Παγκόσμια ημέρα της μάνας!

Μα, έχει ημέρα η μάνα!
Ποιο παιδί, ποιος νέος, ποιος ενήλικος δεν επικαλείται
πολλές, μα πολλές φορές την ημέρα τη μάνα!
Η μάνα δεν έχει ημέρα. Η μάνα έχει όλες τις ημέρες του
χρόνου, του αιώνα, του άπειρου.
Κι αν πολλές φορές, αποξεχνιόμαστε, πεισμώνουμε, πα-
ραμελούμε να τις δείξουμε την αγάπη μας, εκείνη ξέρει.
Μας νιώθει, μας αισθάνεται. Μπορεί και  διαβάζει τα κα-
τάβαθα της ψυχής μας. Ακούει τη φωνή μας κι αφου-
γκράζεται αν είμαστε καλά ή όχι.
Κι όταν ακόμη δεν εκδηλώνει τα αισθήματά της, είναι
πλημμυρισμένη απ’ αυτά για σένα, για μένα…
Γι’ αυτό, μια ματιά, ένα χάδι, είναι μεγάλη ανταμοιβή!

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συζήτηση για τις εξελίξεις 

ΝΕΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος και

το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου καλεί σε ενημερωτι-

κή συγκέντρωση του δημότες του Κορωπίου για τις

εξελίξεις,  που αφορούν τους νέους οδικούς άξονες και

τις ζώνες προστασίας του Υμηττού. 

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10

Μαΐου στις 11 το πρωί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Κο-

λοκοτρώνη 101) 



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Περί Αδου μυθολογία
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Σκυφτοί, μοιραίοι κι αληθώς ακραίοι
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου στη Νότια

Γαλλία Σελ. 13

Οι πρόταση προς Ασκληπιείο βρή-

κε αποδέκτες... Σελ. 15

Δωρητής οργάνων θες δεν θες! 
Σελ.9

Κακοτεχνίες στην Παναγούλη Σελ.11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΚατά Συνείδηση!
Με κομματική επιτήρηση, «αποχρώσες ενδείξεις 

και  αποκλείνουσες συμπεριφορές»
Συνέχεια από τη σελ.1

Περιττή η ανάλυση της ευσυνειδη-

σίας. 

Εκ του αποτελέσματος, η «κατά συ-

νείδηση ψήφος» της Δευτέρας απε-

δείχθη, για μια ακόμη φορά, τρίχες!

Για μια ακόμη φορά παραβιάστηκε

ανενδοίαστα το πνεύμα του Συντάγ-

ματος από τους πρώτους και κύριους

θεματοφύλακές του.

Η γκρουπαρισμένη, αγελαία κατά

κόμματα ψήφος των βουλευτών, μόνο

«ψήφος κατά συνείδηση» δεν ήταν. Κι

εκείνων που συνέπεσε με τη συνείδη-

σή τους, εκείνο που πρυτάνευσε και

την καθόρισε δεν ήταν η συνείδησή

τους, αλλά η κομματική γραμμή. 

Πώς θα εξηγείτο αλήθεια η «κοπά-

δην» σύμπτωση (!) 144 ψήφοι της μη

παραπομπής του Παυλίδη, που συνέ-

πεσαν με το πόρισμα της Ν.Δ. ότι δεν

συντρέχουν αποχρώσες ενδείξεις για

παραπομπή αλλά «αποκλείνουσα συ-

μπεριφορά» και οι 146 ψήφοι υπέρ

της παραπομπής που συνέπεσαν με

τα πορίσματα των κομμάτων της αντι-

πολίτευσης.

Τα μόλις 8 λευκά και «παρών» που

ήθελαν και την πίτα σωστή και το σκύ-

λο χορτάτο, εκφράζουν το ποσοστό

συνειδήσεως των βουλευτών 2,6%, ή

οπωσδήποτε το 4% περίπου της κυ-

βερνητικής πλειοψηφίας. 

Κι επειδή το φαινόμενο δεν είναι μο-

ναδικό, αλλά το κατά σύστημα και

καθ’ εξη επαναλαμβανόμενο, το

πράγμα δεν είναι μόνο λυπηρό, αλλά

και ανησυχητικό. 

Απατηλό και επιφανειακό είναι το συ-

μπέρασμα αναλυτών ότι ο Αριστοτ.

Παυλίδης μπορεί να μη παραπέμφθη-

κε γιατί δε συγκεντρώθηκε η απαιτού-

μενη πλειοψηφία των 151 ψήφων

υπέρ της παραπομπής του, αλλά η

Βουλή κατά πλειοψηφία (146 – 144)

ψήφισε «ναι» στην παραπομπή.

Η Βουλή έχει ψηφίσει το κουκούλω-

μα, το ουσιαστικά ανεύθυνο και ακα-

ταδίωκτο των Υπουργών και Υφυ-

πουργών, καθώς και την πλαγία κα-

τάργηση του άρθρου 4 § 1 του Συ-

ντάγματος, «Οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου», όπως και της

παραγράφου 7 που απαγορεύει την

απονομή διακρίσεων σε Έλληνες πο-

λίτες, και άλλες επί μέρους διατάξεις,

όταν ψήφιζε τα της «παραπομπής»

των Υπουργών και παραγραφής τυ-

χόν ευθυνών τους με το άρθρο 86.

Αν αυτή η συντεχνιακή προνομία

επεκτεινόταν και σ’ άλλους κλάδους

θα άδειαζαν οι φυλακές.

Φανταστείτε ν’ αποφάσιζε ο δικηγορι-

κός σύλλογος για την παραπομπή  η

μη των δικηγόρων, η ΚΕΔΚΕ για την

παραπομπή των Δημάρχων κλπ, τ’

αντίστοιχα συλλογικά όργανα για

τους πολεοδόμους, τους εφοριακούς,

τους αστυνομικούς και γιατί όχι των

υδραυλικών, των ταξιτζίδων, των δη-

μοσιογράφων και πάει λέγοντας. 

Τι «ίσοι απέναντι στο νόμο» και παρα-

μύθια είναι οι Έλληνες;   

Απλή πλειοψηφία της Βουλής και

ταυτόσημος χρόνος παραγραφής

που ισχύει για όλους τους πολίτες εί-

ναι το ορθό και το δίκαιο. Κι αν δέχο-

μαι την πλειοψηφία της Βουλής για

την παραπομπή ή μη όπως και για την

άρση της βουλευτικής ασυλίας, το κά-

νω γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ανε-

ξάρτητη, ούτε αδέκαστη, ούτε βεβαί-

ως αλάνθαστη, έστω και σε κάποιο,

βεβαιωμένο ποσοστό. Αν ήταν, θα

έπρεπε ν’ αρκεί η παραγγελία του ει-

σαγγελέα εφετών. 

Τέλος σκεφτείτε τούτο: Δεν επρόκει-

το για καταδίκη, αλλά για παραπομπή,

όπου θα δινόταν η ευκαιρία στον κα-

τηγορούμενο τ. Υπουργό ν’ αποδείξει

περίτρανα την αθωότητά του και να

επανέλθει ‘με το κεφάλι ψηλά.’ (όχι

με το …δάκτυλο)

Απ’ τη μια όμως οι δικοί του θέλανε

να τον «φάνε», απ’ την άλλη τον

έβγαλαν «λάδι». Γιατί; 

Διότι προέχει της συνειδήσεως, το

κομματικό συμφέρον και όχι το δίκαιο

ή το αίσθημα περί δικαίου της ελληνι-

κής κοινωνίας, η οποία είχε εκφρα-

στεί δημοσκοπικά υπέρ της παραπο-

μπής με ποσοστό 80%. 

Αν αύριο λοιπόν, δούμε να επαναλαμ-

βάνονται τα Δεκεμβριανά του 2008, 

μη διερωτηθείτε για τους ηθικούς αυ-

τουργούς. Τους έχετε μπροστά σας,

στα κανάλια και στα έδρανα της Βου-

λής, γιατί τους ψηφίζουμε.

* Συνείδηση: Στη βιοψυχολογία είναι

η επίγνωση, δια των αισθητηρίων ορ-

γάνων, του εαυτού μας και του περι-

βάλλοντος  κόσμου. «απώλεια συνει-
δήσεως» σε περίπτωση απώλειας των

αισθήσεων.

Στη φιλοσοφία γίνεται λόγος για την

ηθική διάσταση της συνείδησης. Δη-

λαδή την αντίληψη που έχουμε για το

τι είναι καλό και τι κακό.

Ως προς τον ορισμό αξίζει ν’ αναφερ-

θούμε στον Hamilton «Η συνείδηση δε
μπορεί να ορισθεί. Μπορούμε πολύ
καλά εμείς οι ίδιοι να ξέρουμε τέλεια
τι είναι η συνείδηση, αλλά δε μπορού-
με χωρίς σύγχυση να ανακοινώσουμε
στους άλλους έναν ορισμό αυτού που
αντιλαμβανόμαστε καθαρά εμείς ο
ίδιοι. Και ο λόγος είναι απλός. Η συ-
νείδηση βρίσκεται στη ρίζα κάθε γνώ-
σεως». 

Ο Ε. Παπανούτσος στην «Ηθική» του,

σελ. 273, λέει: «Η ηθική συνείδηση
προϋποθέτει την ψυχολογική, αλλά
είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας
ανώτερος βαθμός συνειδησιακής
υπάρξεως και μια ξεχωριστή, πνευμα-
τική θα την λέγαμε, ποιότητα».

Στην ετοιμολογία της λέξης να πούμε

ότι είναι σύνθετη λέξη συν + οίδα, πα-

ρακ. με σημασία ενεστώτος. Από το

απαρέμφατο – ειδέναι. Το γνωρίζειν
από κοινού. Η κοινή (από κοινού) επί-

γνωση ενός πράγματος, καταστάσε-

ως κλπ.

———————
Βοηθήματα

1. Λεξικό Liddell & Scott

2. Λεξικό Κοινων. Επιστημών UNESCO

3. Λεξικό της φιλοσοφίας Lalande τ. 3ος

4. Ηθική Παπανούτσου εκδ. ΙΚΑΡΟΣ

5. Το Σύνταγμα της Ελλάδος; 2001

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στην πρόταση αυτή αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα και

χάρτες ότι στην περιοχή του Χερώματος προϋπήρχε  οικισμός

ενταγμένος πλήρως στον υπόλοιπο ιστό της τότε κοινότητας

και σημερινού Δήμου Βάρης.

Ο  Δήμος Βάρης ζητά άμεσα ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ.

Είναι ανεξήγητη η αδιαφορία της πολιτείας στην επίλυση

ενός τόσο σημαντικού και δίκαιου αιτήματος. Η κατάσταση

που βιώνουν σήμερα οι κάτοικοι του Χερώματος αποτελεί –

και το γνωρίζουν οι αρμόδιοι- σαφέστατη παραβίαση της αρ-

χής της ισονομίας και βασικών άρθρων του Συντάγματος. Το

βασικό επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης οι κάτοικοι του Χερώ-

ματος ακόμη …το διεκδικούν.

Τριάντα ένα χρόνια ομηρίας είναι πάρα πολλά. Λύση για το

πρόβλημα του Χερώματος υπάρχει. Αρκεί η πολιτεία να δει το

πρόβλημα στις σωστές του διαστάσεις και να το λύσει οριστι-

κά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 17 ΜΑΪΟΥ

Ο Δήμος Βάρης οργανώνει ανοικτή συγκέντρωση στο Χέρω-

μα την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ στις 11.00 πμ προκειμένου να

ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής για τις πρόσφατες

ενέργειες του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

ΧΕΡΩΜΑ 31 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΗΡΙΑ ΑΛΛΑ…

ΜΕΣΤΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΗΣ

Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
To μόνο που θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε ως νομαρχια-

κοί σύμβουλοι, είναι να φέρουμε τα θέματα αυτά στο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο και πρέπει να αναγκά-

σουμε το Νομαρχιακό Συμβούλιο, με

μία ευρύτερη συναίνεση να τα παλαί-

ψουμε αγωνιστικά.

Αν περιμένετε από τους βουλευτές να

μας τα λύσουν, δεν θα μας τα λύσουν.

Κανείς δεν ρωτάει κανέναν. 

Οι ίδιοι κάνουν τους νόμους, οι ίδιοι

τους καταστρατηγούν.

Μεστά λόγια και μετρημένα της νομαρχιακής συμβούλου Ιω-

άννας Στεργίου, στην ημερίδα των Ενεργών Πολιτών για τα

προβλήματα της Παλλήνης, που γράφαμε στο τελευταίο φύλ-

λο μας και που από αβλεψία, δεν σημειώσαμε την παρουσία

της καθώς και της συναγωνίσριάς της Π. Μετοχιάκη.
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Ήταν σαν χθες, μόλις πριν 86 χρόνια(!) όταν η τότε κυβέρ-

νηση απαλλοτρίωνε έκταση που ανήκε ως τότε στην Ιερά

Μονή Πετράκη, για να τη διανείμει σε Μικρασιάτες πρό-

σφυγες και άλλα μέλη του Σ.Α.Α.Κ. Βάρης (ακτήμονες και

κτηνοτρόφους). Το 1926 έγινε η διανομή του έκτασης

9.000 στρέμματα αγροκτήματος στους δικαιούχους και

ορίσθηκαν η θέση του χωριού Βάρη, οι δρόμοι και οι κοι-

νόχρηστοι χώροι, (πλατεία, εκκλησία, σχολείο κ.λ.π.) ενώ

οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις δόθηκαν ως κλήροι στους

ακτήμονες.

Στα τεμάχια αυτά δόθηκαν αριθμοί. Το τεμάχιο 318 στη θέ-

ση «Τάσιανη», (λέξη που σημαίνει «καλή θέα» στην αρβα-

νίτικη διάλεκτο),  - η πλήρης ονομασία της περιοχής βάσει

του τοπογραφικού είναι «Τάσιανη-Κιάφα-Τσιμπούκι» -

αφέθηκε εκτός διανομής γιατί κρίθηκε ως ακατάλληλο για

κάθε είδους καλλιέργεια και χαρακτηρίσθηκε ως βοσκότο-

πος.

Από διασωθείσες προφορικές μαρτυρίες του μόνου επιζώ-

ντος, έως και προ δεκαετίας περίπου, εκ των κτηνοτρόφων

εκείνης της εποχής, Χρήστου Γούλα, έγινε γνωστό ότι τό-

τε είχαν εγκατασταθεί στην Τάσιανη (318) 27 μικρές κτη-

νοτροφικές μονάδες. Αλλά κι αυτοί οι κτηνοτρόφοι, επει-

δή η έκταση ήταν ακατάλληλη ακόμα και για βοσκή (βρα-

χώδης και με ελάχιστο χορτάρι), εγκατέλειψαν σταδιακά

τον τόπο κι εκεί έμεινε μόνο η οικογένεια του Χρ. Γούλα.

Στην ολοσχερή εγκατάλειψη του 318 από τα μέλη του

Σ.Α.Α.Κ. Βάρης συνέτεινε και ο επακολουθήσας Ελληνο-

ιταλικός πόλεμος.

Το 1951, σε μιάν Ελλάδα κατεστραμμένη και ολοσχερώς

διαλυμένη από τον πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο,

η τότε κυβέρνηση στην προσπάθειά της για την ανοικοδό-

μηση της χώρας και την οικονομική ενίσχυση των καθη-

μαγμένων Ελλήνων, ψήφισε τον μεταβατικό νόμο 1832

που με το άρθρο 12 παρότρυνε κάθε Έλληνα πολίτη που

εγνώριζε εγκαταλειμμένη και αναξιοποίητη δημόσια έκτα-

ση, να την βελτιώσει με ελαιόδεντρα ή αμπέλια, ή ακόμα

και να χτίσει σ’ αυτήν σπίτι για τις οικογενειακές του ανά-

γκες. Η προς βελτίωση έκταση ορίστηκε αρχικά σε 5

στρέμματα για την Αττική (με μεταγενέστερη τροπολογία

μειώθηκε σε 2,5 στρ.) και απεριόριστη για την υπόλοιπη

Ελλάδα. Με εκείνον τον νόμο επεδίωξε και-σε μεγάλο

βαθμό- πέτυχε η τότε κυβέρνηση την αγροτική, κτηνοτρο-

φική και οικιστική αποκατάσταση της ρημαγμένης Ελλά-

δας.

Κάνοντας, χρήση των ευεργετικών διατάξεων εκείνου του

νόμου, εγκαταστάθηκαν στην Τάσσιανη (318), 12 οικογέ-

νειες οικιστών της Τάσιανης, οι οποίες σήμερα με τους

απογόνους τους αριθμούν 36 οικογένειες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.1832 ο κάθε οικιστής είχε

δικαίωμα μετά την παρέλευση τριετίας, με αίτησή του

προς τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων να εξαγοράσει την

βελτιωμένη έκταση γης που καθόριζε ο νόμος. Το συνολι-

κό τίμημα εξαγοράς θα κατέβαλλαν σε 6 εξαμηνιαίες δό-

σεις. Η πολιτεία πούλησε σε ακτήμονες τεμάχια από το

318, χαρακτηριζόμενα ως αγροκτήματα, εισπράττοντας το

ορισθέν αντίτιμο και τον αναλογούντα φόρο μεταβίβασης.

Ωστόσο οι επιτροπές που ήρθαν στην Τάσιανη το 1969 δεν

αναγνώρισαν στους δικαιούχους το σύνολο των δυόμισυ

περίπου στρ. που είχαν βελτιώσει και αξιοποιήσει βάσει

του νόμου 1832 του 1951, αλλά σε άλλους έδωσαν 500

τ.μ., σε άλλους 700 και σε άλλους ένα ή ενάμισυ στρέμμα.

Η περίοδος εξαγοράς των αγροκτημάτων (1967-1969) συ-

νέπεσε με την περίοδο της Απριλιανής δικτατορίας. Σύμ-

φωνα, λοιπόν, με την επί δικτατορίας έκθεση της πενταμε-

λούς ομάδας εργασίας, ορισμένα τεμάχια στην Τάσιανη

χαρακτηρίσθηκαν ως αγροτεμάχια και άλλα ως οικόπεδα.

Ούτε ένα όμως ως δασικό και αναδασωτέο.

Το 1971 ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Εποικισμού της Νο-

μαρχίας Πειραιά, ονομαζόμενος Ντάλας, με απόφασή του

ανακάλεσε όλες τις παραχωρήσεις με το σκεπτικό ότι

αφού η έκταση είχε κριθεί-στο αρχικό παραχωρητήριο του

1926-ως ακατάλληλη για καλλιέργεια, κακώς εδόθη στους

οικιστές για βελτίωση με ελιές και αμπέλια!!! 

Αν και υπάλληλος της Νομαρχίας, νομοθέτης ο Ντάλας.

Είναι και το όνομα βλέπεις... Ούτε υπογραφή ανωτέρου,

ούτε αυτοψία για να διαπιστώσει ότι οι κάτοικοι είχαν

όντως βελτιώσει με αγώνα και μεράκι τον κακοτράχαλο

τόπο με ελιές και άλλα δέντρα.

Κατά της απόφασης αυτής, οι δικαιούχοι προσέφυγαν

στην Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν με απόφαση του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σε καμία από αυτές τις δια-

δικασίες δεν παρενέβη το Δασαρχείο Πειραιά για να επι-

χειρηματολογήσει υπέρ του υποτιθέμενου (μόνον από το

1984 και μετά) δασικού χαρακτήρα της έκτασης.

Το 1981 εγκαταστάθηκε στην Τάσιανη μία πενταμελής

ομάδα εργασίας της Νομαρχίας Πειραιά, με επικεφαλής

έναν υπάλληλο της Τοπογραφικής Υπηρεσίας της. Κατέ-

γραψαν τότε όλα τα κατεχόμενα τμήματα του 318, περι-

γράφοντας λεπτομερώς τη μορφολογία τους. Μέτρησαν

τα πεύκα, τις ελιές και όλα τα κύρια και βοηθητικά κτίσμα-

τα. Άλλα τεμάχια χαρακτηρίσθηκαν ως αγροτεμάχια και

άλλα ως οικόπεδα. Για κανένα τμήμα του 318 δεν ανέφε-

ραν ότι κρίθηκε ως δασική και αναδασωτέα έκταση. Η έκ-

θεση αυτή υπάρχει στη διάθεση κάθε εμπλεκόμενου και

αληθινά ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί σωστά κρατικού

φορέα, υπαλλήλου ή και πολιτικού. Μόνο μετά το 1984 εμ-

φανίστηκε το Δασαρχείο Πειραιά να ισχυρίζεται ότι η

έκταση περιλαμβάνεται σε εκείνες που χρήζουν αναδάσω-

σης, βάσει της απόφασης Θεοτόκη του...1934!

Με άλλα λόγια, το κράτος με τα πολλά πρόσωπα και προ-

σωπεία, αφού πρώτα εισέπραξε το ορισθέν τίμημα εξαγο-

ράς των οικοπέδων, ήρθε 15 χρόνια μετά και δια του τότε

(1984) δασάρχη Πειραιά, θυμήθηκε υπουργική απόφαση

εκδοθείσα προ πεντηκονταετίας, η οποία ωστόσο εξαιρού-

σε τις ιδιωτικές εκτάσεις. «Άρμεγε λαγούς και κούρευε χε-

λώνες», κατά το κοινώς λεγόμενο.

Σύμφωνα με την απόφαση 44 του 1996, του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον τότε

Υπουργό Γεωργίας Στέφανο Τζουμάκα, το 318 δεν κρίνε-

ται αναδασωτέο. Αυτή δε η απόφαση δεν έχει αναιρεθεί

με μεταγενέστερη ως σήμερα.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 5 του ν. 3047 του 2003 όποιος

κατείχε μιά δενδροφυτεία για 10 χρόνια και πάνω, προ του

2003, δικαιούται να την εξαγοράσει με αίτησή του στις αρ-

μόδιες επιτροπές απαλλοτριώσεων της Νομαρχίας.

Σε πρόσφατη προσφυγή των δικαιούχων στο Νομικό Συμ-

βούλιο του Κράτους η απάντηση ήταν ότι «το Ν.Σ. δεν δύ-
ναται να εκδώσει νέα γνωμάτευση δεδομένης και καθ’ όλα
ισχύουσας της 44 του 1996, την οποία ΟΛΕΣ οι κρατικές
υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να την σεβαστούν. Πρέπει,
επομένως να απευθυνθείτε σε αυτούς οι οποίοι δεν την
εφαρμόζουν»(!!!). Με άλλα λόγια το Ν.Σ. δήλωνε ευθαρ-

σώς στους εμβρόντητους κατοίκους της Τάσιανης ότι δεν

είναι σε θέση να επιβάλλει σεβασμό στις αποφάσεις του

στον κάθε κύριο Δασάρχη και ότι θα έπρεπε οι ίδιοι οι θι-

γόμενοι πολίτες να πείσουν την όποια κρατική υπηρεσία

να μην παρανομεί.

Το Δασαρχείο έχει βρει πολύτιμο σύμμαχο και συνοδοιπό-

ρο στην αυθαιρεσία του, τη γνωστή εμπλεκόμενη στο

σκάνδαλο Βατοπεδίου, διευθύντρια Πολιτικής Γης του

υπουργείου Γεωργίας κυρία Μαντέλη, η οποία αγνοώντας

επιδεικτικά όλες τις περί του αντιθέτου υπηρεσιακές, δι-

καστικές και υπουργικές αποφάσεις, όπως και μιά σειρά

νόμων, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι το 318 είναι δασι-

κή και αναδασωτέα έκταση.

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας βρίσκονται ωστόσο σε

δυσχερέστατη θέση και περί άλλα τυρβάζουν, όταν καλού-

νται να εξηγήσουν, πως ορισμένα διάσπαρτα εντός του

318 τεμάχια, πωληθέντα εκ των αρχικών δικαιούχων σε

κάποιους οικονομικά ισχυρούς συμπολίτες μας, χαρακτη-

ρίσθηκαν-μετά το 1984-από το Δασαρχείο ως μη δασικά!

Όπως συνέβη με την ιδιοκτησία Λαδόπουλου και νυν Καμ-

μένου την οποία πούλησε στον Λαδόπουλο ένας εκ των

αρχικών δικαιούχων. Για τη μεταβίβαση αυτή του συγκε-

κριμμένου τεμαχίου η αρμόδια τριμελής επιτροπή του

υπουργείου Γεωργίας έκρινε ομόφωνα ότι το 318 είναι

«φυτεία και κοινή βοσκή». 

Την απόφαση αυτή το Δασαρχείο Πειραιά δεν την παρέ-

πεμψε στην δευτεροβάθμια πενταμελή επιτροπή του

υπουργείου Γεωργίας ως είχε δικαίωμα εάν διαφωνούσε.

Επομένως κατέστη τελεσίδικη και ισχύει, όπως και το ίδιο

το Δασαρχείο με έγγραφό του αποφαίνεται.

Άραγε πως μπορούν ο Δασάρχης και η κυρία Μαντέλη να

επιμένουν ανεξέλεγκτοι και ασύδοτοι ότι το 318 έχει δα-

σικό χαρακτήρα, όταν το ίδιο το Δασαρχείο έχει χορηγή-

σει βεβαιώσεις σε ιδιοκτήτες διάσπαρτων εντός της έκτα-

σης τεμαχίων, ότι δεν είναι δασικά;

(Τα στοιχεία που καταγράφουμε προέρχονται από τις πο-

λύτιμες πληροφορίες του τ.  προέδρου του Εξωραϊστικού

Συλλόγου Τάσιανης, Βασίλη Ποιμενίδη)

Στο επόμενο φύλλο θα παρουσιάσουμε άλλες πτυχές της

Παραχωρητήρια Τάσιανης στη Βουλιαγμένη
Από τον Ελευθ. Βενιζέλο (1923) 

μέχρι εκείνον τον πρωθυπουργό

...που ίσως δεν γεννήθηκε ακόμα

“Είμαι γριά πια και δεν πιστεύω στον Δήμο”

Αγαπητή κυρία, πιστεύω ότι ενημερώνοντας  τον κόσμο κά-

νετε έργο μεγάλο γι’ αυτό σας γράφω. Είμαι Δημότης της

περιοχής και το θέμα της παραχώρησης Δημοτικής έκτασης

στους αστέγους το γνωρίζω. Σε προηγούμενο φύλλο της

ΕΒΔΟΜΗΣ είχατε ένα σχόλιο γι’ αυτό. Αλλά μου κάνει εντύ-

πωση πώς τόσα χρόνια δεν έχετε γράψει τίποτα για ένα τό-

σο μεγάλο θέμα με σκανδαλώδη πορεία. Το 1976-8, έγινε

ένας Σύλλογος Αστέγων από ανθρώπους που εκείνη την

εποχή ζούσαν σε παράγκες και στους οποίους παραχωρή-

θηκαν δύο εκτάσεις, δίπλα στο νεκροταφείο και απέναντι

από το νεκροταφείο. 

Η περιοχή απέναντι από το νεκροταφείο δόθηκε από τον

ΟΔΕΠ, δηλαδή εκκλησιαστική περιουσία, η άλλη από το

Υπουργείο Γεωργίας. Όμως ο Πατρίκιος Καραγεώργος τότε

Κοινοτάρχης δεν τα απέδωσε όπως έπρεπε με μια υπογρα-

φή του στους δικαιούχους, δηλαδή παραλαβή και απόδοση

στους δικαιούχους και μεταγραφή μέσω εφορίας και υποθη-

κοφυλακείου. Δεν υπόγραψε με διάφορες δικαιολογίες για

να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έρχονταν εκλογές και τά-

ζοντας ότι θα το προχωρήσει να βγει Δήμαρχος, όπως έκα-

νε και ο κύριος Κασιδόκωστας λέγοντάς μας στις συγκε-

ντρώσεις να τον ψηφίσουμε να γίνει Δήμαρχος και να μας

βοηθήσει. 

Και όταν έγινε Δήμαρχος και το αναφέραμε μας έβγαλε

τρελούς· ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι ανύπαρκτο θέμα. Ο

δε Ελευθερίου, περισσότερο από 20 έτη πρόεδρος του Συλ-

λόγου, έπαιξε το δικό του παιχνίδι, πότε απέναντι και πότε

δίπλα στον Δήμαρχο. Κι όλα αυτά γιατί κάποιοι επιχειρημα-

τίες που μένουν στην οδό Πανός, δεν ήθελαν «μαχαλά»

απέναντι. Στην προκείμενη συνεδρίαση ο Δήμαρχος είπε,

ότι έχει χαρτί απ’ το κράτος ότι ο ΟΔΕΠ δεν μπορεί να δώ-

σει γη αφού δεν έχει χαρτιά ως ιδιοκτήτης αλλά ως χρησι-

κτησία έχει, αυτό θέλουμε να μας το διευκρινίσουν. Επίσης

όλα τα παραχωρητήρια τα είχε ο πρόεδρος στην αρχή τότε,

και όσοι είχαν φωτοτυπίες τα έχουν. Στους άλλους, είπαν

ότι δεν υπάρχουν, ο νοών νοείτω. Παρακαλούμε να κάνετε

κι εσείς μια έρευνα και να μας ενημερώσετε γιατί μόνο με

εσάς μπορεί να προχωρήσει κάτι. Είμαι γριά πια και δεν πι-

στεύω στον Δήμο.

Το όνομα δεν μπαίνει για ευνοήτους λόγους. Εχει κατατεθεί στο γραφείο μας.
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Στο  ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Εκδήλωση Μνήμης

Ο Δήμος Μαραθώνα και το Ελληνικό Ιδρυμα Καρ-

διολογίας οργανώνουν εκδήλωση - ημερίδα με τίτ-

λο: “Δημ. Αυγουστάκης” εις μνήμη του καθηγητή

που συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το θάνατό

του.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου, στο

Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου (Λ. Μαραθώνος &

25ης Μαρτίου) στις 11.30 το πρωί.

Για 4η συνεχή χρονιά τα Οινοποιεία

της Ευρώπης ανοίγουν τις πόρτες

τους στο ευρύ κοινό. Με την ευκαιρία

αυτή τα Οινοποιεία – μέλη της

ΕΝ.Ο.Α.Α. σε συνεργασία με τη Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής

Αττικής προσκαλούν τους φίλους

του Οίνου και του Αττικού Αμπελιού

να επισκεφθούν τα Οινοποιεία το

Σαββατοκύριακο 16 – 17 Μαΐου από

τις 11:00 έως τις 18:00, να ξεναγη-

θούν στους χώρους τους και να γευ-

τούν τα εξαιρετικά κρασιά τους.

Οι «Ανοιχτές Πόρτες» αποτελούν μια

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύ-

ου Πόλεων του Κρασιού και έχουν ως

σκοπό η κάθε πόλη που συμμετέχει

στο δίκτυο να δημιουργήσει ένα γε-

γονός γύρω από το κρασί προκειμέ-

νου να φέρει τον καταναλωτή κοντά

στο χώρο παραγωγής του. Πιο συγκε-

κριμένα, για δύο ημέρες σε όλη την

Ευρώπη όλα τα οινοποιεία διοργανώ-

νουν πολύ-θεματικές εκδηλώσεις, ξε-

ναγήσεις, γευσιγνωσίες και παρου-

σιάσεις κρασιών.

Για το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17

Μαΐου η είσοδος σε όλα τα  Οινοποι-

εία της ΕΝ.Ο.Α.Α. θα είναι δωρεάν,

θα παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε

αγορά φιάλης κρασιού ενώ 1 ευρώ

από κάθε πώληση φιάλης θα διατεθεί

για τους σκοπούς της Εταιρείας Προ-

στασίας Σπαστικών που έχει έντονη

φιλανθρωπική δράση.

Η ενέργεια πραγματοποιείται σε συ-

νεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Ανατολικής Αττικής ενώ παράλ-

ληλα έχει την υποστήριξη του ραδιο-

φωνικού σταθμού Kosmos 93.6 FM.

Συμμετέχουν τα Οινοποιεία – Μέλη

της ΕΝ.Ο.Α.Α.:
1. Αμπελώνες Μάρκου, Παιανία 

www.markouwines.gr

2. Κελλάρι Παπαχρήστου, Σπάτα - www.kellari.gr

3. Κτήμα Εύοινος, Σπάτα – www.evinoswines.gr 

4. Κτήμα Εύχαρις, Μέγαρα - www.evharis.gr

5. Κτήμα Βασίλη Παναγιώτου, Μαρκόπουλο

6. Οινοποιία Αλλαγιάννη, Μαρκόπουλο 

www.allagiannis.gr 

7. Οινοποιία Αναγνώστου, Κορωπί 

www.anagnostou.com.gr

8. Οικογένεια Γεώργα, Σπάτα - www.geowines.gr

9. Οινοποιία Κοντογιάννη, Μαρκόπουλο 

www.kontwines.gr

10. Οινοποιία Β. Μάρκου, Σπάτα 

www.markouvasilis.gr

11. Οινοποιία Α. Μεγαπάνος, Πικέρμι 

www.megapanos.gr

12. Οινοποιία Αναστασίας Φράγκου, Ραφήνα 

www.fragouwines.gr 

13. Το Πατητήρι, Παλλήνη - www.topatitiri.gr

14. Πύργος Πετρέζα, Σπάτα – www.pyrgospetreza.gr 

15. Οινοποιία Δαρεμά – www.daremas.gr 

Και εκδηλώσεις

Όλα τα παραπάνω Οινοποιεία θα είναι

ανοιχτά και διοργανώνουν ξεχωρι-

στές εκδηλώσεις στο χώρο τους. Το

πρόγραμμα εκδηλώσεων του κάθε Οι-

νοποιείου, ως έχει μέχρι σήμερα, εί-

ναι το εξής:

• ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ: Γευστική Δο-

κιμή κρασιών και Ξενάγηση σε ένα από

τα πιο όμορφα Οινοποιεία της Αττικής

το διήμερο.

• ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Γευστική

Δοκιμή κρασιών και Ξενάγηση, ώρα

11:00 – 16:00. Έκθεση με μοναδικά αυ-

τοκίνητα-αντίκες από τις δεκαετίες του

1920 και του 1930. Όσοι φίλοι παρευρε-

θούν στο οινοποιείο και αγοράσουν

κρασιά θα έχουν τη δυνατότητα να λά-

βουν μέρος σε κλήρωση, ενώ ο νικητής

θα κερδίσει  μία απίθανη βόλτα με ένα

από τα αυτοκίνητα-αντίκες της επιλο-

γής του. 

• ΚΤΗΜΑ ΕΥΟΙΝΟΣ: Παρουσίαση των

Αρχαιολογικών Ευρημάτων που βρί-

σκονται στον περιβάλλοντα χώρο του

Οινοποιείου Εύοινος – Σάββατο και Κυ-

ριακή, ώρα 12:00. Γευστική Δοκιμή κρα-

σιών με συνοδεία παραδοσιακών εδε-

σμάτων από την περιοχή των Σπάτων

όλο το διήμερο .

• ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣ: Γευστική Δοκιμή

κρασιών και Ξενάγηση στους χώρους

του Οινοποιείου όλο το διήμερο.

• ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Γευ-

στική Δοκιμή κρασιών και γιορτή κρασι-

ού - Σάββατο 16 Μαΐου. 

• ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ: Ξενάγηση

και Γευστική Δοκιμή κρασιών. Έκθεση

παλαιών γεωργικών αντικειμένων που

σχετίζονται με το κρασί και την παρα-

γωγή του όλο το διήμερο. Ελεύθερη

μουσική συμμετοχή με την υποστήριξη

του www.kithara.gr - Σάββατο 16 Μαΐου,

ώρα18:00.

• ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γευστική

Δοκιμή κρασιών και Ξενάγηση στο ιδιαί-

τερα πρωτοποριακό οινοποιείο. Οινομα-

γειρέματα με τη Μυρσίνη Λαμπράκη,

δημοσιογράφο και συγγραφέα - Σάββα-

το 16 Μαΐου, ώρα13:00. Διαγωνισμός

Μαγειρικής με παραδοσιακές γεύσεις

από το Κορωπί και άλλες εκδηλώσεις.

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ: «Γιορτή στο

Αμπέλι» - Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 12:00

με Ξενάγηση, Γευστική Δοκιμή κρασιών

και Μουσική.

• ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σάββατο

16 Μαΐου: «Πάμε Βόλτα; - Τριγυρίζο-
ντας τον Αμπελώνα του Μαρκόπουλου
με Οδηγό τον Γεωπόνο Σταύρο Τουμπή
και το Ποδήλατο του», ώρα 11:00. «Οι-
νομαγειρέματα» με τη  Νίκη Μηταρέα,

Συγγραφέας & Δημοσιογράφος Οίνου,

ώρα 14:00.  «Παν Μέτρον – Άριστον» Τα

Ευεργετικά Οφέλη του Κρασιού στον

Ανθρώπινο Οργανισμό, Ομιλητής:   Πα-

ναγιώτης Βαραγιάννης, Κλινικός Διαιτο-

λόγος – Διατροφολόγος,

ώρα 15:30. «Γευσιγνωσία Κρασιών Οι-

νοποιίας Κοντογιάννη», ώρα 16:30. Κυ-

ριακή 17 Μαΐου: «Μαθαίνω να Πελεκώ

τα Πεύκα» Εκπαιδευτικός Περίπατος

για όλη την Οικογένεια στο Πευκοδά-

σος του Κουβαρά, με τον παραγωγό

ρητίνης κ. Μητρογιάννη, ώρα 11:00.

«Σαββατιανό, ένα καθημερινό Λευκό

Κρασί για κάθε Τραπέζι», με ομιλήτρια

την κ. Χρυσούλα Κυριακοπούλου, Οινο-

λόγος, MSc Bordeaux, 

ώρα 14:00. «Ερυθρή Οινοποίηση, ποια

Κρασιά Παλαιώνουν,  γιατί να το πιούμε

αύριο όταν μπορούμε να το πιούμε σή-

μερα;» με ομιλητή τον κ. Στέργιο Ανθή –

Οινολόγο της εταιρείας Technovin Καρ-

δάτου, ώρα 15:00. «Το Τεστ των Αισθή-

σεων», τυφλή γευστική δοκιμή από

τους επισκέπτες, 

ώρα 16:00. «Η Παγκόσμια Οινική Σκη-

νή» Προβολή Ντοκιμαντέρ με θέμα το

Κρασί, ώρα 16:00. Για όλες τις εκδηλώ-

σεις της Οινοποιίας Κοντογιάννη είναι

απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο

τηλ: 6947378710

• ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ Β. ΜΑΡΚΟΥ: «Γιορτή στο

Αμπέλι» - Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 12:00

με Ξενάγηση, Γευστική Δοκιμή κρασιών

και Μουσική. 

• ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ Α. ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ: Διοργά-

νωση πρωτοποριακής Έκθεσης με θέμα

«Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας και

Βιώσιμη Διαβίωση», Γευστική Δοκιμή

κρασιών και Ξενάγηση όλο το διήμερο.

• ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ:

Γευστική Δοκιμή κρασιών και Έκθεση

Φωτογραφίας όλο το διήμερο .

• ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ: Γιορτή στο χώρο της

Οινοποιίας με Παρουσίαση Κρασιών,

Γευσιγνωσία και Κεράσματα – Σάββατο

16 Μαΐου, ώρα 20:00.

• ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΕΖΑ: «Ανοιχτές Πόρ-

τες» επισκέψιμος χώρος για Εκδηλώ-

σεις – Events όλο το διήμερο.

Τα Οινοποιεία υποδέχονται 

με «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 2009» 
Επισκεφθείτε τα 16-17 Μαΐου

Οι εκδόσεις Γκοβόστη, πα-

ρουσιάζουν το βιβλίο του

Διονύση Λαβράγκα, “Τα

απομνημονεύματά μου” τη

Δευτέρα 25 Μαϊου, 8:00

στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-

νών. 

Την εκδήλωση θα χαιρετί-

σει ο Υπουργός πολιτισμού

Αντώνης Σαμαράς και θα

μιλήσουν ο Δ/ντής της Κρα-

τικής ορχήστρας αρχιμου-

σικός, Βύρων Φιδετζής και

οι μουσικολόγοι Νικίας

Λούντζης και Αγγελική

Σκανδάλη. 

Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Εικαστική Έκθεση νέων

καλλιτεχνών με τίτλο:

“Container”

Eντεκα νέοι εικαστικοί καλλιτέχνες ορίζουν έναν πρώην

βιομηχανικό χώρο ως τόπο έκθεσης των έργων τους.

Απέναντι στην αδιάκοπη ροή εμπορευμάτων, ανθρώπων

και πληροφοριών, οι καλλιτέχνες αντιπαραβάλλουν έναν

δικό τους χώρο-container όπου ετερόκλιτα έργα συνυπάρ-

χουν και συνδιαλέγονται για να δημιουργήσουν πολλα-

πλές αφηγήσεις.

Σε αυτό το container των αφηγήσεων ο θεατής καλείται να

δημιουργήσει τις δικές του συνδέσεις μεταξύ των έργων

και της πραγματικότητας που τον περιβάλλει.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στους «Κυλινδρόμυλους

Σαραντοπούλου», Χρυσοστόμου Σμύρνης & Κενταύρου

στα Καμίνια/ Πειραιάς. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρα-

σκευή 29 Μαΐου στις οχτώ το βράδυ και η έκθεση θα διαρ-

κέσει μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου. 

Ιδέα-παραγωγή και επιμέλεια έκθεσης: Τελειόφοιτοι του

Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ψηφιακές Μορφές Τέ-

χνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι οι εξής: Βογιατζίδης

Θοδωρής, Γεωργούδη Κατερίνα, Γούσια Χριστίνα, Δημη-

τροπούλου Αναστασία, Ζέρβας Πασχάλης, Καρύδη Γεωρ-

γία, Κοντοδήμα Λίλη, Κυριακόπουλος Γεράσιμος, Λαϊνά

Σωτηρία, Mąsior Edyta, Πρωτοπαπάς Δημήτρης. 
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Η μουσική ταξιδεύει παντού

Πέμπτη 14 Μαίου, ώρα 

8.30μ.μ./Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Οι εμφανίσεις του Ελληνικού Συγκροτήματος Σύγχρονης

Μουσικής στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος συνεχίζο-

νται με τη συναυλία «Η μουσική ταξιδεύει παντού», που φι-

λοξενείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 14

Μαΐου στις 8.30 το βράδυ και εντάσσεται στο πλαίσιο της

δημοφιλούς Σειράς «Μουσικές του 20ού και 21ου αιώνα». 

Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο διεθνώς αναγνωρι-

σμένος συνθέτης, μαέστρος και παιδαγωγός Θόδωρος

Αντωνίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις των Νί-

κου Αστρινίδη, Κώστα Νικήτα, Χρήστου Σαμαρά, Σόλωνα

Μιχαηλίδη καθώς και το έργο «Ύμνος στη νύχτα» που εί-

ναι παραγγελία του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθη-

νών στον Αλκη Μπαλτά και θα παρουσιαστεί σε πρώτη

εκτέλεση. 

Τη συναυλία μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν οι κά-

τοχοι της Κάρτας Πολιτισμού.

1ο Ανοιξιάτικο Παιδικό - Νεανικό 

Φεστιβάλ Τέχνης στη Παλλήνη
Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλλήνης,

στοχεύοντας στην άνοδο της καλλιέργειας και των αισθητικών

κριτηρίων των δημοτών της πόλης και ιδιαίτερα των μικρών ηλι-

κιών, πραγματοποιεί το 1ο Ανοιξιάτικο Παιδικό-Νεανικό Φεστι-

βάλ Τέχνης. 

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ θα παρουσιάζει τη δουλειά των παι-

διών και των νέων που συμμετέχουν στα τμήματα του ΠΠΚΔΠ

(μουσική, τραγούδι χορός), με την παρουσία ταυτόχρονα και

νέων από άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Φιλοδοξία του Πνευματικού Κέντρου είναι να αποτελέσει το

συγκεκριμένο Φεστιβάλ, έναν σταθερό και ποιοτικό πολιτιστικό

θεσμό για την Παλλήνη και να καταξιωθεί ως μία κορυφαία καλ-

λιτεχνική υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιείται κάθε χρό-

νο την Άνοιξη. 

Το Φεστιβάλ γίνεται σε συνεργασία με την Δ/νση Δ/βάθμιας Εκ-

παίδευσης Ανατ. Αττικής και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ.

Παλλήνης. Συμμετέχει επίσης το παιδικό τμήμα του Εργαστη-

ρίου Εικαστικών Τεχνών με εκθέματα των μαθητών του.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει ο Σπύρος Καζιάνης, καλλι-

τεχνικός διευθυντής των μουσικών τμημάτων του ΠΠΚΔΠ, ενώ

τον συντονισμό κα την οργάνωση του Φεστιβάλ έχει η πρόε-

δρος του Πνευματικού Κέντρου Καίτη Γκόνου Πετράκη.  

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς, με την ευκαιρία

της πραγματοποίησης του Φεστιβάλ δήλωσε:  «Ως Δημοτική

Αρχή, αναγνωρίζουμε την ύψιστη σημασία της τέχνης, δίνο-

ντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μουσική παιδεία και την ποιοτική

καλλιτεχνική ενασχόληση των παιδιών μας μέσα στην τοπική

μας κοινωνία. Η εμφάνιση των παιδιών της πόλης ενώπιον κοι-

νού θα μας μεταφέρει σε ένα κόσμο ηχοχρωμάτων, με φω-

νές νότες και κίνηση, κάτι που θα αποτελέσει μια πρωτόγνωρη

εμπειρία τόσο για εμάς όσο και για τους συμμετέχοντες».

Locksmith

Μια συνάντηση με τρεις 

διεθνώς αναγνωρισμένους

συγγραφείς :

Nicolo Ammaniti, 

Daniel Kehlmann και

Santiago Roncagliolo

Τρίτη 26 Μαΐου 2009, Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Τρεις σπουδαίοι και παγκοσμίως γνωστοί συγγραφείς θα

ανταλλάξουν τις απόψεις τους για το σύγχρονο πρόσωπο

της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και θα απαντήσουν στις ερω-

τήσεις που θα τους θέσει το κοινό, στη μοναδικού ενδια-

φέροντος αυτή συνάντηση που φιλοξενεί την Τρίτη 26

Μαΐου τo Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συμμετέχουν ο Ιτα-

λός συγγραφέας Nicolo Ammaniti (Νικολό Αμανίτι), ο Γερ-

μανός Daniel Kehlmann (Ντάνιελ Κέλμαν) και ο Περουβια-

νός Santiago Roncagliolo (Σαντιάγο Ρονκαλιόλο). 

Το θέμα της διάλεξής τους είναι «Το σύγχρονο πρόσωπο

της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας». Την παρουσίαση των συγ-

γραφέων στο κοινό και τον συντονισμό της συζήτησης

έχει αναλάβει ο δημοσιογράφος και μεταφραστής Ανταίος

Χρυσοστομίδης.  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Απογευματινός Περίπατος 

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”

παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας προγραμματίζει

απογευματινό περίπατο στη Μονή Νταού Πεντέλης,

την Τετάρτη 27 Μαΐου και κατάληξη σε ταβέρνα.

Πληροφορίες τηλ. 210 8974.100 κα Κομνηνού και

210 9622.753 κα Δαμηλάκου.

Η ε. καθηγήτρια Γυναικολός - Ει-
δική Μαστολόγος και πολιτευτής
της Ν.Δ. Λυδία Μουζάκα, προ-
σκαλεί στον Εσπερινό της Αγίας
Λυδίας στο εκκλησάκι της στο
Νέο Βουτζά της Νέας Μάκρης
την Τρίτη 19 Μαΐου από 6.30μ.μ.
Μετά το πέρας του εσπερινού θα

έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν

με ένα ποτήρι κρασί.

Ομαδική έκθεση με έργα ζωγραφικής και αγιογρα-

φίας θα παρουσιάσουν 33 εικαστικοί καλλιτέχνες Αιγα-

λιώτες σε συνεργασία με την Ολυμπία Βασάλου προ-

σφέροντας αφιλοκερδώς τα έργα τους για το σκοπό τής

"Κιβωτού τού Κόσμου".

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου

6.30μ.μ. στην "Κιβωτό", οδός Ζηνοδώρου 3 και Καλλι-

κλέους, στον Κολωνό (Λένορμαν, απέναντι από το Κα-

πνεργοστάσιο).  Η έκθεση θα διαρκέσει έως 30 Μαΐου,

6-9 μ.μ.

Θεατρική παράσταση από

ΤΟ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση του Ν. Πε-

ρέλη “Ληστείες”, την Τετάρτη 13 Μαΐου στις

11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-

μοτικού Σχολείου Βάρης.

Δύο νέους καλλιτέχνες με ιδιαίτερο ταλέντο και νεανική

φρεσκάδα, παρουσιάζει η Γκαλερί Τίνα Καμπάνη στη

Βούλα: τον Στέργιο Τζελέπη και τον Βασίλη Σελιμά.

Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο εκθέσεις που θα

πραγματοποιηθούν υπό τον γενικό τίτλο «Northern Navi-

gators». Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 13 Μαΐου

στις 8 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Μαΐου.

Ώρες λειτουργίας.: Δευτ.-Τετ 10π.μ.-3μ.μ.,

Τρ.,Πεμ.,Παρ.10π.μ.-2.30μ.μ.& 6μ.μ.-9μ.μ., Σαβ.11π.μ.-3μ.μ.
T.Kambani gallery, Β. Παύλου 82, Βούλα τηλ. 210 4818386,

6944462773  www.tkambani.gr  info@tkambani.gr 

Γκαλερί Τϊνα Καμπάνη
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Κύριος μέτοχος της ανώνυμης

διαδημοτικής επιχείρησης η Βού-

λα με συμμετοχή 70%, η Κερατέα

με 22 και το Ασκληπιείο (Λυγου-

ριό) με 8%.

Οι ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ θα

λειτουργούν σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της εμπορικής και φορο-

λογικής νομοθεσίας.

Το Σωματείο Εργαζομένων

και η μειοψηφία του Δ.Σ.

ζητούν αναβολή

Ο πρόεδρος Α. Κάσδαγλης διάβα-

σε αίτημα του Σωματείου Εργα-

ζομένων του Δήμου Βούλας που

ζητούσε την αναβολή της συζήτη-

σης γιατί δεν είχαν ενημερωθεί

προκειμένου να πάρουν θέση.

Την αναβολή υποστήριξε και ο

Αγγελος Αποστολάτος, αλλά δεν

υπερψηφίστηκε αφού καταψήφι-

σε η πλειοψηφία. Ολη η μειοψη-

φία υποστήριξε την αναβολή.

Αργότερα, στην πορεία του Δ.Σ.

ήρθε και ο πρόεδρος του Σωμα-

τείου Ν. Παναγόπουλος, ο οποίος

ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει

ομόφωνη απόφαση των Ομο-

σπονδιών των σωματείων ΠΟΕ-

ΟΤΑ που διαφωνεί με τη δημιουρ-

γία των δημοτικών επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια συγγένειας των πόλε-

ων που συνεργάζεται η Βούλα,

μην τα αναζητήσετε. Είναι προ-

σωπικές επιλογές του Δημάρχου.

Στην Κερατέα έχει το εξοχικό του

και στο Λυγουριό έχει μία γνωστή

οικογένεια, όπως ανέφερε στο

Δημοτικό Συμβούλιο!

Το θέμα της ανώνυμης εταιρίας

είχε εισηγηθεί ο Δήμαρχος σε δη-

μοτική συνεδρίαση τον Σεπτέμ-

βριο (22/9) χωρίς να υπάρχει στην

ημερήσια διάταξη «πονηρά!»,

αφού εσυζητείτο η σύσταση της

Κοινωφελούς επιχείρησης (ΔΗ-

ΚΕΒ). 

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης

Σκουμπούρης, το είχε επισημάνει

τότε, και το …απέσυραν για να το

ξαναφέρουν.

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

της 22/9/08: Σκουμπούρης: Κατ’
αρχήν θα πρέπει να διευκρινίσου-
με ότι σήμερα συζητάμε τη σύ-
σταση μιας κοινωφελούς επιχεί-
ρησης και όχι ανώνυμης…
Και παρακάτω: Εδώ, λοιπόν κατά
τη γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει
λίγο το εισηγητικό κ. Πρόεδρε,
να αφήσετε μόνον το θέμα της
κοινωφελούς, διότι δεν μπορού-
με να συζητήσουμε τη Ανώνυ-
μη…

Ετσι λοιπόν οι δημοτικοί σύμβου-

λοι της Βούλας (τουλάχιστον οι

μειοψηφίες), τη δημιουργία της

ανώνυμης διαδημοτικής  επιχεί-

ρησης ΔΕΑΒΚ Α.Ε. έμαθαν από

την εφημερίδα μας, που δημοσί-

ευσε την απόφαση της Κερατέας.

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του,

προκειμένου να εξηγήσει τη συ-

νεργασία με τους συγκεκριμέ-

νους Δήμους και να υποστηρίξει

την ωφελιμότητα της μετατροπής

σε ανώνυμη είπε μεταξύ άλλων.

Μπορεί η ίδια η ΔΕΑΒ να μετα-

τραπεί σε ΔΕΑΒΚ Α.Ε. χωρίς καν

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σ.Σ.: Εμείς αντιγράφουμε το άρ-

θρο 253 «Κανόνες σύστασης»

του Κώδικα Περί Δήμων & Κοινο-

τήτων που γράφει: 

«1. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε

επιχείρηση οποιασδήποτε μορ-

φής γίνεται μετά από απόφαση

του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμ-

βουλίου, η οποία λαμβάνεται με

την απόλυτη πλειοψηφία του συ-

νόλου των μελών του.  

Και συνεχίζει ο Δήμαρχος:

«Το Υπ. Εσωτερικών προωθεί τις
συνεργασίες. Ετσι λοιπόν το νέο
θεσμικό πλαίσιο προωθεί τη μετα-
τροπή αναπτυξιακών ανωνύμων
εταιριών ΟΤΑ από περισσότερους 
Προκειμένου να εξυπηρετούνται
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές
ή αναπτυξιακές ανάγκες πέραν
των στενών διοικητικών ορίων
ενός Δήμου. Αυτό κάνουμε σήμε-
ρα, τίποτα παραπάνω. Επιτρέπε-
ται μάλιστα η συμμετοχή Δήμου
από γειτονική Περιφέρεια, διότι ο
Δήμος Ασκληπιείου είναι της πε-
ριφέρειας Αργολίδας!!! (σ.σ. για
όσους δεν ξέρουν γεωγραφία!).
Εξεπλάγησαν μάλιστα πως ένας
Δήμος της Περιφέρειας Αττικής
ζητάει από άλλη περιφέρεια και
δεν πάει στους όμορους Δήμους
να πάρει δύο, τρεις πέντε, όσους
θέλουμε. Γιατί ο περιορισμός, εί-
ναι για τη σύσταση, μετά είναι
ανώνυμη εταιρία»...
Αφού ολοκλήρωσε την εισήγησή

του ο Δήμαρχος κάλεσε τον Μ.

Καβράκο να δώσει περισσότερες

εξηγήσεις για το θεσμικό πλαίσιο

της επιχείρησης και τα οικονομικά

στοιχεία. Εξήγησε τους λόγους

για τους οποίους η ΔΕΑΒ πρέπει

να γίνει ΔΕΑΒΚ Α.Ε. και το αντι-

κείμενο με το οποίο θα ασχολεί-

ται.

«Το βασικότερο είναι ότι πρέπει
να γίνει για να έχουμε μία αποτε-
λεσματικότερη αποδοτικότερη
διαχείριση των συγχρηματοδο-
τούμενων έργων, των έργων που
εντάσσονται στο  ΕΣΠΑ.
Γι’ αυτό και επιτέλους πλέον στην
Ελλάδα, μετά από τρία διαφορετι-
κά πλαίσια στήριξης, στα πλαίσια
του 4ου πλασίου στήριξης, βγήκε
και το ελληνικό πρότυπο προδια-
γραφή διαχείρισης έργων», εξή-

γησε ο Μ. Καβράκος.

Αναφέρθηκε στην ΔΕΑΒ που ξεκί-

νησε με 29.000 ευρώ κεφάλαιο

και σήμερα έχει 450.000 ε με

53.000 ευρώ κέρδος το 2008.

Η επιχείρηση θα ξεκινήσει με 34

εργαζόμενους. Κύρια πηγή εσό-

δων δηλαδή της εταιρίας είναι και

θα είναι (στη νέα μορφή) τα συγ-

χρηματοδοτούμενα προγράμματα

και τα μαθήματα ενδιαφερομένων

πολιτών για  χορούς, παράδοση,

μουσική και τέχνη.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, προηγήθη-

κε λόγω ιδιαίτερου προβλήματος

και αποχώρησε.

«Κατά την προσωπική μου γνώμη

η δημιουργία αναπτυξιακής επι-
χείρησης σε ένα Δήμο ή μια δια-
δημοτική συνεργασία στα πλαίσια
μιας αναπτυξιακής επιχείρησης,
θεωρώ ότι είναι εργαλείο στα κα-
τάλληλα χέρια των κατάλληλων
ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό. Ση-
μαίνει ότι μια Δημοτική Αρχή,
μπορεί να την πάει κάπου αυτή
την διαδημοτική συνεργασία ή μια
άλλη μπορεί να την πάει κάπου
αλλού. Αυτό κρατήστε το είναι
σοβαρό ζήτημα. Είμαστε σε γενι-
κές γραμμές υπέρ των διαδημοτι-
κών συνεργασιών. Το να συνερ-
γάζονται οι Δήμοι είναι θετικό,
μας πάει παρακάτω. Εμείς μπορεί
να δίνουμε τεχνογνωσία ή κάποια

Η ΔΕΑΒ που έγινε ΔΕΑΒΚ Α.Ε.
245 υπάλληλοι του Δήμου εργάζονται για να ζουν

καλά 36 εργαζόμενοι της ΔΕΑΒΚ Α.Ε.

Με την απόφαση «στην τσέπη» ήρθε η Δημοτική πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο την περα-

σμένη Τετάρτη (6/5) μεσημέρι μία η ώρα για τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ-

ξης Βούλας σε Δημοτική Επιχείρηση Ασκληπιείου - Βούλας - Κερατέας Α.Ε. Στους άλλους Δή-

μους έχει ήδη παρθεί η απόφαση, όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η συνεδρίαση έπρεπε να γίνει καταμεσήμερο, που όλοι ερ-

γάζονται και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, ακόμα και οι σύμβουλοι.

Τετάρτη μεσημέρι (6/5), ξεκι-

νάει η Δημοτική Συνεδρίαση του

Δήμου Βούλας.

Ο Πρόεδρος Α. Κάσδαγλης ανα-

κοινώνει την ανεξαρτητοποίηση

του Γ. Χατζηϊωάννου από την

πλειοψηφούσα παράταξη και δια-

βάζει ανάλογο κείμενό του. Ο Γ.

Χατζηϊωάννου με δήλωσή του

γνωστοποιεί στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο ότι ανεξαρτητοποιείται

από την παράταξη του Δημάρχου,

για προσωπικούς λόγους, όπως

είπε. Εξήγησε δε, ότι οι προσωπι-

κοί λόγοι είναι κουβέντες βαριές

που είπε ο Δήμαρχος γι’ αυτόν σε

φίλο του. Ζήτησε δε να παρευρε-

θεί το «τρίτο πρόσωπο» για να

βεβαιώσει αν αυτά ελέγχθησαν

από το Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος πρότεινε να βρε-

θούν οι δυο τους να τα πουν

εκτός συμβουλίου και τόνισε ότι

ο κάθε σύμβουλος είναι ανεξάρ-

τητος και μπορεί να πράττει ό,τι

θέλει! (Σ.Σ.: μόνο θεωρητικά).

Μετά ταύτα ο πρόεδρος πρότεινε

να παγώσει το θέμα και να περι-

μένουν τις …εξηγήσεις.

Σημάδια υπερκόπωσης

από τη Μαίρη Σκέντου

Στη συνέχεια (το είχε η ημέρα φαί-

νεται) η γραμματέας των πρακτι-

κών και υπάλληλος του Δήμου Μαί-

ρη Σκέντου κατέθεσε την παραίτη-

σή της μετά από 26 χρόνια υπηρε-

σίας για λόγους υπερκόπωσης και

ψυχολογικής πίεσης στη δουλειά,

αφού χειρουργημένη υποχρεώθηκε

να εργαστεί προκειμένου να διεκ-

περαιώσει τα του Δημοτικού συμ-

βουλίου, όπως γράφει στην αίτηση

που κατέθεσε στο Δ.Σ.

Ολοι οι σύμβουλοι εξήραν την αφο-

σίωσή της στη δουλειά και στο Δήμο

και τόνισαν ότι πρέπει οπωσδήποτε

να τοποθετηθεί κι άλλος υπάλληλος

στο πόστο αυτό, προκειμένου να

αποκτήσει γνώση και εμπειρία για να

αλαφρώσει η θέση της Μ. Σκέντου.

Ετσι τέλος καλό, όλα καλά.

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς

Φτώχεια εθελοντών!

Ο Παν. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε στην αντιπυρική περίοδο που μπή-

καμε την 1η Μάη και στους κινδύνους που διατρέχουμε φέτος το Κα-

λοκαίρι, γιατί είχαμε πολλές βροχές το Χειμώνα και έχουμε μεγάλη

βλάστηση.

Μίλησε για «φτώχεια» εθελοντισμού στη Βούλα και δεν μπόρεσε να

δώσει εξήγηση. Γράφτηκαν 36  άτομα και στην πορεία μείνανε οκτώ,

δήλωσε.

Κι όμως υπάρχει εξήγηση. Γιατί ο εθελοντισμός είναι έμπνευση. Αν

δεν εμπνέεις τον πολίτη…

Ας ρίξουν μια ματιά σε άλλους Δήμους, πώς προωθούν τον εθελοντι-

σμό. Τι δημοσιεύματα, τι εκδηλώσεις, τι απονομές κάνουν για τους

εθελοντές. Ας πάρουν μαθήματα από το Μαρκόπουλο, από την Κερα-

τέα και πολλούς άλλους Δήμους.

Αλλη φιλοσοφία…

Τώρα, γιατί εγκαταλείπουν; Μήπως πρέπει να αναζητήσουν αιτίες

ανάμεσα στην ομάδα;
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άλλα στοιχεία που έχουμε  σε Δήμους και
άλλοι Δήμοι να μας δίνουν άλλα που εμείς
δεν έχουμε εικόνα.
Αυτό που με προβληματίζει και για το
οποίο βρίσκομαι σήμερα εδώ, είναι ο τρό-
πος διαχείρισης τον οποίο έχουμε δει μέ-
χρι σήμερα στη Δημοτική Επιχείρηση και το
πώς αυτό θα εξελιχθεί στη Διαδημοτική. 

Κύριε δήμαρχε έχω ένα σοβαρό θέμα για
το οποίο έχω τοποθετηθεί και μέσα στο
Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης. Ο τρόπος
που φαίνεται κερδοφόρα η ΔΕΑΒ μέχρι
στιγμής οφείλεται στις επιχορηγήσεις από
το Δήμο Βούλας. Δεν οφείλεται στη δια-
χείριση αποκλειστικά της Διοίκησης και της
διεύθυνσης της ΔΕΑΒ. 
Για μένα είναι σημείο κλειδί το ποιοι άν-
θρωποι θα εκλεγούν για να στελεχώσουν
αυτή την επιχείρηση και με ποιο τρόπο θα
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και δεν θα γί-
νει ένας Δήμος εν Δήμω, όπου θα εξυπη-

ρετούμε ίδια συμφέροντα. 
Με κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτική ο τρόπος
που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η ΔΕ-
ΑΒ και επανέρχομαι σ’ αυτό. Γιατί όταν
υπάρχουν υπάλληλοι που εξυπηρετούν τα
συμφέροντα μας μένουν μέσα και ανέρχο-
νται ενώ όταν υπάρχουν άνθρωποι που
προσπαθούν να δουλέψουν με ευσυνειδη-
σία τους γίνεται τρελός πόλεμος για να τα
εγκαταλείψουν και να φύγουν».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε πάρα πολύ την

κ. Τσιριγώτη και εξηγήθηκε γιατί: «Η δημο-
τική επιχείρηση δεν μπορεί να είναι ανα-
πτυξιακή- κατασκευαστική. Είναι  μακρύ
χέρι στο τέλμα του οικονομοτεχνικού δη-
μοσίου που δεν μπορεί να προχωρήσει κα-
νένας Δήμος. 
Αν πραγματικά έρχεται ο Δήμος και κερδί-
ζει διότι δίνει  στη Δημοτική Επιχείρηση
(ό,τι δίνει) καλά κάνει και το δίνει».

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς

Θα την καταγγείλω ως παράνομη και παράτυπη

Ο Α. Αποστολάτος, διαφώνησε με την επιλογή του Δημάρχου για τη συνεργασία τονί-

ζοντας: «Επιλέξατε, όπως είπατε, με προσωπική σας ευθύνη τους άλλους Δήμους γιατί
είχατε γνωστούς. Εχουμε  τους όμορους Δήμους μας, όχι οι ομοϊδεάτες όπως είπατε
εσείς, οι όμοροι Βουλιαγμένης, Βάρης, Σαρωνίδας, Αναβύσου κλπ. που έχουμε κοινό μέ-
τωπο παραλίας και με τους οποίους μπορούσαμε να κάνουμε πολλά.
Τι σχέση έχει ο Δήμος Βούλας με την Κερατέα, μία πόλη γεωργική, δασική και ερωτώ το
σημαντικότερο. Γίνεται μία μάχη για το σταθμό μεταφόρτωσης της χωματερής στην Κε-
ρατέα. Αν με ρωτήσετε προσωπικά δεν την ήθελα καθόλου στο Λεκανοπέδιο. Αν με ρω-
τήσετε τι συμφέρει το Δήμο Βούλας, τον συμφέρει να γίνει στην Κερατέα.

Επομένως τι δίλημμα μας βάζετε και μάλιστα σε
μία περίοδο που τελειώνει και η θητεία σας…
Και σας δηλώνω ότι αν εκλεγεί ο συνδυασμός
μου, όλα αυτά θα καταργηθούν και ό,τι ζημιά
υποστεί ο Δήμος θα καταλογιστεί σε εκείνους
που έφταιξαν και παρανόμησαν. Γιατί είναι παρά-
νομη η απόφαση και σας δηλώνω εντίμως ότι θα
την καταγγείλω και δεν θα περπατήσει καθόλου.
Ανώνυμη εταιρία με ίσα βάρκα ίσα νερά, έσοδα –
έξοδα. Εσοδα από επιχορηγήσεις, από πωλήσεις
υπηρεσιών, από μαθήματα κιθάρας, από ελληνι-
κούς χορούς, από λάτιν, από αναθέσεις τεχνικής
υποστήριξης, από μαθήματα φωτογραφίας για
να μου φέρεται για το 2009, 875.000 έξοδα μαζί

με τη δήθεν μισθοδοσία, και έσοδα 896.000. Ποια Νομαρχία είναι εκείνη που θα εγκρίνει
20.000 ευρώ κέρδος πλασματικό;» 

Καυτηρίασε τους υψηλούς μισθούς που εμφανίζεται να παίρνουν οι εργαζόμενοι στην

διαδημοτική επιχείρηση μιλώντας για golden boys, για να δεχθεί την ειρωνεία του Δη-

μάρχου που επεσήμανε ότι «τέτοιοι μισθοί 2.500 ευρώ το μήνα είναι γι’ αυτούς που βγά-
ζουν φωτοτυπίες σε τέτοιες εταιρίες»!
Κυρία διευθύντρια του Δήμου Βούλας, τι μισθό παίρνετε μηνιαίως;

Κατέληξε δε ο Αποστολάτος κλείνοντας: 

«Θεωρώ παράνομο, παράτυπο όλο αυτό το συνοθύλευμα με 34 υπαλλήλους για να κά-
νουμε τι; Ακόμα και ο μεγάλος Ευσταθιάδης έρχεται σήμερα και κατηγορείται! Από πού
τα κέρδισε η ΔΕΑΒ τα 258.000 ευρώ; Από τα μαθήματα. Ντρέπομαι και την καταγγέλω.
Θα ζημιώσει ο Δήμος».

Ρεπορτάζ: Αννα Μπουζιάνη

Ενημερωθήκαμε από την ΕΒΔΟΜΗ

Η Νανά Καραγιάν αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου (22/9), που είχε παρθεί

απόφαση για τη σύσταση της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, όπου ο Δήμαρχος

προσπάθησε να περάσει και την ανώνυμη, γράφουμε παραπάνω, αλλά με την παρέμβα-

ση του Γ. Σκουμπούρη και της Καραγιάν αποσιωπήθηκε.

Χαρακτηριστικά της είχε πει τότε ο Μ. Καβράκος (απομαγνητοφώνηση από τα πρακτικά):

Καβράκος: Κοινωφελή ψηφίζουμε κυρία Καραγιάν σή-
μερα, κοινωφελή, όταν θα έρθει το θέμα της Ανώνυ-
μης να τοποθετηθείτε στην Ανώνυμη».

Η Νανά Καραγιάν επεσήμανε ότι: «Αν διαβάσουμε
τους σκοπούς της παλιάς ΔΕΑΒ, της ΔΗΚΕΒ και της
ΔΕΑΒΚ, αλλά και τους σκοπούς του Δήμου Βούλας
δεν υπάρχει η παραμικρή διαφορά. 
Οσο γι’ αυτό που μας λέτε συνέχεια για την ευελιξία
των προγραμμάτων και κάποια έργα που θα γίνουν, θα
μου επιτρέψετε να έχω ερωτηματικό γιατί όπως ξέρε-
τε εσείς καλύτερα από εμένα, στην ανώνυμη αυτή
εταιρία τα χρήματα που θα παίρνετε και θα γίνονται τα
έργα δεν θα μπορούν να ελεγχθούν ούτε από τον Επίτροπο ούτε από την Περιφέρεια ού-
τε από πουθενά». 
Η ΔΕΑΒΚ Α.Ε. εκτός λοιπόν από τα μαθήματα όλων των τεχνών και των ενδιαφερόντων

θα κάνει και αποβαμβάκωση μέσω ιδιωτών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ν. Καραγιάν.

Και αναρωτήθηκε: «Τι θα κάνουν οι άξιοι υπάλληλοι του Δήμου;»

Και κλείνοντας τόνισε: «Ο Δήμος ιδιωτικοποιείται πλήρως, ο θεσμός της Τ.Α. ευτελίζε-
ται, δημιουργείται μια στρατιά γκόλντεν μπόϊς, και αποδυναμώνονται οι δραστηριότητες
του Δήμου, καταλήγοντας να είναι ένα σκέτο πρωτόκολλο».

Η έγκριση της ΔΕΑΒΚ Α.Ε. ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από τους συμβούλους της

πλειοψηφίας …δημοκρατικά, χωρίς καμία παραίνεση του Δημάρχου.

Ο Πέτρος Θανόπουλος είχε ζητήσει κι αυτός την αναβολή. Χαρακτήρισε περίεργη τη συ-

νεργασία με Δήμους που δεν έχουμε καμία σχέση και όχι με όμορους Δήμους.

Ο Δ. Δαβάκης θεωρεί ότι όλα αυτά τα μαθήματα προσφέρουν πολιτισμό. Είτε το κάνει

ένας είτε 15. 

(Σ.Σ. και ας πληρώνουν οι πολίτες. Από την άλλη, μας είπε ότι υπάρχουν και φτωχοί σ’

αυτή την πόλη).

Πλημμελής η καθαριότητα στους κάδους

Ο Δ. Δαβάκης αναφέρθηκε στο μηχάνημα που κάνει την πλύση στους κάδους το οποίο

είναι ανύπαρκτο στην πόλη μας (σ.σ. γεγονός). Και επεσήμανε ότι «είναι προτιμότερο να

μην υπάρχει τόσο μεγάλο έσοδο από το μηχάνημα αλλά  να είναι πιο καθαρή η πόλη. Και

των κάδων της ανακύκλωσης».

Δήμαρχος: Αυτό δεν είναι υπόθεση της Δημοτικής Επιχείρησης. Πρέπει να έρθει κάποιος
να το ζητήσει για να γίνει.
Δαβάκης: Διαχειρίζεται το πλυστικό μηχάνημα κύριε Δήμαρχε.

Δήμαρχος: Άλλο διαχειρίζεται και άλλο πλένει!

Δεν σχολιάζω τον τρόπο λήψης της από-

φασης και την ελαφρότητα της υπευθυνό-

τητας ενός «ναι» απέναντι στο κοινωνικό

γίγνεσθαι, στην οικονομία και την ηθική!

(την τελευταία ας την παραλείψω, γιατί θα

κατηγορηθώ πάλι για «ρομαντικός». Εξ’

άλλου η περίοδος της αθωότητας έχει πα-

ρέλθει).

Κανένας εκ των συμβούλων της πλειοψη-

φίας ΔΕΝ προβληματίστηκε και δεν απά-

ντησε, εν τοις πράγμασι, στο ερώτημα της

προ - περασμένης εβδομάδας:

«…θα άνοιγαν μια (δικιά του) επιχείρηση

«τόσο μεγάλης εντάσεως εργασίας»,

ώστε να πλήρωναν μόνο σε αμοιβές προ-

σωπικού το 90% των εσόδων της;» (το

10% είναι άλλες δαπάνες).

Γιατί την άνοιξαν;

– Για ν’ απορροφήσουν τα προγράμματα

της Ε.Ε.;

Καλώς, αλλά να τα επενδύσουν παραγω-

γικά, όχι για αμοιβές «ημετέρων» golden

boys. Γιατί οι αμοιβές των 4.500 ευρώ που

προβλέπουν για ιδιωτικοποιημένους ή

ιδιωτικοφανείς δημοτικούς υπαλλήλους,

χρυσές είναι, όταν άλλοι κυνηγάνε τα 700

και τα 500 ευρώ!

– Και παραγωγική επένδυση για παράδειγ-

μα θα ήταν ένας δημοτικός αποτεφρωτή-

ρας καύσης νεκρών, με συμμετοχή και

ιδιωτών, που διατηρούν γραφεία τελετών,

αντί να πηγαίνουν στη Βουλγαρία.

– Μήπως την «έστησαν» χάριν της «ευελι-

ξίας» στην οποία επιχειρηματολογώντας,

αναφέρθηκαν κατά κόρον;

Το δημόσιο όντως πολλές φορές είναι δυ-

σκίνητο και δύσκαμπτο – όχι μόνο λόγω

νοοτροπίας (που δεν αλλάζει με φορεσιές

Α.Ε. «αναπτυξιακές»), αλλά και λόγω θε-

σμοθετημένων διαδικασιών.

Αυτές έπρεπε να βελτιωθούν και κυρίως η

νοοτροπία! Η λεγόμενη «ευελιξία» είναι

νομιμοφανής παρανομία. Είναι μασκαρε-

μένο παραπόρτι. Είναι τούνελ των τρωκτι-

κών, που οδηγεί παρακαμπτηρίως στην

εδεσματοθήκη των ευρωπαϊκών προγραμ-

μάτων, τοιουτοτρόπως συσκευασμένων,

ώστε να καταναλώνονται ακόπως και ευ-

πέπτως από τους επιτήδειους, την ώρα

που οι νομιμόφρονες, αλλά αγαθοί κι ακέ-

ραιοι, συνωθούνται στην «κύρια είσοδο»

για μια θέση στον «ήλιο» του δημοσίου.

Η «Ευελιξία» λοιπόν, μάλλον ευφημισμό

άλλης επιδίωξης χαρακτηρίζει.

Κώστας Βενετσάνος

Η «ευελιξία» είναι νομιμοφανής παρανομία
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Συμβαίνουν
στην Κερατέα

Απαράδεκτη ήταν η κατά-

σταση με τα σκουπίδια,

ιδίως στους οικισμούς, αυ-

τές τις ημέρες. Σε όποιο

σημείο πήγαινε κανείς

(κάδους) όχι μόνο τους

εύρισκε γεμάτους, αλλά

και σωρούς απέξω. Ετσι

βρήκαν ευκαιρία τα αδέ-

σποτα και έκαναν πάρτι

γύρω από τους κάδους!

Βέβαια ήταν το τριήμερο

της Πρωτομαγιάς που οι

δημοτικοί υπάλληλοι δεν

εργάζονται. Απ’ την άλλη

βρήκαν ευκαιρία οι κάτοι-

κοι να καθαρίσουν τα σπί-

τια τους, ιδιαίτερα κάποιοι

«ξύπνιοι» που πετάνε τις

σακούλες με τα σκουπίδια

όπου να’ ναι.

Στην Κερατέα υπάρχουν

δύο ομάδες εθελοντών

όπου μέρα νύχτα φυλάνε

ό,τι έχει απομείνει από

πράσινο και τους αξίζουν

πάρα πολλά συγχαρητήρια,

αφού με κίνδυνο τη ζωή

τους – πολλές φορές – δί-

νουν τη δική τους μάχη.

Το κράτος ή δεν θέλει ή

δεν μπορεί, ενώ αυτοί και

θέλουν και μπορούν, αφού

από τα υστερήματά τους

πληρώνουν έξοδα κινήσε-

ως όπως βενζίνες και φθο-

ρές. 

Δεν ξέρω αν σε κάποιους

Δήμους παίρνουν χρήματα

οι εθελοντές, αλλά κάπως

πρέπει να καλύπτουν τα

έξοδά τους.

Ο Δήμαρχος Κερατέας,

έχει δημιουργήσει ένα κύ-

μα εθελοντισμού και δεν

παραλείπει σε κάθε εκδή-

λωση να τους ευχαριστεί. 

Καλό θα ήταν να κάνει μία

εκδήλωση, να τους καλέ-

σει σε μια ταβέρνα ας

πούμε, όπως η ωραία εκ-

δήλωση που έκανε το

Μαρκόπουλο και βράβευ-

σε τους εθελοντές!

Κώστας Χρηστίδης 
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Έρευνα έχει δείξει ότι οδηγοί, κυρίως ανδρικού φύλλου,

ηλικίας 20-35 ετών είναι η ομάδα “άμεσου κινδύνου” με τις

υπερβολικές ταχύτητες που αναπτύσσουν, την επιθετική

συμπεριφορά που έχουν στην οδήγηση, και την αλαζονεία

τους για τις ικανότητές τους, αφού τα περισσότερα θανα-

τηφόρα τροχαία προκαλούνται με ευθύνη ανθρώπων που

υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους.

Ένα πρωτότυπο τρόπο σκέφτηκε η διαφημιστική εταιρεία

Mooz σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Λετονίας για

να αντιμετωπίσουν το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων. 

Η Mooz, λοιπόν, εκτός από την υπερβολική ταχύτητα, επι-

κέντρωσε την προσοχή της και σε ένα άλλο θέμα: τη σο-

βαρή έλλειψη οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Έτσι, αντί

κάποιου ενημερωτικού εντύπου, δημιουργήθηκε ένα Πι-

στοποιητικό Δωρεάς Οργάνων το οποίο λάμβαναν οι οδη-

γοί κατευθείαν από την αστυνομία. Το Κέντρο Μεταμο-

σχεύσεων της χώρας αγκάλιασε την πρωτοβουλία ενώ και

ο πελάτης, η Υπηρεσία Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων της

χώρας, ξεπέρασε τις αρχικές του ενστάσεις, αφού κεντρι-

κός στόχος ήταν να σωθούν ζωές.

Συγκεκριμένα, όσοι υπερέβαιναν το όριο ταχύτητας (και

κανονικά θα έπρεπε να λάβουν κλήση), αναγκάζονταν

από την αστυνομία να υπογράψουν το πιστοποιητικό με

το οποίο δήλωναν διατεθειμένοι να γίνουν δωρητές ορ-

γάνων!

Το αποτέλεσμα ήταν ο αριθμός των θυμάτων από τρο-

χαία, μέσα σε έναν χρόνο, να μειωθεί κατά 29%, και ταυ-

τόχρονα να σημειωθεί και σημαντική αύξηση, κατά 39%

στην, έστω και με αυτόν τον τρόπο, δωρεά οργάνων. Μπο-

ρεί, λοιπόν, οι οδηγοί να μην θυμόνταν ένα οποιοδήποτε

διαφημιστικό, όμως δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν ποτέ

την ημέρα που, άθελά τους, έγιναν δωρητές οργάνων... 

Διαβάστε το κείμενο που αναγκαστικά υπογράφουν οδη-

γοί, έπειτα από σοβαρή παράβαση του ορίου ταχύτητας.

1. Όταν το 91% των δυστυχημάτων οφείλονται

στον οδική συμπεριφορά των ανθρώπων και

στην Ελλάδα σημειώνονται 5-6 θάνατοι ημερη-

σίως από αυτοκινητιστικά, οι νεκροί είναι περί

τους 2.000 ετησίως, 10.000 οι ανάπηροι και

1.500.000 επισκέψεις στα νοσοκομείο για τον

ίδιο λόγο (!), οι πολιτικοί και οι πάσης φύσεως

αιρετοί δεν μπορούν να εκφωνούν πανηγυρι-

κούς την Ημέρα Οδικής Ασφάλειας και την επό-

μενη στιγμή να «σβύνουν» κλίσεις προκειμένου

να κερδίζουν πόντους στο χρηματιστήριο των

πελατειακών σχέσεων και υποβαθμίζοντας έτσι

την πολιτική! Προτείνω, να δεσμευτούν δημό-

σια και από κοινού υπογράφοντας ένα συμβό-

λαιο τιμής και δημόσιου ήθους οδικής ασφάλει-

ας, όλοι οι αιρετοί και υποψήφιοι αιρετοί στην

περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, ότι δεν θα με-

σολαβήσουν ξανά υπέρ παραβατών του ΚΟΚ

και επιπλέον θα καταγγέλλουν δημόσια και

τεκμηριωμένα τέτοια περιστατικά είτε προέρ-

χονται από πολιτικούς είτε από υπηρεσιακούς

παράγοντες. 

2. Προτείνω να σκεφτούμε σοβαρά, όσοι συλλαμ-

βάνονται για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη

οδήγηση ή σε κατάσταση μέθης, να προσκαλού-

νται, αντί της καταβολής του προστίμου και της

αφαίρεσης διπλώματος και αδείας, να γίνουν δω-

ρητές των οργάνων του σώματος τους, εφόσον

φυσικά το αποδέχονται και εγγράφως επιτόπου

συγκατατίθενται προς τούτο και φυσικά προβλε-

φθεί νομοθετικά (παράδειγμα Λετονίας).

3. Μια ομάδα ενεργών πολιτών από τον Γέρακα μέ-

χρι τον Μαραθώνα βαλθήκαμε πιλοτικά να μετατρέ-

ψουμε τη Λ.Μαραθώνος από δρόμο θανάτου σε

δρόμο ζωής. Στη Λ.Μαραθώνος έχουμε περίπου 25-

30 νεκρούς και 150 τραυματίες κάθε χρόνο. Είμα-

στε αφοσιωμένοι στην αξία της ασφάλειας και του

πολιτισμού στους δρόμους. Η δεύτερη συνάντηση

του Μαραθώνιου Παρατηρητηρίου Πολιτών πραγμα-

τοποιήθηκε στην Παλλήνη, την Πέμπτη 30 Απριλίου,

με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλει-

ας στην ιδιαίτερα επικίνδυνη Λ. Μαραθώνος, με τον

συντονισμό του Νίκου Γιαννή. Στη συνάντηση,

εκτός των ιδρυτών, συμμετείχαν ο Διοικητής της

Τροχαίας Αν.Αττικής κ. Παπακωνσταντίνου και η

Πρόεδρος και ιδρυτής του «Ινστιτούτου Οδικής

Ασφάλειας Πάνος Μϋλωνάς» κα Βασιλική Μυλωνά. 

Δωρητής οργάνων, θες δε θες
αν και θα ‘πρεπε να θες!

Το Συμβόλαιο
«Υπάρχουν άνθρωποι που θα έδιναν τα πάντα για να βρί-

σκονται στη θέση μου, και εάν βρίσκονταν, δεν θα έπαι-

ζαν ποτέ με τη ζωή τους. 

Εγώ ο/η , ____ _________________, εφόσον έχω την

τάση να υπερβαίνω το όριο ταχύτητας στον δρόμο και/ή

να οδηγώ επιθετικά, με το παρόν δηλώνω ότι η ζωή μου

δεν είναι πρώτης προτεραιότητας για μένα και θα ήμουν

διατεθειμένος να την αποχωριστώ. Με επίγνωση, συνεί-

δηση, νηφαλιότητα και υπεύθυνα, κατανοώ ότι αργά ή

γρήγορα θα εμπλακώ σε ατύχημα και αφού αυτό συμβεί,

αφήνω την καρδιά μου, τα νεφρά μου και όποια άλλα όρ-

γανα του σώματός μου δεν καταστραφούν από το ατύ-

χημα, σε εκείνους που τα χρειάζονται πραγματικά.

Επίσης, ζητώ εκ των προτέρων να με συγχωρήσουν οι

άνθρωποι και τα αγαπημένα πρόσωπα εκείνων για τους

οποίους θα είμαι εγώ υπεύθυνος για τον θάνατο ή την

αναπηρία τους, εξαιτίας ατυχήματος.

__, _______, 2009 

Υπογραφή΄  

____ _________" 

3 προτάσεις για τα τροχαία ατυχήματα

3 συμβόλαιο τιμής των πολιτικών, 

3 δωρεά οργάνων των παραβατών,

3 Λ.Μαραθώνος - δρόμος θανάτου δρόμος ζωής

Νίκος Γιαννής - Περιφέρεια Αττικής

www.nicosyannis.gr

Βιβλίο-εσπρέσσο

Όταν το 1434 ο Johann Gutenberg εφηύρε το πρώτο τυ-

πογραφικό πιεστήριο, μάλλον δεν θα μπορούσε να φα-

νταστεί ότι 575 χρόνια αργότερα ένας δαιμόνιος Βρε-

τανός συνάδελφός του θα κατασκεύαζε ένα τυπογρα-

φικό και μαζί βιβλιοδετικό μηχάνημα που παραδίδει σε

πέντε μόλις λεπτά τυπωμένο και βιβλιοδετημένο το

οποιοδήποτε βιβλίο με το πάτημα ενός κουμπιού. Αρκεί

βέβαια ο τίτλος αυτού του βιβλίου να συμπεριλαμβάνε-

ται στους προσφερόμενους 400.000-και σύντομα

1.000.000-τίτλους βιβλίων.

Το θαυμαστό αυτό εργαλείο προς το παρόν λειτουργεί

μόνο στο βιβλιοπωλείο Blackwell του Λονδίνου, αλλά

είναι αναμενόμενο ότι σύντομα θα κατακλύσει την πα-

γκόσμια αγορά.

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι ο κάθε βιβλιόφι-

λος μπορεί σε πέντε λεπτά να έχει στην διάθεσή του το

βιβλίο της αρεσκείας του, ακόμα και εάν αυτό είναι

σπάνια και εξαντλημένη έκδοση, ή απλώς δεν διατίθε-

ται στο συγκεκριμμένο βιβλιοπωλείο. 

Επιπλέον όμως αυτό το εκδοτικό «τζουκ-μποξ» που ο

κατασκευαστής του ευφυώς ονόμασε espresso-book,

δηλαδή «βιβλίο-εσπρέσσο», προσφέρει στον κάθε δη-

μιουργό μιάς πνευματικής εργασίας την δυνατότητα με

ελάχιστο κόστος να δεί το πόνημά του τυπωμένο σε βι-

βλίο, εάν δυσκολεύεται να βρει εκδοτικό οίκο για να

του το εκδόσει. Αρκεί να εφοδιάσει το μηχάνημα με δι-

σκέτα, cd, ή usb όπου θα έχει καταγράψει την εργασία

του.

Τι θα δούνε ακόμα τα ματάκια μας!
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Το φόβητρο του θανάτου είναι το όπλο όλων των θρησκει-

ών. Και ο θάνατος  υπάρχει από τη στιγμή που γεννιόμα-

στε. Αυτό είναι  το ένα κρατούμενο. Το άλλο, αφού η κα-

τάληξη  είναι αναπόφευκτη, πρός τι ο φόβος;

Το  θέμα της μεταθανάτιας ζωής δεν είναι δημιούργημα

της χριστιανικής θρησκείας· είναι πανάρχαιο. Πολλές θρη-

σκείες το έχουν στη  μεταφυσική φαρέτρα τους. Εξ ού  και

προβάλλεται η επιτακτική ανάγκη μιας ηθικής εγκόσμιας

πορείας. 

Γιατί αν δεχτούμε  μεταθανάτια ζωή και αν δεχτούμε  μετα-

θανάτια κρίση,   αυτή η κρίση θα πρέπει να γίνεται βάσει

ενός κοινού παρονομαστή, που αυτός θα είναι η αξιολόγη-

ση των πράξεων και συμπεριφορών  μας στον κόσμο τούτο. 

Αυτό το παρελθόν όπως είπαμε, θα μπει και θα βαρύνει

στη ζυγαριά του Κριτή. 

Κάτι ανάλογο είχαν δεχθεί και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Μί-

λησαν για θάνατο, για μεταθανάτιο ζωή, κρίση  και τιμωρία.

Το είχαν πει όμως με πολύ χαριτωμένο και χωρίς εκφοβισμό

τρόπο, διασκεδάζοντας την ματαιότητα των εγκοσμίων, δίχως

να τα αποδέχονται όλοι. Ο Επίκουρος για παράδειγμα έλεγε

λίγο ειρωνικά, πως “δεν υπάρχει θάνατος. Γιατί όσο υπάρχεις

εσύ, δεν υπάρχει εκείνος· κι όταν έρθει αυτός, δεν θα υπάρ-

χεις εσύ για να τον αισθανθείς”.

Άρχοντας του κάτω Κόσμου, του κάτω Κόσμου που κατοι-

κούν οι  κεκοιμημένοι, λέγανε πως ήταν ο Πλούτωνας ή

άλλως  Χθόνιος Ζεύς. 

Ο  Πλούτωνας  ήταν  γυιός του Κρόνου  και της Ρέας,

αδελφός του Δία και του Ποσειδώνα. Τον λένε και Άδη ή

Άϊδη γιατί, Άϊδης  θα πει αόρατος και γιατί στον  πόλεμο

θεών και Τιτάνων* φορούσε την ‘’κυνή’’, δηλαδή μια περι-

κεφαλαία  που έκρυβε  το πρόσωπο του! Με άλλα λόγια

ήταν ο γνωστός άγνωστος κουκουλοφόρος της ιστορικής

εκείνης σύγκρουσης των Τιτάνων.

Μετά τη μάχη,   συνηθίζεται ‘’τα ιμάτια’’ να διαμοιράζονται.

Ο Δίας πήρε την εξουσία στον Ουρανό και Γη, ο Ποσειδώ-

νας στη Θάλασσα και ο Πλούτωνας στον Κάτω Κόσμο. Και

μη νομίζεται πως  βγήκε χαμένος.  Πάρετε το τι συμβαίνει

στα σημερινά κοιμητήρια: Χώροι θλιβεροί,  απομονωμένοι

χώροι τρόμου και πόνου, αλλά πάντως προσοδοφόροι.

Εκεί, ένας κόσμος ολάκερος, κινείται στο πάρε δώσε. 

Να λοιπόν γιατί  ο Πλούτωνας στο αμίλητο, βγήκε και από

πάνω. Και το οργάνωσε  τέλεια. Πρώτα κλέβει την Περσε-

φόνη, την κόρη της Δήμητρας για να διαβιοί  βίον ανθό-

σπαρτον  μετά γυναικείας παρέας.  Για να μην πλήττει δε

η Περσεφόνη, εκεί στα σκοτάδια και την μοναξιά και το μα-

νιάτικο μοιρολόι, την καθίζει δίπλα του, να κρίνουν αντάμα

τους νεκρούς. Να ακούει  αμαρτωλές εξιστορήσεις  και να

σπάει πλάκα. Μαζί κρίνανε και μαζί κάνανε την εισήγηση

για την περαιτέρω τιμωρία. 

Μίλησα για σκοτάδια,  γιατί το βασίλειο του Άδη ήταν βα-

σίλειο του Σκότους.  Ο ΄Ομηρος στην ‘’Ιλιάδα’’,  μας λέει

ότι το βασίλειο του Σκότους ήταν  χωμένο στο βαθύ κέ-

ντρο της γης.  Στην Οδύσσεια πάλι,  μας μπερδεύει καθώς

ανακαλεί και λέει ότι μάλλον είναι  στα πέρατα της γης,

στην όχθη του ωκεανού, εκεί που κατοικούν οι Κιμμέριοι. 

Οι ‘’εν Άδου οίκω’’ λοιπόν  ευρισκόμενοι, αντιμετώπιζαν

μια ακτή με άγονα  δέντρα και λειβάδια από ασφοδέλους,

τα γνωστά αφιλόξενα άλση της Περσεφόνης. Στην πόρτα

του Αδη κάθονταν οι Αρπυίες:  Φρικτά τέρατα, με χέρια και

πόδια ανθρώπινα, σώμα με φτερά,  αυτιά αρκούδας,  νύχια

σουβλερά  αρπακτικού, αλλά πρόσωπο παρθενικά ελκυστι-

κό. Στο χλωμό τους πρόσωπο, διαγραφόταν ένα στόμα,

που ανέδιδε κακοσμία   από τις τροφές που συνέχεια ξε-

χείλιζαν. Κοντά τους ήταν η Σκύλα, η Χάρυβδις, οι Ευμενί-

δες, η Λερναία Ύδρα,  οι Γοργόνες και οι λύπες,  το γήρας,

οι ασθένειες,  ο φόβος, ο θάνατος, ο ύπνος,  η διχόνοια.

Πίσσα και θειάφι  μύριζε παντού, ενώ ένας πελώριος σκύ-

λος,  ο Κέρβερος, φύλακας ειδικά εκπαιδευμένος για απα-

γορευμένες ουσίες και φιλόδοξους χούλιγκανς.   Σε ένα

τραπεζάκι κάθονταν οι Μοίρες. Οι τρείς αδελφές: η Λάχε-

σις για τη γέννηση, η   Κλωθώ που κλώθει το νήμα της ζω-

ής και η Άτροπος που το κόβει όταν  φτάνει ή ώρα.  Ο κα-

τάλογος  των μελλοθανάτων δινόταν στον Ερμή.   Αυτός

με το έμβλημά του ‘’το Κηρύκειο’’ (κλαδί ελιάς, με δυό φτε-

ρά στο πάνω μέρος  και δυό  φίδια τυλιγμένα στον κορμό),

άγγιζε τους μελλοθανάτους και τους οδηγούσε στην Αχε-

ρουσία λίμνη. Εκεί  τους παρέδινε  στον Αιακό,  γυιό του

Δία και βασιλιά της  Αίγινας, αλλά και Κριτή στον Κάτω Κό-

σμο. Μετά έμπαιναν στη βάρκα τον Χάροντα. Μέσα στη

βάρκα του Χάροντα ήταν στημένη η άλλη Μοίρα η Κλωθώ.

Αυτή έπαιρνε  το ιστορικό των νεκρών:  από πού έρχονταν,

τι λογής άνθρωποι υπήρξαν,   πότε πέθαναν, πώς πέθαναν,

φυσιολογικά, φόνος, ατύχημα, έρωτας. Διαφορετική η κα-

τάταξη για τον καθένα. Αν δεν είχαν ενταφιασθεί  κατά τα

ειωθότα, δηλαδή αν δεν είχαν αποδοθεί οι δέουσες τιμές

στους θεούς, οι νεκροί δεν γίνονταν αποδεκτοί στον Άδη

- τουλάχιστον για εκατό χρόνια. Ήγουν  βρυκολάκιαζαν. 

Ο Χάροντας, ένας σκυφτός  άσκημος γέροντας, γυιός του

Ερέβους και της Νύχτας, μάζευε   τα βαρκαδιάτικα· τα με-

ταφορικά. Γνωστή και η φράση του βαρκάρη:  «Επικατάρα-
τε απόδωσ’ μοι τα πορθμία». Για σιγουριά  δε οι αρχαίοι

συνήθιζαν να βάζουν στο στόμα του νεκρού, ένα νόμισμα:

τα μεταφορικά. Αμέσως  μετά,  Χάροντας και  Ερμής  ξα-

ναγύριζαν για καινούργιο μεροκάματο.  Οι νεκροί  τώρα,

πήγαιναν στο βήμα της ‘’φοβερής Κρίσεως’’. Εκεί ο Ραδά-

μανθυς έκρινε τους Ασιάτες,  ο Αιακός τους Ευρωπαίους

και ο Μίνωας επιβεβαίωνε το δίκαιο της κρίσεως και δεχό-

ταν τα παράπονα και τις ενστάσεις (Πλάτων: Γοργίας).

Όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια.

Οι Κακοί πήγαιναν στο Καθαρτήριο και στον τόπο βασανι-

στηρίων που ήταν ο “Τάρταρος” (Κόλαση). Οι Καλοί στα

Ηλύσια πεδία, στο τόπο των Μακάρων, όπως περιγράφει ο

Ησίοδος,  αφού όμως προηγουμένως  περνούσαν από τη

λίμνη της Λήθης.

Οι αρχαίοι μας  πρόγονοι,  απλοϊκά διασκέδαζαν ακόμη και

με το θάνατο, διανθίζοντας τη μετάβαση στο άγνωστο με

χαριτωμένο τρόπο. 

Οι χριστιανοί,  με ιδιαίτερη σοβαρότητα, μιλούν για την κα-

τάλυση της εξουσίας του Αδου: «Άρατε πύλας και επάρ-
θητε πύλαι», αλλά και  «Σήμερον ο Άδης στένων βοά: Κα-
τελύθη μου η εξουσία». Ακόμη μιλούν για μεταθανάτια

ζωή και κρίση και Ανάσταση νεκρών. Πράγματα που τα

έδωσε η θυσία του Θεανθρώπου,  και τα ‘’Πιστεύω’’ που

επιζούν δυό χιλιάδες χρόνια τώρα. 

Παρ΄όλα ταύτα η Ελληνική μυθολογική παράδοση δεν

έφυγε ποτέ από τις παγκόσμιες καρδιές μας.

γιάννης κορναράκης του μάνθου
–––––––––––––––

Βοηθήματα 

1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

2) “Ελληνική Μυθολογία” Εκδοτική Αθηνών 

3) Εγκυκλοπαίδεια “Δομή”  

4) Ησιόδου  ‘’Θεογονία ‘’εκδ, Ζήτρος 

5) W. Burkert ‘’Ελληνική Μυθολογία και Τελετουργία’’, εκδ. ΜΙΕΤ

6) ‘’Ιερά Σύνοψις’’ εκδ. Σαλιβέρου.       

Περί Άδου μυθολογία

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Είναι η δεύτερη φορά που ο αγαπητός γιατρός και δημο-

τικός σύμβουλος Γ. Χατζηϊωάννου καταθέτει παραίτησή

του και μετά την παίρνει πίσω.

Ετσι, στο προχθεσινό συμβούλιο, αφού διαβάστηκε από τον

πρόεδρο η ανεξαρτητοποίησή του, ζήτησε εξηγήσεις από το

Δήμαρχο και «πάγωσε» η αίτηση-δήλωση μέχρι νεωτέρας…

Γιώργο, είχες τον τίτλο του «νεροκουβαλητή» της Δημο-

τικής πλειοψηφίας, αλλά και “παλάντζα”!!

Παρ’ ολίγο να καεί το Πανόραμα!

Αποστολάτος: Κύριε Σωτηρόπουλε, κάνετε όλη νύχτα πε-

ριπολίες; Γιατί πριν 20 ημέρες, 1.30 τη νύχτα, πήρε φωτιά

ένα Ι.Χ. στο δρόμο, μπροστά στο σπίτι μου, και κινδύνεψε

να καεί το δάσος, αλλά δεν είδαμε κανέναν!

Σωτηρόπουλος: Το ξέρω κύριε Δήμαρχε, ήρθαμε.

Αποστολάτος: Όχι, δεν ήρθατε κανένας. Γιατί εμείς ήμα-

σταν εκεί μέχρι τις τέσσερις το πρωί.

Δήμαρχος: Η Βούλα δεν είναι το σπίτι του κυρίου Απο-

στολάτου.

Σ.Σ. Προφανώς Βούλα είναι ό,τι περιστρέφεται γύρω από

τον κύριο Μάντεση. Γιατί αν έπιανε φωτιά ένα σπίτι στο

δρόμο του κυρίου Αποστολάτου θα έπαιρνε και όλο το δά-

σος φωτιά!

Η Αργολίδα ...όμορη της Αττικής!

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, δια στόματος Δη-

μάρχου, μάθαμε ότι ο Δήμος Ασκληπιείου (Λυγουριό) και

ο Νομός Αργολίδος, είναι όμοροι του Δήμου Βούλας!

«Επιτρέπεται μάλιστα η συνεργασία με γειτονικούς Δή-
μους, το Λυγουριό είναι στο Νομό Αργολίδας», μας πλη-

ροφορεί ο κύριος Δήμαρχος.

Δήμαρχος: Πόσοι εργαζόμενοι της ΔΕΑΒ είναι μέλη του

Συλλόγου σας, κύριε Παναγόπουλε;

Παναγόπουλος (πρόεδρος Σωματειου Εργαζομένων του

Δήμου). Τα 30 άτομα της δημοτικής επιχείρησης είναι με

σύμβαση έργου και δεν μπορούν να είναι μέλη του Συλ-

λόγου, καθώς και τα ορισμένου χρόνου, αφού σε ένα 8μη-

νο θα φύγουν.

Μιλούσε εκ του ασφαλούς ο Δήμαρχος, αφού δεν μπο-
ρούν να είναι μέλη του Σωματείου. Τόση ευφυΐα!

Μπάμπη τ’ ακούς;

Καραγιάν: Τι είπατε κύριε Δήμαρχε; Να πάω να φωνάξω

τον Παναγόπουλο; Ποιον Παναγόπουλο κύριε Δήμαρχε.

Δήμαρχος: Τον Μπάμπη τον Παναγόπουλο είπα.

Καραγιάν: Ποιος είναι ο Μπάμπης ο  Παναγόπουλος

Δήμαρχος: Δεν τον ξέρετε.

Καραγιάν: Αυτά που ξέρετε, από την περιοχή σας, δεν ξέ-

ρω από πού είστε, σε μένα να μην τα κάνετε.

... “Περίπατο ο Στρατηγικός Σχεδιασμός”

Θυμάστε που γράφαμε για το Στρατηγικό Σχεδιασμό των

Δήμων; Θυμάστε πόσα εκατομμύρια ευρώ πληρώσανε οι

Δήμοι μελετητικά γραφεία για να τους ετοιμάσουν και να

τους καταθέσουν στις προθεσμίες που ζητούσε ο Παυλό-

πουλος;

Αφού λοιπόν ξοδευτήκανε (έξυπνα κάποιοι Δήμοι τους

συνέταξαν μόνοι τους), οι Δήμοι και τους κατέθεσαν, ήρ-

θε πρόσφατα ο Παυλόπουλος και τους αφαίρεσε ένα σε-

βαστό κονδύλι από το φόρο εκδιδομένων λογαριασμών

(καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος). Ηρθε επίσης

πρόσφατα και αφαίρεσε άλλο κονδύλια από τις Νομαρ-

χίες με την κατάργηση των τελών …. 

Πάνε περίπατο οι στρατηγικοί σχεδιασμοί κύριε Παυλό-

πουλε. Ποιος πληρώνει το «μάρμαρο», μια που μιλάμε για

την «επανίδρυση του κράτους».

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Έχει κουράσει πλέον τους Έλληνες πολί-

τες η προσφιλής αμυντική τακτική των δύο

κομμάτων εξουσίας να απαντούν με ετικέ-

τες μειωτικών χαρακτηρισμών οποτεδήπο-

τε και αν δεχθούν κριτική. Η ρετσινιά έχει

εν πολλοίς αντικαταστήσει το επιχείρημα

στον νεοδημοκρατικό και νεοπασοκικό λό-

γο. Επειδή δε, αυτό που από καταβολής

ανθρωπίνου γένους συνήθως βρίσκει μιμη-

τές δεν είναι το θετικό, αλλά το αρνητικό

παράδειγμα, η πρακτική αυτή της πολιτικής

αντιπαράθεσης με διαθέσιμες, προεπιλεγ-

μένες ετικέτες φαίνεται να γοητεύει με

την ευκολία χειρισμού της και να κερδίζει

το ευρύτερο φάσμα-ή μήπως φάντασμα;-

του πολιτικού μας κόσμου. Ο οποίος κό-

σμος των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων

μας-συνειδητά ή υποσυνείδητα-συχνότατα

συγχέει τους ως θα ‘πρεπε εντελώς διακρι-

τούς ρόλους του πολιτικού και του τηλε-

παρουσιαστή.

Κλασσικό παράδειγμα αυτής της εκφυλι-

στικής και παρακμιακής νοοτροπίας είναι η

συχνά επαναλαμβανόμενη χρήση του όρου

«ακραίος», κάθε φορά που η κυβέρνηση

του Κώστα Καραμανλή-όπως και παλαιότε-

ρα εκείνη του Κώστα Σημίτη-αντιμετώπι-

σαν κριτική για την εξωτερική πολιτική

τους και ιδιαίτερα για τους πανομοιότυ-

πους χειρισμούς τους των εθνικών μας θε-

μάτων. Χειρισμούς που συνταυτίζονται και

σε μιά μακρά σειρά αντιμετώπισης άλλων

θεμάτων, εσωτερικής πολιτικής και στην

πραγματικότητα ομοίως εθνικής σημασίας,

όπως η Οικονομία, η Παιδεία, η κοινωνική

πολιτική, η διαφάνεια κ.α. Χειρισμούς, οι

οποίοι ειδικότερα στο πεδίο άσκησης της

εξωτερικής μας πολιτικής αποδεικνύουν

ότι αυτή ελάχιστα έχει αντιληφθεί τα ευ-

διάκριτα και στον πλέον αδαή αποτελέσμα-

τα του ανανταπόδοτου, αδιέξοδου και

αδιαπραγμάτευτα υποτελούς φιλοαμερικα-

νισμού, που εκτός από την εξ αυτού υπα-

γορευόμενη και εθνικά επικίνδυνη, συνεχή

υποχωρητικότητά μας έναντι του τουρκι-

κού επεκτατισμού, μας απομακρύνει στα-

θερά και από το κοινό φιλο-ευρωπαϊκό μέ-

τωπο, του οποίου ηγούνται οι δύο ισχυρό-

τερες χώρες και οικονομίες της Ε.Ε., δη-

λαδή η Γερμανία και η Γαλλία.

Δεν είναι άραγε αληθινά ακραία η τυφλή,

ιεραποστολικού ζήλου, εμμονή των κυβερ-

νήσεων Σημίτη-με υπουργό Εξωτερικών

τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.-

και Κώστα Καραμανλή στην «ευρωπαϊκή

προοπτική» της Τουρκίας, όταν η γείτων

χώρα ανεβάζει συνεχώς τον πήχυ των σε

βάρος μας διεκδικήσεων, απειλών και

εμπράκτων αμφισβητήσεων και παραβιά-

σεων των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων;

Δεν είναι ακραίο όταν κυβερνητικοί παρά-

γοντες, οι πλέον έγκυρες εφημερίδες και

οι πλέον έγκριτοι πολιτικοί αναλυτές σε

Γαλλία, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές

χώρες υποστηρίζουν ότι η φανερή επιδίω-

ξη των Η.Π.Α  να ενταχθεί η Τουρκία στην

Ε.Ε. έχει ως στόχο να πληγεί ανεπανόρ-

θωτα η οικονομική δύναμη και συνοχή της

Ευρώπης, εμείς να εμφανιζόμαστε στους

άλλους Ευρωπαίους ως αμερικανικότεροι

των Αμερικανών και ιδανικοί αυτόχειρες;

Δεν είναι ακραία η επιδεικτική περιφρόνη-

ση με την οποία οι κυβερνήσεις νεο-

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. αντιμετώπισαν και αντι-

μετωπίζουν την εκφρασμένη με πλείστες

δημοσκοπήσεις συντριπτική πλειονότητα

του ελληνικού λαού που λέει ΟΧΙ στην

ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.; Δεν είναι

ακραία αντι-δημοκρατική αντίληψη να αρ-

νούνται στον κατά την αγαπημένη τους κα-

ραμέλα,  «κυρίαρχο λαό», την άσκηση του

συνταγματικά προβλεπόμενου δικαιώμα-

τός του, να αποφασίζει με δημοψήφισμα

επί υψίστης εθνικής σπουδαιότητας ζητή-

ματα;

Εάν αυτές δεν είναι ακραίες πολιτικές συ-

μπεριφορές, κινούμενες στα όρια της εθνι-

κής μειοδοσίας και είναι ακραίοι όσοι τις

καταγγέλλουν, τότε θα πρέπει να θεωρή-

σουμε «ακραίες» και δύο από τις επιφανέ-

στερες δημοσιογραφικές πένες του ιδεο-

λογικού-κι όχι στενά κομματικού-πασοκι-

κού και νεοδημοκρατικού χώρου. Τον Μάκη

Κουρή ο οποίος κατ’ επανάληψη έχει κα-

ταγγείλει στο «Παρόν της Κυριακής» την

ατελέσφορη και επικίνδυνη για τα εθνικά

μας συμφέροντα εξωτερική πολιτική τόσο

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο και της Ν.Δ. τα τελευ-

ταία 10 χρόνια, αλλά και τον Γιώργο Κύρ-

τσο ο οποίος στην «Free Sunday» της 12ης

Απριλίου 2009 έγραφε μεταξύ άλλων  και

τα εξής ...«ακραία»: «Οι κυβερνήσεις και
οι πρόεδροι των Η.Π.Α. αλλάζουν, αλλά η
βασική κατευθυντήρια γραμμή μένει ίδια.
Η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για να αναβαθμιστεί ως πε-
ριφερειακή δύναμη, να εξυπηρετηθεί η
παγκόσμια στρατηγική των Η.Π.Α. και να
αποδυναμωθεί-μέχρι πλήρους πολιτικής
εξουθένωσης-η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αποδείχθηκε πέρα από κάθε λογική αμφι-
βολία ότι και η κυβέρνηση Καραμανλή έχει
αναλάβει τη δέσμευση έναντι της Ουάσι-
γκτον να προωθήσει την ένταξη της Τουρ-
κίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα
από τις συνέπειες για τα καλώς εννοούμε-
να εθνικά και ευρωπαϊκά μας συμφέρο-
ντα.
Από το 1999, οπότε η κυβέρνηση Σημίτη
δέχτηκε τη λεγόμενη ενταξιμότητα της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο
κόμματα εξουσίας έχουν μετατραπεί
στους συνεπέστερους υποστηρικτές της
πολιτικής των Η.Π.Α. στο θέμα».

Αλλά όσοι τα λένε αυτά, δηλαδή η μεγάλη

πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι «ακραίοι»

σύμφωνα με τις απόψεις των ηγετικών

ομάδων Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. «Κεντρώα» εί-

ναι μόνο η δική τους ραγιαδίστικη συναντί-

ληψη και συμπεριφορά. Όπως κεντρώας

κατευθύνσεως είναι και η γνωστή, ιδιαίτε-

ρα δημοφιλής-πλην άσεμνη και βεβαίως

κατακριτέα-χειρονομία, με τις δύο αντικρι-

στές παλάμες κινούμενες ...«με βιά» προς

τα κάτω.

Σκυφτοί, μοιραίοι και

αληθώς ακραίοι

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Παρακαλείται η εταιρεία Hellas On Line (H.O.L) που έχει εγκαταστήσει υπόγεια καλώδια οπτικών ινών στην οδό Πανα-

γούλη της Βουλιαγμένης, να τοποθετήσει εκεί που πατάει το μαντεμένιο καπάκι, την απαραίτητη εκ τεχνητού καου-

τσούκ ταινία αποσβέσεως κραδασμών. Διότι αυτή η παράλειψη του συνεργείου της έχει σαν εκνευριστικό αποτέλεσμα

έναν εις διπλούν, εκκωφαντικό, μεταλλικό θόρυβο, κάθε φορά που οι δύο δεξιοί τροχοί ενός αυτοκινήτου περνάνε πά-

νω στο καπάκι.

Η οδός Παναγούλη δέχεται με-

γάλο αριθμό διελεύσεων οχη-

μάτων, αφού αποτελεί διπλής

κατευθύνσεως συνδετήριο

άξονα της Βουλιαγμένης με τη

Βάρη και την Βάρκιζα. Με συ-

νέπεια το θορυβοποιό καπάκι

που βρίσκεται στο ρεύμα της

καθόδου προς Βουλιαγμένη,

στο ύψος του αριθμού 14 της

Παναγούλη, να έχει στην κυ-

ριολεξία σπάσει τα νεύρα των

περιοίκων που δεν μπορούν να

κλείσουν μάτι ούτε το μεσημέ-

ρι, ούτε το βράδυ.

Με δεδομένο ότι η κίνηση των

οχημάτων αυξάνεται υπέρμε-

τρα στη Βουλιαγμένη κατά τη

θερινή περίοδο, κρίνεται επιβε-

βλημμένο για την H.O.L. να επιδιορθώσει άμεσα την συγκεκριμμένη κακοτεχνία. Ο κακο-κοιμισμένος άνθρωπος

δημιουργεί άθελά του με τον αιτιολογημένο εκνευρισμό του, αλυσσιδωτές, αρνητικές συνέπειες στον οικογενει-

ακό και επαγγελματικό του περίγυρο. Και επιπλέον μεταβάλλεται σε δημόσιο κίνδυνο εάν οδηγεί.

Εκνευριστική κακοτεχνία στην οδό Παναγούλη

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, θα λειτουργήσει το σύ-

στημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην Κεντρική

Πλατεία του Δήμου. Εχουμε γράψει και στο πα-

ρελθόν σχετικά.   

Οι οδηγοί λοιπόν πρέπει να προμηθεύονται τις ει-

δικές κάρτες στάθμευσης από τα περίπτερα και τα

συμβαλλόμενα καταστήματα στην περιοχή της

πλατείας.  Παράλληλα, θυμίζουμε ότι η στάθμευση

στην προκαθορισμένη ζώνη χρεώνεται ως εξής: 

Διάρκεια στάθμευσης Τέλη

0-30 λεπτά/min 0.50 €

30 λεπτά/min-1 ώρα / hour 1.00 €

1.5 - 2 ώρες/hours 2.00 €

Οι ώρες λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 09.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00.

Η συνεχόμενη στάθμευση πέραν των  3 ωρών απα-

γορεύεται. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το

σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου

Βούλας είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα

του Δήμου: 

www.dimosvoulas.gr. 

Έναρξη Λειτουργίας

Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

στην Πλατεία της Βούλας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 7735/07-05-2009

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ15/2009

ΕΡΓΟ: Χημικός και μικροβιολογι-

κός έλεγχος νερού 2009

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΡΟΫΠ: 36.095,00€ πλέον ΦΠΑ 19%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσ-

σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς

και κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά, για την ανάθε-

ση της εργασίας με τίτλο:

“ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ 2009”

Η εργασία είναι συνολικού προϋ-

πολογισμού 36.095,00€ πλέον

Φ.Π.Α. 19%, και θα διενεργηθεί

σύμφωνα με τις διατάξεις των

Π.Δ. 28/80 και Ν. 3463/06 και Ν.

3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία του Δήμου Κρωπίας την 21η

Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη με

ώρα έναρξης την 11:30π.μ. και

ώρα λήξης την 12:00π.μ. ενώπιον

της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.804,75€

σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

λάβουν γνώση των όρων διακή-

ρυξης και να ζητήσουν περισσό-

τερες πληροφορίες στα γραφεία

του Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-

6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ 

ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο.Τ.Α., ενεργό σε θέματα προ-

στασίας του περιβάλλοντος,

σε συνεργασία με την Περι-

βαλλοντική Οργάνωση «Μεσό-

γειος SOS» θα πραγματοποιή-

σει  Περιβαλλοντική Εκστρα-

τεία, με γενικό σύνθημα «Κα-

θαρίστε τη Μεσόγειο 2009», το

χρονικό διάστημα 1-31 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας η

κεντρική εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 10

Μαΐου 2009, 10.00 πμ σε διά-

φορες ακτές  Ωρωπού Αττικής

(π.χ. φυλακές Ωρωπού), όπου

εθελοντές Δήμων - μελών του

Δ.Δ.Υ. και εκπαιδευόμενοι του

Δικτύου θα συμμετάσχουν

στην τοπική εκστρατεία. 

Στην περιοχή καθαρισμού θα

διανεμηθεί ο απαραίτητος εξο-

πλισμός (γάντια, σακούλες

κλπ), καθώς και ενημερωτικά

φυλλάδια για ζητήματα που

αφορούν στο περιβάλλον.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-05-08

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΤΑΚΤΙΚΑ 118.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 270.466,40

ΕΚΤΑΚΤΑ 61.600,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.619,95

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ 96.486,35

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

ΣΥΝΟΛΟ 276.086,35 276.086,35

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.

Γεώργιος Μάντεσης

Δήμαρχος Βούλας

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Νί-

κος Χαρδαλιάς επανεξε-

λέγη στις 4 Μαΐου, Πρό-

εδρος του Συνδέσμου

Προστασίας Ανάπτυξης

Υμηττού (ΣΠΑΥ), για τέ-

ταρτη συνεχή θητεία. 

Αντιπρόεδρος της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής του

Συνδέσμου, εκλέχτηκε η

Γωγώ Φιλίππου από το

Δήμο Καισαριανής, τα-

κτικό μέλος της, ο Άγγε-

λος Μάδης από το Δήμο

Παιανίας και αναπληρω-

ματικό μέλος της, ο Γιάν-

νης Κοπίτας από το Δή-

μο Αργυρούπολης. Η

νέα Αντιπρόεδρος αντι-

κατέστησε στη θέση αυ-

τή, τον απερχόμενο Νίκο

Λεβετσοβίτη από το Δή-

μο Γλυφάδας.

Χρέη προέδρου εφορευ-

τικής επιτροπής ανέλαβε

ο Δήμαρχος Χολαργού

Γιάννης Νικολάου και οι

Αντιδήμαρχοι Αργυρώ

Πίκουλα (Ηλιούπολη) και

Βασίλης Θώδας (Ζωγρά-

φου).

Η εκλογή πραγματοποιή-

θηκε στα γραφεία του

Συνδέσμου. Στη μυστική

ψηφοφορία συμμετείχαν

τα 22 από τα 23 μέλη του

Δ.Σ. του ΣΠΑΥ. Ο Νίκος

Χαρδαλιάς έλαβε 21 ψή-

φους και ένα λευκό, η

κυρία Φιλίππου 20 και

δύο λευκά, ενώ οι Μάδης

και Κοπίτας 21 ψήφους

και ένα λευκό.

Επανεξελέγη πρόεδρος ο Νίκος Χαρδαλιάς

Η νεοεκλεγμένη Εκτελεστική Επιτροπή από αριστερά, Ν. Χαρδα-
λιάς, Άγγ. Μάδης, Γωγώ Φιλίππου και Γιάννης Κοπίτας.

Σώμα Επιθεωρητών

- Ελεγκτών 

Δημόσιας 

Διοίκησης: 

1564

έχει στόχο τη διασφάλιση

της Εύρυθμης και αποτελε-

σματικής λειτουργίας της δη-

μόσιας Διοίκησης (δ.Δ.), για

τον εντοπισμό φαινομένων,

Διαφθοράς της δ.Δ.

Κακοδιοίκησης

Αδιαφάνειας (στις διαδικα-

σίες)

Αναποτελεσματικότητας 

χαμηλής παραγωγικότητας

Δέχεται και τηλεφωνικά

αναφορές και καταγγελίες

στον τετραψήφιο αριθμό

1564
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Προσπερνώντας το «Μάη με τα λου-
λούδια», ο Δήμος Παλλήνης τίμησε

την εργατική πρωτομαγιά, όπως κάθε

χρόνο στην πλατεία 1η Μάη των εργα-

τικών κατοικιών 1.

Την οργάνωση είχαν αναλάβει το

Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και

Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού-Νηπια-

γωγείου και ο Σύλλογος Κατοίκων των

Εργατοϋπαλληλικών Κατοικιών 1, ενώ

το συντονισμό είχε η Πρόεδρος του

Πνευματικού Κέντρου Καίτη Γκόνου-

Πετράκη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία

του Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντά και

την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο

της πλατείας και απηύθυνε χαιρετισμό

ο πρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων

των Εργατοϋπαλληλικών Κατοικιών 1.

Ο δήμαρχος Παλλήνης μίλησε για την

αξία της Εργατικής Πρωτομαγιάς και

τη σταθερή βούληση της δημοτικής

αρχής να διοργανώνει και να συμμετέ-

χει σε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής

στους αγώνες του λαού. 

Ακολούθησε παρουσίαση με ηλεκτρο-

νικά μέσα της «Η ιστορίας της Πρωτο-
μαγιάς» από το Δ.Σ. του Συλλόγου Γο-

νέων του 4ου δημοτικού σχολείου. 

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό «δεμένο»

με πολύ προσεγμένο κείμενο, το βί-

ντεο συνέδεε την αρχαιοελληνική

γιορτή των Ανθεστηρίων με τους ερ-

γατικούς αγώνες και τα πάγια αιτήμα-

τα των εργαζομένων σε πολλά μέρη

του κόσμου.

Τις εντυπώσεις στη συνέχεια έκλεψαν

τα χορευτικά τμήματα του Πνευματι-

κού και Πολιτιστικού Κέντρου υπό την

καθοδήγηση της Έρης Κοντάρα-Νικη-

τοπούλου, ενώ ακολούθησε μουσικό

συγκρότημα με πρόγραμμα λαϊκής και

παραδοσιακής μουσικής. 

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο βουλευ-

τής Βασίλης Οικονόμου, πολιτευτές

και πολλοί Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, οι

επικεφαλής όλων των παρατάξεων

του Δημοτικού Συμβουλίου και πολλοί

σύμβουλοι.

Κ
αλή και σημαδιακή η τιμή της ερ-

γατικής πρωτομαγιάς στις εργα-

τικές κατοικίες, αλλά δήμαρχε, οι

εργατικές κατοικίες 1, που βρίσκονται

δίπλα στο κτήμα Καμπά, είναι εγκατα-

λειμένες. Κάποιος πρέπει να σκύψει

στον περιβάλλοντα χώρο, να τον φρο-

ντίσει, να τον καθαρίσει, να διορθώσει

σπασμένα παγκάκια και ταμπέλες. 

Είναι κρίμα, μια τόσο όμορφη περιοχή

να έχει παραμεληθεί έτσι. 

Αδιάψευστος μάρτυρας είναι οι φωτο-

γραφίες που παραθέτουμε.

Εργατική η Πρωτομαγιά στην Παλλήνη!

Πρωτομαγιά των λουλουδιών γιορτά-

ζεται κυρίως, στους περισσότερους

Δήμους, με εκδηλώσεις, τραγούδια και

χορούς.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης κάλυψε και την

ουσία και τον τύπο. Και την αγωνιστική

της μορφή αλλά και την γιορτή της

Ανοιξης και των λουλουδιών.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόρα-

μα” Βούλας γιόρτασε όπως κάθε χρό-

νο στην πλατεία της συνοικίας, με φα-

γητά, τραγούδι και χορό. Κοσμοσυρ-

ροή στην πλατεία, από όλες τις ηλι-

κίες. Παρόντες και εκπρόσωσοι της

Δημοτικής Αρχής αλλά και του Κοινο-

βουλίου.

Πρωτομαγιά των λουλουδιών

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Αγγελιδά-
κης, πάνω με τον Αγγελο Αοστολάτο και κάτω
με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης με
τον Πέτρο Θανόπουλο, τον Αργύρη Αποστολό-
πουλο και τη Μαριάννα Μαυραγάνη.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 

Και νέα επιχείρηση αποξήλωσης

παράνομων διαφημιστικών πινακί-

δων πραγματοποίησε ο Δήμος

Αμαρουσίου, όπου “έπεσαν” εν-

νέα παράνομες διαφημιστικές

πινακίδες που βρίσκονταν επί

της Λ. Κηφισίας, στην συμβολή

της με την Λ. Σπύρου Λούη.

Στόχος του Δημάρχου είναι  να

απομακρυνθούν όλες οι παρά-

νομες διαφημιστικές πινακίδες

στο Μαρούσι με στόχο την τή-

ρηση της νομιμότητας, τη δια-

φύλαξη της ασφάλειας των πο-

λιτών και την αναβάθμιση της

αισθητικής εικόνας της πόλης.

Περιμένουμε και από το Δήμαρ-

χο Κρωπίας, να λύσει το “γόρδιο

δεσμό” και να βρει τον τρόπο

αποψίλωσης των πινακίδων.

Συνεχίζεται η αποψίλωση πινακίδων στο Μαρούσι

Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσώπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Η ομάδα που πραγματοποίησε το πολιτιστι-

κό πρόγραμμα: «Au bord de l’eau» ταξίδεψε

στην Προβηγκία της Νότιας Γαλλίας, τον

περασμένο Μάρτιο, με σκοπό  να εκπλη-

ρωθεί ένα όνειρο των μαθητών, που από

καιρό επιθυμούσαν να γνωρίσουν από κο-

ντά τη Γαλλία και  να πραγματοποιηθεί η

δημιουργία ενός δίγλωσσου εικονογραφη-

μένου λεξικού με θέμα το Νερό.

Από την αρχή είχαν την υποστήριξη της Δι-

εύθυνσης του σχολείου, του Συλλόγου Γο-

νέων και  της Δημοτικής Αρχής, καθώς και

την εμπιστοσύνη των γονέων  των οποίων

τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Ετσι τους δόθηκε η ευκαιρία να πάρουν μια

συνολική γεύση από τα όμορφα  τοπία της

Ν. Γαλλίας και είδαν από  κοντά  τις  θερ-

μές  πηγές του Gréoux-les –Bains. Περιη-

γηθήκαν στην παλιά πόλη της Μασσαλίας,

φωτογραφήθηκαν στην πλάκα που έχει

στηθεί,  στη μνήμη των αρχαίων Φωκαέων,

ιδρυτών της Μασσαλίας,  ανέβηκαν στο

ψηλότερο σημείο της πόλης στο οποίο βρί-

σκεται η Notre Dame de la Garde  και επι-

σκέφθηκαν το Μουσείο της Θάλασσας,

όπου τα παιδιά πήραν μέρος σε μια δια-

δραστική εργασία με θέμα τον καθαρισμό

των αστικών λυμάτων πριν αυτά καταλή-

ξουν στη θάλασσα. Επισκέφθηκαν το Γυ-

μνάσιο “La Motte du Caire” που βρίσκεται

σε ένα πανέμορφο χωριό των Άλπεων.

Εκεί οι μαθητές και οι καθηγητές τους εί-

χαν οργανώσει το παιχνίδι του θησαυρού,

στο οποίο πήραν μέρος Γάλλοι, Ισπανοί και

Έλληνες μαθητές με σκοπό να γνωρίσουν

το χωριό αυτό. “Μας δόθηκε η ευκαιρία να

οργανώσουμε (με δική μας πρωτοβουλία)

ένα πολύγλωσσο εργαστήρι, όπου οι μαθη-

τές και των  τριών εθνικοτήτων συνέλεξαν

παροιμίες που σχετίζονται με το νερό και

στις τρεις γλώσσες”, είπαν τα παιδιά. 

Στη συνέχεια  παρατέθηκε γεύμα για

όλους τους μαθητές και τους καθηγητές

τους από το Δήμαρχο του χωριού και τη Δι-

ευθύντρια του γαλλικού σχολείου. Είναι

ενδιαφέρον οτι  έγινε πρόταση μόνο στο

ελληνικό σχολείο για μια μελλοντική συ-

νεργασία. Επισκέφθηκαν το φράγμα του

Serre Ponçon , που δημιούργησε μια τεχνη-

τή λίμνη πνίγοντας τρία χωριά και στο μου-

σείο παρακολούθησαν αναπαράσταση του

καταποντισμού των χωριών αυτών και τη

λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστα-

σίου, για το οποίο έγινε το φράγμα. 

Αγοράσαμε τη φημισμένη λεβάντα της

Προβηγκίας από την πανέμορφη μικρή πό-

λη Sisteron και τέλος επισκεφθήκαμε την

πρωτεύουσα του αρώματος Grasse και το

Mουσείο Παρασκευής Αρωμάτων. 

“Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι όλοι
οι μαθητές ήταν εξαιρετικοί και πολύ συ-
νεργάσιμοι και άφησαν τις καλύτερες
εντυπώσεις, όπου κι αν πήγαμε. Το ταξίδι
ήταν πολύ άρτια οργανωμένο και υλοποιή-
θηκε με μεγάλη ακρίβεια. Τα παιδιά ευχαρι-
στήθηκαν πολύ και  το ίδιο ισχύει και για
μας τους συνοδούς καθηγητές τους.
Ελπίζουμε στο μέλλον να οργανωθούν και
άλλα τέτοια ταξίδια που θα δώσουν στα
παιδιά μας την ευκαιρία να γνωρίσουν και
άλλα όμορφα μέρη και να ψυχαγωγηθούν
με την πλήρη έννοια του λέξης”, σημειώ-

νουν οι συντελεστές.

Οι συνοδοί καθηγητές:

Χ. Θεοχαρόπουλος, Π. Ρεντζεποπούλου

Δ. Καπόρη, Κ. Κούβελη 

FORCE SECURITY

Φύλαξη - Συνοδεία

Συναγερμοί - Κλειστά Κυκλώματα

Πατρόλ όλο το 24ωρο

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

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

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - βαψίματα, πάσης φύσεως 

μερεμέτια, εργασία ποιότητας, φιλικέ τιμές

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

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

Το 2ο  Γυμνάσιο Κορωπίου  στη Νότια Γαλλία!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Βάρη   22/04/2009   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. -  4455 -    
     –––––––––
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132030444
ΦΑΞ: 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωσης   τριάντα   [30] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου
αριθ. 25. 
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τρο-
ποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994,
2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003,
3200/2003,  3260/2004, 3320/2005 και 3584/2007.
2. Την 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].
3. Την 14/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής .
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του
Δήμου για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυ-
πικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΡΓΑΤΕΣ 20 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 8 μήνες
ΚΑΘ/ΤΑΣ προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 
[ΥΕ] 5 παρ. 2 του Ν.2527/97 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΕΡΓΑΤΕΣ 5 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 8 μήνες
ΚΗΠΩΝ προσόντα σύμφωνα με το άρθρο
[ΥΕ] 5 παρ. 2 του Ν.2527/97
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 8 μήνες
ΜΗΧ/ΤΩΝ Α. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
J.C.B. [ΔΕ] μηχανοδηγού χειριστού μηχανημάτων 

J.C.B. ομάδας Β τάξης Δ (ΠΔ 31/1990 Αρθ. 2 και 5)
Β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τεχνι-

κού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πο-
λυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση άδειας υπηρεσίας ό,τι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορη-
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπο-
λογισμό και εμπειρίας.

Γ. Ισχύουσα  άδεια ικανότητας οδηγού αυτ/των επαγγελματική ή ερασιτε-
χνική.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται
η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού – χειριστή της παρ. 1Α και
με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της
αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού
χειριστή με άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς εί-
τε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.   

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε
από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέ-
πεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ.
1Α  με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλα-
δή απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοι-
τήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυ-
τήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδα-
πής και αντίστοιχη εμπειρία τριών [3] ετών τουλάχιστον μετά την  από-
κτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή και άδειας οδήγησης
επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε
από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρό-
σληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1Α με απο-
λυτήριο τίτλο τουλάχιστον  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλ. απολυτήριο
τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου] ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κα-
τώτερης  Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970, ή απολυτήριο  τίτλο     Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-
στον έξι [6] μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδη-
γού-χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βά-
σει του Π.Δ. 22/1976 και στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας
για την αντιστοιχία της άδειας βάσει του Π.Δ. 31/90 με την αιτούμενη από
την ανακοίνωση.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΟΔΗΓΟΙ 3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 8 μήνες
ΑΠΟΡ/ΡΩΝ [ΔΕ] Α.:-Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων 

α]τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων 
ή β]εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
ή –Πτυχίου Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου [ΤΕΕ] ειδικότητας Μηχανών και Συστη-
μάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος  τίτλος:
-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
-Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότη-
τας Μηχανών αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας,δηλα-
δή:Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή
-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν.1346/1983 ή 
-άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,
αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται
η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγ-
γελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλά-
χιστον έξι[6] μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται
η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δη-
λαδή απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύ-
ναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απο-
λυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και
αντίστοιχη εμπειρία τριών [3] ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από
υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται
η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δη-
λαδή απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύ-
ναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απο-
λυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής  και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και
αντίστοιχη εμπειρία έξι [6] μηνών τουλάχιστον.

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 επιτρέ
πει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσω-

πικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα
ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό

όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

• Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε 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 προσό-
ντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί
ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρι-
κά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι
που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επι-
κουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμο-
λογούμενα κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
κ.λ.π.] 

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:
(1) Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιότητας] 
(2) Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός
εντοπιότητας].
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας.[χωρίς εντοπιότητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται
με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Χρόνος  Ανεργίας
α. Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000     
β. Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο 
τους δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50
Σημείωση: '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
εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλά-
χιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ.
1  άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω
προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να
λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Η συμμετο-
χή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑ-
ΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50.      
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο 50.
Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της
ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ.
1 άρθρο 9 Ν.3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30.
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50.

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση,
μόνο για την κατηγορία ΔΕ
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτ-
λου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10

5. Ηλικία.
α. Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών     
με αφετηρία υπολογισμού το 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    

6. Εμπειρία
α. Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30
β. Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη

ανά μήνα εμπειρίας 5 
Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανερ-
γίας) και αν, αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες
στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ού-
τω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• 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.
• Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο
πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οι-
κογένειας του [δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του
εαυτού του].
• Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και
τις  μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθέ-
να από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέ-
κνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
• Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτ-
λου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδι-
κασία και κατά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
• Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδι-
κότητες ως προσόν η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κα-
τάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα
κριτήρια, εκτός από το κριτήριο του τίτλου σπουδών [παρ. 12 άρθρο 21
Ν.2190/1994 όπως ισχύει].
• Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του
υποψήφιου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει
κώλυμα πρόσληψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης
και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών
από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την
επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην
πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε
περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος
δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, παραμέ-
νει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέ-
λευση ικανού χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι
αναρτηθούν μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια
στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η  διάρκεια της πραγματικής απα-
σχόλησης του προσλαμβανομένου. 

Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μη-
νης απασχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των
υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων
και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των
θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυ-
μα 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 επα-
ναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συ-
νολική 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 Άννα, τηλέφωνο επικοινωνίας
2132030443, 2132030406 εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχί-
ζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
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τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της εί-
ναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο
21 Ν.2190/1994).
Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρε-
ωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.
2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται
ο ακριβής βαθμός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε
κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή
με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται
και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

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

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να
προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξε-
τάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει
ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πι-
στοποίησης

ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμο-
λογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακρι-
βής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας,  πρέπει οι υποψήφιοι να συνυπο-
βάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βε-
βαίωση αυτή, λόγω καταστροφής  ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
-η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέ-
ρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
-η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης  κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης
της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βε-
βαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ‘’περί ισο-
δυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγ-
γελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής΄΄.

4.Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας, όπου απαιτείται:
Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. ΄Οταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
-Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
-Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να 
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.

2α.Οταν ζητείται εξιδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
-   Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρο-
νική διάρκεια  της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική
σύμβαση ή δελτία  παροχής  υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε
Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα
της [παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπει-
ρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημοσίου τομέα είτε η εμπειρία αυ-
τή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπει-
ρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται
στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ  απαιτείται
η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

4α. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δι-
κό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Τα-
μείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε
αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,
στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους
και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.
.  Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κα-
τά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργα-
σίας είναι υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να ανα-
φέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμι-
γώς κρατική  ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργα-
σίας είναι μη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να ανα-
φέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην
οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος
της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου  και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι

η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση ερ-
γασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρα-
κτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντί-
στοιχου δημοσίου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που απο-
κτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτό-
τυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. 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 τελεσί-
δικο 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 διαρκεί η στέρη-
ση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

6. 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 προκειμέ-
νου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του
[έναρξη και λήξη].

7. 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. 

8. 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.

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προ-
κειμένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.

10. 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).

11. Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
α] Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τεχνική ή μη Επαγγελματική Εκ-
παίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου της
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση Αλλοδαπής, Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματική Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσε-
ως [ΟΕΕΚ] –Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία Αθήνα και βεβαίωση για
την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εθνι-
κής παιδείας και Θρησκευμάτων σε  εικοσάβαθμη κλίμακα.
β] Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση , βεβαίωση ισοτιμίας από τη
Δ/νση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε]
της Κ.Υ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κα-
τά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
12. 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 Κοινότη-
τα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται

από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρα-
σμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο
του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που
εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί
από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητι-
κά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη
από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακρι-
βή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή
δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης 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 ερ-
μηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται
η γνώση της ξένης γλώσσας,  τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά φωτο-
αντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επι-
κυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμι-

μους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή
επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγρά-
φου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επι-
κυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ. 4
ν. 1599/1986.
β) Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια
της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές
ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδει-
ες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντι-
γράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο
δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύ-
ρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή
συμβολαιογράφο.

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

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε δι-
οικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοι-
κητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνο-
νται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από
δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βε-
βαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε
αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4
του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγρα-
φα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που
έχει στα χέρια του. 

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και
όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δη-
μοσιευθεί 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, συντασσομένου κατ' άρ-
θρο 21 § 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οι-
κείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου
από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν
ένσταση στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει με-
τά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή  τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου στο δη-
μόσιο ταμείο σαράντα  ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : ΤΥ 16/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση Ηλεκτρικών 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ εγκαταστάσεων Δημοτικών Δ/ΝΣΗ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κτιρίων

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠ: 37.100,00€ πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αριθμ. Πρωτ.: 7736/07-05-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

μού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.100,00€ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και

Ν.3463/06 και Ν.3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21η Μαΐου

2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την

10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.855,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
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Σεμινάρια 

τεχνολογίας 

τροφίμων

Η Νομαρχία και η Διεύ-

θυνση Γεωργίας Ανατολι-

κής Αττικής  (Τμήμα

Αγροτικής Οικιακής Οικο-

νομίας) διοργανώνουν

σεμινάρια βραχείας εκ-

παίδευσης στην Τεχνολο-

γία Τροφίμων στην αίθου-

σα του Εκπολιτιστικού

Συλλόγου Αγίας Μαρίνας

Παιανίας σύμφωνα με το

παρακάτω πρόγραμμα:

13/5/09, 09-12πμ. με θέ-

μα: «Μεταποίηση φρού-
των με ζάχαρη (μαρμελά-
δες, κονφιτούρες)» με

ομιλητή την Αγάπη Νικο-

λοπούλου.

20/5/09 09-12πμ. με θέμα:

«Μεταποίηση φρούτων
με ζάχαρη. Παρασκευά-
σματα με βάση την φρά-
ουλα» με την ίδια ομιλή-

τρια.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες μπορείτε να κα-

λείτε στο 2106032986

δρυάδες 2009 
συμπόσιο τέχνης

Tα “ρω” του νερού

και της τέχνης 

λίμνη Ν. Πλαστήρα 

8-19 Ιουλίου 2009

Κατασκήνωση, Εργα-

στήρια Θεάτρου, Μουσι-

κής, Θεατρικού Παιχνι-

διού 

Πολλά και σημαντικά τα

ονόματα που θα διδά-

ξουν, αλλά και πολλά

που θα   μιλήσουν.

•  Εκθέσεις με θέμα ‘‘νε-

ρό και τέχνη’’ ζωγραφι-

κής, φωτογραφίας, βι-

βλίου καθώς και τοπι-

κών εκδόσεων – Ελεύ-

θερη συμμετοχή  8 – 19

Ιούλη

• Μουσικές βραδιές 

• Αφιερώματα - βραδιές

ποίησης - ξεναγήσεις -

λογοτεχνικές βραδιές

και πολλά πολλά άλλα.

Φροντίστε να βρεθείτε

κοντά τους.

Πληροφορίες 

κιν.:  6974 958683,    

τηλ. :  24410 23025

www.theatrokar.gr

theatrokar@yahoo.gr
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Βρήκε αποδέκτες η πρότασή μας στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Συνεχίζουμε τη δημοσίευση αποδοχής της πρότασής μας προς το Ασκληπιείο, αφού συ-

νεχώς έρχονται και νέες υποστηρίξεις στην ιδεά.

Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο μας, πρόταση προς το Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο για μια επιστημονική ημερίδα που θα ερευνούσε και θα παρουσίαζε περιπτώσεις

ασθενών. Όχι όμως οποιονδήποτε ασθενών, ξεχωριστών ασθενών που προέκυψαν σακα-

τεμένοι από τις συγκρούσεις στην Κύπρο το 1964-67 και το 1974. Σακατεμένοι από τις

βόμβες ναπάλμ και τα αέρια που έριχναν οι Τούρκοι.

Στην πρωτοβουλία μας αυτή υπήρξε άμεση ανταπόκριση από εκπροσώπους των Δήμων που ευ-

αισθητοποιήθηκαν και μας απέστειλαν τη συμμετοχή τους επιστολικά και τηλεφωνικά.

Στο προηγούμενο φύλλο δημοσιεύαμε επιστολές του Δημάρχου Κερατέας, του δημάρ-

χου Κρωπίας και της δημοτικής συμβούλου Βούλας Νανάς Καραγιάν.

Σήμερα δημοσιεύουμε επιστολές και νέων εκπροσώπων φορέων που ανταποκρίθηκαν.

Σύλλογος Απανταχού Σουλιωτών

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κύριοι,

Με αφορμή το δημοσίευμα στην έγκριτη εφημερίδα

σας, για τη διοργάνωση μιας Επιστημονικής Ημερίδας

από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, που θα ερευ-

νήσει και θα παρουσιάσει τις περιπτώσεις κάποιων ξε-

χωριστών ασθενών, που απασχολούν για αρκετά χρό-

νια εκείνα τα παλικάρια της Ελλάδας, που έδωσαν

αγόγγυστα το «Παρών» στο κάλεσμα της Πατρίδας

στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου πριν από λίγες δε-

καετίες, έπειτα από πρόταση για την ημερίδα του συ-

νεργάτη σας δημοσιογράφου και συγγραφέα κ. Γρηγό-

ρη Ρώντα, ο Σύλλογος των Απανταχού Σουλιωτών που

έχω την τιμή να εκπροσωπώ, αισθάνεται την ανάγκη να

δηλώσει την αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση

στη προσπάθεια αυτή, με την ευχή και ελπίδα της απο-

δοχής και πραγματοποίησης από τους αρμόδιους φο-

ρείς, της εν λόγω Ημερίδας, για να μην καταντήσει μό-

νιμη παροιμία το ότι, «η Εθνική αδιαφορία και αναλγη-

σία, για κάθε προσφορά προς την Πατρίδα, είναι ίδιον

του Ελλήνων».

Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία και σας παρο-

τρύνουμε να αγρυπνείτε πάντα στις επάλξεις, για κάθε

μορφής έπαινο και αναγνώριση προσφοράς προς την

Πατρίδα από τα στρατευμένα παιδιά της και γενικότε-

ρα από κάθε Έλληνα.

Σούλι Μάιος 2009    

Με τιμή

Για το Σύλλογο Απανταχού Σουλιωτών

Δημήτριος Κ. Μπότσαρης

Δ
ιαβάζοντας το δημοσίευμα της ΕΒΔΟΜΗΣ (άρθρο
του Γρ. Ρώντα) της 25.4.09, διαπίστωσα για άλλη
μια φορά, την αδιαφορία της πολιτείας απέναντι

στους επιζώντες ήρωες του Εθνους μας, που ταλανίζο-
νται χρόνια από αυτές τις καρκινογενείς ασθένειες, απο-
κτώντας τες ταγμένοι στο καθήκον της πατρίδας γιατί εί-
χανε εθνική συνείδηση ώστε να «φυλάξουν Θερμοπύ-
λες» το 1964-67 και 1974 στην Κύπρο.
Το λιγότερο που θα ήθελα να κάνω αυτή τη χρονική στιγ-
μή είναι, η συμπαράστασή μου στην Ημερίδα έρευνας και
ενημέρωσης, που προτείνετε από συλλόγους και άλλους
φορείς να πραγματοποιηθεί στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Βούλας και να συγχαρώ από καρδιάς τους διοργανωτές

της προσπάθειας αυτής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ  

Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατ. Αττικής

Πολιτευτής Περιφέρειας ΛΑ.Ο.Σ.

Προς Διοικητή Ασκληπιείου Βούλας

Αγαπητέ κ. Διοικητά

Ενημερώθηκα πρόσφατα από την τοπική εφημερίδα

«ΕΒΔΟΜΗ» για την πρόταση του φίλου Γρηγόρη Ρώντα,

να διοργανωθεί στο Νοσοκομείο σας ημερίδα με θέμα

την εκδήλωση ιδιαίτερων ασθενιών που παρουσιάσθηκαν

στην Κύπρο το 1964-67 και το 1974.

Θέλω να εκφράσω την προσωπική μου υποστήριξη στην

παραπάνω πρόταση. 

Η ημερίδα αυτή, είναι σημαντική για δύο λόγους. Αφ’

ενός γιατί θα φέρει στο φως, τις επιπτώσεις των σύγ-

χρονων όπλων ακόμα και στον άμαχο πληθυσμό και αφ’

ετέρου, γιατί είναι χρέος όλων μας να τιμούμε αυτούς

που έδωσαν τη ζωή τους για την υπόθεση της Ειρήνης

και την υπεράσπιση της πατρίδας μας. 

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια. 

Π. Καπετανέας

Δήμαρχος Βάρης Κυρία Διευθύντρια,

Στο φύλλο της εφημερίδας

σας υπ΄αριθ.580 της

25/4/2009 και στην σελίδα 11

δημοσιεύετε μία πρόταση

του κ. Γρηγόρη Ρώντα, προς

το Ασκληπιείο Βούλας για

την διοργάνωση επιστημονι-

κής ημερίδας, για ασθένειες

πού προέρχονται από πολεμι-

κές επιχειρήσεις.  

Επιθυμώ, πρώτον, να συγχα-

ρώ τον γράφοντα πού είχε

αυτή την ιδέα και εσάς πού

την προωθήσατε μέσω της

εφημερίδας σας.    

Η προσπάθεια αυτή και παρό-

μοιες άλλες, καταδεικνύουν,

στην σημερινή κοινωνία που

ζούμε, ότι υπάρχουν συνάν-

θρωποι μας που έχουν αρκε-

τή ευαισθησία στα θέματα

αυτά και εμείς πρέπει να στη-

ρίζουμε τις προσπάθειες αυ-

τές με όλες μας τις δυνάμεις

που διαθέτουμε.

Έχω δε την απόλυτη πεποί-

θηση ότι ο Διοικητής του

Ασκληπιείου κ. Ηρακλής Κα-

ραγεώργος θα υλοποιήσει

την ιδέα αυτή και θα οργανώ-

σει την ημερίδα με τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο.  

Προσωπικά είμαι στο πλευρό

τους, για κάθε δυνατή βοή-

θεια, που τυχόν θα μου ζητη-

θεί.

Με τιμή      

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤ .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προς την Εφημερίδα “ΕΒΔΟΜΗ”

Διαβάζοντας στην έγκυρη εφημερίδα σας το άρθρο του Γρηγόρη Ρώντα με τίτλο

«Πρόταση προς το Ασκληπιείο» σας δηλώνω ότι:

Υιοθετώ πλήρως τις απόψεις του αρθρογράφου σας και προσυπογράφω την πρότασή

του προς τον Διοικητή του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, για την διοργάνωση ημε-

ρίδας με θέμα την παρουσίαση των βαρύτατων τραυματισμών και κυρίως των ανίατων

ασθενειών που απεκόμισαν οι αγωνιστές μας στην Κύπρο το 1964-67 και κυρίως το

1974 από την παρουσία τους στο πεδίο της Τιμής.

Με ανάμεικτα συναισθήματα συγκίνησης και ικανοποίησης, τάσσομαι στη διάθεσή

σας-και στη διάθεση του καταξιωμένου Διοικητή του Ασκληπιείου, Ηρακλή Καραγε-

ώργου-για κάθε βοήθεια και υποστηρίζω ολόψυχα κάθε ενέργεια με την οποία απο-

δίδεται τιμή σε όσους πολέμησαν για την Πατρίδα μας.

Μαρία Σίνα Δημοτική Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Μουσικό Βραβείο

μνήμης 

του μουσικοσυνθέτη 

Μάριου Τόκα 
Η Νομαρχία θα απονείμει για δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά, με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου, το Μουσικό Βραβείο στην μνήμη του

μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα στον μαθητή της Γ’

τάξης του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης που θα

συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία.

“Με το βραβείο αυτό”, τόνισε στην εισήγησή του ο

Νομάρχης Ανατ. Αττικής Λ. Κουρής, “τιμούμε την

μνήμη ενός ξεχωριστού συνθέτη που επί δεκαε-

τίες προσέφερε στον πολιτισμό της Ελλάδας αλλά

και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κύπρου”.

από τη Νομαρχία
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Το Τμήμα Μηχανικών

Χωροταξίας, Πολεοδο-

μίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης της Πολυ-

τεχνικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας διοργανώνει από

τις 24 έως τις 27 του

μηνός Σεπτεμβρίου

του 2009 το 2ο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο Πολεο-

δομίας & Χωροταξίας.

Το συνέδριο θα λάβει χώ-

ρα στο campus του πανε-

πιστημίου, που βρίσκεται

στο Πεδίο του Άρεως της

πρωτεύουσας του νομού

Μαγνησίας, στην όμορφη

πόλη του Βόλου.

Στο συνέδριο μεταξύ άλ-

λων διεθνούς κύρους

επιστημόνων της πολεο-

δομίας, θα συμμετάσχει

και ο συντοπίτης μας Δρ.

Σπύρος Παραλίκης, πρώ-

ην υποψήφιος δημοτικός

σύμβουλος του συνδυα-

σμού Δ.Α.Δ.Α.- Αποστο-

λάτος. Το επιστημονικό

του πόνημα εντάσσεται

στην ενότητα της Ιστο-

ρίας της Πόλης και της

Πολεοδομίας με θέμα:

«Η οικιστική δράση του
Μητροπολίτη Φλωρίνης
Βασιλείου στη μεσοπο-
λεμική Αθήνα». 

Για όσους ενδιαφέρο-

νται η ηλεκτρονική διεύ-

θυνση του συνεδρίου εί-

ναι www.prd2.prd.uth.gr     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνη 5/5/2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας τ.κ.

153 51, Παλλήνη

Πληροφ.: Ν. Πασχαλινός

Τηλ.: 6668612 - 6666059

fax: 6667870

Αρ. Πρωτ.: 5600

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αττικής

προκηρύσσει διαγωνισμό μελέτης

για την εκτέλεση του έργου

“Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέ-

της” προϋπολογισμού 141.862,04

€.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημο-

τικό κατάστημα του Δήμου Παλ-

λήνης, την 26/5/2009 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα

υποβολής προσφορών ενειαίο

ποσοστόέκπτωσης σύμφωνα με

το άρθρο 4 της παραγράφου 4α

του Ν. 1418/84, και του άρθρου 6

του Π.Δ. 609/85, σε έντυπο οικο-

νομικής προσφοράς της Τεχνικής

Υπηρεσίας. 

Στη δημοπρασία για υποβολή

προσφορών γίνονται δεκτές οι

εργολήπτες που ανήκουν στην

Α2 τάξη για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 2.315,00 ΕΥΡΩ

και ισχύ τουλάχιστον για έξη μή-

νες. Ο χρόνος ισύς των προσφο-

ρών είναι για 6 μήνες. Το έργο

χρηματοδοτείται από το πρό-

γραμμα ΣΑΤΑ στο ποσό

82.198,02€ και ίδιους πόρους.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έρ-

γου είναι τέσσερις (4) μήνες και

αρχίζει από την υπογραφή της

σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος

Σπ. Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θρακ/νες: 5-5-2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2166

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αριστοτέλους τ.κ. 136 76 Θρακομακεδόνες

Τηλ.: 210-2431668 - 2432300

fax: 210-2433256

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

1. Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με

κριτήριο αξιολόγησης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά,

προϋπολογισμού 44.839,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την

ανάδειξη εργολάβου του έργου με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ-

ΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νο-

μοθεσία: την υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

(ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν.3463/06, τον Ν.2286/95, τις υπ’ αρθιμ. Π1/7145/02 και

Π1/7146/02 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ.

2/45564/0026/01 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η του μηνός Μαΐου 2009 ημέρα Τρίτη και

με ώρα έναρξης την 9:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της

αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Θρακομακεδόνων.

3. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Θρακο-

μαδεδόνων.

4. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε (ποσοστό

5% επί του προϋπολογισμού) 1.884,00€.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης

από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας

του Δήμου Θρακομακεδόνων (υπεύθυνος υπάλληλος: κος Λιναρδάκης

Κωνσταντίνος, τηλ. 210-2433855) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το κόστος παραλαβής των τευχών είναι 30€.

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ψαλλίδας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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Με αφορμή την Ημέρα της Ευ-

ρώπης ο ευρωβουλευτής της

ΝΔ, κ. Γιάννης Γκλαβάκης, έκα-

νε την ακόλουθη δήλωση: "Φέ-

τος η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτε-

ρη σημασία καθώς οι λαοί της

Ευρώπης δοκιμάζονται έντονα

από την οικονομική κρίση. Στις

9 Μαΐου 1950, ο Υπουργός

Εξωτερικών της Γαλλίας Ρο-

μπέρ Σουμάν, εκφώνησε την

περίφημη διακήρυξή του με

την οποία έθεσε τον θεμέλιο

λίθο του οικοδομήματος που

γνωρίζουμε σήμερα ως Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Τα πάντα άρχισαν εκείνη την

ημέρα και για το λόγο αυτό το

1985 στη συνάντηση κορυφής

των ηγετών της ΕΕ στο Μιλά-

νο, αποφασίστηκε να εορτάζε-

ται η 9η Μαΐου ως “Ημέρα της

Ευρώπης”. Κάθε χώρα που επι-

λέγει δημοκρατικά να προσχω-

ρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

προσυπογράφει τις θεμελιώ-

δεις αξίες της- της ειρήνης και

της αλληλεγγύης- οι οποίες

εκφράζονται μέσω της οικονο-

μικής και κοινωνικής ανάπτυ-

ξης δίνοντας ολοένα και περισ-

σότερο έμφαση στην περιβαλ-

λοντικές πτυχές της ανάπτυ-

ξης.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της

Ευρώπης δεν θα επιτευχθεί

από τη μέρα στην άλλη. Το έρ-

γο που άρχισε αμέσως μετά

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλε-

μο δεν έχει ακόμη ολοκληρω-

θεί και οι ελλείψεις και οι ατέ-

λειες είναι ακόμη πολλές.

Χρειάζεται μακρόχρονος σχε-

διασμός, ισχυρή βούληση και

διάθεση συμβιβασμών από

όλους μας. Η σημερινή φιλοδο-

ξία είναι εντελώς διαφορετική:

να οικοδομηθεί μια Ευρώπη

που σέβεται την ελευθερία και

την ταυτότητα όλων των αν-

θρώπων που την απαρτίζουν.

Για το λόγο αυτό η συμμετοχή

όλων μας στις ευρωεκλογές

της 7ης Ιουνίου θα δώσει μια

νέα, δυναμική ώθηση, στην πο-

ρεία της ευρωπαϊκής ολοκλή-

ρωσης".

Γιάννης Γκλαβάκης
Ευρωβουλευτής της ΝΔ

9 Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλαιά Φώκαια: 9-4-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 1370
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2291038809 - FAX: 2291036260                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαια Ατ-
τικής.

Έχοντας υπόψη:
Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπλη-

ρώσεις 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 ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/379/18058/8.9.2008 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ

Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ. αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ «Αναστολή διορισμών

και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006) όπως ισχύει.

Την υπ’ αριθμ 56853/08/20.3.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών των υπηρεσιών ναυαγοσωστών για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική πε-
ρίοδο.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΔΕ Ναυαγοσωστών Ένας (1) Όπως περιγράφονται Τέσσερις 

παρακάτω. μήνες(4)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κύρια προσόντα:
Ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.
Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει
του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.(Π.Δ. 23/2000).
Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή αλλοδαπής. Αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας του-
λάχιστον έξι (6) μηνών.

 Επικουρικά προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από  υποψή-
φιους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυ-
τήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου ), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, τηρουμένων
των υπό στοιχείο (1) και (2) κύριων προσόντων.
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψή-
φιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη
από υποψήφιους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής
εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισο-
δύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απο-
λυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και χωρίς
εμπειρία, τηρουμένων των υπό στοιχεία (1) και (2) κύριων προσόντων..

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.
2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέ-
λεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους
έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4
παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ:
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του
βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την ίδια εντο-
πιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες
τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας  προσλαμβάνονται υπο-
ψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης
μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. (α΄ βαθμός εντοπιότητας).  Των
υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής. (β΄ βαθμός εντοπιότητας)
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (χωρίς εντοπιότητα)

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Χρόνος  Ανεργίας
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους 

δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σημείωση: ‘Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μή-

νες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αι-

τήσεων και προς τα πίσω. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακο-

λούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και εκείνων

του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που

εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον

χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1 άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας

λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα

ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει

μέρος σε διαδικασία  πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

Η συμμετοχή στα προγράμματα 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 οικο-
γένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ.1 άρθρο 9
Ν.3051/2002).
2. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται
από την ανακοίνωση, μόνο για την κατηγορία ΔΕ.
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπου-
δών  με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με  τον αριθμό 10.

5. 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

6. Εμπειρία (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απαιτείται ως προσόν από την ανακοί-
νωση).
α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30
β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη

ανά μήνα εμπειρίας 5

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις πε-

ρισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συμπίπτουν,

αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων  πο-

λύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

l Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων,

αποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

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

λύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογε-

νείας του (δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού

του).

l Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις

μονάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα

δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολο-

γία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. 

l Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δη-

μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή

με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλή-

ρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υπο-

ψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποί-

ες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες  ως

προσόν  η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των

εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το  κρι-

τήριο του τίτλου σπουδών (παρ.12 άρθρο 21 Ν.2190/1994, όπως ισχύει).

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

φίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρό-

σληψης, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω.

Οι πίνακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέ-

ρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επομένη της ανάρτησης των

πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχί-

ζει 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 γί-

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

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

σεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προ-

σλαμβανομένου.

Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης

απασχόλησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που

προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαι-

τούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προ-

σέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν.

3260/2004).

Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμ-

βάσεις, 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 επαναπροκήρυ-

ξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρ-

κεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρ-

θρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας, οδός Λ. Σουνίου και Αγ. Γεωργίου, και ειδικότερα στα γραφεία

προσωπικού (κος Πίρκολος Μάρκος) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρ-

χίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπι-

κές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο

ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή

της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρo

21 Ν.2190/1994)

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους της κατηγορίας
ΔΕ).  Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή
με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαί-
ωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολο-

γίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση

που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπό-

σπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει: Δίπλωμα Επαγγελματικής

Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση

του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέ-

ρος των εξετάσεων πιστοποίησης 

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

θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκε-

κριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.  

3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο  της ειδικότητας (όπου απαιτείται), 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρ-
κεια της ασφάλισής του.

2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφί-
ου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το
είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ.,
ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φο-
ρείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί
πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχο-
ληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φο-
ρέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

Όταν η εμπειρία  έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά πε-
ρίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργα-
ζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο-
χρεωτική:

l Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
l  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρα-
τική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργα-
ζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη
υποχρεωτική:

l Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
l Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νομικού προσώπου και
l Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφά-
λιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημό-
σιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε
στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμέ-
να αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποι-
αδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε-
σία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί
με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης πε-
ρίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδί-
κης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απα-
σχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
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3ήμερη “Αιγαιοπελαγίτικη Εξε-

ρεύνηση” με το κρουαζιερό-

πλοιο ‘The Aegean Pearl’, για

ροταριανούς και φίλους οργα-

νώνει ο Ροταριανός Ομιλος

Βούλα - Πανόραμα, που θα ξε-

κινήσει από τον Πειραιά την

Παρασκευή, 29 Μαίου, 11.00

ώρα για  

ΜΥΚΟΝΟ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ /

ΕΦΕΣΣΟ, ΠΑΤΜΟ,  ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 

Το κόστος της συμμετοχής κατ’

άτομον, για εξωτερική καμπίνα,

κατόπιν ευγενούς προσφοράς της

εταιρείας LOUIS HELLENIC

CRUISES, ανέρχεται στο ποσό

των 260 €, συμπεριλαμβανομέ-

νων των λιμενικών και λοιπών

εξόδων, της πλήρους διατροφής

και του προγράμματος της ψυχα-

γωγίας στο κρουαζιερόπλοιο. Το

αντίστοιχο κόστος συμμετοχής

κατ’ άτομον για εσωτερική καμπί-

να, ανέρχεται στο ποσό των 230

€.

Παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών δω-

ρεάν, (πληρώνουν μόνο την αξία

των λιμενικών και λοιπών εξόδων

που ανέρχονται στο ποσό των 54

€) εφόσον μοιράζονται την ίδια

καμπίνα με δύο ενήλικες.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται

τα φιλοδωρήματα, οι προαιρετι-

κές εκδρομές και η κατανάλωση

ποτών και αναψυκτικών.

Απαραίτητη η ύπαρξη διαβατηρί-

ου σε ισχύ ή ταυτότητας νέου τύ-

που με λατινικούς χαρακτήρες.

Δηλώσεις το αργότερο μέχρι την

20η Μαΐου. Τηλ. 210-8125580 

3ήμερη “Αιγαιοπελα-

γίτικη Εξερεύνηση” 

2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει
κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απα-
σχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και
λήξη).

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος
προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
κάρτας ανεργίας.

Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγ-
γελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέ-
ρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρό-
γραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης
του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημε-
ρομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.  
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της οικογε-

νειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστο-
ποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν.
3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από
αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα ( απόφαση Ολομέλειας
Α.Σ.Ε.Π Της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμ-
βάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του
ενός γονέα (αρθρ.6, παρ.3 ν.3454/2006).

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: 
α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση,
βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου  Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων και  για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής,
πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγ-
γελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  - Εθνικής Αντιστάσεως
41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμό-
δια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσά-
βαθμη   κλίμακα.
β) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από τη Διεύ-
θυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ.
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά  τόπους
Δ/νσεις Β/θμιας  Εκπαίδευσης  της ημεδαπής.

12.  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 εντο-
πιότητας,   όπως   ορίζεται   στο   κεφάλαιο   Β΄  του   παρόντος,  απαιτείται  η 
υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο
4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ:
α) Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
προκήρυξη  πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη-
νική    γλώσσα. 
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρω-
τοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρω-
τότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδω-
σε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκο-
μίζονται σε φωτοτυπία  μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυ-
ρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγρά-
φων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επι-
κυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρ-
χές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφραση τους γί-
νεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή
το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμη-
νέα βάσει του ν148/26-12-1913/1-2-1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του συμβουλίου της Επικρατείας, προ-
κειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξέ-
νης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί,
υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρω-
τότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρω-
τότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού
φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποί-
ας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ.4
ν.1599/1986.

Της ημεδαπής:
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνι-
κής έννομης τάξης προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες –πιστοποιητικά – βε-
βαιώσεις κ.λ.π), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο-
τύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρω-
τότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδω-
σε το πρωτότυπο). 
Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβο-
λαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζη-
τούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει
ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύ-
πων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική
αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που
συνοδεύονται από την κατά την παρ.5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και παρ.4 του
άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βε-
βαιώνει  την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοί-
κηση, όπως τα πρωτότυπα.
Β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες
αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών
εργοδοτών κ.λ.π) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ.4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφε-
ρόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγρα-
φα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ε΄.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε
δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδί-
δονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της οικείας υπη-
ρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή  κοινοτικού καταστήμα-
τος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου
κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπη-
ρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλ-
λήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστά-
σεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πά-
ροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο τα-
μείο σαράντα ευρώ (40) €.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ Θ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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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, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5  7.00μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr

ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

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

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Μαΐου

στις 7μ.μ. με 13 θέματα στην Ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Εκμετάλλευση του χώρου Αλυκών Αναβύσσου.

2. Προβλήματα επαγγελματοβιοτεχνών. 
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Είναι γνωστό ότι η παιδική ηλικία αποτελεί  καθοριστικό στά-

διο στη ζωή του ανθρώπου.  Σε αυτό το στάδιο, πέραν από τη

σωματική ανάπτυξη, επιτελείται παράλληλα και η πνευματική

ανάπτυξη του ανθρώπου. Αξίζει να πούμε ότι μέχρι την ηλι-

κία των 2 ετών πραγματοποιείται το 75% της ανάπτυξης του

εγκεφάλου, οπότε και συμπληρώνεται ο αριθμός των εγκε-

φαλικών κυττάρων, γεγονός που πιστοποιείται και από τον

αυξανόμενο έλεγχο που ασκεί το παιδί στο μυϊκό του σύστη-

μα, όπως και στο συντονισμό  των κινήσεών του. Τελικά, ο

εγκέφαλος αποκτά το πλήρες μέγεθος μέχρι την ηλικία των

5 ετών, ενώ η ωρίμαση  του εγκεφάλου συνεχίζεται και κατά

τη διάρκεια της εφηβείας.

Τα παιδιά σήμερα, δεν λαμβάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για τη σω-

στή ανάπτυξή τους. Η υιοθέτηση του δυτικού τρόπου ζωής

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης γρήγορου

φαγητού, που τις περισσότερες φορές είναι πλούσιο σε ενέρ-

γεια και φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Το πρόβλημα, λοιπόν,

δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στην ποσότητα των τροφί-

μων που καταναλώνουν τα παιδιά αλλά και στη διατροφική

τους αξία/ποιότητα. 

Μέσα από μεγάλο αριθμό ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τε-

λευταία χρόνια, η διατροφή φαίνεται να αποτελεί ένα από τους

σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και ωρίμασης του

εγκεφάλου τόσο στη βρεφική όσο και στην παιδική ηλικία.

Τα θρεπτικά συστατικά, τα οποία θεωρούνται σημαντικά για

τον εγκέφαλο, είναι συγκεκριμένα το ΑLA (α-λινολενικό
οξύ), το ΕPΑ (εικοσιπεντανοϊκό οξύ), το DHA (δοκοσαεξα-
νοϊκό οξύ), οι πρωτεΐνες, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β,
ανόργανα συστατικά, όπως ο σίδηρος, το ιώδιο, και ο ψευ-
δάργυρος. Ορισμένα από αυτά είναι σημαντικά δομικά στοι-

χεία των εγκεφαλικών κυττάρων και είναι απαραίτητα για

τους συνδέσμους μεταξύ των κυττάρων, ενώ άλλα παίζουν

ρόλο στη μεταβίβαση πληροφοριών μέσω των κυττάρων.

DHA (δοκοσαεξανοϊκό οξύ), ΕPΑ (εικοσιπεντανοϊκό οξύ)

και ΑLA (α-λινολενικό οξύ.

Το DHA, το ΕPΑ και το ΑLA είναι σπουδαία δομικά συστατικά

του εγκεφάλου. 

In vivo μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρό-

νια, έχουν δείξει ότι η πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων βελτιώνει

τη μνήμη και τη διάθεση, αυξάνει την ικανότητα συγκέντρω-

σης και επεξεργασίας πληροφοριών και προσφέρει μεγαλύτε-

ρη ενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό.  Οι επιδράσεις αυτές

φαίνεται να είναι μεγαλύτερες στα παιδιά. Πολλοί ερευνητές

πιστεύουν ότι η πρόσληψη των λιπαρών αυτών οξέων κατά τη

διάρκεια της προσχολικής και σχολικής ηλικίας πιθανόν να έχει

ευεργετικό ρόλο στην πρόληψη της  υπερκινητικής συμπεριφο-

ράς, της απόσπασης της προσοχής  και της ενίσχυσης της ικα-

νότητας μάθησης καθώς και της μνήμης. 

Πηγές πλούσιες σε ALA είναι το λινέλαιο, το κραμβέλαιο , το
σογιέλαιο. Τα λιπαρά ψάρια (σκουμπρί, κολιός, σαρδέλα, σο-
λομός, ρέγκα, τόνος), τα καρύδια, η σόγια και η αντράκλα
είναι σημαντικές πηγές EPA και DHA. Τα EPA και DHA βρί-
σκονται επίσης και στο μητρικό γάλα.

Πρωτεΐνη ως πηγή ενέργειας

Η πρωτεΐνη ως πηγή ενέργειας από μόνη της ή σε συνδυασμό

με άλλα μικροθρεπτικά συστατικά βοηθά την νοητική ανάπτυ-

ξη σε μεγαλύτερο βαθμό των βρεφών και των νεαρών παι-

διών και σε μικρότερο βαθμό των μεγαλύτερων παιδιών. Σε

μελέτη που έγινε στην Ινδονησία  σε παιδιά 12 και 18 μηνών

δόθηκαν συμπληρώματα πρωτεΐνης και μετά από συστηματι-

κή λήψη αυτών για ένα χρόνο τα συμπεράσματα που εξή-

χθησαν ήταν τα εξής: τα παιδιά που ήταν 12 μηνών και έλα-

βαν το συμπλήρωμα Ε περπάτησαν πιο νωρίς, είχαν πιο ώρι-

μη κοινωνική συμπεριφορά και καλύτερη διανοητική ανά-

πτυξη. Ανάλογα αποτελέσματα εξήχθησαν και για τα παιδιά

που ήταν 18 μηνών. Η πρωτεΐνη λοιπόν είναι σημαντική πηγή

ενέργειας για τον εγκέφαλο ειδικότερα όταν συνδυάζεται με

άλλα μικροθρεπτικά συστατικά. 

Οι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας οι οποίες θα πρέπει

οπωσδήποτε να αποτελούν μέρος του παιδικού διαιτολογίου

βρίσκονται κυρίως στο κρέας, το ψάρι, το αβγό και τα γαλα-

κτοκομικά προϊόντα.

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες θεωρούνται

υπεύθυνες για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, είναι η Β1, η Β6,

η Β12 και το φυλλικό οξύ. Είναι απαραίτητες για την παρα-

γωγή και τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών και συμμετέ-

χουν στην ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα κατά τη διάρκεια

της εγκυμοσύνης. Επίσης, οι βιταμίνες αυτές επιδρούν στο

μεταβολισμό κάποιων ορμονών, όπως η σεροτονίνη και η ντο-

παμίνη, ενώ μετατρέπουν τα διάφορα θρεπτικά συστατικά σε

ενέργεια στον εγκέφαλο. 

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι κυ-
ρίως το κρέας, το συκώτι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα
όσπρια, το άπαχο γάλα, το γιαούρτι,  τα δημητριακά ολικής
αλέσεως, οι ξηροί καρποί.  Το φυλλικό οξύ βρίσκεται και στα
φρούτα. 

Σίδηρος

Ο σίδηρος πέραν της συμμετοχής του στη σύνθεση της αιμο-

σφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων, χρησιμοποιείται και

για τη σύνθεση των νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου και ει-

δικότερα αυτών που ρυθμίζουν την ικανότητα προσοχής.

Έτσι η έλλειψη σιδήρου προκαλεί διαταραχές στην προσοχή,

στη μνήμη και στη

συμπεριφορά, ενώ

συνδέεται στενά με χαμηλότερους δείκτες νοητικής εξέλιξης

(δείκτες νοημοσύνης). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο

Μεξικό σε παιδιά 8 έως 10 ετών που έπασχαν από ανεπάρ-

κεια σιδήρου, διαπιστώθηκε ότι μετά από τη λήψη συμπληρώ-

ματος  για κάποιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε σημαντικά η

συγκέντρωση και βελτιώθηκε η μνήμη τους

Οι καλύτερες πηγές σιδήρου είναι τα ζωικά προϊόντα, όπως
το συκώτι, το κρέας και τα τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο,
διότι σε αυτές τις τροφές ο σίδηρος απορροφάται από τον
οργανισμό κατά ένα ποσοστό της τάξης του 30-40%.  Τον
βρίσκουμε όμως και στα φυτικά προϊόντα, όπως τα φασόλια,
οι φακές και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, με πολύ λιγό-
τερη απορρόφηση από τον οργανισμό. Η βιταμίνη C, που
υπάρχει άφθονη στα φρούτα, συμβάλλει στην απορρόφηση
του σιδήρου.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος αποτελεί ένα από τα σπουδαία ανόργανα συ-

στατικά, τα οποία λαμβάνουν μέρος στην παραγωγή νευρο-

διαβιβαστών που ρυθμίζουν ποικίλες λειτουργίες, όπως   αυ-

τές της ομιλίας, της ακοής, της συγκέντρωσης, της γνωσια-

κής ανάπτυξης κ.τ.λ. Έκπληξη προκαλούν τα ευρήματα πρό-

σφατων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία, ακόμα και μια ορια-

κή ανεπάρκεια ψευδαργύρου ενδέχεται να κλονίσει έστω και

αμυδρά τη λειτουργία του εγκεφάλου συμπεριλαμβανομένου

και του πεδίου της μνήμης.

Οι καλύτερες πηγές ψευδαργύρου είναι τα θαλασσινά (π.χ.
στρείδια) και το σκούρο κρέας της γαλοπούλας και σε μι-
κρότερο βαθμό τα όσπρια και τα δημητριακά, καθώς οι φυτι-
κές ίνες που περιέχουν, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα
για την απορρόφηση του ψευδαργύρου.

Ιώδιο
Το ιώδιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή των ορμονών

του θυρεοειδούς, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ομαλή

ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου, μπορούμε να κατα-

νοήσουμε ότι το ιώδιο είναι ένα μικροθρεπτικό συστατικό πο-

λύ σημαντικό για τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών. 

Πηγές ιωδίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, για-
ούρτι, τυρί) και κάποια ψάρια, όπως είναι ο μπακαλιάρος και
ο κολιός.
Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, τα θρεπτικά συστατικά που

συμβάλλουν στη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών βρίσκο-

νται σε μια ποικιλία τροφίμων, όπως είναι το κρέας, τα θα-

λασσινά, το γάλα, τα φρούτα, τα λαχανικά, κλπ. Επομένως,

αποκλείοντας κάποια ομάδα τροφίμων, αυξάνονται οι πιθα-

νότητες για την εμφάνιση ανεπαρκείας κάποιου από τα πιο

πάνω θρεπτικά συστατικά. Οι γονείς σε αυτή τη φάση κα-

λούνται να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους καθώς λειτουργούν

για αυτά ως πρότυπα. Η οικογένεια μπορεί να επηρεάσει ποι-

κιλοτρόπως τη διαιτητική πρόσληψη και τη συμπεριφορά του

παιδιού, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον στο οποίο ανή-

κει. Για να μπορέσουν οι γονείς να ενισχύσουν την υιοθέτηση

υγιεινών διαιτητικών συνηθειών και συμπεριφοράς στα παιδιά

τους, προτείνεται να φροντίζουν για τη διαθεσιμότητα και την

προσβασιμότητα των τροφίμων. 

––––––––––––––––––––––––

* Απαραίτητα λιπαρά οξέα: Λιπαρά οξέα τα οποία έχει ανάγκη ο ορ-

γανισμός μας, αλλά το σώμα μας δεν μπορεί να τα φτιάξει από μόνο

του κι έτσι θα πρέπει να τα λάβουμε μέσω της διατροφής. 
** Νευροδιαβιβαστές:  ενώσεις που μεταφέρουν σήματα από το ένα

κύτταρο του εγκεφάλου στο άλλο και διασφαλίζουν την μεταξύ τους

ομαλή επικοινωνία.

Διατροφή και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών
γράφει η Κρήνη Κωνσταντίνου

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εισπράκτορες ζητούνται από την ΚΤΕΛ Αττι-

κής Α.Ε., για περιοχές Αθηνών, Μεσογείων,

Μεγάρων, Ωρωπού.  Κυλιόμενα ρεπό.  Προ-

σόντα: Απόφοιτοι Λυκείου, Μέτρια γνώση αγγλικών.  Βιογρα-

φικό στη διεύθυνση:  ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., Κότσικα 2, Αθή-

να 10434. Αναγράφετε στο φάκελο: Για θέση εισπράκτορα.

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ενοικιάζεται κατοικία 1ου ορόφου, 85 τ.μ.+ αποθήκη,

ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυφρική ΤV,

Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο από Ιούλιο

2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

Πωλείται μηχανή HONDA Steed μοντέλο 1996

μαύρη, 400 κυβικά, σε καλή κατάσταση. Τιμή 2000€.

Πληροφορίες 6932466608.

Πωλείται: Drumset Enforcer με Hardware και

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

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

σταση. Τιμή: 350€, τηλ. 6993958589
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ΝΟΒ - Playoffs Γυναικών & Ανδρών

Εύκολη νίκη, με 16-8 επί

της ΝΕΠ, σημείωσε η γυ-

ναικεία μας ομάδα, για

την Ημιτελική Φάση των

playoffs. 

Έτσι, τώρα χρειάζεται

μία ακόμα, προκειμένου

να περάσει στον τελικό

και να διεκδικήσει τον

φετινό τίτλο. 

Στα χαρακτηριστικά του

σημερινού αγώνα η

εκτεταμένη συμμετοχή

της Αντιγόνης Ρουμπέ-

ση αλλά και η χρησιμο-

ποίηση της Έλενας Κού-

βδου κάτω από τα δοκά-

ρια, καθ'όλη τη διάρκεια

του αγώνα. 

Στον τελικό των πλέι οφ

του Πρωταθλήματος της

Α1 γυναικών προκρίθηκε

ο ΝΟΒ μετά από τις δύο

νίκες του επί της ΝΕΠ

που επικράτησε τη πρώ-

τη φορά με 6-8 και τη

δεύτερη με 11-8 στην

Πάτρα κι έκανε το 2-0

στην ημιτελική σειρά.

Οι Πρωταθλήτριες Ευρώ-

πης δυσκολεύθηκαν λίγο

ως τα μέσα του αγώνα

αλλά στο τρίτο οκτάλε-

πτο "καθάρισαν" το ματς.

Η Αλεξία Καμμένου χρη-

σιμοποίησε καθόλη τη

διάρκεια του αγώνα την

Έλενα Κούβδου κάτω

από τα δοκάρια, ενώ έδω-

σε χρόνο συμμετοχής σε

όλες τις αθλήτριες που

είχε στη διάθεσή της.

Οι Έλληνες αθλητές ήταν οι μεγάλοι πρω-

ταγωνιστές των διεθνών αγώνων ενηλίκων

και εφήβων, «Εθνική Τράπεζα» Athens

CSI2*-W & CSIJ-A, που ολοκληρώθηκαν με

μεγάλη επιτυχία στις 3 Μαΐου στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,

κερδίζοντας τα 11 από τα 12 χρυσά μετάλ-

λια των 12 αγωνισμάτων των δύο διεθνών

αγώνων, των εφήβων και των ενηλίκων. 

Η αυλαία των διεθνών αγώνων υπερπήδη-

σης εμποδίων, Athens CSI2*-W, έπεσε με

τον κόσμο να χειροκροτεί τη νικήτρια του

«Εθνική Τράπεζα» Grand Prix, Ελίνα Δεν-

δρινού.

Η Ελληνίδα αμαζόνα, ξεχώρισε ιδιαίτερα

το τριήμερο, αφού μαζί με τα άλογά της

αναδείχθηκε χρυσή

νικήτρια σε τρία

αγωνίσματα, δύο εκ

των οποίων ήταν τα

σημαντικότερα, το αγώνισμα του Βαλκανι-

κού Τουρ και το Grand Prix, σημειώνοντας

τη μοναδική άπταιστη διαδρομή από τους

πέντε ιππείς που συμμετείχαν στον αγώνα

διαβάθμισης.

Ακόμη δύο Έλληνες ιππείς πήραν τα άλλα

δύο μετάλλια. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο

Φουρλή, που πήρε το ασημένιο μετάλλιο

έχοντας 4 βαθμούς και χρόνο 43,08 στο

μπαράζ και τον Πάρι Κουτσογιάννη, που

πήρε το χάλκινο μετάλλιο, έχοντας επίσης

4 βαθμούς και χρόνο 46,37. 

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν

ακόμη, η Μόνικα Μαρτίνη, που ήταν νική-

τρια σε δύο αγωνίσματα εφήβων, ο Φίλιπ-

πος Παπαγεωργίου, που κέρδισε το αγώνι-

σμα Grand Prix των εφήβων και οι δύο με

άπταιστες διαδρομές και ο Κρίτων Ζαφει-

ρόπουλος, που ήταν πρώτος στα δύο αγω-

νίσματα νέων ίππων. 

Το Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων

διεξάγεται από 7 έως και 10 Μαΐου στο

Ολυμπιακό ιπποδρόμιο του Κέντρου και το

Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας από 7

έως και 9 Μαΐου στο κλειστό ιπποδρόμιο

του κέντρου. 

Ελληνική υπόθεση οι διεθνείς αγώνες

“Εθνική Τράπεζα”

Ιππικά Νέα

Οι άντρες εξασφάλισαν 

την συμμετοχή τους

Τη συμμετοχή του στα πλέι οφ εξασφάλισε ο ΝΟΒ

που για την τελευταία αγωνιστική της Α1 ανδρών

επικράτησε των Χανίων με 11-5 και τερμάτισε έκτος

στην κανονική περίοδο, σε συνδυασμό και με την ήτ-

τα του Παλαιού Φαλήρου από τον Πανιώνιο (7-12).

Στην πρώτη φάση των πλέι οφ η ομάδα θα αντιμε-

τωπίσει τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε με 11-10

στη Χίο και έμεινε στην τρίτη θέση.

Οι Χανιώτες που ήρθαν αδιάφοροι στον Λαιμό αφού

την προηγούμενοι αγωνιστική είχαν εξασφαλίσει

την παραμονή, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στους

παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή που μπήκαν αποφασι-

σμένοι στο ματς.

Στο τέλος του πρώτου μέρους το σκορ ήταν 7-3

υπέρ του ΝΟΒ κι αυτό έδωσε το δικαίωμα στον Έλ-

ληνα κόουτς να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους

νεαρούς αθλητές που τα πήγαν πολύ καλά.

Πόλο - Β' Φάση Playoffs, ΝΟΒ-ΝΕΠ:16-8 

Άνοδος της ομάδας Γυναικαίου Μπάσκετ 

του Α.Σ.Π. ΚΤΗΣΙΦΩΝ  στην Α2 κατηγορία
Μεγάλη επιτυχία για την Παιανία, αλλά και για την ευρύ-

τερη περιοχή των Μεσογείων, αποτελεί η άνοδος της γυ-

ναικείας ομάδας μπάσκετ του ΑΣΠ Κτησιφών στην Α2

Εθνική κατηγορία. Η ομάδα της Παιανίας παρουσιάστηκε η

καλύτερη και σταθερότερη ομάδα του πρωταθλήματος και

το απέδειξε και στα play – off στα οποία με 4 σερί νίκες, επί

των ιστορικών ομάδων του Περιστερίου και της Δάφνης,

κέρδισε επάξια την άνοδο.

Η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί είναι η

πρώτη φορά που ομάδα μπάσκετ από την Ανατολική Ατ-

τική φτάνει στην Α Εθνική Κατηγορία.

Το προπονητικό τιμ με επικεφαλής την παλαίμαχη γκαρντ

της Εθνικής Ομάδας και αρχηγό του Παναθηναϊκού Γιασε-

μή Σαμαντούρα και συνεργάτες την Κατερίνα Χατζηδάκη

και το Δημήτρη Παππά, είχε σημαντική συμβολή στην επι-

τυχία.

Σε δήλωση της, η Γ.  Σαμαντούρα είπε: «Αν δεν υπήρχαν
τα πλέι οφ, όπως άλλες χρονιές, θα είχαμε «καθαρίσει»
την άνοδο νωρίτερα. Όμως αντεπεξήλθαμε και σε αυτό το
νέο σύστημα και για πρώτη φορά η Παιανία, αλλά και γε-
νικότερα η περιοχή των Μεσογείων θα αντιπροσωπευτεί
στο αθλημα της καλαθοσφαίρισης στο επίπεδο της Α’
Εθνικής Κατηγορίας».
Ο πρόεδρος του Α.Σ.Π. Κτησιφών, Παναγιώτης Σιδέρης,

έκανε την παρακάτω δήλωση: «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες

του Συλλόγου μας, στην προπονήτρια Γιασεμή Σαμαντούρα, η

οποία είναι και η βασική πηγή έμπνευσης του τμήματος, καθώς

και στους συνεργάτες προπονητές Κατερίνα Χατζηδάκη και Δη-

μήτρη Παππά για την συμβολή τους στην πολύ σημαντική αυτή

διάκριση. Μετά τις επιτυχίες των τμημάτων Ανδρών και Γυναι-

κών Βόλεϊ του Συλλόγου μας, το τμήμα Μπάσκετ των γυναικών

για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Οι

επιτυχίες αυτές σε συνδυασμό με τη γενικότερη προσπάθεια

οργάνωσης και ανάπτυξης του Συλλόγου, καθιστούν επιτακτική

την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση τόσο από το

κοινωνικό σύνολο γενικότερα, όσο και από την δημοτική αρχή

για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου. Θα ήθελα επίσης

να ευχαριστήσω τους πρώην Προέδρους του Α.Σ.Π. Κτησιφών,

Παναγιώτη Σταμάτη και Κώστα Αναστόπουλο για την σημαντι-

κή συμβολή τους στην επιτυχία αυτή».

Τέλος ο Γενικός Γραμματέας του Α.Σ.Π. Κτησιφών, Παντε-

λής Χριστοφορίδης, δήλωσε: «Μετά από πολύχρονη προσπά-

θεια που κατέβαλε η ομάδα και ενώ αγωνιζότανε ανάμεσα στις

καλύτερες ομάδες της Ατττικής, κατάφερε με τη συλλογική προ-

σπάθεια των παικτριών, των προπονητών και των ανθρώπων που

αγαπούν το μπάσκετ, να έχει ένα σύνολο που μπορεί να είναι

ανταγωνιστικό σε οποιαδήποτε κατηγορία, ακόμα και στην Α2.

Έτσι, η επιτυχία για την άνοδο ήρθε με απόλυτα φυσιολογικό

τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα μας εκπροσωπεί όλη

την Ανατολική Αττική στην Α2 Εθνική κατηγορία και πραγματικά

στο Σύλλογο μας ο γυναικείος αθλητισμός έχει κάνει σημαντικά

βήματα προόδου».

Για να γιορτάσει την άνοδο της στην Α2 Κατηγορία, η ομά-

δα θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 16 Μαΐου το απόγευ-

μα, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παιανίας, φιλικό αγώνα

με τον Παναθηναϊκό και θα απονεμηθούν κύπελλο και

αναμνηστικά μετάλλια στις αθλήτριες και στους προπονη-

τές της ομάδας.          

Αγώνες Μπαράζ ανόδου στην Β’ ΕΠΣΑΝΑ

Το Λαύριο μπροστά
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ – Φοίβος Βάρης 2-1

Ο Παλλαυρεωτικός μετά από ένα σκληρό και επεισοδιακό

αγώνα νίκησε και τον Φοίβο Βάρης με 2-1 στο ουδέτερο

γήπεδο του Κουβαρά παρουσία 400 ένθερμων οπαδών και

των δυο ομάδων. Η ομάδα του Λαυρίου (νικήτρια του 2ου

Ομίλου) πρόκειται να παίξει πλέον στον κρίσιμο και τελευ-

ταίο αγώνα με την Συκάμινο (νικήτρια του 1ου Ομίλου)

για την άνοδο στην Β’ Κατηγορία ΕΠΣΑΝΑ. 

Ο Παλλαυρεωτικός ήλεγχε το παιχνίδι σε όλο τον αγώνα.

Οι παίκτες του για άλλη μια φορά εκπληκτικοί, έχασαν σω-

ρεία ευκαιριών μέχρι να φτάσουν στη νίκη. Ο Φοίβος ήταν

νευρικός και δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει στην υπεροχή του

αντιπάλου του. Τα γκολ πέτυχαν οι Φύσαρης (31’) και Ζου-

μάς (80’) για τον Παλλαυρεωτικό και ο Σώκος (30’) για τον

Φοίβο. 

Άριστος ο διαιτητής Μ. Κατσαδήμας και οι επόπτες του (Δ.

Μαργαρίτης και Ι. Παπάζογλου). Απέβαλε δίκαια τους Κουμα-

ρά και Ρέλλη του Φοίβου για εξύβριση. 
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«ΥΠΑΤΟΣ ΑΘΛΟΣ» του Πολ Σκλάβου 

Ο Δήμος Καλυβίων πραγματοποίησε την Παρασκευή 8 Μαΐου, την παρουσίαση της

ταινίας – ντοκιμαντέρ «ΥΠΑΤΟΣ ΑΘΛΟΣ» του σκηνοθέτη Πολ Σκλάβου. 

Πρόκειται για μια καταγραφή της προσπάθειας που πραγματοποιεί ο Δήμος Καλυβίων

για την αναδάσωση του Πάνειου

Όρους και την αποκατάσταση

του φυσικού περιβάλλοντος στην

περιοχή, μετά την καταστροφική

πυρκαγιά της 25ης Αυγούστου

2007. Το ντοκιμαντέρ είναι απο-

τέλεσμα μιας πολύμηνης προ-

σπάθειας του σκηνοθέτη, ο οποί-

ος κατέγραψε με την κάμερά του

όλες τις δενδροφυτεύσεις που

πραγματοποίησε ο Δήμος σε συ-

νεργασία με περιβαλλοντικές ορ-

γανώσεις, συλλόγους και σχο-

λεία της περιοχής, καθώς και με

τη συμμετοχή εθελοντών από

όλη την Αττική. Συντελεστές της

ταινίας είναι οι: Δημήτρης Ιατρό-

πουλος (στίχοι), Μάριος Γληγό-

ρης (μουσική), Μιχάλης Φεργα-

διώτης (τραγούδι) και Στέλιος

Τατάκης (παραγωγή –μοντάζ).

Αφηγητής είναι ο Δήμαρχος Κα-

λυβίων  Πέτρος Φιλίππου.

Στον προθάλαμο του Αμφιθεά-

τρου υπήρχε Εικαστική Φωτο-

γραφική Έκθεση της Αγγελικής

Τσεβά με θέμα «Φως – Κίνηση – Φωτιά», την οποία παρουσίασε η ίδια η καλλιτέχνης.

Οι φωτογραφικές απεικονίσεις της έκθεσης έχουν ως αιτία τη μεγάλη φωτιά που κα-

τέκαψε το βουνό των Καλυβίων.

Τι σημαίνει για την Ανατ. Αττική 

η επίσκεψη του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ
Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως γράφαμε και στο

προηγούμενο φύλλο μας, ο Γιώργος Παπανδρέου,

συνοδευμένος από βουλευτές και κομματικά στελέ-

χη, επισκέφθηκε τρεις πόλεις της Ανατολικής Αττι-

κής. Οι επισκέψεις του στο Αστυνομικό Τμήμα Παλ-

λήνης, στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης και στο Δη-

μαρχείο Γέρακα καταδεικνύουν την αγωνία του ΠΑ-

ΣΟΚ, για μια περιοχή που έχει εγκαταλειφθεί από τη

Ν.Δ. αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον για μια Περιφέ-

ρεια με τεράστιο δυναμισμό.

Ταυτόχρονα είναι ευνόητο, ότι δεν ήταν τυχαίες οι

επιλογές του αρχηγού του κινήματος σε ό,τι αφορά

την περιοδεία του στην Ανατολική Αττική.

Στο Α.Τ. Παλλήνης ο Γ. Παπανδρέου επισήμανε -με

όσα είπε- το πρόβλημα ανασφάλειας των κατοίκων

της ευρύτερης περιοχής και την ανάγκη η κυβέρνηση

Καραμανλή να παρέχει αυτό που σήμερα στερούνται

οι πολίτες: την προσωπική τους ασφάλεια, την ασφά-

λεια της οικογένειάς τους και την προστασία της πε-

ριουσίας τους.

Από την άλλη πλευρά, η επίσκεψη στο Κέντρο Υγεί-

ας της Ν. Μάκρης δηλώνει την βούληση του ΠΑΣΟΚ,

όταν γίνει κυβέρνηση, να ασχοληθεί με ζήλο με τα

προβλήματα που αφορούν την υγεία. Άλλωστε, η επι-

σήμανση του Γ. Παπανδρέου ότι η περιοχή θα έπρε-

πε να έχει γενικό νοσοκομείο, γεννά προσδοκίες για

μια Περιφέρεια με αξιοπρεπές πλαίσιο παροχής ια-

τροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους πολί-

τες και ιδιαίτερα για εκείνους που δεν μπορούν να

προσφύγουν στην ιδιωτική περίθαλψη.

Τέλος, με την παρουσία του στο δημαρχείο του Γέ-

ρακα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θέλησε να δώσει το μή-

νυμα της στήριξης στην τοπική αυτοδιοίκηση και

στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει σε κάθε τοπική κοινω-

νία. Τα προβλήματα στην αυτοδιοίκηση είναι πολλά

και το ΠΑΣΟΚ τα έχει επισημάνει, όπως έχει εντοπί-

σει και την ανάγκη για αλλαγές, με στόχο την ισχυ-

ροποίηση της Αυτοδιοίκησης.

Η Περιφέρειά μας αλλά και η χώρα έχουν ανάγκη

έναν νέο σχεδιασμό, με ξεκάθαρους στόχους και με

κοινωνική συναίνεση. Οι συναίνεση χτίζεται από ηγέ-

τες που πιστεύουν στην συνεννόηση και το έχουν

αποδείξει. Ένας τέτοιος ηγέτης είναι ο Γιώργος Πα-

πανδρέου. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά σημαντικό

να θεμελιωθεί μια νέα ειλικρινής σχέση εμπιστοσύ-

νης μεταξύ πολίτη και πολιτικής με διαφάνεια και κα-

θαρότητα. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι Έλληνες, να

εμπιστευθούμε ξανά την πατρίδα μας, τη χώρα μας,

τους θεσμούς μας, τις δυνατότητές μας, το μέλλον

μας, το διπλανό μας.

Και αυτό θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Παντελής Ασπραδάκης

Νομαρχιακός Σύμβουλος


