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«Νικητές»: «Αποχή – η απαξία – και ο ΛΑ.Ο.Σ.

Ηττημένοι: Ο Δικομματισμός και ο Λαός

Η ΕΙΚΟΝΑ:

Η Νέα Δημοκρατία «έλαβε το μήνυμα» αλλά εμμένει

σταθερά στα πεπραγμένα της, που την έφεραν στο

32,29% και στα… πεπρωμένα της.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πανηγυρίζει τη «νίκη» του,

αφού ήρθε πρώτο και η διαφορά του

από τη Ν.Δ. υπερκέρασε τις επιδιώξεις

του, του 3%, φθάνοντας το 4,36.

Η Ν.Δ. μ’ όλα ταύτα θεωρεί «διαχειρί-

σιμη»  την ήττα της.

Το Κ.Κ.Ε. σταθερό και άκαμπτο στις

θέσεις του δηλώνει ότι και οι εθνικές

εκλογές «δεν πρόκειται να προσφέ-

ρουν τίποτα στο λαό», αν δεν ορθώσει το ανάστημά

του, αν δεν απορριφθούν όλες οι στρατηγικές του συ-

στήματος «και, βέβαίως, να καταδικαστούν και τα κόμ-

ματα που τις υπηρετούν», ενώ ο ευρωβουλευτής του

Θ. Παφίλης θεωρεί το αποτέλεσμα θετικό, παρά την

απώλεια μιας ποσοστιαίας μονάδας.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με 4,70% παραδέχεται ότι το εκλογικό αποτέ-

λεσμα είναι «μη ικανοποιητικό» (Δ. Στρατούλης), ενώ ο Θ.

Μαργαρίτης, μετά τη συνεδρίαση του πολιτικού Γραφείου

(Π.Γ.) δήλωσε ότι «η ηγεσία του ΣΥΝ δεν πρέπει να δια-
πράξει το σφάλμα του κ. Καραμανλή, δηλ. «πήραμε το
μήνυμα, συνεχίζουμε την ίδια πολιτική», ενώ χαρακτή-

ρισε το αποτέλεσμα «αρνητικό».    Συνέχεια στη σελ.10

του Κώστα
Βενετσάνου

Μια μοναδική παράσταση στον

επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο

της Βραυρώνας!  Σελίδα 12

Εικονες 

ντροπής

στην Ανάβυσσο

σελ. 13, 24

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ – ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Ταυτόσημη θέση 

Περιφερειάρχη -

Αποστολάτου
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Χαρ. Μανιάτη (αρ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/7901) ακυρώθηκε

η απόφαση (81/2009) του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, για μετατροπή της ΔΕΑΒ (Δημοτική Επιχεί-

ρηση Ανάπτυξης Βούλας) σε Διαδημοτική «Αναπτυξιακή» Ανώνυμη Εταιρία με τη συμμετοχή του Δή-

μου Κερατέας και του Ασκληπιείου Αργολίδος (Λυγουριό). Με την απόφαση εκείνη είχε εγκριθεί επί-

σης, η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη και το καταστατικό της ΔΕΑΒΚ Α.Ε.   Συνέχεια στη σελ. 2

Καταγγέλουν τις καντίνες
οι ενώσεις εστιατόρων 

Εκτακτη Γενική Συνέλευση με καλεσμένους εκπροσώπους δημόσιων φορέων,

πραγματοποίησε η Ενωση Εστιατόρων Σαρωνικού.                      Σελίδες 6, 7

σελ.22

Το μήνυμα, 

τα καμπανάκια και

οι ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Στον απόηχο των ευρωεκλογών

Χρυσοί μαθητές στο Μαρκόπουλο

Σελ.22
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Το τριήμερο των εκλογών 
της αυταπάτης
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αισώπου Μύθοι
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Παρενέργειες ΧΥΤΑ στην Κερατέα

Επιστολή του Β. Θηβαίου Σελ. 8

Γιορτή γυμναστικής στην Παλλήνη

Σελ. 23

Ειδήσεις στα ...αρχαία Ελληνικά
Σελ. 11

Εικόνες ντροπής στην Ανάβυσσο

Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αρπαξαν βρέφος 9 μηνών

Μητέρα κατήγγειλε  στην Αστυνομία,  στα Νεόκτιστα Ασπρο-

πύργου, την αρπαγή του παιδιού της 9 μηνών, από 5 άτομα

που μπήκαν στο σπίτι της βίαια και απειλώντας την με όπλο.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκε στην περιοχή του Περιστερί-

ου ο χώρος που εκρατείτο το βρέφος και με τη παρουσία ει-

σαγγελέα το ελευθέρωσαν και το παρέδωσαν στη μητέρα.

Συνελήφθησαν δύο άντρες ως δράστες και γίνεται προα-

νάκριση.

Εισέβαλε ο κλέφτης 

σπάζοντας το τζάμι

Μέσα στο σπίτι, που μπήκε σπάζοντας το τζάμι του πα-

ραθύρου, συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός στην περιο-

χή της Αναβύσσου στις 3 Απριλίου.

Από έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο

συλληφθείς έχει εμπλακεί σε άλλες επτά κλοπές σε

καταστήματα, σπίτια και ΙΧ οχήματα, στην Ανάβυσσο.

Συνελήφθησαν στην περιοχή Πατη-

σίων, Ομονοίας από δύο αλλοδαποί

Αλβανοί και δύο Σύριοι, για διακε-

κριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθη-

ση.

Από τριμήνου με άλλους 3 τουλά-

χιστον συνεργούς, «χτυπούσαν»

καταστήματα κινητής τηλεφωνίας,

στην ευρύτερη περιοχή του Λεκα-

νοπεδίου. Εισέρχονταν σ’ αυτά

παραβιάζοντας παράθυρα ή πόρ-

τες  και με τη μέθοδο του ριφιφί

αφαιρούσαν εμπορεύματα τα

οποία στη συνέχεια πουλούσαν.

Συνελήφθησαν στις 10 Ιουνίου

στην Αθήνα από το Τμήμα Εκβια-

στών και Εγκλημάτων κατά ιδιο-

κτησίας της ΔΑΑ πέντε Αλβανοί,

ένας Λευκορώσος και ένας ημεδα-

πός  που είχαν συστήσει εγκλημα-

τική οργάνωση, η οποία δρούσε με

ληστείες, απόπειρες ανθρωποκτο-

νίας, εκβιάσεις και…

Από την έρευνα που προέκυψε μα-

ζί με άλλα δύο άτομα από το Δε-

κέμβριο του 2008 έχουν διαπράξει

τέσσερις ληστείες σε S/M και πρα-

κτορεία ΠΡΟ-ΠΟ.

Ακόμη στην Ηλιούπολη με την

απειλή όπλων ακινητοποίησαν

40χρονο ημεδαπό και αφού τον

γρονθοκόπησαν, με απειλές κατά

της ζωής του ίδιου και της οικογε-

νείας του, απαίτησαν 600.000€

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσό-

τητα κάνναβης, κοκαϊνης, πλήθος

φυσιγγίων και συσκευές τηλεφώ-

νων.

Συνελήφθη αλλοδαπός υπήκοος

Βουλγαρίας για πλαστογραφία,

απάτη με υπολογιστή και παράβα-

ση της νομοθεσίας «περί προστα-

σίας δεδομένων προσωπικού χα-

ρακτήρα».

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο

συλληφθείς δραστηριοποιείται με

συγκεκριμένη μέθοδο (skimming)

σε καταστήματα Εθνικής Τράπε-

ζας, στην περιοχή Αττικής και Ναυ-

πλίου. 

Από τις παγιδεύσεις που έκανε κα-

τασκεύασε τουλάχιστον 27 κάρτες

κλώνους και έχει εισπράξει τουλά-

χιστον 60.000 €

Αστυνομικό Δελτίο

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ – ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Θυμίζουμε στους αναγνώστες μας ότι κατά της εν

λόγω απόφασης είχε ασκηθεί δριμεία κριτική και εί-

χε κατατεθεί σχετική ένσταση νομιμότητας από τον

αρχηγό της Δημοτικής παράταξης «ΔΑΔΑ με Ορα-

μα», δημοτικό σύμβουλο και πρώην δήμαρχο Αγγε-

λο Αποστολάτο, προς τον Περιφερειάρχη Αττικής.

(φύλλο 580, 582, 584).

Το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης του Περι-

φερειάρχη εστιάζεται κυρίως σ’ έναν εκ των λόγων

που είχε επισημάνει και ο Αγγελος Αποστολάτος.

Ότι σύμφωνα με το νόμο (Ν. 3463/2006 αρθρ. 252

παρ.3 εδαφ.β) δεν προβλέπεται η συμμετοχή δημο-

τικών επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές δημοτικές

επιχειρήσεις, αλλά μόνον ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και

άλλων φορέων ΟΤΑ, τους οποίους ρητά αναφέρει

(ΚΕΔΚΕ – ΕΝΑΕ – ΤΕΑΚ κλπ.).

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι δεν πρόκειται για με-

τατροπή της ΔΕΑΒ σε διαδημοτική, αλλά για σύσταση

νέας επιχείρησης. Ακόμη στους σκοπούς μιας διαδη-

μοτικής αναπτυξιακής Α.Ε. δεν προβλέπεται από το νό-

μο «η διεξαγωγή κάθε είδους ψυχαγωγικών εκδηλώ-

σεων… και μαθημάτων χορών, κιθάρας κλπ..

O Περιφερειάρχης στην απορριπτική του απόφαση

δεν αναφέρεται στη βιωσιμότητα της επιχείρησης,

προφανώς γιατί θεώρησε τους προηγούμενους λό-

γους επαρκείς. 

Εμείς πάντως επισημαίνουμε και πάλι αυτό που εί-

χαμε τονίσει στο φύλλο μας (23 Μαϊου): 

η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Δ.Δ.Α.

(10819/22.2.2007), υπογραμμίζει με έντονα μαύρα

στοιχεία, ώστε να μη διαλάθει της προσοχής του

Περιφερειάρχη ότι «…πριν ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας προβεί στην έκδοση της σχετικής
πράξης (έγκρισης) πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας…».

Και βέβαια, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου περιλαμβάνεται, η εγκριθείσα από τη δημοτική

πλειοψηφία, οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία όμως,

ασχέτως του τίτλου της, αλλά εκ των στοιχείων της,

είναι μελέτη θνησιμότητας, αφού περιλαμβάνει λό-

γω των υψηλών δαπανών αμοιβών και μισθών – ζη-

μία άνω των 3/4 του κεφαλαίου, για χρονικό διάστη-

μα μικρότερο των τεσσάρων ετών.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

οργανώνει εκδήλωση - ομιλία με θέμα: 

“Η Διεθνής Οικονομική Κρίση 

και οι πολιτικές εξελίξεις” 

με ομιλητή τον Βουλευτή & τ. Υφυπουργό

Πέτρο Δούκα
τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 7.30 μ.μ. 

στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας).

Στους βιβλιόφιλους θα διανεμηθεί το βιβλίο του βουλευτή με τίτλο: 

“Οικονομικές Θεωρίες, Αρχές διοίκησης 

και αρχαία ελληνική σκέψη”

Η συνάντηση των 20 όσον αφορά την σύνοψη

των αποτελεσμάτων μπορεί να ανέδειξε την

πρόθεση των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του

πλανήτη να συμπλεύσουν για την καταπολέμη-

ση της παγκόσμιας ύφεσης αλλά ο συμβολι-

σμός είναι μεγαλύτερος από το γεγονός της

επιτυχούς κατάληξης των συνομιλιών.

Το συμπέρασμα είναι ένα .Ότι αυτή λαμβάνει

χώρα σε μια περίοδο όπου φαίνεται ότι  η πα-

γκόσμια ισορροπία της οικονομικής ισχύος με-

τατοπίζεται σταδιακά από τις λεγόμενες πλού-

σιες χώρες στις αποκαλούμενες αναπτυσσό-

μενες.

Αν οι δυτικές χώρες συν την Ιαπωνία μπορού-

σαν να επιλύσουν τη παρούσα κρίση μέσω μιας

συνάντησης τύπου G-8 θα ήταν γι’αυτές η πιο

ενδεδειγμένη λύση . Η συνταύτιση των οκτώ

κρατών, η με μεγαλύτερη προτίμηση των G-7

χωρίς τη Ρωσία με παραπλήσια οικονομικά

συμφέροντα, θα έκανε μια συμφωνία πιο εύκο-

λη και κυρίως θα προσδιόριζε για το μέλλον ότι

η παγκόσμια ισχύς δεν θα μοιράζονταν με χώ-

ρες οι οποίες έχουν διαφορετικά συμφέροντα

και ιστορικές αναφορές.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα συνέβησαν στη

Διεθνή Σκηνή μεγάλες ανατροπές.

Το 2001 οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική παγκόσμια

υπερδύναμη που πίστευε ότι δεν χρειάζονταν

να μοιραστεί την ισχύ της ακόμη ούτε και με

τους ιστορικούς  συμμάχους τους  χωρίς βέ-

βαια να αναφέρουμε τις αναδυόμενες δυνά-

μεις του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Οκτώ χρόνια αργότερα οι στόχοι του νέου

πρόεδρου των ΗΠΑ είναι μάλλον πιο προσγει-

ωμένοι.

Ότι δηλαδή οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν την

πολιτική τους ηγεμονία μόνο σε αγαστή συ-

νεργασία  με άλλους.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η παραδοχή

ότι δεν είναι πλέον δυνατόν για τις ΗΠΑ να δι-

ευθετήσουν τα παγκόσμια προβλήματα με την

παλιά καλή συνταγή, δηλαδή την συνταγή πριν

την  επιδρομή των νεοσυντηριτικών δηλαδή με

τη βοήθεια των δυτικών χωρών και της Ιαπω-

νίας.

Είμαστε ακόμη στη φάση που προσπαθούμε να

κατανοήσουμε το μέγεθος και τη σημασία της

Νέας Παγκόσμιας Ύφεσης τις αιτίες της,  τη

διάρκεια της,  τις συνέπειες και τις πιθανές διε-

ξόδους.

Εν τούτοις παράλληλα γίνεται πλέον αυταπό-

δεικτο ότι αυτή η κρίση χαρακτηρίζεται από μια

στροφή στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Αυτό φυσικά συμβαίνει μια μακρά περίοδο κυ-

ρίως από την έναρξη της ιλιγγιώδους οικονομι-

κής ανάπτυξης της Κίνας πριν από τρεις δεκα-

ετίες.

Το γεγονός είναι ότι το ΑΕΠ των πλουσίων

χωρών είναι πια  περίπου όσο το μισό παγκό-

σμιο ΑΕΠ, μια μεγάλη μεταβολή συγκρίνοντας

το με την ισχύουσα κατάσταση το 1970.

Παρόλα αυτά απαιτείται μια μεγάλη κρίση για

να προσδιορίσεις τις μακροχρόνιες αλλαγές

και να ερμηνεύσεις τη σημασία τους.

Η παγκόσμια κρίση που άρχισε  το καλοκαίρι

του 2007 με την κατάρρευση της αγοράς κα-

τοικίας στις ΗΠΑ και την εμπλοκή όλου του δυ-

τικού χρηματοπιστωτικού συστήματος  σημα-

τοδοτεί την σταδιακή αποδόμηση της αποκα-

λούμενης δύσης και το τέλος της ηγεμονίας

των ΗΠΑ τουλάχιστον όπως τη γνωρίζουμε

από το 1945.

Η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Κα-

τέδειξε τις αποκλίσεις και τις στρεβλώσεις της

οικονομικής ανάπτυξης τους από την δεκαετία

του 90 και εντεύθεν.

Και χαρακτηρίζει τη κατάρρευση της νεοφιλε-

λεύθερης ιδεολογίας η όποια κυριάρχησε στη

δυτική σκέψη από τη δεκαετία του 70.

Με άλλα λόγια προσδιορίζει την πιο έντονη οι-

κονομική, πολιτική, κα ιδεολογική κρίση που

αντιμετώπισε η δύση από τη δεκαετία του 30.

Η αντιπαράθεση για την παγκόσμια οικονομική

ηγεμονία κύρια μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πρέπει

να χαρακτηριστεί σαν η θεμελιώδης αιτία αυ-

τής της κρίσης.

Η οικονομική δυναμική της Κίνας ενίσχυσε την

κατανάλωση στις ΗΠΑ με τη μορφή εξαγοράς

των Αμερικανικών Κρατικών Ομολόγων δηλα-

δή κατ’ουσίαν  προέκρινε την δυνατότητα των

Αμερικανών να καταναλώνουν με δανεικά  χω-

ρίς να παράγουν εις βάρος βέβαια των Κινέζων

καταναλωτών.

Είναι πλέον κοινός τόπος για τους δυτικούς οι-

κονομικούς αναλυτές η κριτική όχι μόνον ενά-

ντια στις ΗΠΑ για τα τεράστια ελλείμματα όσο

και για την Κίνα για την κατ ουσία δανειστική

πολιτική τους

Όλες αυτές οι αναλύσεις όμως χάνουν το κύ-

ριο σημείο. Ότι αυτή η κατάσταση είναι ένα

σύμβολο της  σταδιακής  αλλαγής  και μετα-

φοράς της οικονομικής δύναμης από τη μια

χώρα στην άλλη.

Οι ΗΠΑ μπορούν να διατηρούν το επίπεδο δια-

βίωσης των πολιτών τους  μόνο με τον δανει-

σμό τεράστιων ποσών από την Κίνα.

Αυτό ήταν ανέκαθεν μια θεμελιώδης χωρίς βά-

σεις  διευθέτηση, μια ενδιάμεση συμφωνία θα

έλεγε κάνεις παρά κάτι μόνιμο και σταθερό.

Κατέδειξε όμως όλη αυτή την περίοδο την εξα-

σθένιση την οικονομικής θέσης των ΗΠΑ και

την σταδιακή ανάπτυξη των οικονομικών δυνα-

τοτήτων της Κίνας.

Έτσι σήμερα και σαν απόρροια των παραπάνω

δεν βρισκόμαστε μόνο στη μέση μιας παγκό-

σμιας οικονομικής ύφεσης  από την  δεκαετία

του 30 αλλά εισερχόμαστε σε μια νέα παγκό-

σμια περίοδο.

Χαρακτηρίζεται αυτή η περίοδος από το τυπικό

τέλος των συμφωνιών του Μπρέτον Γούντς

και των  κανόνων που διέπουν το παγκόσμιο

οικονομικό γίγνεσθαι  made in US.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνα-

τότητα να διατηρήσουν αυτό το status quo.

Γιατί τα συστατικά στοιχεία αυτής της κρίσης

είναι η εξασθένιση των ΗΠΑ, η αυξανομένη

εξάρτηση από την Κίνα, και η χρηματιστηριακή

φούσκα που έκανε δυνατότητα τη δημιουργία

αυτής της σχέσης.

Έτσι γεννιέται το ερώτημα. Αν η Αμερικανική

παγκόσμια τάξη πνέει τα λοίσθια τι είναι αυτό

που θα την αντικαταστήσει?

συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ
γράφει ο Δρ.Μ.Καλαβρυτινός
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Διαδημοτική Ποδηλατοδρομία

Μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματίσει

για τις 21 Ιουνίου δώδεκα Δήμοι και Κοινότητες

καθώς και δεκαοκτώ σύλλογοι με σύνθημα

«Απαιτούμε ελεύθερες και καθαρές ακτές.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν Ποδηλατοδρο-

μία, Ημερίδα για το περιβάλλον, συναυλίες:

Ετσι την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 6.30 στην αί-

θουσα του Δημοτικού Σχολείου Βάρης (Αττι-

δος) θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερί-

δα με εισηγητές:
Πολύζος Ι., αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. με θέμα: Αστικός

χώρος & Παραλιακό Μέτωπο του Σαρωνικού.

Καραμανόφ Μαρία, Σύμβουλος του Συμβουλίου Επικρατείας

και του Επιμ.Περιβάλλοντος με θέμα: Το νομικό καθεστώς

για τις παραλίες και τον αιγιαλό και η αναγκαιότητα

της εφαρμογής του.

Δελαπόρτα Αικ., αρχαιολόγος Διευθύντρια Β’ Εφορίας

Αρχαιοτήτων με θέμα: Ο Σαρωνικός στην Αρχαιότητα

από την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο.

Ευαγγελίδου Μάρω, Αρχιτέκτων Σύμβουλος του ΟΡΣΑ

με θέμα: Το Πρ.Δ. για τις παραλίες του Σαρωνικού

και η συμβολή του στην προστασία και ήπια διαχεί-

ριση της παραλιακής ζώνης.

Τότσικας Πάνος, Πολεοδόμος με θέμα: Το σχέδιο

του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αττικής και οι

επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό και το περιβάλλον.

Η ποδηλατοδρομία θα ξεκινήσει από το Παλαιό

Φάληρο και  θα κατευθυνθεί πάνω στην παραλια-

κή λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου. Σε όλο το μήκος

της διαδρομής θα υπάρχει συνοδεία τροχαίας και

ασθενοφόρου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Διαδρομή από Π. Φαληρο προς Βάρκιζα

09:00    Εναρξη από το Π. Φάληρο

09:15 – 09:30 Αλιμος

10.00 – 10:30 Ελληνικό

10.30 – 10.40 Αστέρια Γλυφάδας

11.00 0 – 11.15 Βούλα

11.30 – 11.45 Βουλιαγμένη

12.15 – κατάληξη στην παραλία της Βάρκιζας

Διαδρομή από Αγ. Μαρίνα έως Παλ. Φώκαια

09:00 Εναρξη από Αγ. Μαρίνα

10.00 – 10.15 Λαγονήσι

10.30 – 10.45 Σαρωνίδα

11.30 – 11.45 Ανάβυσσος

12.00 κατάληξη στην παραλία Παλ. Φώκαιας

Μικρές διαδρομές μπορούν να κάνουν οι κάτοι-

κοι μεταξύ των Δήμων. Ακόμη:

- Καθαρισμός ακτών

- Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

και χάπενινγκ σε κάθε δήμο.

- Συναυλίες διαμαρτυρίας στη Βούλα (Θέατρο

Βέμπο), στη Βάρη και την Ανάβυσσο. Οι συ-

ναυλίες θα γίνουν μετά τις 9 το βράδυ. 

Με τις εκδηλώσεις αυτές οι Δήμοι και οι Φορείς

της παραλίας διατρανώνουν την αντίθεσή τους

στην Ιδιωτικοποίηση των Ακτών και απαιτούν

Δημόσια και Δωρεάν χρήση τους.

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για δράση στο

Σαρωνικό θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και

τους αγώνες με τη συνεργασία της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, Επιστημονικών και άλλων Κοινω-

νικών Φορέων μέχρι να απελευθερωθούν όλες

οι ακτές στο Σαρωνικό και να δοθούν για δημό-

σια και δωρεάν χρήση.

Τελικός στόχος είναι η προστασία του Σαρωνι-

κού Κόλπου και η ελεύθερη χρήση του για κο-

λύμπι και άλλες ήπιες δραστηριότητες.

Το σημείο συνάντησης των ποδηλατοδρόμων

στο Δήμο Βούλας είναι στις 10.30 στο τέρμα

του Τραμ ή δίπλα στην Α’ πλαζ. Από εκεί θα

προχωρήσουν στην Β’ πλαζ, όπου στις 11 θα γί-

νει επίσημη υποδοχή, σύντομη ομιλία και διά-

φορα δρώμενα. Η επιστροφή όσων ποδηλατών

θελήσουν θα γίνει με οχήματα του Δήμου.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες:
Παλ. Φάληρο, Αλιμος, Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα,

Βουλιαγμένη, Βάρη-Βάρκιζα, Κορωπί, Ανάβυσσος,

Σαρωνίδα, Παλαιά Φώκαια.

Φορείς & Σύλλογοι: 

Εξωραϊστικοί: “Κάτω Βούλας”, «Εξοχή» Βούλας,

«Θέα» Βούλας, «Πολιτεία» Βούλας, Λάκκας Αναβύσ-

σου, Ανάφλυστος Νέος Αναβύσσου

Ομιλος Φίλων Βουνού & θάλασσας, Ομιλος Θυμαρίου

«Αίολος», Ναυταθλητικός Ομιλος «Πυθέας» Π. Φώ-

καιας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Νηπιαγω-

γείου Σαρωνίδας, Επιμορφωτικός Βάρης, Περιβάλλο-

ντος Βούλας, Νέος Ολυμπος Καλυβίων, Ναυταθλητι-

κός Σαρωνίδας, Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης

Οργάνωση για τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών.

Με στόχο την προώθηση της εκφραστικής δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων

του τόπου καθώς και την ενίσχυση των ερασιτεχνικών και καλλιτεχνικών ομάδων, ο Δή-

μος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα διοργανώνουν για δεύτερη συ-

νεχή χρονιά το Φεστιβάλ Νεολαίας 2009, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή των νε-

ολαιών στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Με αφετηρία των εκδηλώσεων την Δευτέρα  15 Ιουνίου και λήξη το Σάββατο 27 Ιουνίου

αναμένουν να δώσουν όλοι μαζί ζωντάνια και χρώμα στη διοργάνωση.  

Βραδιές νεολαίας στο Γέρακα

Συναυλία Κουαρτέτου Εγχόρδων
Ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής Ραφήνας συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέ-

ρας Μουσικής διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Στο πρώτο μέρος η Ου-

ρανία Χρυσομέρη θα αναπτύξει το θέμα «Έντεχνη και Λαϊκή μουσική στη Σμύρνη - 1900-

1922» που ασφαλώς ενδιαφέ-

ρει πολλούς Ραφηνιώτες. Στη

συνέχεια το σημαντικό Bridge

Quartet θα παίξει Κουαρτέτα

των Χάιντν και Μποροντίν. Το

Bridge Quartet απαρτίζουν οι

μουσικοί Βασίλης Παππάς -

βιολί, Svetlana Sheveleva –

βιολί, Lavrentiu-Octavian

Matasaru - βιόλα και Leslie

Jones - βιολοντσέλο. 

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυ-

ριακή 21 Ιουνίου στις 7.30 μμ.

και όπως πάντα στην Αίθουσα

του Ωδείου Μακτζώρτζ.     

Ημέρα δράσης για ελεύθερες ακτές
21 Ιουνίου στους παράλιους Δήμους του Σαρωνικού

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στο Κορωπί

«Με ένα παραμύθι ταξιδεύω!»

Μια φορά κι έναν καιρό… οι άνθρωποι έλεγαν παραμύθια. Δεν τα έλεγαν μόνο στα παιδιά αλλά και
στους μεγάλους, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, για να διδαχτούν αξίες, για να ησυχάσουν
τους φόβους τους και τις αγωνίες τους, για να διασκεδάσουν, Τον τελευταίο καιρό πυκνώνουν οι

παραστάσεις αφήγησης, που αποτελούν ένα μοναδικό τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας.  

Η Μαρία Παπανικολάου αφηγείται ιστορίες και παραμύθια σε κοινό τα τελευταία έξι χρό-
νια και είναι μια από τους ενεργούς νέο-παραμυθάδες! Έχει αφηγηθεί σε μουσεία, βι-
βλιοθήκες, σχολεία, κατασκηνώσεις,  φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Στην παράσταση αφήγησης που θα δώσει για το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-
σμού θα αφηγηθεί παραμύθια με την συνοδεία της Σοφίας Σερέφογλου, που είναι μου-
σικός και παίζει φλάουτο και φλογέρα στην παράσταση.

Παρασκευή 19 Ιουνίου, Ώρα: 7:30, Τιμή εισιτηρίου 5€
Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί, Πληροφορίες στο τηλ.2106020026
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Στην Κερατέα10η Μεγάλη Συναυλία 

Πολυφωνικού Τραγουδιού
Οι φωνές της πέτρας ανταμώνουν στην Πέτρα

στην πιο γενναιόδωρη πολυφωνική σύναξη

Σάββατο 13 Ιουνίου, 9:30 μ.μ.

Φέτος, στην 10η Μεγάλη Συναυλία Πολυφωνικού Τρα-

γουδιού, στη μεγαλύτερη, την πιο γενναιόδωρη σύναξη

του μεγάλου ταξιδιού των φωνών, το Πολυφωνικό Καρα-

βάνι, ανταμώνει στην Πέτρα. Πολυφωνικοί όμιλοι από

την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη

Γεωργία. Αυθεντικοί ερμηνευτές, οι τελευταίοι εναπομεί-

ναντες της παλαιότερης κι αυθεντικότερης μουσικής κλη-

ρονομιάς. 

• Δευτέρα 15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Συναυλία Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Παρασκευή 19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΕΠΙ-
ΣΚΕΠΤΕΣ  Συναυλία Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Δευτέρα 22 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ-ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙ-
ΔΟΥ, ΜΥΡΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Συναυλία,  9:30 μ.μ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ 

Στη Βούλα

Locksmith

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΖΑΖ-ΛΑΤΙΝ 

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 9.30 το βράδυ στο κέ-

ντρο «Οινοποιείο» της Κερατέας η “Χρυσή Τομή” οργανώ-

νει μια τζαζ-λάτιν συναυλία με το συγκρότημα του κιθαρί-

στα Αντώνη Πρίφτη που κατάγεται και ζει στην Κερατέα.

Η συναυλία διοργανώνεται με την ευκαιρία της Ευρωπαϊ-

κής γιορτής μουσικής, που φέτος εκτός από την Αθήνα

συμμετέχουν και πολλές άλλες πόλεις της χώρας.

Το συγκρότημα αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς

και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά για ακροατές με απαι-

τήσεις. Παίζουν οι Χρήστος Ασωνίτης (τύμπανα), Λευτέ-

ρης Ανδριώτης (λύρα), Μάνος Λούτας (όρθιο μπάσο), Πα-

ντελής Μπενετάτος (πιάνο) και Αντώνης Πρίφτης (κιθάρα).

Η είσοδος για το κοινό είναι 5 ευρώ.

Ροταριανές εκδηλώσεις

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Ραφήνας, Νέας Μάκρης, Γέρακα και

Κορωπίου οργανώνουν   κοινή εκδήλωση για την  Αλλαγή

Ηγεσίας των  Ομίλων τους, που θα πραγματοποιηθεί στο

ξενοδοχείο ΜΑΤΙ, ( Μάτι Αττικής),  την ΚΥΡΙΑΚΗ 14

ΙΟΥNΙΟΥ  και ώρα 13:00, όπου οι απερχόμενοι πρόεδροι

θα παραδώσουν την Προεδρία στους επερχόμενους.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ίδρυμα για το

παιδί “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ”
ΔΕΥΤ. 15/06  ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με την

ΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤ. 22/06 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ  σε

τραγούδια του Κώστα Χατζή και όχι

μονό .....

ΣΑΒΒΑΤΟ 13,20 & 27/06/09  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με

τους ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  

πιάνο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ μπουζούκι, 

Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ημερήσια Κρουαζιέρα στην Επίδαυρο και παράστα-

ση με το έργο “Νεφέλες” του Αριστοφάνη, θα έχουν

την τύχη όσοι αποφασίσουν να αρμενίσουν στις 4

Ιουλίου, αναχώρηση από την Μαρίνα Βουλιαγμένης,

ώρα 4.30μ.μ.

Η τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο είναι 105 € και περι-

λαμβάνει εισιτήρια, είσοδο στο θέατρο, δείπνο με

πλούσιο μπουφέ, μουσική, χορό και όποιος αντέξει!

Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Ιουνίου στο τηλέφω-

νο 6977094203 ή 210 9641.074 Νανά Καραγιάν 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΠΕΒ διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά

κρουαζιέρα στην Επίδαυρο για την παράσταση «Άλ-

κηστις» του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-8952241.

Όπως κάθε χρόνο Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων

Βουλιαγμένης, οργανώνει τον  καλοκαιρινό του χο-

ρό, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου ημέρα

Παρασκευή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με ορχήστρα του

Γιώργου Μαυρίδη, τραγούδι από τον Αλέξανδρο Χα-

τζή. Κρασί, φαγητό και φεγγαράδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 

210-9671142, 6944-259782

Ναυτικός Όμιλος 

Κατοίκων Βουλιαγμένης

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο του

εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας μουσικής, διορ-

γανώνει συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά, την Κυ-

ριακή 21 Ιουνίου και ώρα 21:00, στις εγκαταστάσεις

του στον Λαιμό της Βουλιαγμένης.

Τα μέλη, οι αθλητές, οι δημότες και οι φίλοι  που

έχουν  αγαπήσει τα γνώριμα ακούσματα του κατα-

ξιωμένου καλλιτέχνη θα έχουν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν μια αξέχαστη βραδιά δίπλα στη θάλασσα

στο μαγευτικό κόλπο της Βουλιαγμένης.

Ο Μανώλης Μητσιάς εδώ και δεκαετίες  υπηρετεί

το ελληνικό τραγούδι ερμηνεύοντας τους μεγαλύ-

τερους Έλληνες Συνθέτες και σφραγίζει με το προ-

σωπικό του ήθος και ύφος αυτό.
Τα εισιτήρια θα διατίθενται στα γραφεία του Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης, στα Βιβλιοπωλεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ-

ΔΑΚΗΣ, μέσω Internet στο www.ticketquest.gr, στα κα-

ταστήματα ACS, Herakleidon (Ηρακλειδών 16, Θησείο).

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης, τηλ. 210 8962416 & nov@nov.gr

Ημέρες πολιτισμού 
στη Βούλα

“Πιθανά και απίθανα” 7 μονόπρα-

κτα (κωμικές ιστορίες από την καθημερινή ζωή), θα

παρουσιάσει το θεατρικό Εργαστήρι της Πνευματι-

κής Εστίας, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 στην

αίθουσα “Ιωνία”.

Graf Weekend 2009 ένα γεμάτο διή-

μερο υπόσχεται το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Βούλας με καλ-

λιτεχνικό show, χρώματα και ART!

Σάββατο 20/6 Funky Summer (στον τοίχο της Λεωφ.

Βουλιαγμένης από το ύψος της Καλύμνου έως την

παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή).

Κυριακή 21 Funky School (στο 2ο Γυμνάσιο - Λύ-

κειο, στον τοίχο περιμετρικά του γηπέδου του Αρη

Βούλας, του γηπέδου Μπάσκετ, του πάρκου  Ηρώων

Πολυτεχνείου).

Ο Ν.Ο.Β. 

διοργανώνει συναυλία 
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Μείωση κερδών από τις καντίνες
Ζητούν αλλαγή του νομικού πλαισίου

Εκτακτη Γενική Συνέλευση προκάλεσε η

Ε.Ε.Σ.Ε.Α.Σ. (Ενωση Εστιατόρων & Συνα-

φών Επαγγελμάτων Ακτής Σαρωνικού) στη

Βάρκιζα, με βασικό θέμα ημερήσιας διάτα-

ξης τις καντίνες που βρίσκονται κατά μή-

κος της παραλίας του Σαρωνικού.

Πρόεδρος της Ενωσης είναι ο Βασίλης

Σιαμέτης, ο οποίος καλωσόρισε τους συ-

ναδέλφους και τους καλεσμένους, τους

οποίους παρουσίασε με τη σειρά προσέ-

λευσης, όπως είπε: ο Αστυνομικός Διευθυ-

ντής της Νοτιοανατολικής Αττικής Γ. Μπό-

μπος, η διευθύντρια της τουριστικής Αστυ-

νομίας Αννα Μιχαηλίδου, ο Διοικητής του

Αστυνομικού Τμήματος Βάρης Δαρείος

Λυκιαρδιόπουλος ο Διευθυντής Εμπορίου

της Νομαρχίας Μάγκος, ο κοινοτάρχης Σα-

ρωνίδας Ανδρέας Πέγκας και ο αντιπρόε-

δρος, ο κοινοτάρχης Φώκαιας Μ. Τσαλικί-

δης ο Δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας

και ο δημ σύμβουλος Δημ. Κυπριώτης, η

Σοφία Γρίβα από το Δήμο Κρωπίας και  ο

Αντιδήμαρχος Καλυβίων Σοφρόνης.

Παρευρίσκοντο ακόμη ο πρόεδρος της ΠΟ-

ΕΣΕ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας) Γιάννης

Τσάκος και ο Γεν. Γραμματέας Γ. Καββα-

θάς.

«Τέσσερα θέματα είχαμε στην ατζέντα,

αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα συζητήσουμε το

ένα, γιατί και εδώ λειτούργησε η αποχή και

οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ γιατί  τους

απώθησε κάποιο από τα θέματα», είπε ο Β.

Σιαμέτης κάνοντας έναν απολογισμό και

συνέχισε:

- Οικονομικός απολογισμός δεν υπάρχει

γιατί το ταμείο είναι μείον, δεν χρωστάει

σε κανέναν, μόνο στο Διοικητικό Συμβού-

λιο που πληρώνει από την τσέπη του.

Η αστυνόμευση της περιοχής. Στην περιο-

χή μας ξαναφύτρωσε πάλι το φρούτο των

εκβιαστών και δυστυχώς δεν τολμάει κα-

νένας να το αναφέρει. Εχουμε την omerta,

κλειστά στόματα, δεν έχει εμπιστοσύνη,

πρέπει να τον καταγγείλει ονομαστικά κλπ.

- Ένα άλλο μεγάλο θέμα έχουμε, αυτό των
τριών μηνύσεων. Είμαστε ο μοναδικός

κλάδος, που όταν κάποιος μας υποβάλει

τρεις μηνύσεις, χωρίς να έχουμε δικαστεί,

ούτε καν σε πρώτο βαθμό, μας αφαιρείται

η άδεια.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αγωνιζόμα-

στε να το λύσουμε μέσα από τις ομοσπον-

δίες μας.
- Μείωση δημοτικού φόρου, πετύχαμε, αλλά

δεν πανηγυρίζουμε. Μπορεί να μειώθηκε από

0,5% σε 0,2%, αλλά πρέπει να καταργηθεί.

- Οι καντίνες, έχουμε αγωνιστεί από όταν

ιδρυθήκαμε σαν Ενωση. Από τη Γλυφάδα

έως το Λαύριο, μετρώντας είχαμε βρει 48 κα-

ντίνες. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των κα-

ντινών, θεωρούμε συνάδελφο αυτόν που έχει

την καντίνα, αλλά δεν τηρείται ο νόμος. Είναι

αθέμιτος ανταγωνισμός. Οποιος δεν έχει

άδεια τραπεζοκαθισμάτων, δεν πληρώνει δη-

μοτικό φόρο.

Σ’ αυτό το κομμάτι είναι και το θέμα της κα-

θαριότητας, των παραλιών και του πράσινου.

Δαιδαλώδες και ασαφές 

το νομικό πλέγμα

Η διευθύντρια της τουριστικής Αστυνομι-

κής Δ/νσης Νοτ/κής Αττικής Αννα Μιχαηλί-

δου μίλησε για ασάφεια των νόμων, για

αδυναμία  κάλυψης της περιοχής μόνο από

την υπηρεσία της, αφού είναι όλοι κι όλοι

8 εργαζόμενοι σε όλη την Νοτιοανατολική

Αττική.  

Μιλήσατε για 50 καντίνες. Κάποιες είναι

αναψυκτήρια, κάποιες κινητές και κάποιες

σταθερές Καντίνες. Οι σταθερές όμως δεν

λέγονται από το νόμο σταθερές καντίνες.

Λέγονται άδεια άσκησης υπαίθριου πλανό-

διου εμπορίου! 

Οι κινητές που βάζουν τραπεζοκαθίσματα

από μόνες τους και γίνονται πλημμεληματι-

κές τους πάμε κατευθείαν στο αυτόφωρο.

Το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι

οι σταθερές καντίνες που παίρνουν άδεια

από το Δήμο.

Δεν μπορεί να δοθεί άδεια σταθερής καντί-

νας με κινητά καθίσματα, με μουσικά όργα-

να! Εγώ τι να ελέγξω; Απλά ερμηνεύω ότι

ο Νόμος είναι λάθος.

Οι συνδικαλιστές αποχωρούν

διαμαρτυρόμενοι

Το λόγο πήρε ο Διοικητής του Αστυν. Τμήμα-

τος Βάρης Δαρείος Λυκιαρδόπουλος, ο οποί-

ος μίλησε - όπως είπε - σε μια άλλη γλώσσα.

Και πράγματι ήταν μία άλλη γλώσσα, που πό-

νεσε ιδιαίτερα το προεδρείο της ΠΟΕΣΕ, με

«σεισμικές» δονήσεις στην αίθουσα.

«Να με συγχωρήσετε, γιατί εγώ θα μιλήσω

αλλιώς. Για μένα τα πράγματα είναι απλά: 

Για ποιο λόγο δεν έχετε υποβάλει μηνύσεις

για αθέμιτο ανταγωνισμό στους συγκεκριμέ-

νους, ομοειδείς μαγαζάτορες σε κάποια πε-

ριοχή; Πόσες και ποιες μηνύσεις έχετε κάνει;

Ποιους Δημάρχους έχετε στείλει κατηγορού-

μενους για παράβαση καθήκοντος; 

Σας μιλάω σαν υπηρεσιακός αξιωματικός.

Είπατε για 2000 τραπεζοκαθίσματα σε 3 κα-

ντίνες. Ποιοι είναι αυτοί και τι μηνύσεις έχε-

τε κάνει στον κύριο Εισαγγελέα ονομαστι-

κώς; 

Αμεση η αντίδραση του προεδρείου σε έναν

διάλογο: «Εμείς είμαστε συνδικαλιστές. Εχετε

μπλέξει τα πράγματα τα πάτε εκεί που θέλετε».

Α.Δ. Αφήστε με να τελειώσω. Σαν συνδικαλιστι-

κό όργανο θα πρέπει να έχετε κάποιο νομικό.

Πρ.: Όχι έναν, πολλούς.

Α.Δ. Γιατί δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι

εδώ;

Πρ.: Γιατί δεν χρειάζονται, τα ξέρουμε εμείς

καλά τα θέματά μας.

Α.Δ.: Δηλαδή εσείς παρουσιάζεστε και γνώ-

στες νομικών θεμάτων που σας διαβεβαιώ…

Πρ.: (φωνές) Θα σας παρακαλέσω να είστε

πολύ πιο προσεκτικός.

Εγώ δεν συζητάω σ’ αυτά τα επίπεδα…

Πρόεδρος και Γραμματέας της Ομοσπονδίας

αποχωρούν μέσα σε μεγάλη φασαρία από

διαφωνούντες.

Ο κοινοτάρχης Σαρωνίδας Ανδρέας Πέ-

γκας, προσπάθησε να τους κρατήσει αλλά

δεν τα κατάφερε.

Εριξε δίκιο στους καταστηματάρχες επιση-

μαίνοντας ότι «η καντίνα είναι η χειρότερη

μορφή εκμετάλλευσης.  Είναι μαύρο χρή-

μα, δεν δικαιολογούμαστε με τίποτα. Και

δεν δικαιολογούμαστε σαν υπηρεσίες για-

τί και εγώ ήμουν Αντινομάρχης  και διευ-

θυντής της Νομαρχίας και δεν ευσταθούν

αυτά που λένε. Υπεύθυνοι είναι οι Δήμαρ-

χοι μιας Περιφέρειας.

Εδώ μιλάμε για σταθερές καντίνες, για δια-

φήμιση μέσα στον ίδιο χώρο. Και οι Δή-

μαρχοι που τα έχουν αυτά είναι και πολύ

άνετοι…

«Τους έχουμε μηνύσει και πάνε στον Ει-

σαγγελέα και αθωώνονται», επενέβη η Δι-

ευθύντρια της Τουριστικής Αστυνομίας. 

«Φέτος έχουν δώσει άδειες για τραπεζο-

καθίσματα οι Δήμαρχοι», εξήγησε.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Βασίλης Σιαμέ-
της κάνει απολογισμό του σωματείου.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Ομοσπον-
δίας αποχωρούν.
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καταγγέλουν οι καταστηματάρχες
Κατηγορούν Δημάρχους για αυθαιρεσίες

«Επί της διαδικασίας και 

επί της ουσίας» 

παρεμβαίνει ο Αστυν. Δ/ντης

Ό,τι λέμε το λέμε καλοπροαίρετα και εδώ ήρ-

θαμε για να θεραπεύσουμε ένα πρόβλημα,

τόνισε παίρνοντας το λόγο ο Αστυν. Διευθυ-

ντής Γ. Μπόμπος. 

Κάποτε δίναμε εμείς τις άδειες και υπήρχαν

δέκα προαπαιτούμενα. Σήμερα δεν τις δίνου-

με εμείς…

Εδωσε κάποιες κατευθύνσεις στους καταστη-

ματάρχες, εξήγησε πώς λειτουργεί η Αστυ-

νομία και ο κρατικός μηχανισμός (Δήμος, Νο-

μαρχία, Περιφέρεια, Πολεοδομία, Εισαγγελέ-

ας).

Ζούμε σε μία συντεταγμένη πολιτεία, μη λέ-

με δεν υπάρχει κράτος κλπ. Αν φτάσουμε στο

σημείο ότι προφανώς και καταφανώς είναι

εκτός νόμου, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.

Όταν όμως πάμε και μας δείχνει την άδεια.

Αδεια μουσικών οργάνων(!) εμείς πρέπει να

φύγουμε!

Εμείς από ό,τι βγάλουμε εδώ, θα προωθή-

σουμε στο Τμήμα Νομοθεσίας και Οργάνω-

σης του Υπουργείου μας και θα πούμε: μ’ αυ-

τό το θέμα υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα.

Δείτε το σε επίπεδο Υπουργείου. Και το

Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Δεν μπορεί να

μην τοποθετηθεί.

Και αυτό θα κάνουμε.

Και κατέληξε: «Η υπηρεσία μας υπερβάλει

εαυτόν για την απόδοση του δικαίου. Αν

έχουν γίνει αβλεψίες, είμαστε κι εμείς κομ-

μάτι της ελληνικής κοινωνίας. Κάνουμε προ-

σπάθειες αυτοκάθαρσης και το ξέρετε»…

Καίνε τον Γκέραλη 

της Αναβύσσου

Πολλοί, και καταστηματάρχες και κοινοτάρ-

χες μίλησαν για τις καντίνες που έχει αδειο-

δοτήσει – και είναι πολλές – ο Δήμαρχος

Αναβύσσου Σ. Γκέραλης, δημιουργώντας με-

γάλα προβλήματα στην περιοχή.

Ηδη σε μία που ανακατασκευάζεται τώρα σε

μεγάλες διαστάσεις, έχει παρέμβει η πολεο-

δομία και τον έχει σταματήσει.  

Καταστηματάρχης: Εδώ έχει γίνει το άβατο

στην παραλία της Αναβύσσου. Λειτουργούν

15 με 20 καντίνες στην παραλία, πουλάνε πο-

τά σε 15χρονα, βάζουνε μουσική και δεν τους

ενοχλεί κανείς. Και μάλιστα έχουν και παρα-

τηρητήριο αν έρχεται η Αστυνομία.

Άλλος καταστηματάρχης: Πέρυσι κάναμε ένα

έγγραφο στο Δήμο Αναβύσσου, και ζητούσα-

με να μας ενημερώσει με βάση ποιο νόμο

έχει δώσει άδεια για καντίνες.

Αντί για απάντηση ο κ. Γκέραλης, έστειλε έγ-

γραφο στον Κοινοτάρχη Σαρωνίδας κ. Πέγκα

και ζητούσε να του κατονομάσει ποια μαγα-

ζιά είναι νόμιμα και ποια μη νόμιμα. 

Μ. Τσαλικίδης (κοινοτάρχης Φώκαιας): Για τα

μαγαζιά της περιοχής είναι τεράστιο το πρό-

βλημα. Η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους,

αλλά σε όλους.

Οι  παραλίες μπορούν και πρέπει να είναι κα-

θαρές και ανοιχτές και χωρίς καντίνες.

Το πρόβλημα είναι όταν οι Δήμαρχοι, εμείς οι

ίδιοι, ενεργούμε έτσι. Δίνουμε άδεια για μία

καντίνα, η καντίνα γίνεται μαγαζί, απλώνει

τραπέζια και παγιώνεται μία κατάσταση…

Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο διευθυντής του Τμή-

ματος Εμπορίου της Νομαρχίας Μάγκος, που

είπε ότι έχουν τον έλεγχο από τη Βούλα ως

το Συκάμινο και βγάζουν ένα ζευγάρι την

ημέρα για ελέγχους!

Η νομοθεσία είναι τέτοια που δεν περιορίζει

τους χώρους που μπορούν να στηθούν. 

Οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να κάνετε

εσείς, θα πρέπει να  στραφείτε στους συντά-

κτες του Νομοσχεδίου, να το αλλάξουν.

Από το Διοικητή Βάρης αναφέρθηκε το όνο-

μα Κων/νος Παναγιωτόπουλος. Τον γνωρίζε-

τε;  (Δεν τον γνώριζε κανένας) Είναι ο εισαγ-
γελέας πλημμελειοδικών για θέματα παρα-
λίας, από τον Φλοίσβο μέχρι το Λαύριο.
Είναι επιφορτισμένος (και κακώς οι άνθρωποι

φύγανε), ο κλάδος σας με χίλια δύο προβλή-

ματα.

Πριν φύγει ο πρόεδρος και ο γραμματέας, θα

τους έλεγα να πάνε στον κ. Παναγιωτόπουλο

σαν Ομοσπονδία. 

Ο άνθρωπος αυτός σίγουρα δεν γνωρίζει τί-

ποτα απ’ αυτά.

Και βέβαια μιλούσαν για κινητές, τροχήλατες

καντίνες και όχι σταθερές. 

Οι σταθερές καντίνες ανήκουν σε άλλη υπη-

ρεσία, Πολεοδομία, Διεύθυνση Υγείας Περι-

φέρεια κλπ.

Κάποιες απ’ αυτές έχουν άδεια αναψυκτηρί-

ου, οπότε είναι άλλο θέμα, όπως είπε ο εκ-

πρόσωπος της Νομαρχίας.

Η λύση είναι μία: κατεβάζουμε τον ΕΦΕΤ και

τρεις καντίνες την ημέρα τους στέλνουμε

στον Κορυδαλλό, αλλά έχουν παιδιά κι εγγό-

νια και θα μας καταριούνται… τόνισε ο Βασί-

λης Σιαμέτης.

Η συνέλευση έκλεισε χωρίς να δοθεί κάποια

λύση. Βέβαια πήραν κατευθύνσεις για το πώς

πρέπει να κινηθούν ως Σωματείο και όχι με-

μονωμένα ο καθένας ως κατάστημα, που

εγκυμονεί κινδύνους αντεκδίκησης και για

τον ίδιο.

Ξεκάθαρος ο Δήμαρχος Βάρης

Ο Δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας, δήλω-

σε ότι δεν έχει δώσει καμία άδεια. Αυτές που

έχουν δοθεί και λειτουργούν από προηγού-

μενα χρόνια (είτε από Δήμαρχο, είτε από Νο-

μαρχία) είναι παλιές υποθέσεις. 

Οι περισσότερες είναι στην Ανατολική παρα-

λία και έχουν πάρει άδεια από τη Νομαρχία

και ο χώρος τοποθέτησης από τα ΕΤΑ Α.Ε.

Η ΕΤΑ ενοικίασε το χώρο.

Αρα κατά πρώτον τη ζημιά την κάνει η ΕΤΑ

και θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να

συνεχίσει το δρόμο που ακολουθεί και κατά

δεύτερον οι Νομαρχίες που δίνουν άδειες.

Εμείς, όποτε έχουν έρθει μηνύσεις από το

Αστυν. Τμήμα έχουμε ενεργήσει. Το Λούνα

Παρκ το κλείσαμε, κάποιο κατάστημα που

μας έστειλε παρεμβήκαμε. 

Ο Δήμος Βάρης δεν θα γίνει το μπαλάκι κα-

νενός και δεν είμαι διατεθειμένος να πάω για

παράβαση καθήκοντος.

Δυναμικότερη παρέμβαση

από το Σωματείο

Εύλογη η διαπίστωση καταστηματάρχη.

Ότι δεν έχουμε ενεργήσει σωστά σαν Σω-

ματείο, όταν μία γυναίκα στην Ανάβυσσο

έχει καταφέρει μέσα σε τρεις μήνες να

σταματήσει τρεις καντίνες (πολεοδομικά),

να πάνε για παράβαση καθήκοντος δημόσι-

οι εκπρόσωποι, και να τους έχει τρελάνει.

Κάπου εμείς δεν έχουμε κινηθεί σωστά,

έχει δίκηο ο διοικητής.

Δήμοι, Νομαρχίες και Λιμενικά

Ταμεία οι ένοχοι!

Συμπερασματικά: Το Σωματείο μπορεί

και πρέπει να παρεμβαίνει. Μπορεί να

στείλει ένα Δήμαρχο για παράβαση κα-

θήκοντος, για παράδειγμα, και θα έχει

και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Άννα Μπουζιάνη

ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

για ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σας καλούμε στον ετήσιο απολογι-

σμό του Δημάρχου, για το έτος 2008

που θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙ-

ΟΥ, ώρα 19:00, στο Μουσείο Μαρα-

θωνίου Δρόμου, (Λεωφ. Μαραθώνος

& 25ης Μαρτίου).

Με τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΓΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συζήτηση για την ύδρευση

στην Αγ. Μαρίνα

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για συ-

ζήτηση που έγινε στο Δ.Σ. Κορωπίου, όσον

αφορά την υδροδότηση ορισμένων ιδιαίτε-

ρα περιοχών του.

Μεταφέραμε λόγια του  τ. αντιδημάρχου Ι.

Γκίκα (μουστάκια), ότι έχει γίνει ένα μεγάλο

έργο στην ύδρευση όλα αυτά τα χρόνια. Ότι

οι συνδέσεις που έγιναν σε όλο το δίκτυο

έχουν ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μας διόρθωσε λοιπόν ο τ. δήμαρχος Κ. Γκί-

κας, όσον αφορά το χρηματικό ποσό, ότι

είναι 6 εκατομμύρια δραχμές και όχι ευρώ.

Τον ευχαριστούμε και το διορθώνουμε.
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Το τριήμερο, που για μένα ήταν διήμερο, μετά την εκπλήρωση των

εκλογικών μου υποχρεώσεων σαν πολίτου, το πέρασα στο Λουτρά-

κι. Από παλιά χρόνια τρέφω  κάποια συμπάθεια γι’ αυτό το εγγύς θέ-

ρετρο, που σήμερα εξελίχθηκε -αλήθεια τόσο γρήγορα- σε προάστιο

των Αθηνών. Ανέμελες στιγμές,  ανεύθυνης νεότητας, οικονομικά

στερημένης, αλλά με νοσταλγική κατοπινή ανάμνηση θεριεύουν και

ξανάρχονται με το πλησίασμα στον Ισθμό και προτού πάρεις τη

στροφή «προς  Λουτράκι». Ξανάρχονται τώρα με κάτι πιο ουσιαστι-

κό: με την οικογενειακή ωριμότητα  στη διαχρονική ηρεμία. 

Στην κλασική βοτσαλένια αμμουδιά έκανα θαλάσσιο μπάνιο. Ήταν το

πρώτο μου. Για τη  γυναίκα μου το έκτο,  όπως το τόνιζε με υπερη-

φάνεια. Στη θάλασσα μπήκε εκείνη πρώτη. Ήλεγξε  τη θερμοκρασία

, «Καλή είναι για σένα», αποφάνθηκε προστατευτικά. Αυτό ήταν και

το πρώτο καταρρακωτικό ράπισμα που ήρθε στο ηθικό μου. Μα δεν

άργησε να έρθει και το δεύτερο: «Να προσέχεις το πόδι σου». Γύρι-

σα έκπληκτος. Σε μένα δινόταν οι συμβουλές; Που σε άλλους και-

ρούς και χρόνους βουτούσα  -  σε αμμουδιές ρηχές μήνα Αύγουστο-

απτόητος και αγέρωχος; Τέλος πάντων η αλήθεια είναι, πως  το γό-

νατο μου δεν έχει συνέλθει ακόμα από τότε που έξι μήνες τώρα μέ-

τρησα, τα σκαλιά του σπιτιού μου. Η αλήθεια πάλι είναι, πως την

πραγματική εικόνα  την κρύβω, γιατί ντρέπομαι  να μην με ιδεί κανέ-

νας παλιός μου άρρωστος  και χάσει την καλή ιδέα που είχε για μέ-

να. Τέλος πάντων βούτηξα, -τρόπος του λέγειν  το βούτηξα- στο

ήρεμο νερό. Πρώτα έβρεξα το πόδια μου, μετά δρόσισα το πρόσωπο

μου με τις χούφτες μου και με προοδευτικά παιδιάστικα κωμικά πι-

τσιλίσματα έφερα το σώμα μου σε μια αιφνίδια γνωριμιά στη θερμο-

κρασία, που θα το υπέβαλα. Μετά έφερα  το δάχτυλο μου στον καρ-

πό, για τον ύστατο έλεγχο του σφυγμού μου·  όλα καλά. Και τότε

προχώρησα στην υλοποίηση της προγραμματισμένης κίνησης. Το αλ-

μυρό νερό,  ήταν στην αρχή  δροσερό  και λίγο ανατριχιαστικό· αλ-

λά προσωρινά. Μετά έγινε πιο φιλικό,  πιο ανούσιο σαν λίγο βρα-

στερό. Πάντως και έτσι ήταν ευχάριστο και αναζωογονητικό.  Αμέ-

σως λοιπόν άρχισα τις θεραπευτικές μου ασκήσεις. «Και εσείς;», μου

είπε μια συνομήλικη καθώς  το παρετήρησε· «αρθριτικά; εγώ μάχο-

μαι με το σωσσίβιο κοιλιάς. Κάνω ειδικές ασκήσεις».

Έφριξα. Τι θα πεί συνομήλικη και αρθριτικά. Μα γρήγορα αντιστάθη-

κα στο τρίτο μειωτικό ράπισμα. «Όχι. Στο  μπάτζι τζάμπινγκ. Είναι το

αθλητικό μου χόμπυ», αποκρίθηκα προκλητικά, σε μια προσπάθεια

επανάκτησης δυνάμεων. Το βλέμμα της κύλισε πάνω μου ερευνητι-

κά, συγκεκριμμένα δε  στο υπέρ την ίσαλο γραμμή κορμί μου, λέγο-

ντας «Μπά, και δεν σας φαίνεται». Παρά ταύτα εγώ  ερμήνευσα μια

διαπίστωση ζηλόφθονου θαυμασμού, εξ ού  με ένα «Τέτοιος είμαι

εγώ», την αποτελείωσα.  

Εκεί λοιπόν, στη μεταξύ πασχόντων συνομιλία,  και καθώς η συμβία

μου όργωνε και έσχιζε πελάγη με το καινούριο της  γυαλί, πολύ-

χρωμο σκελετό και αρκετά σκουρόχρωμο τόσο για να βλέπει χωρίς

να πιάνουν τη ματιά της, ένοιωσα σύγκορμα να με διατρέχει ένα ρί-

γος.  Κοντά μου  στα τρία μέτρα και δίπλα σε δεκάχρονα κοριτσάκια

που πλατσούριζαν ανέμελα, πενηντάρης μαυριδερός ‘’ελληναράς

αθληταράς”, τραβούσε τα λάστιχα του ψαροτούφεκου, όπλιζε  και

βουτούσε με τη μάσκα  για μια υποβρύχια διερεύνηση, αναζητώντας

προφανώς αθώα χταποδάκια. Αισθάνθηκα τη ροή του απόνερου  στο

σώμα μου αλλά αυτός διερχόμενος ξαναστράφηκε στο χώρο  με τις

τρυφερές παιδούλες. Αφηνίασα και ετοιμάστηκα να αντιμετωπίσω,

δια του λόγου, αυτόν τον ανίερο ή μάλλον το υποβρύχιο εγκληματι-

κό τέρας, όταν ένοιωσα το χέρι της γυναίκας μου να με ακουμπά .

«Μα τι πάς να κάνεις: Δεν βλέπεις πιο δίπλα είναι οι γονείς τους και

ανέχονται τον κίνδυνο».

Παρά τις αρχές μου συμμαζεύτηκα. Αργότερα ο αδελφός της γυναί-

κας μου, ειδήμων περί τα ναυτικά,  μου είπε ότι έπρεπε να είχα ει-

δοποιήσει  το λιμεναρχείο. Οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ

αυστηρές. Τελικά, αυτός ο «Ελληνας» με τον σκληρό  τράχηλο και

την ελευθερία του, πρέπει να έχει τον χωροφύλακα από πάνω του

για να περπατά στο χώρο της ευπρέπειας και του σεβασμού του ετέ-

ρου. 

Δεν φτάνει όμως μόνο μέχρις εκεί. Το τριήμερο των εκλογικών δια-

κοπών, επιλέγει το θαλάσσιο μπάνιο. Δεν αποδέχεται ούτε τον συ-

γκερασμό. Τις διακοπές τις θέλει ακέραιες. Βρίσκει και την εύκολη

δικαιολογία. «Κανείς τους δεν αξίζει. Είναι σκάρτοι και κακοί». Αυ-

τούς όμως τους σκάρτους και κακούς, εγώ “ο καλός” τους βγάζω· ο

καλός που δεν πηγαίνω να ψηφίσω. Ας αφήσομε λοιπόν τις σοφι-

στείες. Αν οι ηγέτες είναι σκάρτοι, σκάρτος είναι και ο λαός που τους

επιλέγει. Και ο καθένας από εμάς -κακά τα ψέματα -σέρνει την ευ-

θύνη του. 

Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, το βράδυ με τα έξιτ πολς, ήταν μια

κυριαρχία της ηθελημένης αυταπάτης. Από τη μια μεριά του ο μεγά-

λος ηττημένος, δεν είναι τυφλός είναι τυφλωμένος και εδώ είναι τα

ανίατο. Βλέπει αλλά δεν δέχεται και ενταφιάζει την αλήθεια. Κατέ-

χεται από την φροϋδική συνδρομή ή καλύτερα νεύρωση ‘’της απώ-

θησης”. Τα ίχνη του πραγματικού γεγονότος τα ενταφιάζει στο ασυ-

νείδητό του. Ο άλλος μεγάλος, καμαρώνει για μια νίκη, που αποκα-

θιστά  ένα αδικημένο παρελθόν.  Εδώ η φροϋδική θέση διαφοροποι-

είται και παραχωρεί τη θέση της στην Λακανική  (Jacques Lacan ) θε-

ωρία  ‘’της διάκλεισης’’· μιας ψύχωσης  που το πραγματικό γεγονός

του παρελθόντος δεν θάβεται στο ασυνείδητο, αλλά αποβάλλεται

ολοσχερώς από αυτό. Γίνεται δηλαδή κάτι σαν τον εξαγνισμό του

αμαρτωλού, που επανέρχεται στις τάξεις των εναρέτων μετά την

θεία εξομολόγηση. Οι μικρότεροι, μάχονται τώρα σε μια  αναζητήση

νέων ιδεών, που θα πουληθούν προς  αιθεροβάμονες ευκολόπιστους

ψηφοφόρους. Κανείς τους, μεγάλος ή μικρός, δεν σκέφτεται για  μια

εθνική ισότιμη συσπείρωση, με προσωρινή αναστολή της κομματικής

λειτουργίας, ώστε να αποτραπεί  η ανατροπή της βάρκας.       

Στο όλο παιχνίδι μπαίνω και εγώ,  που  σαν άλλος  Οιδίποδας εξορ-

ρυγνύω τους οφθαλμούς μου, τους άχρηστους οφθαλμούς που δεν

βοήθησαν ποτέ εμένα “τον καλό”, να ιδώ το συμφέρον μου,  και αφή-

νω και τους εκάστοτε, χωρίς τη σωστή επιλογή, να  με κυβερνούν.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα.

Κλεμάν Ροσέ: ‘’Το πραγματικό και  το διπλό του‘’ εκδ. Αρμός 1976. 

Το τριήμερο  των εκλογών

της αυταπάτης 

Μέσα από τις γραμμές της εφημερίδας

«ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ» (Τετάρτη 03-06-09

σελ. 17) με τίτλο «Ο επαναστάτης κος Θη-

βαίος», έγινε μια αηθής και μεθοδευμένη

προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοι-

νής γνώμης της Κερατέας και σπίλωσης του

ονόματός μου. 

Με περίσσιο πολιτικό «Δηλητήριο» με κριτι-

κή πέρα ανακριβή και αναληθή, με τη δημο-

σιογραφική δεοντολογία απούσα, η εφημε-

ρίδα προσπαθεί να εμπλέξει το όνομά μου

σε ενέργειες που ουδέποτε πρότεινα να γί-

νουν και που άλλωστε δεν αρμόζουν στο

ήθος και το ύφος μου. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε μένα παρου-

σιάζοντάς με ειρωνικά ως «επαναστάτη» και

ότι «πρότεινα να σαμποτάρουμε τη συγκέ-

ντρωση του πρωθυπουργού στο Μαρκόπου-

λο, σηκώνοντας πανό με συνθήματα διαμαρ-

τυρίας για αθέτηση της προεκλογικής υπό-

σχεσης να μην γίνει ο ΧΥΤΑ στην περιοχή». 

ΟΥΔΕΝ ΨΕΥΔΕΣΤΕΡΟ ΑΥΤΟΥ.

Η πρόταση έγινε από άλλο μέλος της Γραμ-

ματέας και η δική μου αντίδραση σε αυτό

όπως και όλων των παρευρισκομένων έδω-

σε τέλος σε αυτή την περίεργη πρόταση. 

Αποτελεί δυστυχώς τραγική πραγματικότη-

τα και δημοσιογραφική κατάντια η τιμή και η

υπόληψη του ονόματός μου να κρίνονται

μέσα από τις γραμμές της εφημερίδας και

μάλιστα χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις

και μόνο με εικασίες.

Η πρότασή μου στη Γραμματεία ήταν: Ο Δή-

μος να αντιδράσει δυναμικά την ημέρα των

εκλογών αποκλείοντας την ψηφοφορία στο

εκλογικό κέντρο. 

Η πρότασή μου ήταν αυθόρμητη, ειλικρινής

και απηχούσε τη συντριπτική πλειοψηφία

των μελών της Γραμματείας με ελάχιστες

εξαιρέσεις που και αυτές είχαν την ίδια κα-

τεύθυνση αλλά με διαφορετικές πρακτικές.

Ο Δήμαρχος δεν την απέρριψε αλλά ζήτησε

να συμβουλευτεί νομικούς για τις συνέπειες

της πράξης, ο δε κος Λεβαντής που αναφέ-

ρεται στο Δημοσίευμα ουδέποτε ρωτήθηκε

και ουδέποτε απέρριψε τίποτε (προτίθεται να

προβεί σε διάψευση του δημοσιεύματος). 

Δυστυχώς για την εφημερίδα, η παρουσία

μου, ο αγώνας μου και οι θέσεις μου στο θέ-

μα ΧΥΤΑ είναι γνωστές, ανιδιοτελείς και

τυγχάνουν της γενικής αποδοχής ανεξάρ-

τητα πολιτικής ή κομματικής τοποθέτησης.

Ανήκω πολιτικά στη Ν.Δ. από ιδεολογία και

όχι από συμφέρον. Είμαι ένα απλό μέλος

και δεν διεκδικώ δοτές θέσεις και αξιώματα

και επομένως δεν εκβιάζω, όπως αναφέρε-

ται στο δημοσίευμα.

Εάν διεκδικήσω κάποιο αξίωμα αυτό θα γί-

νει μέσα από εκλογές και αφεντικά θα είναι

οι Κερατιώτες και οι Κερατιώτισσες και

εκβιασμοί δε χωρούν. 

Θεωρώ το Δημοσίευμα κατευθυνόμενο που

εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες σε προ-

σωπικό και τοπικό επίπεδο.

Η ιδιοτέλεια, η ανυπαρξία πολιτικής βούλη-

σης, ο φόβος ανάληψης ευθυνών και η με-

τάθεσή τους σε τρίτους δεν καλύπτεται από

στρατευμένους κονδυλοφόρους. 

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι δεν χαρίζω τη

στάση μου, τη θέση μου και τον αγώνα μου

για τη χωματερή σε κανέναν.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτό που πι-

στεύω, όπως έκανα από την πρώτη στιγμή

με τόλμη, αποφασιστικότητα, χωρίς σκοπι-

μότητες για το καλό της Κερατέας. 

Όσο για τους κατευθυνόμενους εκφραστές

της δήθεν αντικειμενικής ενημέρωσης της

κοινής γνώμης, τον λόγο έχει ήδη αναλάβει

η δικαιοσύνη.

Την ίδια τύχη θα έχουν και όταν αποκαλυ-

φθούν και οι ντόπιοι σχεδιαστές της αι-

σχρής προβοκάτσιας. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Θηβαίος Βασίλης

Επιστολή του Βασίλη Θηβαίου για δημοσίευμα

Η «ΕΒΔΟΜΗ» δεν συνηθίζει να κρίνει δημοσιεύματα άλλων τοπικών εντύπων, σεβόμενη

την ελεύθερη έκφραση γνώμης. Σπανιότατα ασχολούμαστε με δημοσιεύματα τρίτων, το

κάνουμε μόνον όταν αυτά έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον. Με το συμφέ-

ρον της κοινωνίας.

Λάβαμε και δημοσιεύουμε  παρακάτω επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Κερατέας και

πρ. Νομαρχιακού Συμβούλου  Βασίλη Θηβαίου, γνωρίζοντας το ήθος, την αγωνιστικότη-

τα και την ευθύτητα του ανδρός.

Επί του δημοσιεύματος της αναφερόμενης σ’ αυτήν εφημερίδας δεν παίρνουμε θέση, για-

τί αγνοούμε τα πραγματικά περιστατικά. Δεν μπορούμε όμως παρά να παραχωρήσουμε

τις στήλες της εφημερίδας μας, για να εκφραστεί ελεύθερα ο θιγόμενος, κατά τα λεγό-

μενά του, Δημοτικός Σύμβουλος. 

Παρενέργειες των ΧΥΤΑ σε κόμματα και πρόσωπα της Κερατέας
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Εντάξει πατριωτάκια; Το στείλατε το μήνυμα

στα κόμματα εξουσίας με την αποχή σας;

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να σας πω τι ακριβώς

το έκαναν το μήνυμά σας. Φαντάζομαι ότι σι-

γά-σιγά θα το αντιληφθείτε. Εάν θέλατε ν’

αντιληφθούν κι εκείνοι την οργή σας, θα

έπρεπε και οι δύο μονομάχοι-των σικέ μετα-

ξύ τους συγκρούσεων-να μη συγκεντρώσουν

πάνω από το 50% των ψηφισάντων, τόσο

στις παρελθούσες ευρωεκλογές, όσο και στις

επερχόμενες βουλευτικές. Και πολύ λέω.

Ενώ τώρα, δεν ευχαριστηθήκατε μόνο εσείς

τις δροσιστικές βουτιές σας στη θάλασσα,

την ώρα που εμείς οι άλλοι, οι χαζοί, στηνό-

μαστε μεσ’ στον καύσωνα, έξω από τα εκλο-

γικά κέντρα, για να ασκήσουμε το εκλογικό

μας δικαίωμα-και καθήκον-για την ύπαρξη

του οποίου έχει χυθεί πολύ αίμα παγκοσμίως.

Η εντυπωσιακή αποχή σας δρόσισε και την

αδιαπέραστη παχυδερμία του δυαδικού μας

συστήματος εξουσίας. 

Σαν να τους ακούω: «ουφ, πάει, πέρασε κι

αυτό, συνεχίζουμε εφ’ ω ετάχθημεν». Εάν

θέλετε να θυμηθείτε σε τι ακριβώς έχουν τα-

χθεί και συνταχθεί, να φρεσκάρω τη μνήμη

σας εν συντομία: Αναγνώριση των Σκοπίων

ως μιά κάποια «Μακεδονία», υποστήριξη της

εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε.-για να πλημ-

μυρίσουν με Τούρκους, μόνιμους και νόμι-

μους, κατοίκους τα νησιά μας του ανατολικού

Αιγαίου και η Θράκη, συγκυριαρχία με την

Τουρκία στο Αιγαίο μας, με Τούρκο διοικητή

των ενόπλων μας δυνάμεων στο νατοϊκό

στρατηγείο της Λάρισας, προσφορά της Ελ-

λάδας στον ασταμάτητο εποικισμό Ασιατών,

Αφρικανών και λοιπών, διάλυση του κράτους,

αποβιομηχάνιση της χώρας, ξεπούλημα του

εθνικού πλούτου, «μεγαλειώδης» λαφυρα-

γώγηση του δημόσιου χρήματος από τους

ημετέρους, ασύδοτος βιασμός του περιβάλ-

λοντος και παράδοσή του στις ορέξεις των

διαπλεκόμενων «ευεργετών», σάρωμα των

εργατικών και κοινωνικών κατακτήσεων, «εκ-

παιδευτικός» αφελληνισμός των αυριανών

γενεών Ελλήνων, άρνηση του συνταγματικά

κατοχυρωμένου δικαιώματός μας για δημο-

ψηφίσματα, άρνηση θεσπίσεως της απλής

αναλογικής ως παγίου εκλογικού συστήμα-

τος και άλλα ων ουκ έστι αριθμός.

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μεγαλοφυϊα

για να διαπιστώσει ότι από το 1990 και μετά,

τα δύο κόμματα εξουσίας αλώθηκαν πλήρως

από την υπερατλαντική «φίλη και σύμμαχο»

χώρα. Οι ηγετικές ομάδες τους έχουν ακο-

λουθήσει ως αταλάντευτη πυξίδα εξωτερικής

πολιτικής την τυφλή υπακοή στα κελεύσματα

των Η.Π.Α., σε βάρος των εθνικών, αλλά και

των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Και επειδή η

εξωτερική πολιτική είναι αλληλένδετη με την

εσωτερική, η εκτρωματική ψευδο-ανάπτυξη

της χώρας την καθιστά εύκολη λεία πιέσεων

και εκβιασμών, στον ίδιο βαθμό που ο ιδεολο-

γικός ραγιαδισμός των μαλιστάκηδων κρατού-

ντων μας έχει θέσει τα πλουσιότατα ελληνικά

πετρελαϊκά κοιτάσματα υπό την απειλή του

τουρκικού casus belli και την υποκινούσα και

ενθαρρύνουσα τον τουρκικό μπαμπούλα, αμε-

ρικανική πεποίθηση ότι τα ελληνικά πετρέλαια

είναι δικά τους και δεν γουστάρουν ακόμα να

τα εκμεταλλευθούν.

Πότε, επιτέλους, θα καταλάβεις συνέλληνα

ψηφοφόρε των δυό κομμάτων-αγωγών εξω-

ελλαδικής εξουσίας, ότι ΕΣΥ είσαι ο ηθικός

αυτουργός των όσων καυτηριάζεις από την

αδιατάρακτη γαλήνη του τηλεοπτικού καναπέ

σου; Είτε ψηφίζοντας εκείνους τους ενδεδυ-

μένους κοινοβουλευτικό μανδύα, μαστρωπούς

των συμφερόντων και των ελπίδων σου, είτε

απαξιώνοντας κι εσύ ως συνεργός τους την

πολύπαθη Δημοκρατία μας, πηγαίνοντας για

μπανάκι την ημέρα των εκλογών. Ενώ θα μπο-

ρούσες να ψηφίσεις το οποιοδήποτε μικρό

κόμμα και να ρίξεις τέτοια σφαλιάρα μεγατό-

νων στα σιαμαία του δικομματισμού που να

τους έρθει ο ουρανός σφοντύλι. Αντ’ αυτού,

τόσο εσύ, όσο και κάποιοι άλλοι από τους

«ανέντακτους», τους τάχα μου «σκεπτόμε-

νους» και «ανεξάρτητους», τους αμπελοφιλό-

σοφους και καλοπερασάκηδες, τους δήθεν

«επαναστάτες» της καφετέριας και του κανα-

πέ, τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά για

την στενά εννοούμενη «πάρτη» τους, αλλά

έχοντες άποψη επί παντός επιστητού, ενημε-

ρωνόμενοι κυρίως από τις εκπομπές και τα

έντυπα κους-κους, ίσως και από τον αθλητικό

Τύπο, όλοι αντάμα προτιμήσατε να πετάξετε

στη θάλασσα το μοναδικό όπλο που σας δίνει

αυτή η κουτσουρεμένη δημοκρατία μας. Την

ψήφο σας. Λες και δεν φτάνουν τόσοι και τό-

σοι ρύποι που ρίχνουμε στις θάλασσές μας,

έπρεπε να τις επιβαρύνουμε και με κάμποση

μωρία και ωχαδερφισμό. Γειά σου Έλληνά

μου, γάτε με πέταλα!

Λέει σ’ έναν από τους εξόχως και διαχρονι-

κώς διδακτικούς μύθους του ο Αίσωπος:

«Ένα κουνούπι κάθησε στο κέρατο ενός βο-

διού που μασούσε αμέριμνο την τροφή του

και το ρώτησε: - Μήπως σε βαραίνω; Για να

του απαντήσει το βόδι: - Φίλε μου, ούτε όταν

ήρθες σε ένοιωσα, ούτε όταν θα φύγεις θα

σε νοιώσω».

Τόσο ακριβώς βάρυνε και η αποχή στα ...«κέ-

ρατα» των κομμάτων εξουσίας. Κι αν δεν σας

καλύπτει ο Αίσωπος, υπάρχει κι ένα εξίσου

διδακτικό, σύγχρονο ανέκδοτο που το διηγεί-

το παραστατικά ο πολύ καλός κωμικός μας,

Κώστας Ευριπιώτης: Ένας ελέφαντας περ-

νούσε κάθε μέρα πάνω από μιά μυρμηγκοφω-

λιά, προξενώντας χιλιάδες απώλειες. Το συμ-

βούλιο της «φυλής» αποφάσισε να του στή-

σουν καρτέρι οι πιο ικανοί πολεμιστές κι

αφού σκαρφαλώσουν πάνω του να τον τσι-

μπήσουν όλοι μαζί, ώστε να τον αναγκάσουν

να μην ξαναπεράσει από τη φωλιά τους. 

Πράγματι την επόμενη μέρα, χιλιάδες μυρμή-

γκια σκαρφάλωσαν στον ελέφαντα κι άρχι-

σαν να τον τσιμπούν στα πιο ευαίσθητα ση-

μεία του. Όμως ο ελέφαντας τινάχτηκε και τα

πέταξε όλα κάτω, εκτός από ένα που κατά-

φερε να γαντζωθεί στον σβέρκο του. Οπότε

τα άλλα μυρμήγκια του φώναξαν: «Πνίξτον

Δημητράκηηη»!!!

Τους «τσάκισες» δικέ μου με την αποχή σου.

Τους «πέθανες»... από το γέλιο που έριξαν.

«Κώνωψ επί κέρατος βοός εκάθητο»
Αισώπου μύθοι

(και τους τραβήξαμε, που λέτε, μιά αποχή...!)

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                                                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητέ κ. Βενετσάνο,

Σχετικά με την πρωτοβουλία της εφημερίδας σας για τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας

στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, στην οποία θα παρουσιαστούν οι βλάβες που προκάλεσε

η έκθεση σε επικίνδυνες τοξικές ουσίες και χημικά, στην υγεία συμπολιτών μας που συμμετεί-

χαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, κατά τις περιό-

δους 1964 – 67 και 1974, θα ήθελα να σας εκφράσω: 

την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Μαρκοπούλου και

εμού προσωπικά στην αξιέπαινη αυτή προσπάθειά σας και να

χαιρετήσω το παράδειγμα που δίνετε σε όλους τους Έλληνες,

οι οποίοι δεν ξεχνούν – όσα χρόνια και αν περάσουν – εκεί-

νους που έθεσαν τον εαυτό τους στην πρώτη γραμμή, για την

προστασία της πατρίδας μας. Σε εκείνους οφείλουμε το μέγι-

στο των τιμών και σε όλες τις μεταγενέστερες γενιές, την

ιστορική γνώση και υπενθύμιση, ότι μόλις 30 – 40 χρόνια πριν

και όταν οι καταστάσεις το απαιτούν, η Ελλάδα γεννούσε και γεννάει ακόμη ήρωες.

Σαν να μην ήταν αρκετή η συμμετοχή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις, πολλοί από

τους λαμπρούς αυτούς Έλληνες του Κυπριακού Μετώπου, συνεχίζουν και δίνουν έναν

άνισο αγώνα, ενάντια στον ύπουλο εχθρό του καρκίνου και άλλων ασθενειών που «κλη-

ρονόμησαν» στο μέτωπο. Είναι επιτακτική η ανάγκη να συνδέσουμε μέσω της επιστη-

μονικής έρευνας, τα αίτια αυτών των ασθενειών και μεταλλάξεων που υπέστησαν, με

τις τοξικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στα όπλα της εποχής. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Φώτης Μαγουλάς

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κύριε Διευθυντά,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ενημερώθηκα για την πρωτοβουλία της

εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ» και του αξιότιμου συνεργάτη σας για τη

διοργάνωση Ενημερωτικής Επιστημονικής Ημερίδας στο Ασκληπι-

είο Βούλας, σε σχέση με βαρύτατες ασθένειες που ταλαιπωρούν

τους Έλληνες αγωνιστές-μαχητές της Κύ-

πρου το 1974.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα φωτίσει

τραγικές περιπτώσεις Ελλήνων στρατιω-

τών που αγωνίστηκαν για τον Ελληνισμό

και εκτέθηκαν σε χημικές και άλλες ου-

σίες, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την

υγεία τους.

Δηλώνω την πλήρη υποστήριξή μου στην

αξιέπαινη προσπάθειά σας. Κυρίως διότι

παρόμοιες κινήσεις αναδεικνύουν τον πα-

τριωτισμό των συγκεκριμένων ανθρώπων και αποδεικνύουν ότι η

πατρίδα και οι Έλληνες δεν ξεχνούν την προσφορά τους και τη θυ-

σία τους.

Σας συγχαίρω για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ευχόμενος ολό-

ψυχα να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ας έρθουμε όμως και στους πραγματικά…

ευτυχισμένους:

Ο ΛΑ.Ο.Σ. σημείωσε εντυπωσιακή νίκη, αφού

το ποσοστό του, από 4,12% που ήταν το

2004, εκτινάχθηκε στο 7,15%, ενώ ο Γ. Κα-

ρατζαφέρης, «σεμνά και υπεύθυνα» δήλωσε:

«μεγαλύτερα ποσοστά σημαίνει και μεγαλύ-

τερη ευθύνη» και ήδη άρχισε να «δίνει χα-

στουκάκια στη Ν.Δ. για να συνέλθει».

Οι «Οικολόγοι – Πράσινοι» είναι οι μεγάλοι

νικητές, αφού με 3,49% εξέλεξαν βουλευτή.

Τ ρ έ μ ε τ ε λοιπόν τώρα όλοι, γιατί

«απευθύνεστε σε ευρωβουλευτή», κατά δή-

λωση του ιδίου.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μετά την εικόνα της πραγματικότητας, όπως

αυτή διαμορφώθηκε και την «εικονική πραγ-

ματικότητα» την οποία αισθησιακά βιώνουν οι

νικητές – με ή χωρίς εισαγωγικά – ας απο-

τολμήσουμε μιαν ανάλυση της αντικειμενικής

πραγματικότητας του πρόσφατου εκλογικού

αποτελέσματος.

Για να κάνουμε μιαν αντικειμενική εκτίμηση

της κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώθηκε,

αυτό πρέπει να γίνει σε σχέση με τα προη-

γούμενα δεδομένα και τις συνθήκες κάτω

από τις οποίες αυτή διαμορφώθηκε.

Ας ξεκινήσουμε από τη «νίκη» του ΠΑΣΟΚ:

Το ΠΑΣΟΚ νίκησε γιατί ήρθε πρώτο κόμμα με

διαφορά άνω των τεσσάρων ποσοστιαίων μο-

νάδων, από το δεύτερο.

Είναι όμως «νίκη»;

Θα σας κουράσω λίγο με αριθμούς, αλλά οι

αριθμοί “μιλάνε” κι όχι οι εκπρόσωποι των

κομμάτων. Το ποσοστό λοιπόν του 36,65% με

αποχή 47,37% δεν είναι νίκη.

Με συνήθη και παραδεκτή(;) αποχή της τάξε-

ως του 20% (1989 & 1994) το ποσοστό του

ΠΑΣΟΚ ανάγεται στο 28% του ενεργού εκλο-

γικού σώματος.

Σε σχέση πάλι με τις προηγούμενες ευρωε-

κλογές του 2004 (σε συνθήκες δοκιμασίας

της κυβέρνησης Σημίτη, των σκανδάλων, της

εμμονής του Γ. Παπανδρέου υπέρ του σχεδί-

ου Ανάν, για την Κύπρο), όπου είχε λάβει

34% περίπου, τώρα μ’ όλη τη δυσαρέσκεια

του εκλογικού σώματος από τη διακυβέρνη-

ση Καραμανλή – κατάσταση οικονομίας,

σκάνδαλα κλπ. – κατάφερε ν’ ανεβάσει το

ποσοστό του κατά 2,5 περίπου μονάδες, από

34 το πήγε 36,5.

Σε σχέση δε προς τις βουλευτικές εκλογές

του 2007, έχασε 1,5 μονάδα!

Σε απόλυτους μάλιστα αριθμούς, σε ψηφο-

φόρους δηλαδή, ως προς τις ευρωεκλογές

του 2004 – ενώ κέρδισε ποσοστιαία – έχασε

πάνω από 155.000 εκλογείς.

Ως προς τις βουλευτικές του 2007 έχασε

874.000 ψηφοφόρους, τη στιγμή μάλιστα που

ο πρόεδρός του είχε δώσει στις εκλογές αυ-

τές δημοψηφισματικό χαρακτήρα.

Η νίκη του ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι καθαρά σχε-

τική και καθόλου πραγματική. Γιατί όμως;

Γιατί μετά από τόση δυσαρέσκεια του εκλογι-

κού σώματος κατά της κυβέρνησης, δεν βγή-

κε το ΠΑΣΟΚ πραγματικά ωφελημένο; Διότι

στα σκάνδαλα Βατοπεδίου και Siemens, που

προστίθενται στα καθαρώς δικά του, έχει την

ίδια ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ.

Δεν έπεισε ότι άλλαξε. Τα ίδια πρόσωπα, οι

ίδιες πρακτικές. Ο δε Γ. Παπανδρέου δεν

προέρχεται από παρθενογένεση. Δεν έχει

λευκό πολιτικό μητρώο.

Η πανωλεθρία της Ν.Δ.

Το κόμμα που υπέστη πραγματική πανωλε-

θρία, είναι η Ν.Δ.

Στις ευρωεκλογές του 2004 είχε λάβει

43,01%. Τώρα, το 2009, έλαβε το 32,29%, δη-

λαδή έχασε 10,72 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε ψήφους το 2004 είχε λάβει 2.633.574, ενώ

τώρα, το 2009 1.698.640 ψήφους. Απώλεσε

δηλαδή 935.000 ψήφους περίπου.

Σε σχέση πάλι με τις βουλευτικές εκλογές

του 2007, που είχε λάβει 3.077.280 ψήφους

και ποσοστό 41,84% έχασε 9,55% (41,84 –

32,29) και 1.378.640 ψηφοφόρους της. Γιατί;

Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε;

Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα, που τα κου-

κούλωσε, και αναποτελεσματικότητα (ήπιος

χαρακτηρισμός). Επιπλέον, παίρνει λάθος μη-

νύματα. Διαπιστώνει και τονίζει σε κάθε ευ-

καιρία ο Πρόεδρος της Κ. Καραμανλής, ότι

πρέπει να προχωρήσει η Κυβέρνηση «ταχύτε-

ρα». Τι σύνδρομο «γκαζώματος» είναι αυτό;

Δεν μας καίει το «ταχύτερα», σωστότερα θέ-

λουμε. Ή, έστω, σωστά!

Για να δούμε τώρα, αφού τα μηνύματα τα πή-

ρε λάθος, αφού δεν άκουσε τα “καμπανάκια”,

μήπως πήρε είδηση την καμπάνα που βάρεσε;

Ας έλθουμε στο τρίτο κόμμα, το ΚΚΕ.

Στις ευρωεκλογές του 2009 έλαβε 8,35%, δη-

λαδή 1,13% λιγότερο από το 2004 (9,48%)

όπως και 152.000 λιγότερες ψήφους.

Τονίζω ότι η αναγωγή των ποσοστών σε

πραγματικά ποσοστά επί του ενεργού εκλο-

γικού σώματος (το 80% περίπου των εγγε-

γραμμένων) που είχα κάνει για το ΠΑΣΟΚ,

αναλογικά ισχύει για όλα τα κόμματα. Απο-

φεύγω την επανάληψη για να μην κουράσω.

Ως προς τις βουλευτικές εκλογές του 2007,

ενώ ποσοστιαία κέρδισε ένα 0,20%, σε ψή-

φους έχασε περί τις 160.000.

Για ένα κόμμα πειθαρχίας, που ζήτησε να ενι-

σχυθεί και από διαφωνούντες, ως ένδειξη

διαμαρτυρίας και αντίστασης στην αντιλαϊκή

πολιτική της Ευρώπης και της Κυβέρνησης, η

απώλεια αυτή δεν είναι καθόλου καλό σημά-

δι. Κάπου πρέπει να ψαχτεί το κόμμα. Δεν

του φταίει ο λαός, που δεν τ’ ακολουθεί. Να

πάει αυτό στ’ αχνάρια του λαού. Να προσαρ-

μοστεί στα νέα δεδομένα  Δεν γίνεται ν’

ανοίγω το τηλεοπτικό του κανάλι (το 902) και

να βλέπω μασάζ, στρώματα και μπιχλιμπίδια.

Εχει ένα όπλο και το ‘χει “κρεμασμένο” εδώ

και χρόνια!

Κι ερχόμαστε στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη μια έδρα που έχασε

(όπως και το ΚΚΕ ενώ η Ν.Δ. απώλεσε 3),

στους αριθμούς δεν έχασε και πολύ. Το 2004

είχε 4,16% ενώ τώρα πήρε 4,70. Ποσοστιαία

δηλαδή κέρδισε και μισή μονάδα περίπου

(0,54%). Σε ψήφους έχασε μόνο 7.200.

Σε σχέση με τις βουλευτικές του 2007, ενώ

έχασε ποσοστιαία ένα 0,34% σε απόλυτους

αριθμούς, σε ψήφους, έχασε 123.439.

Εκεί που έχασε εντυπωσιακά είναι από τις

προσδοκίες του και από τα περυσινά του δη-

μοσκοπικά άλματα του 16 και 18%. Γιατί;

Ας επανεξετάσει τις θέσεις του για τα εθνικά

θέματα  (Σκοπιανό, Κυπριακό) και το μετανα-

στευτικό.

Εχω την αίσθηση ότι ως επί το πλείστον πά-

σχουν ακόμη από το «αντιχουντικό σύνδρο-

μο». Επειδή οι Συνταγματάρχες της επταε-

τίας είχαν καπηλευτεί στο έπακρο ό,τι εθνι-

κό, από αντίδραση προς την επάρατη δικτα-

τορία, απετάχθησαν – ξεχώρισαν τη θέση

τους – από κάθε τι που είχαν αυτοί καπηλευ-

θεί: Σημαία, έθνος, ιστορία. Εμπλεξαν το

εθνικό με το εθνικιστικό, πήραν μεγάλη δόση

εκσυγχρονισμού και μπέρδεψαν την τεχνητή

παγκοσμιοποίηση με τον διεθνισμό.

Λυπάμαι αν όλους τους στενοχωρώ, αλλά το

ίδιο έκανε και το 47,37% που απείχε. Ηταν το

μεγαλύτερο «κόμμα» με τη μεγαλύτερη “νί-

κη”, έστω και με «άσφαιρα πυρά», όπως σω-

στά είπε η Αλέκα Παπαρήγα.

Λυπάμαι, αλλά είναι στη φύση μου, να τα λέω

«έξω από τα δόντια». Φίλη η αριστερά, φιλ-

τάτη δε η αλήθεια (όπως εγώ την κρίνω και

δέχομαι ότι μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά…).

Και τελειώνω με το ΛΑ.Ο.Σ.

Ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε μια εντυπωσιακή εκλογική νί-

κη. Εκτινάχθηκε, όπως προείπα, από το

4,12% στο 7,15%. Κι από τις 252.429 ψήφους

του 2004, στις 376.131 το 2009.

Ηταν ο μόνος που αύξησε τη δύναμή του κα-

τά 123.702 ψήφους (μετά τους “οικολόγους”

που την αύξησαν συγκυριακά, κατά 142.721

ψήφους και ποσοστιαίως κατά 2,82%).

Σε σχέση δε με τις βουλευτικές του 2007 ση-

μείωσε αύξηση κατά 96.646 ψήφους και πο-

σοστό 3,35%. Γιατί;

Γιατί ο Καρατζαφέρης ξέρει να παρακολουθεί

την καθημερινότητα και σαν δημοσιογράφος,

να πιάνει το σφυγμό της κοινής γνώμης. Εί-

ναι απλός, είναι μεθοδικός, έχει ευέλικτη

προσαρμόσιμη δεξιά ιδεολογία, με «αριστε-

ρές» αποχρώσεις. Κάποτε όταν του δήλωσα

ότι «εγώ είμαι αριστερός» μου είπε: «Εγώ

λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει μισθός του δη-

μοσίου μεγαλύτερος από το 7πλάσιο του

ανειδίκευτου εργάτη». 

Όμως τον φοβάμαι μην εξοκείλλει. Ολη αυτή

η πολιορκία, το φλερτ με τη Ν.Δ., αν δεν οδη-

γήσει στη διάσπαση όπως της αριστεράς, θα

οδηγήσει στην αναγκαστική συγκατοίκηση.

Το ποσοστό που πήρε στις δεινοπαθούσες

από τους λαθρομετανάστες περιοχές (στον

Αγ. Παντελεήμονα 12%) και στη Βόρεια Ελ-

λάδα, λόγω Σκοπίων είναι ενδεικτικό και είναι

ο μόνος που απορρίπτει τη διπλή ονομασία,

όπως και ο Παπαθεμελής που έλαβε 1,3%. Εί-

ναι θέματα που πρέπει να προβληματίσουν

όχι μόνο τη Ν.Δ. αλλά και όλα τ’ άλλα κόμ-

ματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.

Η καμπάνα χτύπησε κι ο απόηχος θα ηχεί

μέχρι τις προσεχείς εθνικές εκλογές, είτε

του Φθινοπώρου, είτε της Ανοιξης. Ας συ-

ντονιστούμε όλοι στις αρμονικές της, προ-

τού μας βαρέσει στο… κεφάλι!

Κ. Βενετσάνος

Το μήνυμα, τα καμπανάκια και 

οι ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Συμμετοχή σε ψήφους σε Βουλευτικές

και Ευρωεκλογές από 1985-2009
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Ειδήσεις στα Αρχαία Ελληνικά!

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Όχι δεν είναι είδηση από παλιά

εφημερίδα, ούτε θα αρχίσω να

γράφω τις ειδήσεις στα αρχαία

Ελληνικά.

Είναι γνωστό ότι μέσα από το

internet μπορείς να βρεις  ειδήσεις

σε όποια γλώσσα θες, αλλά ότι θα

μπορούσα να βρω τις σύγχρονες

παγκόσμιες ειδήσεις στα Αρχαία

Ελληνικά... δεν το είχα φαντα-

στεί.

Ο Καταλανός φιλόλογος Joan

Coderch - i - Sancho δημιούργησε

μια ιστοσσελίδα “Akropolis world

news” με σκοπό να ενημερώνει

τον κόσμο με ένα ιδιαίτερο τρόπο.

Έτσι εάν επισκεφθούμε την σελί-

δα του μπορούμε να διαβάσουμε

τις τελευταίες αποφάσεις του κοι-

νοβουλευτικού Συμβουλίου της

Γαλλίας π.χ., σε άπταιστα αρχαία,

το θέμα είναι βέβαια, αν θα τις κα-

ταλάβουμε...

Οι τίτλοι των ειδήσεων δίνονται

στα αγγλικά και συνδέονται με το

Αρχαιοελληνικό τους περιεχόμε-

νο.

Από σχόλια που αναρτεί, άνθρω-

ποι απ’ όλο τον κόσμο - οι περισ-

σότεροι ξένοι - συγχαίρουν για

την προσπάθειά του, σημειώνο-

ντας ότι είναι ένας διασκεδασστι-

κός τρόπος να κρατάνε τα ελληνι-

κά τους σε καλή φόρμα. 

Το site είναι: http://www.akwn.net/

Αξίζει να το επισκεφθείτε!

Σημειωτέων ότι στην Ολλανδία

αλλά και σε πολλές άλλες χώρες

είναι αρκετοί αυτοί που διδάσκο-

νται αρχαία ελληνικά, άσχετα από

το αντικείμενο της δουλειάς τους,

ή του πανεπιστημίου τους, έτσι

απλά επειδή τους αρέσει...

Μήπως κοιμόμαστε;

Εγκρίθηκε η έναρξη προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επι-

χειρηματικότητας, καθώς και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στα ανωτέ-

ρω προγράμματα, η οποία ξεκινά στις 15 Ιουνίου. 

Τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας,

συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη, εντάσ-

σονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και

Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και

αποσκοπούν στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύ-

σεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες  (Επιχει-

ρηματικότητα Γυναικών) καθώς και νέους ηλικιακά επιχειρημα-

τίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς

οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στη επιχειρημα-

τικότητα ευκαιρίας. 

Ως επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ορίζεται  η ίδρυση και προσπά-

θεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση

πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (καινοτομία, κενά της

αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.τ.λ.) από επιχειρηματία

με προσόντα. 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες

του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του

τουρισμού και της ανακύκλωσης – περιορισμού της ρύπανσης,

όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν: 

➢ Γυναίκες, που γεννήθηκαν από το 1954 έως το 1991 και 

Νέοι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.

➢ Είναι άνεργες - άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθερες επαγγελματίες

που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008

μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4.3.2009). 

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογι-

σμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προ-

βλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων

δαπανών:

1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3. Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά

από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου

www.eommex.gr. Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμε-

νος θα πρέπει να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο του προγράμματος

και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη δια-

δικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασης. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να

απευθύνονται :

-  Στην EOMMEX AE, (Ξενίας 16 και Έβρου 26 Αθήνα 115 28, τηλ.

210 7491100, 210 7481157,  www.eommex.gr).

- Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ (τηλ. 801 11 36 300 -

www.antagonistikotita.gr).

-Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή

www.ggb.gr).

Προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας· ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Αόρατο μάτι και αυτί,

σας ακολουθεί...
To GPS TRACKER είναι μια συσκευή η οποία σου

στέλνει με μήνυμα στο κινητό σου τις συντεταγμέ-

νες του σημείου που βρίσκεται. 

Για παράδειγμα εάν την έχετε τοποθετήσει μέσα στο

αυτοκίνητό και θέλετε το στίγμα του ανά πάσα στιγμή,

κάνετε μια κλήση στον αριθμό της κάρτας sim που

υπάρχει μέσα στη συσκευή, κι αυτή σας απαντά με γρα-

πτό μήνυμα στις εξής ερωτήσεις: πού βρίσκεται (ανά

30 δευτερόλεπτα), με τι ταχύτητα πηγαίνει και σε τι

υψόμετρο βρίσκεται. Κι αν η ανάγκη σας, ή η περιέρ-

γειά σας δεν έχει ικανοποιηθεί μπορείτε να παρακο-

λουθήσετε τις φωνητικές συνδιαλέξεις στο χώρο που

βρίσκεται η συσκευή χάρη στο πολύ ευαίσθητο ενσω-

ματωμένο μικρόφωνο που διαθέτει.

Επίσης μπορείτε να ελέγχετε την ταχύτητα που θα πη-

γαίνει το όχημα, κα-

θώς εάν υπερβεί αυ-

τήν που έχετε ορίσει

θα λάβετε γραπτό μή-

νυμα που θα αναφέρει

τα χιλιόμετρα. 

Τέλος διαθέτει και

πλήκτρο SOS σε περί-

πτωση κινδύνου που

στέλνει κάθε 3 λεπτά

σήμα κινδύνου σε δη-

λωμένους από το χρή-

ση αριθμούς τηλεφώ-

νου μαζί με τις συντε-

ταγμένες. 

Πάντα υπήρχε ένα δίλημμα για την τεχνολογία και

τον τρόπο εφαρμογής της. Μια εφεύρεση μπορεί να

είναι πολύ χρήσιμη αλλά και πολύ επικίνδυνη, εξαρ-

τώμενη πάντα από ποιά «χέρια» θα χρησιμοποιηθεί. 

Έτσι λοιπόν και η παραπάνω ηλεκτρονική συσκευή μπορεί

να είναι πολύ χρήσιμη για τα σκάφη π.χ. ή για την αστυ-

νομία.

Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα νόμιζα ότι μό-

νο η αστυνομία μπορούσε να έχει τέτοιες πληροφο-

ρίες για το πού βρίσκομαι και τι λέω. 

Αλλά ο ιδιώτης γιατί να την έχει; Τι χρήση θα κάνει;

Μήπως απλά θα ικανοποιήσει την υπέρμετρη περιέρ-

γειά του ή θα ασκήσει τον έλεγχό του πάνω σε ελευ-

θερίες τρίτων ανθρώπων;

Η εταιρεία που το πουλάει βέβαια επικεντρώνεται

στα θετικά στοιχεία, ότι δηλαδή μπορεί να βοηθήσει

στην ανεύρεση κλεμμένου οχήματος, στον έλεγχο

εταιρικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων και στην

προστασία ηλικιωμένων ή παιδιών. 

Εγώ είμαι σίγουρη ότι μόλις το διαβάσατε ήταν τα

τελευταία που σκεφτήκατε όπως και εγώ, γιατί δυ-

στυχώς η κακόβουλη διάθεση για εκμετάλλευση της

προσωπικής ζωής είναι πιο συχνή στις μέρες μας. 

Την έχασαν τη δουλειά τους οι ντεντέκτιβς.



FORCE SECURITY

Φύλαξη - Συνοδεία

Συναγερμοί - Κλειστά Κυκλώματα

Πατρόλ όλο το 24ωρο

Υπεύθ. Επικοινων.: κ. Πάρις Τηλ.: 6941669930
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Αγ. Τριάδος 8, Παιανία Τηλ.: 2130328106 - 6979724934

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - Bαψίματα, Μερεμέτια

εργασία ποιότητας - Φιλικές τιμές

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του  Sailing

Academy (Λεωφ. Ποσειδώνος 202, στο Σχοινιά) η Περι-

βαλλοντική Ομάδα των «Μαραθωνίων Οριζόντων»

(Π.Ο.Μ.Ο) στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής και κοινωνικής

ευαισθητοποίησης διοργάνωσε επιτυχώς  με την συμμετο-

χή 40 ατόμων με νοητική υστέρηση από 5 φορείς του λε-

κανοπεδίου Αττικής και με 30 παιδιά δημοτικού σχολείου

τον καθαρισμό και την ανακύκλωση των απορριμμάτων της

παραλίας του Σχοινιά.

Τα παιδιά έπαιξαν, τραγούδησαν, διασκέδασαν και έμαθαν

για το περιβάλλον. Την επιβράβευση της πρωτοβουλίας

την έδωσε με το  παρών του στην εκδήλωση ο Δήμαρχος

του Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης, και ανάλογες δηλώσεις

ευαισθητοποίησης για κοινωνική ενίσχυση και υποστήριξη

των ατόμων με νοητική υστέρηση, έγιναν από το μέλος

των «Μαραθωνίων Οριζόντων» Γεώργιο Στασινόπουλο.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

στη παραλία του Σχοινιά

Είχα παρακολουθήσει και πέρυσι την εκδήλωση που είχε γί-

νει στη Βραυρώνα, που μου είχε μείνει ανεξίτηλη μέσα μου.

Δεν ξέρω αν νιώθετε μία ανάταση ψυχής, κάθε φορά που

παρακολουθείτε μια άξια προσοχής πολιτιστική εκδήλω-

ση, αλλά εγώ το αισθάνομαι. «Γεμίζω μπαταρίες» για πο-

λύ καιρό. Και η φετινή εκδήλωση με μάγεψε. Ετσι κι αλ-

λιώς σε μαγεύει ο χώρος, πόσο μάλλον όταν μέσα σ’ αυ-

τόν βλέπεις να εξελίσσεται

ένα χορευτικό από την ομά-

δα «Ισιδώρα Ντάνκαν», με

τη μαεστρία των jazz ήχων

του Δημήτρη Βασιλάκη.

Οσοι βρεθήκαμε εκείνο το

βράδυ στη Βραυρώνα απο-

λαύσαμε μια μοναδική παρά-

σταση.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρ-

χος Μαρκοπούλου Φώτης

Μαγουλάς, δίκαια μίλησε με

υπερηφάνεια για την προ-

σπάθεια ανάδειξης του ιερού

αυτού χώρου από το 2004

και την επίτευξή του με απο-

κορύφωνα το πλήρως ανανε-

ωμένο Μουσείο Βραυρώνας,

που θα εγκαινιαστεί πολύ

σύντομα.

Ρένα Αλεξούδη

Το “όνειρο της Σκουπιδένιας” ζωντάνεψαν τα παιδιά με τον καλύ-

τερο τρόπο, σε μια εξαιρετική παράσταση για την ανακύκλωση.

Μια μοναδική παράσταση στον επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας

Ο Γέρακας γιορτάζει το περιβάλλον
Ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα,

σε συνεργασία με την “Μαραθώνιο Αναπτυξιακή”, στο πλαίσιο

του προγράμματος “Πράσινη Πόλη”, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009

και ώρα 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου &

Αριστείδου ), διεξήγαγαν μια εκπαιδευτική – ψυχαγωγική εκδή-

λωση-παράσταση για την ανακύκλωση, για τους μικρούς μας φί-

λους των Νηπιαγωγείων του Γέρακα.

Μέσα από το θεατρικό έργο "Το όνειρο της Σκουπιδένιας … ανα-

κύκλωση”, το οποίο παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

τα παιδιά, κατανόησαν την αξία των απορριμμάτων ως μέσα πα-

ραγωγής καινούργιων προϊόντων, τη σημασία της ανακύκλωσης

και το πρόβλημα διαχείρισης, για την  προστασία του περιβάλ-

λοντος, συνειδητοποιώντας έτσι ότι η ανακύκλωση αποτελεί λει-

τουργία της φύσης και μας εξασφαλίζει ζωή.

Μετά το τέλος της παράστασης ακολούθησε ένα περιβαλλοντι-

κό εικαστικό εργαστήριο με θέμα την Ανακύκλωση, όπου τα παι-

διά δημιούργησαν προτότυπα έργα από ανακυκλώσιμα υλικά,

αναδεικνύοντας τα απορρίμματα σε μορφή τέχνης.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

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

Unforgettable

Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Νέος κάτοικος της περιοχής Αναβύσ-

σου, είδε να δημιουργείται δίπλα από

την πόρτα του μία χωματερή, με πάσης

φύσεως σκουπίδια, που κάθε μέρα γινό-

ταν και πιο μεγάλη.

Όπως πληροφορήθηκε το οικόπεδο της

οδού 25ης Μαρτίου 7 ανήκει στο Δήμο

Αναβύσσου.

Ετσι λοιπόν πήγε στο Δήμο να παρακα-

λέσει να μαζέψουν τα σκουπίδια και να

το συντηρήσουν, να το περιφράξουν εν

ανάγκη για να μην ξαναγίνει.

Μίλησε με τον Αντιδήμαρχο  Ν. Μιχαη-

λίδη και την ιδιαιτέρα του Δημάρχου,

όπως μας είπε, αλλά δεν έγινε τίποτα. 

Στις τηλεφωνικές του εκκλήσεις και πιέ-

σεις ο αντιδήμαρχος δεν είχε και την

καλύτερη συμπεριφορά. Επικαλέστηκε

μάλιστα την αγραμματοσύνη του, όπως

μας είπε ο κάτοικος.

«Άλλο αγράμματος, άλλο απολίτιστος
όμως», λέμε εμείς.

Ο κάτοικος κινητοποίησε και όλους τους

ενοίκους της πολυκατοικίας, και επα-

νήλθε αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

Ετσι προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα,

όπου βρήκε τον Υποδιοικητή του τμήμα-

τος και τον ενημέρωσε σχετικά προφο-

ρικά. Μάλιστα όπως σημειώνει στην

αναφορά του, ο Υποδιοικητής ενήργησε

άμεσα μπροστά του και τηλεφώνησε

στον Δήμαρχο, ο οποίος του υποσχέθη-

κε ότι θα τα μάζευε μέχρι τις 5 Ιουνίου,

αλλά πάλι δεν έγινε τίποτα.

Ετσι έκανε γραπτή αναφορά και την κα-

τάθεσε στον Αστυνομικό Διοικητή του

τμήματος, την οποία προσυπογράφουν

και οι κάτοικοι. Ο Διοικητής τον άκουσε

πολύ προσεκτικά και του υποσχέθηκε

ότι θα παρέμβει ο ίδιος στον Δήμαρχο

προκειμένου να μαζέψει τα απορρίμμα-

τα. Ετσι απέτρεψε τον κάτοικο να προ-

σφύγει στον Εισαγγελέα.

Όπως σημειώνει στην αναφορά του

(διαβασμένος ο πολίτης, ιδιαίτερα που

είναι και συνταξιούχους Υγειονομικού),

βάσει με το υπ’ ΠΔ4/Φ.Ι.Κ. 724/6.Β.

22/12/1987 άρθρο 1 η υποχρέωση αυτή

αφορά τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και

λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκο-

νται μέσα σε κατοικημένες περιοχές και

υποχρεούνται εκ του νόμου στην απο-

μάκρυνση όλων των απορριμμάτων που

βρίσκονται μέσα σ’ αυτά. Οι παραβάτες

θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 433 του ΠΚ.

Για να μη σας κουράζω, κουράστηκε και

ο Αστυνομικός Διευθυντής να παίρνει το

Δήμαρχο για να πράξει τα αυτονόητα. 

Παράλληλα ο κάτοικος που είχε την

πρωτοβουλία, ενημέρωσε και τις εφημε-

ρίδες. Ετσι λοιπόν βρεθήκαμε κι εμείς

εκεί, αλλά την ημέρα που μάζεψε ο Δή-

μαρχος τα σκουπίδια. Ετσι όπως βλέπε-

τε στις φωτογραφίες, οι μεν είναι τρα-

βηγμένες από τους κατοίκους με τα

σκουπίδια μπροστά στην πόρτα τους, οι

δε από εμάς ενώ έχει καθαριστεί.

Αλλά είναι λογικό, να φτάνει ο πολίτης

μέχρι τον Εισαγγελέα για να τηρήσει τις

υποχρεώσεις του ένας Δήμαρχος και οι

υπηρεσίες του, αναρωτιόμαστε. 

Στον πολίτη που φτιάχνει δίπλα του μια

χωματερή, στον ιδιωτικό του χώρο, πώς

τον καταγγέλλει ο Δήμος και του κόβει

και τσουχτερά πρόστιμα!

Το άλλο που είδαμε στην Ανάβυσσο και

λυπηθήκαμε ιδιαίτερα, εν μέσω θερμο-

κρασιών που αγγίζουν τους 40 βαθμούς

ένα έλος γεμάτο κουνούπια και άλλα

έντομα σε εκατομμύρια να κινούνται πά-

νω του δίπλα από το ξενοδοχείο, πάνω

στην αιγιαλό.

Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος αλλά και το

ίδιο το ξενοδοχείο να αφήνουν μέσα

στην παραλία μία τέτοια εστία μόλυν-

σης.

Για την παραλία, διαβάστε και στη σελ. 24
Αννα Μπουζιάνη

Χωματερή σε δημοτικό οικόπεδο 

στην Ανάβυσσο

Οι φωτογραφίες δείχνουν την κατάσταση με τα σκουπίδια και χωρίς τα σκουπίδια. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: 10.6.09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:   7201

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

25η & Πλ. ΑΓ’ ΤΡΙΑΔAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΗΛ: 213 2026022 - 6051,  FAΧ: 210 –  9633417 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   1 / 182M / 2009

Πλήρωσης οργανικών θέσεων

μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι για την παρούσα προκήρυξη αναλογούν τρεις (3) θέσεις προς

πλήρωση από άτομα προστατευόμενα από το ν.2643/1998 όπως ισχύει, που διατέ-

θηκαν με την 57829/901/1.9.2008 Απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ.1846/Β’/12.9.2008 και ΦΕΚ 618/Β΄/3.4.2009/διόρθω-

ση σφάλματος), ως ακολούθως:

– Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Kαθαριότητας (συνοδοί απορριμματο-

φόρων) στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης (περίπτωση γ΄της παρ.1 άρθρου 1

ν.2643/1998).

– Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Kαθαριότητας (συνοδοί απορριμματο-

φόρων) στην κατηγορία Έμμεσης ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β΄της

παρ.1 άρθρου 1 ν.2643/1998).

– Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Εργατών (κήπων) στην κατηγορία Τριτέκνων (πε-

ρίπτωση ε΄της παρ.1 άρθρου 1 ν.2643/1998) .

Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων αυτών είναι ο ΟΑΕΔ. (Περιφε-

ρειακή Δ/νση Αττικής του ΟΑΕΔ, ταχ.διεύθυνση: Πειραιώς 52, Τ.Κ 104.36, Αθήνα,

τηλ: 210 5288437, 210 5288439 ).

Το 10437 / 23.4.2009 εγκριτικό επί της προκήρυξης έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Το ΦΕΚ 232/2/6/2009 (τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ), στο οποίο δημοσιεύθηκε τροποποίη-

ση της αριθ.1/182Μ/2009 προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ206/7/5/2009

(τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι οκτώ (28) θέσεων των κατηγοριών

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

ΠΕ: 3   ΤΕ: 3   ΔΕ: 14   και  ΥΕ: 8 

   Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων  θέσεων τακτικού προσωπι-

κού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,  κατά κλάδο καλύπτονται από πολύτεκνους

και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρο 14 ν.2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την

παρ.10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ-

θρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.

3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολο-

γητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.

Για την ανωτέρω περίπτωση η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 ως αντικαταστάθηκε, κατά το

σημείο αυτό, με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006. 

Οι τέσσερις (4) θέσεις που αναλογούν στην κατηγορία των πολυτέκνων και τέκνων

πολυτέκνων, κατανέμονται ως εξής:

-Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων

-Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

-Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού

Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού

των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά κλάδο καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα

και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1  ν. 3454/2006), εφόσον συνυ-

ποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανα-

φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.

Για την ανωτέρω περίπτωση η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 ως αντικαταστάθηκε, κατά το

σημείο αυτό, με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006. 

Οι δύο (2) θέσεις που αναλογούν στην κατηγορία των τριτέκνων και τέκνων τρίτε-

κνης οικογένειας, κατανέμονται ως εξής:

 – Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων

 – Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτε-

κνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από

υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υπο-

ψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον  έχουν υποβάλει σχετική αί-

τηση συμμετοχής για τους αντίστοιχους κλάδους.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

α/α ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) 
––––––––––––––

1 ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού 1 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού 1 1  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 1 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 1 1 

2 ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2 2  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ: 

Στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά

κατηγορία και κλάδο, οι οποίες αναλύονται παραπλεύρως.

Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποί-

ες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Θέσεις Θέσεις 

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Πολυτέκνων Τριτέκνων ή

& Τέκνων Τέκνων

Πολυτέκνων Τριτέκνων
––––––––––––––––––––––––––––

(1) (1) (1) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 ΔΕ1 Διοικητικού 3 2 1 - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων 4 2 1 1 

Έργων
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 5 2 2 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 ΔΕ30 Τεχνιτών (Οικοδόμων) 1 1 - - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών) 1 1 - - 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία ΔΕ:

Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, κατά

κλάδο, οι οποίες αναλύονται κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνε-

ται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου,

τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.

Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποί-

ες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

α/α ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2)  

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

1 ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Εργάτες Καθαριότητας)

6 4 2  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 ΥΕ16 Εργατών Γενικά 1 1 - 

(Εργάτες Κήπων) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 ΥΕ16 Εργατών Γενικά 

(Εργάτες Νεκροταφείου) 1 1 -
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία ΥΕ: 

Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, κατά

κλάδο, οι οποίες αναλύονται στις στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες

η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στη στήλη με την ένδειξη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες

η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

Να είναι Έλληνες πολίτες.

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορι-

στούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή

της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαι-

ούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτο-

γράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την

απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής

Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1  του ν.2431/1996.  Για τους πο-

λίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την

άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου,   η οποία αποδεικνύεται με πιστοποι-

ητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο

Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151.80 Αθήνα, τηλ.

210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-

459101  των κατωτέρω επιπέδων:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικητικού

Προσωπικού

Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,

μη Διοικητικού Προσωπικού και Κατηγορία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δι-

οικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται  με αντίστοιχο πιστοποιητικό  του Σχολείου της Ελληνικής

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα

από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής

Γλώσσας.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες,

Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινού-

πολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής

ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την

συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

2. Να έχουν  γεννηθεί: 

α) Για τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ3, ΤΕ3, ΤΕ22 και ΔΕ1 έως και το έτος 1988.

β) Για τους κλάδους ΔΕ28 και ΔΕ30 κατά τα έτη 1959 έως και 1988.  

γ) Για τον κλάδο ΔΕ29 κατά τα έτη 1964 έως και 1988. 

δ) Για τους κλάδους ΥΕ16 Εργατών Γενικά (εργάτες καθαριότητας) και ΥΕ16 Ερ-

γατών Γενικά (εργάτες νεκροταφείου) κατά τα έτη 1964 έως και 1989.

ε) Για τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Γενικά (εργάτες κήπων) κατά τα έτη 1959 έως και 1989.

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

λεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον

χρόνο του διορισμού :

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλο-

πή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκο-

ντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλη-

μα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γε-

νετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κα-

κούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α , έστω και αν το αδίκημα  αυτό έχει

παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για

όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ)  Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές κατα-

στάσεις

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομι-

κού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της

οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λό-

γο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν  παρέλθει πενταετία από

την απόλυση.

Σημείωση:. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το

άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκ-

πληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από

αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους

πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προ-

βλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το

ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (παρ. 1 άρθρο 11 του ν.

3584/2007).

6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμί-

δας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν.2190/1994 δεν

έχουν δικαίωμα συμμετοχής  σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και

ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διο-

ρισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους

των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον

Υπαλληλικό Κώδικα.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανω-

τέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό-

νου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν  ορ-

γανικές θέσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/182Μ/2009

(ΦΕΚ 206/7-5-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο Ελληνικού και υποβάλλεται στο Γραφείο Προ-

σωπικού, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 25η οδός και πλατεία Αγίας Τριάδας, Τ.Κ

167.77, Ελληνικό Ν.Αττικής, (αρμόδιες υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: κ.Λιά-

νου Ειρήνη και κ.Φορτούνα Μαρία, τηλέφωνο: 213 2026022 - 6051)

Τα έντυπα των αιτήσεων (ΠΕ: 191Φ, ΤΕ: 192Φ, ΔΕ: 193Φ, ΥΕ: 194Φ) διατίθε-

νται από το Δήμο Ελληνικού και το ΚΕΠ αυτού.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να

αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε

ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων :

α) Από την  επιλογή του αρχικού  menu «Έντυπα Αιτήσεων» – «Διαγωνισμών Φο-

ρέων» της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

β) από την  κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας  www.kep.gov.gr και στην επιλογή

Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ» - «Διαγω-

νισμών Φορέων».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας

μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε ή Υ.Ε).  Η σώρευση θέσεων δια-

φορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται

αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό

του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγο-

ρίας ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται όταν στην προκήρυξη προβλέπονται τόσο θέσεις κα-

τηγορίας  ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υπο-

χρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο

υποψήφιος που συμμετέχει ταυτόχρονα τόσο για θέση ΔΕ, όσο και για θέση ΥΕ

της ίδιας προκήρυξης θα χρησιμοποιήσει το έντυπο της κατηγορίας ΥΕ και ανάλο-

γα με την προτίμησή του, θα αναγράψει και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, που μπο-

ρούν επικουρικώς να πληρωθούν με εμπειρία. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκη-

ρυσσόμενες θέσεις της κατηγορίας τους (ΠΕ): 

•    Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυ-

πο αίτησης της κατηγορίας  ΠΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντί-

στοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσό-

ντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.

•  Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέ-

πεται να συνυποβάλουν δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κατηγορίας

ΠΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτού-

νται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές. Όλα τα έντυπα θα συρρά-

πτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υποβάλλεται ένα και μόνο

παράβολο. Η σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τους υποψηφίους

στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι οποίες και θα αριθμούνται. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας  ΤΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προ-

κηρυσσόμενες θέσεις της κατηγορίας τους (ΤΕ) σε δύο διαφορετικούς κλάδους.

Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας ΤΕ τους

τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλο-

γα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη

και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκη-

ρυσσόμενες θέσεις της κατηγορίας τους ( ΔΕ):•   

Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο

αίτησης της κατηγορίας  ΔΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες

θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων που

απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές.
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•   Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επι-

τρέπεται να συνυποβάλουν δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κα-

τηγορίας ΔΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις των λοιπών προσόντων

που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν  για τις θέσεις αυτές. Όλα τα

έντυπα θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υπο-

βάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγρά-

φεται από τους υποψηφίους στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι οποίες και θα

αριθμούνται.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

μπορούν να δηλώσουν όλους τους προκηρυσσόμενους κλάδους της κατηγορίας

τους, καθόσον απαιτείται ο ίδιος βασικός τίτλος σπουδών.

Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επι-

συνάπτεται και παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικο-

νομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η

τυχόν δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποι-

νικές και διοικητικές κυρώσεις.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιο-

δοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του

υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην

περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά

την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα

αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.  Αν

δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του

απορρίπτεται.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπό-

ντων δικαιολογητικών επιτρέπεται  μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψη-

φίου.

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότη-

τας ή κριτηρίου είτε δήλωση ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνε-

ται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δη-

λώνεται  με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος πα-

ραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές

στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα πιστοποιητι-

κά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελεί-

ται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύο-

νται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα

επισυνάπτει.  Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα

αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική

περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να

ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη

της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα  δικαιολογητικά  που ενώ φέ-

ρονται ως συνημμένα δεν  επισυνάπτονται.

Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο

πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην

περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρι-

νές το ονοματεπώνυμό του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την

επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης

στις εφημερίδες, η οποία γίνεται μετά από δέκα ημέρες τουλάχιστον από τη δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται όπου αυτό είναι δυνατόν και από ρα-

διοτηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη η προκήρυξη, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο Κατάστημα του Δήμου Ελληνικού συ-

ντασσομένου σχετικού πρακτικού.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρ-

νησης (ΦΕΚ 206/7-5-2009 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Ο Δήμαρχος

Ελληνικού Αττικής

Χρήστος Κορτζίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 1-6-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7194

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51

Τηλ.: 210-2005199, Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρ-

μογής της Κακής Θάλασσας του Δήμου Κερατέας κατά την ΔΕΥΤΕΡΗ

ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 7988/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-

ρώθηκε με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ του Δή-

μου ΚΕΡΑΤΕΑΣ, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες

μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών στη Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα

Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής ΚΑΚΙΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ του Δήμου Κερατέας που αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμή-

μα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμο-

γών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Κε-

ρατέας.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-

ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική (και για τους επικαρπωτές) σύμ-

φωνα με τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις

επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για

την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών στην Δ/νση Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα

Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις

9:30π.μ. έως 13:30.

Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας Ο Διευθυντής Ο Αντινομάρχης

Ιωάννης Καραΐσκος Χ. Δαμάσκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κορωπί, 9/6/2009

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Αρ.Πρωτ.5694

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Κύπρου 62, 19400 Κορωπί

Πληροφορίες: Α. Μεθενίτη, Τηλ. 210 6626.689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο

ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη

τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάδειξη συνεργείου καθα-

ρισμού των κάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1072,00 τ.μ.

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1.062,50 τ.μ.

3. Υγειονομικός Σταθμός Παιανίας 386,00 τ.μ.

4. Ιατρεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γλυκών Νερών 164,00 τ.μ.

Σύνολο 2.684,50 τ.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα χρόνο και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο

ποσό των 77.959,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ την

13/7/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μ.μ. στον τρίτο όροφο του κτιρίου

(Κύπρου 62 Κορωπί).

Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και

ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Η Διευθύντρια

Ειρ. Παπαθανασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 4827/9-4-09

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

& ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ

ΤΩΝ ΚΤΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων στην προς πολεοδόμηση Βιο-

μηχανική περιοχή του Δήμου Καλυβίων Θορικού να προσέλθουν στο Δη-

μαρχείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν

την προβλεπόμενη από την παραγρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.

93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β’ 25.11.1994) Υπουργικής απόφασης

δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτημ/κών διαγραμ-

μάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπό-

ψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων, όπως αυ-

τά συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών. 

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 93027/7188/15.11.94 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877Β’/ 25.11.94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιο-

κτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82

και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα. 

2. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων,

κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την

ημερομηνία 10.3.82.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρή-

σεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρό-

σκλησης. 

Η προθεσμία δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94

(ΦΕΚ 162Α’/3.10.94) η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες

τις επιπτώσεις της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόμου για την

ιδιοκτησία.

Ο Δ/ντής

Δημ. Παπακυριακόπουλος

Τοπ. Μηχ. 

"ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική μας παράταξη από την ίδρυσή της έως

σήμερα δεν έχει την επίσημη υποστήριξη κανενός

κόμματος,  ούτε έχει συνάψει συμφωνία με κανένα

πολιτικό κόμμα, παρότι το καταστατικό μας επιτρέ-

πει τη δυνατότητα υποστήριξης από κόμματα. Τα

πολιτικά κόμματα οφείλουν να αναπτύσσουν δρά-

ση και στο τοπικό επίπεδο και να συμβάλλουν  με

τεκμηριωμένες θέσεις στην πρόοδο ενός τόπου και

στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης των πο-

λιτών. 

Η Αναγέννηση είναι αυτοδιοικητική κίνηση ελεύθε-

ρων και ενεργών πολιτών. Η επιτυχημένη αυτοδιοι-

κητική της δράση στηρίζεται στην σύνθεση των πο-

λιτικών θέσεων των μελών της, ανεξαρτήτως ιδεο-

λογικών -κομματικών πεποιθήσεων. 

Έχουμε καταφέρει να συγκροτήσουμε έναν ανε-

ξάρτητο συνδυασμό, εδώ και 10 χρόνια, κάτι που

δύσκολα συναντάει κανείς σε εθνικό και δημοτικό

επίπεδο. 

Η Αναγέννηση περιλαμβάνει στους κόλπους της

πολίτες όλων των κομμάτων κοινοβουλευτικών και

μη. Ως εκ τούτου,  η Κίνησή μας έχει διακομματική

επιρροή αλλά αυτό που επικρατεί είναι το δημοτι-

κό συμφέρον έναντι του κομματικού. Και αυτό για-

τί η ελληνική και δη η κορωπιώτικη κοινωνία έως

σήμερα, είχε και έχει ταλαιπωρηθεί από την παθο-

γένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που

ονομάζεται «κομματοκρατία».  

Η πολιτική κάθαρση που έχει ανάγκη ο τόπος εδώ

και δεκαετίες περνάει μέσα από τη σύγκρουση με

κατεστημένες, αντιδραστικές θέσεις και αντιλή-

ψεις, που υπάρχουν σε όλους τους χώρους της δη-

μόσιας και ιδιωτικής σφαίρας».

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – Ν.Ε.Λ.Ε.

Τηλ.: 210-6033160-61, Fax:  6031752 e-mail: nele-naaa@hotmail.com

Εκθεση της Ν.Ε.Λ.Ε. Ανατολικής Αττικής
Το τμήμα της Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχίας  διοργανώνει στις 26 & 27 Ιουνίου την

μεγάλη έκθεση – εκδήλωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, στην οδό

Λεονταρίου Κάντζα Παλλήνης (έναντι εργοστασίου Καμπά).

Η  έκθεση θα περιλαμβάνει έργα των συμμετεχόντων σε όλα τα επιμορφω-

τικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του 2009.

Η ΝΕΛΕ καλεί  τους επιμορφωτές και τους επιμορφωνόμενους για τη συμ-

μετοχή και παρουσία τους στην εκδήλωση. 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια 

του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για

τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρα-

κτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέ-

ρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης δυο

εκατομμυρίων διακοσίων  εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (2.270.000 €), για 2

έτη (ετήσιος προϋπολογισμός  1.135.000 €), συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από

την 3η Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως

καθορίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως κα-

θορίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορί-

ζεται στη διακήρυξη 1/2009.

2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο

εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολο-

γισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ,

18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.

3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέρ-

γειας του διαγωνισμού.

4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική

5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σε-

πτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00

6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις

εργάσιμες ώρες.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια 

του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για

τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρα-

κτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέ-

ρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης δύο

εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (2.220.000 €), για 2 έτη

(ετήσιος προϋπολογισμός 1.110.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από την 5η

Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως καθο-

ρίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως καθο-

ρίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζε-

ται στη διακήρυξη 1/2009.

2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο

εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολο-

γισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ,

18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.

3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέρ-

γειας του διαγωνισμού.

4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική

5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σε-

πτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00

6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις

εργάσιμες ώρες.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια 

του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για

τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρα-

κτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 7ης Υγειονομικής Περιφέ-

ρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης

ενός εκατομμυρίου εννιακόσιων  είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.920.000 €), για

2 έτη (ετήσιος προϋπολογισμός  960.000 €), συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από

την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως

καθορίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως κα-

θορίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορί-

ζεται στη διακήρυξη 1/2009.

2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο

εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολο-

γισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ,

18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.

3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέρ-

γειας του διαγωνισμού.

4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική

5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σε-

πτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις

εργάσιμες ώρες.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,

ΙΦΕΤ ΑΕ

18ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 

15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνε-

ται η διενέργεια 

του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημό-

σιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό

με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη προσφορά, για την

ανάδειξη αναδόχου για τη

«Διαχείριση επικίνδυνων ιατρι-

κών αποβλήτων μολυσματικού

χαρακτήρα των φορέων υγείας

δικαιοδοσίας της 4ης Υγειονο-

μικής Περιφέρειας», με αριθμό

διακήρυξης 01/2009, προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης τριών

εκατομμυρίων εννιακόσιων  εί-

κοσι χιλιάδων ευρώ (3.920.000

€), για 2 έτη (ετήσιος προϋπο-

λογισμός 1.960.000 €), συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%,

η οποία θα βαρύνει τους φορείς

υγείας που εποπτεύονται από

την 4η Υγειονομική Περιφέ-

ρεια. Τρόπος πληρωμής και λοι-

πά στοιχεία ως καθορίζονται

στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος

εκτέλεσης του έργου, ως καθο-

ρίζεται στη διακήρυξη 1/2009.

Τόπος εκτέλεσης του έργου,

ως καθορίζεται στη διακήρυξη

1/2009.

2. Για συμμετοχή στο διαγωνι-

σμό θα κατατεθεί από κάθε εν-

διαφερόμενο εγγυητική επιστο-

λή συμμετοχής που θα καλύ-

πτει το 5% της προϋπολογι-

σθείσης συνολικής δαπάνης και

η οποία θα απευθύνεται στον

ΙΦΕΤ ΑΕ, 18Ο χιλιόμετρο Λε-

ωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλ-

λήνη Αττικής.

3. Χρόνος Ισχύος των προσφο-

ρών: 270 ημέρες από την επο-

μένη διενέργειας του διαγωνι-

σμού.

4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελλη-

νική

5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος

αποσφράγισης των προσφο-

ρών: 07 Σεπτεμβρίου 2009,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00

6. Η διακήρυξη διανέμεται από

τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή τις εργάσιμες ώρες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/6/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 

& ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 72 92 601 – 8

FAX : 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ.: ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  7237

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑ-

ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡ-

ΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακη-

ρύσσει την με ανοικτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την

κατασκευή του έργου : ΚΑΤΑΚΑΤΑ--

ΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ

ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

προϋπολογισμού 59.049,00 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

3669/08.

Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί

με το σύστημα  προσφοράς με

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρ-

θρο 5 του Ν. 3669/08). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 7 Ιουλί-

ου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές

εργοληπτικές επιχειρήσεις

γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα

οικοδομικα Α1 τάξη και άνω, για

έργα οδοποίας Α1 τάξη και άνω

και για έργα πρασίνου Α1 τάξη

και άνω.

Η εγγύηση συμμετοχής των

995,00  € θα απευθύνεται στο

Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δη-

μοπράτησης κλπ. δίνονται στην

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

από την Δευτέρα 15/6/2009 τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες από

8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι

και 2/7/2009 ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (δια-

κήρυξη, αριθμημένο έντυπο

προσφοράς, προϋπολογισμός

μελέτης και τιμολόγιο μελέτης)

παραλαμβάνονται από Δευτέρα

15 Ιουνίου 2009 και το αργότε-

ρο μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου

2009 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά

την έκδοση σχετικού χρηματι-

κού παράβολου 10 € στο ταμείο

του Δήμου Καισαριανής. Τα

υπόλοιπα τεύχη της μελέτης κα-

θώς και τα σχετικά σχέδια θα

βρίσκονται στην Τεχνική υπηρε-

σία του Δήμου και θα είναι στη

διάθεση των ενδιαφερόμενων

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

επίσης. Αντίγραφα των τελευ-

ταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπο-

ρούν να προμηθευτούν μετά

από συνεννόηση με την υπηρε-

σία με δική τους φροντίδα και

δαπάνη επίσης μέχρι το μεση-

μέρι της 2ης Ιουλίου 2009 (ώρες

8.30 - 13.00).

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το

παραπάνω έργο βαρύνουν τον

ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/6/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  7235

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ  

& ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 72 92 601 – 8,  

FAX : 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ.: ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ09)ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ09)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακη-

ρύσσει την με ανοικτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την

κατασκευή του έργου : ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ09)

προϋπολογισμού 166.116,00 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

3669/08.

Η οικονομική προσφορά των δια-

γωνιζομένων, θα υποβληθεί με το

σύστημα  προσφοράς με ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 5 του

Ν. 3669/08). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 30 Ιουνί-

ου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές

εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικο-

δομικά Α2 τάξη και άνω.

Η εγγύηση συμμετοχής των

2.792,00  € θα απευθύνεται στο

Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημο-

πράτησης κλπ. δίνονται στην Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου από

την Δευτέρα 15/6/2009 τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες από 8.30

π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και

25/6/2009 ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (διακή-

ρυξη, αριθμημένο έντυπο προ-

σφοράς, προϋπολογισμός μελέ-

της και τιμολόγιο μελέτης) παρα-

λαμβάνονται από Δευτέρα 15 Ιου-

νίου 2009 και το αργότερο μέχρι

την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

(ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκ-

δοση σχετικού χρηματικού παρά-

βολου 10 € στο ταμείο του Δήμου

Καισαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη

της μελέτης καθώς και τα σχετικά

σχέδια θα βρίσκονται στην Τεχνι-

κή υπηρεσία του Δήμου και θα εί-

ναι στη διάθεση των ενδιαφερό-

μενων τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες επίσης. Αντίγραφα των τε-

λευταίων οι ενδιαφερόμενοι,

μπορούν να προμηθευτούν μετά

από συνεννόηση με την υπηρεσία

με δική τους φροντίδα και δαπά-

νη επίσης μέχρι το μεσημέρι της

25ης Ιουνίου 2009 (ώρες 8.30 -

13.00).

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το πα-

ραπάνω έργο βαρύνουν τον ανά-

δοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1.  Προκηρύσσει διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές για

την εκτέλεση του έργου:

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘ-

ΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” με

ανοικτή δημοπρασία και με βάση

το τιμολόγιο της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με

το Φ.Π.Α  είναι  200.000,00 €. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των

εργασιών που δημοπρατούνται

είναι  200.000,00 €  (με ΦΠΑ

19%) κατηγορίας εργασιών  εκ

των οποίων οι 20.056,51 € είναι

απρόβλεπτα (15% επί της δαπά-

νης εργασιών και του κονδυλίου

ΓΕ+ΟΕ) και θα διεξαχθεί σύμφω-

να με τις διατάξεις των ν.

1418/84 και 3263/2004 και των

κανονιστικών πράξεων (προεδρι-

κών διαταγμάτων και υπουργικών

αποφάσεων) που εκδόθηκαν

προς εκτέλεσή τους και τους

όρους του τεύχους της αναλυτι-

κής διακήρυξης.

2.  Ο  διαγωνισμός θα γίνει την

23η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρί-

τη και με ώρα λήξης παραλαβής

των προσφορών την 11.00 π.μ.

και σε περίπτωση αναβολής για

οποιοδήποτε λόγο θα επαναλη-

φθεί την 30η του μηνός Ιουνίου

2009 ημέρα Τρίτη.

3.  Η παραλαβή τευχών δημοπρά-

τησης θα είναι δυνατή μέχρι και

την 18/06/2009 ημέρα Πέμπτη.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δε-

κτές για υποβολή προσφοράς ερ-

γοληπτικές επιχειρήσεις (ατομι-

κές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες

στα Μ Ε Ε Π Α1, Α2, 1η για έργα

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

5. Η Χρηματοδότηση του έργου

είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το

έτος 2009 υπάρχει πίστωση στον

προϋπολογισμό του Δήμου

100.000,00 €.

6. Εφαρμόζεται το σύστημα υπο-

βολής προσφοράς με επί μέρους

ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες

τιμών σε συμπληρωμένο τιμολό-

γιο ομαδοποιημένων τιμών της

υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότη-

τας των προσφερομένων επί μέ-

ρους ποσοστών έκπτωσης (άρ-

θρο 4 παράγραφος 4β του

Ν.1418/84 και άρθρο 7 του

Π.Δ.609/85), δεν προβλέπεται η

υποβολή εναλλακτικών προσφο-

ρών με βάση το άρθρο 14 του

Π.Δ. 609/85.

7. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευ-

ής του όλου έργου καθορίζεται ο

χρόνος των  120 ημερών.

8. Η εγγύηση για την συμμετοχή

στη δημοπρασία ορίζεται σε

3.362,00 € (2% επί του δημοπρα-

τούμενου ποσού), πρέπει να

απευθυνθεί προς  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ-

ΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με

την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή εγγυητικής

επιστολής αναγνωρισμένης Τρά-

πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ  συνταγμέ-

νη σύμφωνα με τον τύπο που

ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπε-

ται να έχουν προθεσμία ισχύος

που όμως δε θα είναι λιγότερη

των 7 μηνών  από την ημερομη-

νία κατάθεσης της.

Περισσότερες πληροφορίες,  θα

δίνονται καθημερινά στα γραφεία

του Δήμου Παλλήνης Πλατεία

Ελευθερίας 1 Τ.Κ: 153-51 Τηλ.

210.66.00.601    κατά τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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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

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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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ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Πτυχιούχος Οπτικός

Οπτομέτρης

Εφαρμοστής 

Φακών Επαφής

Βασ. Γεωργίου 12-14

19009 Ραφήνα

τηλ./fax: 22940 25611
e-mail: haraioannidou@25611

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Συνεδριάζει 

ΔΕΥΤΕΡΑ  15/6

7.30μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει 

ΔΕΥΤΕΡΑ  15/6

7.00μ.μ.

Ενημέρωση

για  Αλζχάιμερ

στο

Μαρκόπουλο

Η Ομάδα Εθελοντών του

Δήμου Μαρκοπούλου

διοργανώνει την Τετάρτη

17 Ιουνίου στις 7μ.μ. στο

Αμφιθέατρο «Ιατρού Μα-

ρίας Γιάννη – Πίντζου»

του Δημαρχείου, ενημε-

ρωτική ομιλία με θέμα:

«Διαταραχές μνήμης –

ΑΛΖΧΑΪΜΕΡ – στην Τρί-

τη ηλικία και πως τις

αντιμετωπίζουμε»

Ομιλητές:

- Βασίλης Βαγενάς Νευρο-

λόγος, υπεύθυνος ιατρείου μνή-

μης Α’ Νοσοκομείου Ι.Κ.Α.

«Διάγνωση της νόσου
ΑΛΖΧΑΪΜΕΡ και αντιμε-
τώπιση»
- Ίλια Θεοτοκά, Κλινική Ψυ-

χολόγος Ψυχιατρικής Κλινικής

Πανεπιστημίου Αθηνών, «Σύ-
ντομα ψυχολογικά τεστ
για την αξιολόγηση της
μνήμης, οδηγίες προς την
οικογένεια και τον ασθενή,
για τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής».
Θα ακολουθήσει δεξίωση.
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Με την αναμενόμενη μεγάλη συμμετοχή και με επιτυχία

διεξήχθη το σύμπλεγμα των Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης

του Ν.Α.Ο. Βούλας. Το Κύπελλο Άνοιξης του ΝΑΟΒ θεω-

ρείται η μεγαλύτερη διοργάνωση από πλευράς πλήθους

συμμετοχών αλλά και αξιόμαχων κυβερνητών και σκαφών.

Έχει τρία σκέλη στα οποία αγωνίζονται τα σκάφη. Πρώτο

σκέλος είναι μια μικρή offshore ιστιοδρομία μέχρι τον Πά-

τροκλο. Τα δεύτερο σκέλος αποτελείται από παλινδρομι-

κές και το τρίτο σκέλος είναι ο αγώνας της Κέας με τέσ-

σερεις ιστιοδρομίες. Το σύνολο των αγώνων διεξήχθη σε

δυο Ανοιξιάτικα Σαββατοκύριακα. 

Σε μια όμορφη βραδιά οι αθλητές που συμμετείχαν στο

κύπελλο Άνοιξης και πήραν τις πρώτες θέσεις βραβεύ-

θηκαν από τον Ν.Α.Ο.Β με κύπελλα, μετάλλια αλλά και

αναμνηστικά, ενώ προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη οι

διαδρομές.

Τα συνολικά αποτελέσματα του Κυπέλλου Άνοιξης

2009 έχουν ως εξής: 

Κατηγορία Orci A

1. ARISTOFANI (Ν. ΣΙΓΟΥΡΗΣ)

2. QUIKSILVER (Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ)

3. ALSOUMA - ALLIANZ (Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Κατηγορία ORCi N

1. NEMESIS (Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

2. ΓΑΛΗΝΗ (Χ. ΜΗΛΑΙΟΣ)

3.NEXUS (Α. ΚΑΛΠΑΚΑΣ)

Κατηγορία ORC CLUB

1. ΑΔΡΑ (Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ)

2. ΣΕΜΕΛΗ ΙΙ (Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ)

3. BELL’ ANGIOLINA (Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ)

Κατηγορία IRC

1. GANT (Γ. ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ)

2. OPTIMUM 3 (Ν. ΛΑΖΟΣ - Π. ΛΙΒΑΣ)

3. ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ)

Στις φωτογραφίες, απεικονίζονται οι νικητές των
κατηγοριών του κυπέλλου Άνοιξης.

Βραβεύτηκαν οι μαθητές που

συμμετείχαν και διακρίθηκαν

στην 8η Μαθητιάδα, σε τιμη-

τική εκδήλωση που πραγμα-

τοποιήθηκε την Τετάρτη 10

Ιουνίου στο κλειστό γυμνα-

στήριο του Γυμνασίου Μαρ-

κοπούλου. Την απονομή των

επαίνων πραγματοποίησε ο

Δήμαρχος Φώτης Μαγου-

λάς, συγχαίροντας κάθε μα-

θητή και μαθήτρια για την

απόδοση και συμμετοχή

τους στους αγώνες παρου-

σία της Προέδρου του Δ.Σ.

Μαρίκας Μαντάλα, του Αντι-

δημάρχου Κώστα Δαρεμά,

καθηγητών και βέβαια μαθη-

τών του Γυννασίου.

Το Γυμνάσιο Μαρκοπούλου κα-

τέκτησε 3 χρυσά μετάλλια

στην 8η Μαθητιάδα, που έλαβε

χώρα στην Πρώτη Σερρών, το

διάστημα 8 – 13 Μαΐου 2009:

Ανδρέου Ιωάννης (Ιστιο-

πλοΐα), Γιάχια Ρενάτα (Πυγ-

μαχία), Δούλι Αλμπάνο (Πο-

δόσφαιρο)

Η ομάδα του Μαρκόπουλου

συμμετείχε ακόμη στο τρία-

θλο, ορεινή ποδηλασία, πο-

δηλασία, τένις, βόλεϊ, μπά-

σκετ, κολύμβηση, τζούντο,

καγιάκ, ιππασία, πινγκ πον-

γκ, πόλο, τραμπολίνο και

τοξοβολία.

Βραβεύθηκε 

η πρωταθλήτρια

ομάδα Βόλεϊ 

Ο Δήμαρχος βράβευσε ακό-

μη την ομάδα βόλεϊ που κα-

τέκτησε το Κύπελλο Αττικής

για το 2009, που αποτελείται

από τις μαθήτριες:

Πίντζου Αντ., Φράγκου Δήμ.,

Φράγκου Μαρ., Κρισιλια Αγγ.,

Κωνσταντώνη Αν., Κωνσταντί-

νου Αγλ., Παπαγιάννη Βασ.,

Κουμπή Ευαν., Στάθη Ελ., Μα-

γείρου Βασ., Πολυδώρου

Σταυρ., Καραλή Ελ.

Χρυσά σε μαθητές Μαρκοπούλου
βράβευση Ομάδας Βόλεϋ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΤΕΝΝΙΣ 

Το Νέα Μάκρη Τεννις Club συμμετέχει στο 

διαδημοτικό τουρνουά τέννις που γίνεται στο 

“γι’ αλλού club” στα Σπάτα.

Το τουρνουά ολοκληρώνεται την Κυριακή, 

τις απογευματινές ώρες. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Ο Α.Ο. του Δήμου Μαραθώνα  υπό την αιγίδα της Ελληνι-

κής  Ολυμπιακής Επιτροπής και του Διεθνούς Οργανισμού

«Αθλητισμός για όλους TAFISA» συμμετείχε στο πρό-

γραμμα «INTERNATIONAL CHALLENGE DAY», (παγκό-

σμια ημέρα πρόκλησης), που πραγματοποιήθηκε  συγχρό-

νως σε 40 χώρες την ίδια ημέρα.

O Δήμος Μαραθώνα επιλέχθηκε να αντιπροσωπεύσει την

Ελλάδα  και να συναντήσει σε αγωνιστικό επίπεδο την πό-

λη MALI LOSINZ της Κροατίας. 

Ανακηρύχθηκαν επάξια νικητές σύμφωνα με τα επίσημα

αποτελέσματα που απέστελλε η TAFISA (διεθνής αθλητι-

κός οργανισμός) και η σημαία του Δήμου Μαραθώνα θα

αναρτηθεί στο Δημαρχείο της αντίπαλης πόλης!

Τιμή για το Δήμο Μαραθώνα

15ο Κύπελλο Άνοιξης 2009 - Ν.Α.Ο.Β.
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Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ κλείνει την
αγωνιστική του περίοδο με εκδήλωση την
Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30μ.μ. στο Δημο-
τικό Γήπεδο Βούλας.

Κάψτε 300 Θερμίδες σε 15’

στο PROTYPO HYDRO EVENT
Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ της Ραφήνας διοργανώνει το PROTYPO HYDRO

EVENTS 2009 (ΚΑΨΤΕ 300 ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΣΕ 15’) μια πρωτοποριακή εκδήλωση

στην παραλία της Αρτέμιδας (ΤΡΟΛΛΕΥ ΚΑΦΕ) στις 14 Ιουνίου στις 11π.μ, με

θέμα την προπόνηση σε κωπηλατικά εργόμετρα (CROSS FIT-κλειστή κωπηλα-

τική), σε συνεργασία με την εταιρεία

CONCEPT 2 που έχει τα συγκεκριμένου τύπου

κωπηλατικά εργόμετρα που είναι αποδεκτά πα-

γκοσμίως και γίνονται πρωταθλήματα σε πα-

νελλήνιο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο!

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάδοση του

συγκεκριμένου είδους άσκησης από το ευρύ-

τερο κοινό μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο

χώρο την ημέρα της εκδήλωσης! Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότη-

τα να κάνουν μία μίνι κυκλική προπόνηση στα εργόμετρα(κωπηλατικές) καθώς

επίσης να κωπηλατήσουν σε πραγματικές συνθήκες με κανονικές κωπηλατικές

λέμβους (μονό και διπλό σκιφ) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην θάλασσα!

Η εκδήλωση θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, διαγωνισμούς και δώρα

στους παρευρισκόμενους και τους νικητές των διαγωνισμών!

Γιορτή ενόργανης - ρυθμικής

γυμναστικής  στην Παλλήνη
Γιορτή της Ενόργανης - Ρυθμικής Γυμναστικής πραγματοποίησε ο Αθλητικός

Οργανισμός του Δήμου Παλλήνης το Σάββατο 30/5, παρουσιάζοντας την πράγ-

ματι καλή δουλειά που γίνεται στα τμήματα του  ΑΟΔΠ. 

Στο Αθλητικό Κέντρο της πόλης (στο Κλειστό Γυμναστήριο),  παιδιά κάθε ηλι-

κίας   συμμετέχουν στα τμήματα της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής ξε-

διπλώνοντας το ταλέντο τους και ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.

Με ατομικά και ομαδικά

προγράμματα, από επι-

λεγμένες  χορογραφίες,

της υπεύθυνης του προ-

γράμματος  Έφης Μπλέ-

τσα, οι παρευρισκόμενοι

παρακολούθησαν ένα πο-

λύ ωραίο θέαμα. 

Στο τέλος της εκδήλωσης

δόθηκαν αναμνηστικά δι-

πλώματα από τον Δήμαρχο

Σπύρο Κωνσταντά, τον

πρόεδρο του Α.Ο. Θεοδ.

Σμυρλιάδη, τον Δημοτικό

σύμβουλο  Παν. Λάκκο.

Η Μεσογειακή 

Ομάδα της Ιππασίας

Από μία αμαζόνα και τρεις ιππείς αποτελείται η Εθνι-

κή Ομάδα της Ιππασίας, που θα εκπροσωπήσει τα

Ελληνικά χρώματα στους ΧVΙ Μεσογειακούς Αγώ-

νες, που θα γίνουν στην Πεσκάρα της Ιταλίας στις

αρχές του Ιούλη.

Ο λόγος για τον 2ο και τον 3ο Πρωταθλητή Ελλάδας

2009 στην Κατηγορία Ενηλίκων, Αλέξανδρο Φουρλή

και Γιούρι Κερμέντι, την Ελίνα Δενδρινού και τον

Αντώνη Πετρή. 

Αναπληρωματική είναι η Εμμανουέλλα Αθανασιάδη.

Αρχηγός Ομάδας είναι ο Γενικός Γραμματέας της

ΕΟΙ, Αναστάσιος Δεληβοριάς.

Το άθλημα της Ιππασίας περιλαμβάνει μόνο Υπερπή-

δηση Εμποδίων, ενώ διεξάγεται τόσο Ατομικό όσο και

Ομαδικό Αγώνισμα. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του

αθλήματος της ιππασίας είναι δύο, η 1η και η 3η Ιου-

λίου. Το ιππικό κέντρο, που θα διεξαχθεί το άθλημα

της ιππασίας, ονομάζεται  Teatterno και βρίσκεται 35

χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της ιταλικής πόλης. 

Θερινές Αθλητικές Σχολές

Ν.Ο.Β. - 2009
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου αρχίζουν στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης οι Θερινές Αθλητι-

κές Σχολές, που θα δώσουν και φέτος την ευκαιρία σε εκατοντάδες

παιδιά να γνωρίσουν τα αθλήματα της πισίνας και της

θάλασσας.  

Το πρόγραμμα διεξάγεται καθημερινά από τις 10.00

έως τις 13.00 και από τις 16.00 έως τις 19.00 στις

εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

και περιλαμβάνει τα Αθλήματα: Κολύμβησης (για παιδιά

3 έως 8 ετών), Πόλο αγοριών και κοριτσιών (7 έως 10

ετών), Συγχρονισμένης Κολύμβησης (κορίτσια 7 έως 12

ετών), Τεχνικής Κολύμβησης (9 έως 16 ετών), Ιστιο-

πλοΐας (παιδιά 6 έως 12 ετών), Ιστιοσανίδας (8 ετών και

άνω) και Θαλάσσιου Σκι (6 έως 13 ετών). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία των Αθλητικών Σχο-

λών του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (πρωί 09.00 με 12.00 τηλέφωνο 210-8962142.   

Μετά τη διεξαγωγή και

των αγώνων «μπαράζ»

ολοκληρωθήκανε τα ομα-

δικά πρωταθλήματα που

διοργανώνει κάθε χρόνο

ο Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.

Στην πρώτη κατηγορία,

πρωταθλήτρια, αναδεί-

χθηκε η ομάδα της ΑΓ.

ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

με 25 βαθμούς και δεύτε-

ρη ήρθε η ομάδα του ΔΗ-

ΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ με 23 βαθ-

μούς.

Στην δεύτερη κατηγορία,

το πρωτάθλημα κατέκτη-

σε ο Δήμος Γλυφάδας με

27 βαθμούς και δεύτερη

ομάδα τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗ-

ΝΩΝ με 23 βαθμούς.

Στην τρίτη κατηγορία

πρώτος ήρθε ο ΚΑΡΕΑΣ

με 27 βαθμούς και δεύτε-

ρη η ομάδα ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗ-

ΦΙΣΙΑΣ με 25 βαθμούς. 

Στο πρωτάθλημα αυτό

έλαβαν συνολικά μέρος 31

ομάδες μέσα στις οποίες

υπήρχε και μια από την

ΖΑΚΥΝΘΟ και μια από το

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου

προγραμματίζεται το κα-

θιερωμένο ετήσιο γλέντι

σε ταβέρνα για να δοθούν

τα έπαθλα στους νικητές. 

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Μαραθώνα στα πλαί-

σια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και σε συνεργασία με

όλα τα αθλητικά σωματεία, συλλόγους και γυμναστήρια

έχει προγραμματίσει τους εξής αγώνες: 

14 Ιουνίου: Αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των Δημοτικών

Σχολείων Μαραθώνα – Κάτω Σουλίου στο γήπεδο του οικι-

σμού Κάτω Σουλίου. (Πρόγραμμα Αθλοχώροι στα σχολεία)

20 Ιουνίου: Τουρνουά Μπάσκετ, Μίνι – Παίδων – Παμπαί-

δων, στο στάδιο Μαραθώνα.

- Επίδειξη TAE KWON DO 20:30, στο γυμναστήριο Energy.

21 Ιουνίου: Τουρνουά Βόλεϊ, ακαδημιών ΜΕΣΜΑ, στο στά-

διο Μαραθώνα.

22 Ιουνίου: Τουρνουά BEACH VOLLEY με συμμετοχή

όλων των ομάδων Ανατολικής Αττικής, στο Καράβι Σχοινιά

Μαραθώνα.

Αθλητικές εκδηλώσεις στο

Μαραθώνα

Ομαδικά Πρωταθλήματα

Βετεράνων/ Ανεξάρτητων

στο Πινγκ-Πονγκ
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Εικόνες ντροπής στην παραλία Αναβύσσου!
Μία απίστευτη εικόνα, μέσα στην παραλία της Αναβύσσου, δίπλα από το ξενοδοχείο, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης! Αν παρατηρήσετε τις

εικόνες θα δείτε - ιδιαίτερα στην δεξιά,  εκατομμύρια σκουληκοειδή που κινούνται πάνω στο βρώμικο νερό, ένα βήμα από τη θάλασσα!

Ενα έλος ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία! Κατά τα άλλα δίπλα ακριβώς χτίζεται πολυτελές αναψυκτήριο, το οποίο έχει σταματήσει η

Πολεοδομία για παραβάσεις και επεκτάσεις προφανώς, όπως δείχνουν οι εικόνες.

Για τις καντίνες στην παραλία της Αναβύσσου, μίλησαν και οι εστιάτορες, γιατί λειτουργούν έξω από τα στοιχεία της αδείας τους, ζημιώνοντας έτσι τα κατα-
στήματα, αλλά και ο Κοινοτάρχης Σαρωνίδας και ο Δήμαρχος Αναβύσσου. Η συγκεκριμένη καντίνα, (πέτρινο) έχει μείνει με τα μπάζα γύρω γύρω, τα καλώδια
και τα νερά να τρέχουν, σταματημένη από τις υπηρεσίες ελέγχου, μετά από καταγγελία κατοίκου.

Για το ρέμα της Αναβύσσου  είχαμε γράψει σε προη-

γούμενο φύλλο (16/5, αρ.φ.583), όταν συζητήθηκε

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά από επισήμανση

του Αντιπροέδρου Αντώνη Γάκη, ο οποίος μίλησε για

μπάζωμα του ρέματος, που προκαλούν αυτή την

απαράδεκτη κα λίαν επικίνδυνη κατάσταση.

Μάλιστα βρισκόταν και ο Δήμαρχος Αναβύσσου Σ.

Γκέραλης εκεί και το επιβεβαίωσε. Ζήτησε δε τη

συνδρομή της Νομαρχίας.

Αναδημοσιεύουμε: 

«Μας προβληματίζει όλους, είναι στάσιμα τα νερά.
Εχουμε πρόβλημα με τους λουόμενους. Και όταν το
ανοίγουμε φεύγουν τα νερά προς τη θάλασσα και γί-

νεται ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Θα πρέπει να
κατέβουν από την υπηρεσία σας να ελέγξουν. 
Ζητώ τη συνδρομή σας», είπε ο Δήμαρχος  Αναβύσ-

σου Μ. Γκέραλης.

Ευθύνη και της Νομαρχίας

Κλείνει ένας μήνας σε 3 ημέρες, από τη συνεδρίαση

του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αλλά προφανώς η

Νομαρχία δεν ευκαίρησε να κάνει αυτοψία!

Είναι Καλοκαίρι, ο κόσμος κατεβαίνει κατά χιλιάδες

στις ακτές και ο κίνδυνος μόλυνσης είναι περισσό-

τερο από βέβαιος.

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμαρχος Αναβύσσου κατά τη συζήτηση στο Νομαρ-
χιακό Συμβούλιο.


