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Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Γιατί τον Αντώνη Σαμαρά

Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ στην εκλογή νέου

Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τη στιγμή μάλι-

στα που δεν είμαι νεοδημοκράτης. Αποφάσισα να

το κάνω, ως Ελληνας πολίτης για δύο λόγους:

Πρώτον μ’ όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε για το

άνοιγμα στη «βάση» και στην κοινωνία, πιστεύω

ότι ο αρχηγός ενός κόμματος, οποιουδήποτε και

ιδιαίτερα ενός κόμματος που ενδέχεται να διαχει-

ριστεί τις τύχες της χώρας, ενδιαφέρει κάθε πολί-

τη που εν δυνάμει μπορεί κάποια δεδομένη στιγμή

να το υποστηρίξει. Είναι η κινητικό-

τητα των ψηφοφόρων εξ’ άλλου,

που δίνει την εκλογική δύναμη σ’

ένα κόμμα. Πώς θα γινόταν το 13%,

24% και 48%. Πώς θα γινόταν το

54%, 41% και 33%!

Ο δεύτερος και κυρίαρχος λόγος εί-

ναι η άδικη και ανοίκεια επίθεση

που δέχθηκε ο Αντώνης Σαμαράς

από τους κεκράκτες1 της Ντόρας

Μπακογιάννη – Μητσοτάκη, αλλά

και από την ίδια εμμέσως, όταν ιδιαιτέρως τονίζει

την σταθερότητά της στο κόμμα και οδηγεί κατ’

αντιδιαστολή, συνειρμικά, στην αποχώρηση κά-

ποια στιγμή του Σαμαρά.

Ε, λοιπόν, «στου κρεμασμένου το σπίτι, δεν μιλά-

νε για σκοινί».

Ο Αντώνης Σαμαράς «γεννήθηκε» στη Ν.Δ., δεν

προσχώρησε. Το 1993, με κυβέρνηση Ν.Δ. και

πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη,  ο Σαμαράς δια-

φώνησε με τον Μητσοτάκη στο εθνικό θέμα των

Σκοπίων και παραιτήθηκε από βουλευτής. Στη συ-

νέχεια, λίγους μήνες μετά, ο Μητσοτάκης έφερε

θέμα ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ, ενώ στις προγραμ-

ματικές του δηλώσεις – επί των οποίων πήρε ψή-
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Προωθείται η εκχώρηση
της παραλίας Βάρκιζας

Προηγήθηκε των εξελίξεων η ανώνυμη εταιρία (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) ΕΤΑ, όσον αφορά την πα-

ραλία της Βάρκιζας, και πριν η νέα κυβέρνηση αναλάβει καθήκοντα, προχώρησε με την Περιφέρεια μαζί,

σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να προωθήσει τα σχέδιά της για επενδύσεις μεγά-

λων πακέτων στην ελεύθερη ανατολική παραλία της Βάρκιζας.

Τελικά και ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας και ο Δ. Κυπριώτης (μειοψηφία) ξεγελάστηκαν, αφού ο μεν πρώ-

τος ζητούσε σε συνεδρίαση 16/9 να πάρουν απόφαση γιατί “είναι η κατάλληλη περίοδος, λόγω εκλογών,

να ενημερωθούν και να δεσμευτούν οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων για το αίτημά μας”, ο δε Δ.

Κυπριώτης ζητούσε αναβολή για μετά τις εκλογές τονίζοντας  «ότι είναι πιο φρόνιμο να δούμε το σκε-
πτικό της νέας κυβέρνησης, όποια προκύψει, για όλα τα παραλιακά μέτωπα, και της ίδιας της ΕΤΑ ακό-
μη, αν θέλετε».
Το θέμα εξελίσσεται, το Δ.Σ. Βάρης συνεδριάζει Δευτέρα 16/11 μεσημέρι, η Νομαρχία την ίδια
ημέρα το απόγευμα (7μ.μ.) 
Συνέντευξη τύπου των δημοτικών συμβούλων Βάρης Δημήτρη Κυπριώτη και Λυδία Αργυρο-
πούλου για την παραλία σελίδες  6, 7

Ο Υποψήφιος Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος καλεί
σελ. 24

Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ν.Δ.

Κόμμα 2 σε 1
“Ψαλιδοχέρηδες” και “ο άνθρωπος που γελά”. Επιθέσεις Ντόρας – Άνοδος Σαμαρά. Μ’ αυτές τις επίτιτ-

λες λιγοστές φράσεις θα χαρακτήριζα την κατάσταση στη Ν.Δ.

Τελείωσαν τα τυπικά. Εγκρίθηκε όπως αναμενόταν από το έκτακτο Συνέδριο της Ν.Δ., το περασμένο Σαβ-

βατοκύριακο, η αλλαγή του καταστατικού, για τον τρόπο εκλογής του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρα-

τίας, στις 29 Νοεμβρίου, από τα μέλη του κόμματος.

Την πρώτη μέρα μίλησαν, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Δ. Σιούφας, ο Γραμματέας της Κ.Ε. Λ.

Ζαγορίτης, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ν.Δ. Κώστας Καραμανλής και οι υποψήφιοι για την προεδρία του

κόμματος, Ντόρα Μπακογιάννη, Αντώνης Σαμαράς και Παν. Ψωμιάδης.     Συνέχεια στη σελ. 2
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Οι αρχαίοι θεοί της Ελλάδας
γ. κορναράκης Σελ. 8

Η λαθρομετανάστευσις, είναι 
ευλογία για τον τόπον
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Πεθαίνουν οι φοίνικες Σελ. 11

Ημέρες μνήμης στο Πικέρμι Σελ. 12

Η Παναθηναϊκή ομιλεί για τη γρίπη

Σελ.13

Τέλος στα τροχαία Αγ. Μαρίνας

Σελ. 12

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 14

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 15

Ελπίδες για το 3ο Γυμνάσιο Βούλας

Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΓιατί τον Αντώνη Σαμαρά

Οι τοποθετήσεις 

Στο πάλκο πάντως εξελίχθησαν όλα άψογα. Ο

καθένας στο ρόλο του, με πνεύμα ενότητας, λί-

γες «μπηχτές», μάχες χαρακωμάτων, κουβέντες

θεσσαλονίτικες, «έξω απ’ τα δόντια» του Ψω-

μιάδη, όπως: 

«… σήμερα σ’ αυτή την αίθουσα δεν έχουν θέση
στις πρώτες σειρές, στελέχη και διορισμένοι
που τους τίμησε ο Καραμανλής και προκάλεσαν

με τις πράξεις τους, τις συμπεριφορές τους και
την αδιαφορία τους». 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος

της Ν.Δ. Κώστας Καρα-

μανλής, είπε μεταξύ άλ-

λων: «… Προχωρούμε με

αρχές και στόχους που συ-

νοψίζονται σε λίγες αλλά

καίριες μόνο λέξεις:

«Άνοιγμα στην κοινωνία, συνοχή, αλληλεγγύη,
προοπτική». 
«… τα πολιτικά κόμματα είναι ζωντανοί οργανι-

σμοί, οφείλουν να προσαρμόζονται στο διαρκώς

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να αντλούν και να

αξιοποιούν φρέσκες ιδέες από την κοινωνία. 

Να διαμορφώνουν και να προωθούν πολιτικές

που δίνουν λύσεις στα προβλήματα του τόπου

και της κοινωνίας. 

Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να αποδεικνύουν

συνέχεια συνέπεια, αξιοπιστία, να επιδεικνύουν

υπευθυνότητα και διορατικότητα, να λειτουρ-

γούν ως φορέας αλλαγών που στόχο έχει να κά-

νει εφικτό το ευκταίο». 

«… Η Νέα Δημοκρατία […] καταγράφηκε στη νε-
ότερη πολιτική ιστορία μας ως η παράταξη των
μεγάλων και απόλυτα δικαιωμένων εθνικών επι-
λογών. Αυτή την παράδοση συνεχίζει και τώρα.
Με αυτή την παρακαταθήκη προχωρά».
Κάλεσε τους υποψηφίους προέδρους και όλους

όσους μπαίνουν στην προεκλογική διαδικασία,

«ν’ αποκλείσουν απ’ τον πολιτικό τους λόγο
προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αντεγκλήσεις
και αιτιάσεις».
Χρειάζεται, είπε, «να διασφαλιστεί η αξιοποίηση

όλων των δυνάμεων του Κόμματος, χρειάζεται ο

νέος Πρόεδρος να έχει τη στήριξη, την υποστή-

ριξη όλων μας ανεξαιρέτως. Θα είναι Πρόεδρος

όλων, θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός της

χώρας».

Και καταλήγοντας έκανε έναν σύντομο προσω-

πικό απολογισμό:

«… τα πεντέμισι χρόνια της διακυβέρνησης

υπήρξαν παραλείψεις, καθυστερήσεις και λάθη

στην εκτίμηση των πραγμάτων.  

Υπήρξαν συμπεριφορές που δε μπόρεσα να απο-

τρέψω ή να αντιμετωπίσω και που ήταν ξένες

προς τις αρχές μου.

Υπήρξαν φορές που δυσαρέστησα και εγώ κά-

ποιους από εσάς. 

[…] «Δεν επιδίωξα φυσικά να παραμείνω αλάθη-
τος. Το «αλάθητο», έλεγε ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής, «είναι εκτός του χώρου της πολιτι-
κής».  Κύριο μέλημά μου ήταν ένα και κυρίαρχο,
να μην κάνω λάθη που θα έβλαπταν τον τόπο,
κύριο μέλημά μου ήταν να πράττω το καλύτερο
για την πατρίδα μου, έβαζα και βάζω πάνω απ’
όλα το εθνικό συμφέρον».
Τελειώνοντας δε, τόνισε: «Δεν σας αποχαιρετώ,

θα είμαι μαζί σας στους νέους αγώνες για την

Ελλάδα[…].
Θα είμαι συνεχώς μαζί σας, δίπλα στο νέο Πρό-
εδρο του Κόμματος».

Η Ντόρα Μπακογιάννη,
επέλεξε να επικαλεστεί τη

λογική, να κεντρίσει τη

μνήμη και ν’ αγγίξει το συ-

ναίσθημα και ιδιαίτερα το

τελευταίο επανειλημμένα. 

Αφού καθόρισε ως ιδεολο-

γικό στίγμα της Ν.Δ. τον

Συνέχεια από τη σελ. 1

φο εμπιστοσύνης στη Βουλή, όπως κάθε Κυβέρνηση

– είχε δεσμευθεί ρητά ότι ΔΕΝ θα ιδιωτικοποιούσε

τις δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας,

όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (τις ονόμασε ξεκάθα-

ρα). 

Ο Μητσοτάκης λοιπόν αθέτησε τις προγραμματικές

του δεσμεύσεις και ένας – δυο βουλευτές της Ν.Δ.

– όχι ο Σαμαράς, που είχε παραιτηθεί και αποχωρή-

σει – καταψήφισαν. Κανονικά, αν σέβονταν τον ελ-

ληνικό λαό και τις δεσμεύσεις τους, έπρεπε όλοι να

έπαιρναν πίσω την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυ-

βέρνηση που έφερνε νόμο ενάντια στις δεσμεύσεις

της. 

Αυτά για το 1993. Γιατί υπάρχει και το 1965 και ο

«μέγας αποστάτης», που πρόδωσε το 53% του ελ-

ληνικού λαού, που συμμάχησε με τον πραξικοπημα-

τία βασιλιά και άνοιξε το δρόμο στη Χούντα του

1967, δεν δικαιούται να μιλάει για “αποστασίες”.

Εξ’ άλλου ο άστεγος πολιτικά, μετά τη μεταπολί-

τευση Κων/νος Μητσοτάκης, γιατί κανένας δεν τον

ήθελε, δημιούργησε το δικό του κόμμα των «νεοφι-

λελευθέρων», στις εκλογές του 1977 και με 1,03%

έβγαλε δύο βουλευτές, τον εαυτό του και τον Παύ-

λο Βαρδινογιάννη, αφού προεκλογικά βεβαίως είχε

κατηγορήσει τον Κων/νο Καραμανλή.

Αδραξε την ευκαιρία το 1980, που ο Κων/νος Καρα-

μανλής ήθελε να μεταπηδήσει στην προεδρία  της

Δημοκρατίας, έκανε μια συναλλαγή στα όρια του θε-

μιτού πολιτικά και προσχώρησε στη Νέα Δημοκρα-

τία. Είχε φιλοδοξίες ο άνθρωπος, είχε και παιδιά να

εξασφαλίσει πολιτικά.

Ο Μητσοτάκης, δηλαδή είναι «μέτοικος» στη Ν.Δ.

Ακόμα και πέρυσι κατηγόρησε τον Κων/νο Καραμαν-

λή για το χειρισμό του σκοπιανού «που δεν τον

άκουσε»!

Και μη μου πείτε τώρα, «αυτά αφορούν τον Κ. Μη-

τοστάκη κι όχι την κόρη του!»… Βεβαίως είναι πρά-

ξεις του πατρός, αλλά είναι γνωστό ότι «αμαρτίες

γονέων παιδεύουσι τέκνα», αλλά και τα οφελούν τα

μάλλα. Ποια θα ήταν η Ντόρα που θα διεκδικούσε

την προεδρία ενός μεγάλου κόμματος, αν δεν ήταν

κόρη του Μητσοτάκη;

Εξ’ αντιδιαστολής, αν είναι κάτι που μου εμπνέει

εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σαμαρά, είναι ότι εί-

ναι εγγονός της μεγάλης συγγραφέως Πηνελόπης

Δέλτα, που αυτοκτόνησε όταν μπήκαν τα γερμανικά

στρατεύματα στην Αθήνα. Ενστάλαξε με τα βιβλία

της,  σε γενιές Ελλήνων τον πατριωτισμό.

Δεν είναι δυνατόν να μην επηρέασε βαθιά και τον

εγγονό της Αντώνη Σαμαρά.

Ν.Δ: κόμμα 2 σε 1
Συνέχεια από τη σελ. 1

Θα συμφωνήσουμε με το Δ. Σιούφα ότι οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθησαν (σχεδόν) άψο-

γα. Αυτό όμως, μέσα στο συνέδριο, γιατί έξω, στα πηγαδάκια, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Από

ψυχρό, μέχρι θυελλώδες. 

Προσήλθαμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) νωρίς, γύρω στις 10.00. Εκεί λοιπόν, 5 μέ-

τρα απ’ την είσοδο, «συνελήφθη»ψηλός και αγροίκος σύνεδρος να καθυβρίζει με την πλέον

χρησιμοποιούμενη προσφώνηση, γνωστό βουλευτή της Ν.Δ., ο οποίος προσπαθούσε ματαίως,

να κρατήσει τα προσχήματα. Οι φράσεις που ξεστομίζονταν από συνέδρους  ακόμα και για τον

Κ. Καραμανλή από ευγενέστατους κυρίους και κυρίες δεν μου επιτρέπεται να τις αναφέρω.

Και για να δικαιολογήσουμε το «σχεδόν» που πρόσθεσα εγώ στο “διεξήχθησαν άψογα” του Σι-

ούφα, ν’ αναφερθώ σε περιστατικό που μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί φακοί: Μόλις ανέβηκε στο

βήμα ο Αντώνης Σαμαράς – αμέσως μετά την Ντόρα – τρεις-τέσσερις εκατοντάδες σύνεδροι

σηκώθηκαν και αποχώρησαν συγχρόνως και ομαδικά. Το γεγονός αυτό ορθώς θεωρείται προ-

κατασκευασμένο, προγραμματισμένο και κατευθυνόμενο. Τολμώ να φανταστώ ότι δεν απο-

σκοπούσε μόνο στον εντυπωσιασμό, αλλά στην πρόκληση επεισοδίου, για να εκτεθεί ο Σαμα-

ράς. Δεν «τσίμπησε» όμως κανείς. 



ΕΒΔΟΜΗ  14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

«κοινωνικό φιλελευθερισμό» έκανε και διαπιστώσεις και μάλιστα

επιτυχημένες: 

Διαπίστωση 1η (με αναφορά στον Παύλο Μπακογιάννη)

[…] Θυμάμαι σαν χθες τον πρώτο μου πολιτικό καυγά με τον Παύ-
λο Μπακογιάννη. Ζούσαμε στην Γερμανία, εξόριστοι κατά τη διάρ-
κεια της χούντας, με τον Παύλο να δίνει αγώνες για την δημο-
κρατία απ’ το ραδιόφωνο της Deutsche Welle.
Εγώ του έλεγα τότε, 18 χρονών, ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι,
όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας. Και ο Παύλος: έλεγε «Όχι. Δεν
είμαστε όλοι ίσοι, διότι δεν έχουμε όλοι την ίδια εκκίνηση, την
ίδια αφετηρία». Ότι δεν δίνονται σε όλους οι ίδιες ευκαιρίες. Ξε-
κινώντας ουσιαστικά από την ίδια την παιδεία. Και ότι αυτό απο-
τελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα δικαιοσύνης και δημοκρατίας». 
[…] «το παιδί που γεννιέται στην Βελώτα Ευρυτανίας δεν έχει τις
ίδιες ευκαιρίες με εκείνο που γεννιέται σε αρκετές συνοικίες της
Αθήνας». 
Σ.Σ.: Απέφυγε όμως να θίξει το νοσηρό φαινόμενο του πολιτικού

μας βίου, την οικογενειοκρατία. Δεν είπε ότι το παιδί που δεν εί-

ναι κάποιου Μητσοτάκη είναι δύσκολο να γίνει πολιτικός, ώστε να

διεκδικήσει ακόμη και την πρωθυπουργία, όπως η ίδια!…

Είπε όμως κάποιες αλήθειες:

«Η πρώτη αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες δεν
αναδεικνύονται οι αξίες της δημιουργίας και της καινοτομίας. Οι
αξίες που είναι η πραγματική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για μια
χώρα». «Η δεύτερη διαπίστωση που αφορά προπάντως το κράτος
είναι ότι εδώ και δεκαετίες ζούμε και  ξοδεύουμε περισσότερα απ’
όσα εισπράττουμε και παράγουμε. Ζούμε με δανεικά».
«Τρίτη κρίσιμη διαπίστωση αφορά στη λειτουργία του κράτους και
των θεσμών […] η ανομία, η έλλειψη σεβασμού σε κανόνες και θε-
σμούς […] με μαζικά φαινόμενα ασυδοσίας και διαφθοράς».

(Σ.Σ. Σωστές κι αυτές και οι άλλες διαπιστώσεις που δείχνουν ότι

οι πολιτικοί μας γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση, την οποία

αυτοί δημιούργησαν με τα ρουσφέτια και τις πελατειακές τους

σχέσεις. Δεν έκαναν όμως τίποτα για να τ’ αποτρέψουν).

Μετά τις διαπιστώσεις επανήλθε στην ιδιωτική της διαδρομή και

τα «επιτεύγματα», για να καταλήξει:

«Απευθύνομαι και στην καρδιά και στο μυαλό σας και ζητώ την
ενεργό υποστήριξή σας επειδή συμφωνείτε με την πολιτική μου
πρόταση. Επειδή συμφωνείτε και εσείς πως η Νέα Δημοκρατία
πρέπει να αλλάξει, να ανανεωθεί, να γίνει πιο σύγχρονη, να διευ-
ρύνουμε την επιρροή μας και προς τα δεξιά και προς το κέντρο,
διότι εκεί κρίθηκαν οι εκλογές και εκεί θα κριθούν και οι επόμε-
νες».  
Και ολοκλήρωσε επιστρέφοντας με αναφορά στην προσωπική της

διαδρομή: «ζω από κοντά την πολιτική, από τότε σχεδόν που γεν-

νήθηκα. Έζησα πολλά. Οι δρόμοι που περπάτησα δεν ήταν πάντα

εύκολοι […]. Πέρασα την εφηβεία μου μακριά απ’ την Ελλάδα. […]

Το ’89 άλλαξε βίαια η πορεία της ζωής μου από το μίσος. Μίσος

τυφλό που όπλισε το χέρι δολοφόνων του Παύλου Μπακογιάννη.

Από τύχη σώθηκα η ίδια το 2002 όταν ένα διαταραγμένο μυαλό

προσπάθησε να με δολοφονήσει». 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κομματική της σταθερότητα,

ώστε να δημιουργηθεί η συνειρμική αντιδιαστολή προς τους συ-

νυποψηφίους της. «Έχω καθαρό το μυαλό και τη συνείδησή μου.
Ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια έκανα ό,τι μπορούσα για να είμαι
εντάξει απέναντι στο Κόμμα μου, την παράταξή μου, τους συνα-
γωνιστές μου, τους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν». 
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί σ’ όλους τους αρχηγούς της Ν.Δ.

Από τον Κ. Καραμανλή, τον Ράλλη, τον Αβέρωφ, Μητσοτάκη,

Έβερτ και πάλι Κώστα Καραμανλή τον νεότερο, με δύο καλές κου-

βέντες για τον καθένα. Και τελείωσε με τις γαλάζιες σημαίες της

ΟΝΕΔ και της ΔΑΠ, που μαζί με τους επαγγελματίες, τους αγρό-

τες, τις γυναίκες κλπ. 

Ο Αντώνης Σαμαράς που για έμβλημα

της υποψηφιότητάς του επέλεξε την ελπί-
δα, όπως ο ίδιος τόνισε τελειώνοντας την

ομιλία του και κάλεσε όλους να βοηθή-

σουν «να μεταδώσουμε την ελπίδα σε
όλους τους Έλληνες», εκφώνησε ένα λό-

γο μεστό, ουσιώδη, καθαρά πολιτικό, που

ενδιαφέρει το σύνολο της κοινωνίας κι όχι

μόνο τους νεοδημοκράτες. Ένα λόγο που

θ’ άξιζε να διαβαστεί με προσοχή απ’ όλους – αν και σε πολλά

ιδεολογικά σημεία διαφωνώ – αλλά δυστυχώς, ο δημοσιογρα-

φικός χώρος επιβάλλει να περικόψουμε. 

Ο Αντώνης Σαμαράς άρχισε το λόγο του όπως τον τελείωσε:

«Βρίσκομαι μπροστά σας για να σας μιλήσω με δύο λέξεις. Ελ-
πίδα και προοπτική. Χειροπιαστή Ελπίδα και συγκεκριμένη προ-

οπτική. 

Στη συνέχεια ανέπτυξε την ανάγκη ν’ αναδείξει η Ν.Δ. την ιδε-

ολογική της ταυτότητα: «Ελευθερία, αξιοπρέπεια, κοινωνική δι-
καιοσύνη, αξιοκρατία, ισονομία, δημοκρατία, πατρίδα είναι
αξίες και ιδανικά που τα ενστερνίζεται απόλυτα το σύνολο της

κοινωνίας» είπε και συνέχισε: «Δεν είναι εμμονές που πρέπει
να ξεριζωθούν. Τις αξίες αυτές ο λαός τις κρατάει βαθιά στην
ψυχή του και περιμένει από εμάς ιδιαίτερα να τις υπερασπι-
στούμε όταν ο οποιοσδήποτε τις προσβάλλει, τις νοθεύει, τις
διαστρεβλώνει.
Κι όταν μας βλέπει να υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες
εκείνες που έκαναν την Ελλάδα μεγάλη, που έκαναν αυτή την
παράταξη μεγάλη, τότε του δίνουμε κουράγιο. Δεν θα μας γυ-
ρίσει την πλάτη.
Δεν αρκεί όμως να επανέλθουμε στις διαχρονικές μας αξίες.
Πρέπει να τις συνθέσουμε μαζί με τις πιο σύγχρονες φιλελεύ-
θερες ιδέες, οι οποίες κάποτε κι αυτές στην Ελλάδα γεννήθη-
καν και στην Ευρώπη αναγεννήθηκαν υπό την επιρροή του ελ-
ληνικού πνεύματος και σήμερα παντού στον κόσμο θριαμβεύ-
ουν.
Κι αυτές σήμερα διστάζουμε να τις παρακολουθήσουμε και κα-
μία φορά φοβόμαστε να τις υπερασπιστούμε. Ιδέες όπως η
ανταγωνιστικότητα, η διάχυση ευκαιριών, ο ρόλος της μεσαίας
τάξεις και βέβαια η αγάπη για την πατρίδα. 
Αγαπάμε τον τόπο μας, αλλά δεν είμαστε περίκλειστοι και πε-
ρίφοβοι, είμαστε οικουμενικοί, ανοίγουμε τα φτερά μας σε όλο
τον κόσμο, όπως πάντα έκαναν οι Έλληνες στις μεγάλες τους
στιγμές. Άλλωστε το ελληνικό πνεύμα είναι οικουμενικό.
Παρακολουθούμε λοιπόν αυτά που γίνονται στον υπόλοιπο τον
κόσμο και τι διαπιστώνουμε; Ότι παντού, πριν ξεσπάσει η πρό-
σφατη κρίση και πολύ περισσότερο αφότου ξέσπασε, όλη η δη-
μόσια συζήτηση σε αυτές τις χώρες γίνεται ακριβώς για τις έν-
νοιες.
Για την ανταγωνιστικότητα κόντρα στη λογική του κρατισμού
που πνίγει την οικονομία και τη δημιουργικότητα των κοινω-
νιών, για τη διάχυση ευκαιριών και ευημερίας, κόντρα στη λο-
γική των στρεβλώσεων των αγορών των ολιγοπωλίων και των
καρτέλ, που δεν δίνουν ευκαιρίες στους πολλούς και δεν αφή-
νουν την ανάπτυξη να φτάσει παντού, ώστε τελικώς να ευημε-
ρούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι. 
Για τη μεσαία τάξη, που μόνον όταν είναι ακμαία και δημιουρ-
γική μπορεί να εξασφαλίζει αυτή τη διάχυση ευκαιριών προς τα
κάτω και ευημερίας στην υπόλοιπη οικονομία. Και για την αγά-
πη για την πατρίδα, που είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας, κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης, κόντρα στη λογική της
ισοπέδωσης των λαών, κόντρα στη λογική της μετατροπής
ιστορικών λαών σε πληθυσμούς χωρίς ταυτότητα».
«Είναι λοιπόν στο χέρι μας με αυτές τις ιδέες η ήττα να μετα-
τραπεί σε σύντομη παρένθεση, αρκεί να δείξουμε τις ιδέες μας,
να διορθώσουμε γρήγορα τα λάθη μας και να είμαστε κοντά
στον απλό τον οπαδό μας. Τότε θα μπούμε και μόνον τότε δυ-
ναμικά σε τροχιά εξουσίας».
«Αυτή λοιπόν η σύνθεση των διαχρονικών αξιών με τις πιο σύγ-

χρονες φιλελεύθερες ιδέες, είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ και

απαραίτητη όσο ποτέ και είναι αυτό που ονομάζουμε κοινωνι-

κό φιλελευθερισμό, που συνοψίζεται σε ένα όραμα με τέσσερα

προτάγματα: Ανταγωνιστικότητα παντού, διάχυση της ανάπτυ-

ξης παντού, ευκαιρίες για όλους, ευημερία για όλους. 

Είναι ένα όραμα που παντρεύει την πατρίδα με την ανταγωνι-

στικότητα, γιατί μόνον ένας λαός που αγαπά τον τόπο του μπο-

ρεί να επενδύει στο μέλλον του και μόνον ένας λαός που είναι

υπερήφανος για τον εαυτό του μπορεί να διεκδικεί και να κερ-

δίζει επιτυχίες στο διεθνή στίβο, στις διεθνείς αγορές, στη διε-

θνή καλλιτεχνική δημιουργία, στην έρευνα, στην εκπαίδευση,

στον πολιτισμό, παντού. 

Παντρεύει ακόμα την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη,

γιατί αληθινή ανάπτυξη υπάρχει, μόνον όταν η επιτυχία ενός

κλάδου συμπαρασύρει και τους άλλους κλάδους και η ευημερία

κάποιων δημιουργεί ευκαιρίες για την ευημερία πολλών περισ-

σότερων. 

Και ανάπτυξη δεν γίνεται σε βάρος των πολλών, αλλά σε όφε-

λος της κοινωνίας και μαζί με τους οικονομικούς δείκτες τότε

ευημερούν και οι άνθρωποι και προστατεύεται το περιβάλλον,

φυσικό και πολιτιστικό και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και

υπάρχει πολιτιστική άνθιση. 

Κι ακόμα πρέπει να παραμερίσουμε φθαρμένα στερεότυπα.

Που μας ταλαιπώρησαν πολύ τα τελευταία χρόνια και που επι-

καλούνται την παγκοσμιοποίηση, για να παρουσιάσουν τον

εφιάλτη του George Orwell , ως πανανθρώπινο ιδανικό. Όπου

καταργείται η αυτοδιάθεση των λαών, καταργούνται τα εθνικά

κράτη και ισοπεδώνονται οι πολιτισμοί. Και ενώ μιλάμε για τα

Ηνωμένα Έθνη ως πηγή διεθνούς νομιμότητας, κάποιοι έχουν

βαλθεί, κι είναι πάρα πολλοί αυτοί στην Ευρώπη και παντού, να

αποδομήσουν τα έθνη. Όμως άλλο πράγμα η συνεργασία των

λαών, άλλο πράγμα η κοινή τους ανάπτυξη και η πολιτική τους

σύγκλιση, και άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό, η ισοπέδωση

της πολιτικής τους πολιτιστικής προσωπικότητας. Αυτή η ισο-

πέδωση βρήκε κάποια στιγμή οπαδούς σε όλους τους πολιτι-

κούς χώρους. Τώρα πιστεύω δεν ελκύει πια κανέναν. [...]

Αν πάψουμε να νιώθουμε υπερήφανοι για τον πολιτισμό μας,

δεν θα γίνουμε πιο κοσμοπολίτες. Δεν θα γίνουμε παρά μόνο

περιθωριακοί στον διεθνή στίβο» και συνέχισε παρακάτω: Είναι

ψεύτικο το δίλημμα, αν πρέπει να κρατήσουμε τις διαχρονικές

αξίες ή να ενστερνιστούμε σύγχρονες αντιλήψεις. Συνδυάζου-

με και τα δύο. «Αυτός είναι στην ουσία ο κοινωνικός φιλελευ-

θερισμός και όσο σαφέστερα τον κατανοήσουμε και τον πιστέ-

ψουμε τόσο πιο αποφασιστική και αποτελεσματική αντιπολί-

τευση θα κάνουμε σήμερα και τόσο πιο αποτελεσματική κυβέρ-

νηση θα ασκήσουμε αύριο».

Διάκριση κοινωνικού φιλελευθερισμού και

Νεο-φιλελευθερισμού

Αξίζει να αναφερθούμε στην ερμηνεία του κοινωνικού φιλελευ-

θερισμού που έδωσε με σαφήνεια: «Γιατί; Γιατί ο κοινωνικός
φιλελευθερισμός θέλει το κράτος διαιτητή, ρυθμιστή των κα-
νόνων που πρέπει να τηρούνται απ’ όλους προς όφελος του
δημοσίου συμφέροντος, και εκεί διαφέρει από τον κρατισμό
που προωθεί το κράτος-επιχειρηματία, αλλά και από τον νεοφι-
λελευθερισμό που θέλει το κράτος να μην κάνει τίποτα, να εί-
ναι απλώς «νυχτοφύλακας» και να βοηθάει τους ισχυρούς να
γίνονται ισχυρότεροι σε βάρος των πολλών. 
Όχι κράτος «νυχτοφύλακα», λοιπόν. Όχι κράτος-επιχειρηματία.

Όχι κράτος-θεραπαινίδα των ισχυρών. Όχι κράτος-δυνάστη των

αδυνάτων. Αλλά κράτος-ρυθμιστή, που να προστατεύει τον πο-

λίτη και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτή, θυμηθείτε με,

θα είναι η νέα μεταπολίτευση».

Και συνέχισε: «Με τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε η πρώτη η με-

ταπολίτευση. Με τη Νέα Δημοκρατία θα ξεκινήσει και η νέα με-

ταπολίτευση. Ανταγωνιστικότητα παντού, αειφορία, διάχυση

της ευημερίας παντού, ευκαιρίες σε όλους, ισχυρή μεσαία τά-

ξη, κράτος-ρυθμιστής, ισονομία για όλους, ευκαιρίες για

όλους».

Ευαγγελίστηκε δε με την εγγραφή δεκάδων χιλιάδων νέων με-

λών – και την εκλογή νέου προέδρου της Ν.Δ. – «θα μετατρέ-

ψουμε την ήττα σε αφετηρία ανάκαμψης και επανασυσπείρω-

σης». 

Αναφέρθηκε βεβαίως στην οργάνωση του κόμματος όπου τα

μέλη και η βάση θα έχουν ρόλο, δύναμη αλλά και ευθύνη και ιδι-

αίτερα στους νέους (ΟΝΝΕΔ κλπ) και τις γυναίκες που τις θεω-

ρεί και είναι μια ανεξάντλητη δεξαμενή ανθρωπίνου δυναμικού,

που δεν τις βλέπει σαν υποχρέωση ποσόστωσης, αλλά ως

αδιαμφισβήτητη δύναμη δημιουργίας στο κόμμα, στην πολιτική,

στην κοινωνία. 

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης απευθύνθηκε περισσότερο στο

θυμικό των νεοδημοκρατών και στο συναί-

σθημα, αλλά όντως είπε κάποια πράγματα

«έξω απ’ τα δόντια».

«…έξι χρόνια άκουγα συνέχεια «ο Πανα-

γιώτης είναι γραφικός» Μπορεί να είναι

γραφικός ένας πολιτικός, που τριάντα

χρόνια πρωτεύει; «Τελικά απεδείχθη ότι
δεν ήμουν εγώ ο γραφικός, κάποιοι άλλοι
σε αυτή την αίθουσα απεδείχθησαν γραφι-
κοί, ανίκανοι, άκαπνοι, αδιάφοροι, απεδεί-

χθησαν τραγικοί αφού μας έφεραν σε αυτή την τραγική δύσκο-
λη κατάσταση. 
Είκοσι μήνες φώναζα, έστελνα μηνύματα, όπως και πολλοί άλ-
λοι φυσικά. Δυστυχώς δεν μας άκουγε κανείς. Λάθος νοοτρο-
πίες, αλαζονικές συμπεριφορές, προσωπικές διαδρομές, λάθος
άνθρωποι, κατάχρηση εμπιστοσύνης, κλειστές πόρτες, κατεβα-
σμένα τηλέφωνα, κακή επικοινωνιακή πολιτική διέκοψαν κάθε
επαφή με την ψυχή και την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, τον
υπέροχο κόσμο μας και έφεραν μοιραία αυτό το κακό αποτέλε-
σμα». 
[...] Απομονώνω μερικές χαρακτηριστικές φράσεις του, γιατί

αποτυπώνουν την πραγματικότητα και έχουν μεγάλη σημασία:

«Αν δεν αλλάξουμε μυαλά, αν δεν πάψουμε να κυνηγάμε κα-
ρέκλες, αν δεν ανοιχτούμε στη βάση της κοινωνίας, τότε η κοι-
νωνία πιθανώς να γεννήσει άλλο πολιτικό φορέα». «Έχει δυ-
στυχώς πολλά σάπια φρούτα η παράταξή μας» συμπλήρωσε. Κι
αλλού «Γιατί μπροστά στα φώτα αγκαλιαζόμαστε, χαμογελάμε,
φιλιόμαστε, αλλά μόλις σβήσουν τα φώτα εκτοξεύονται τορπί-
λες».
… Δεν αγωνίζομαι, προσέξτε, δεν αγωνίζομαι για να δω μια Ελ-
λάδα Α.Ε.
Και βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο αναφέρθηκε και στο πρό-

βλημα των Σκοπίων ξεκάθαρα και συντασσόμαστε μαζί του:

«Μετά το έπος του ’40, μετά το «όχι» του Τάσου Παπαδόπου-
λου στο Σχέδιο Ανάν, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «όχι» στην
παραχώρηση του ονόματος «Μακεδονία». Τελεία και παύλα!».
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ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Εκδηλώσεις

Αρχισε τις λογοτεχνικές συναντήσεις του ο Αττικός

Πνευματικός Ομιλος, κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο

“Congo Palace” Βασ. Γεωργίου Α’ 75 & Δούσμανη στη

Γλυφάδα, με πλούσιο πρόγραμμα. 

Πέμπτη 19/11: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με ομιλητή τον

ερευνητή και συγγραφέα, Βρανά Γκρέκα

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 6.30μ.μ. Μετά το πέρας κάθε

ομιλίας ακολουθεί συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων. Ακο-

λουθούν απαγγελίες ποιημάτων και ολοκληρώνεται 9μ.μ.

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

στο ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
Κυριακή 29 Νοέμβρη 

Αναχώρηση 8 πμ από την πλατεία, επιστροφή 8 μμ. 

Κόστος: 20 € / άτομο (λεωφορείο + πλήρες γεύμα)

Δηλώσεις: Την Κυριακή 15/11, ώρες 10-12 πμ 

στο γραφείο του συλλόγου, στην πλατεία. Θέσεις

περιορισμένες - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πληροφορίες - για το χωριό: www.valtessiniko.gr 

για την εκδρομή: 697-7993194, Άρης Σκαμνέλος

----------------------------------------

ΒΡΑΔΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Για τους νέους του Πανοράματος Παλλήνης, 15-30 ετών,

ετοιμάζει ο Σύλλογος βραδιά νεολαίας, στο «Τσάι & Συ-

μπάθεια» στο Πικέρμι, Λ. Μαραθώνος - Αγ. Χριστόφορος,

τη Δευτέρα, 28 Δεκέμβρη 2009, ώρα 9 μμ

Προσοχή: Η μουσική βραδιά αφορά τους νέους από το

Πανόραμα, όχι όσους «αισθάνονται νέοι»

Συγκρότημα με LIVE ROCK μουσική

Βράβευση επιτυχόντων Πανοραμιτών σε ΑΕΙ 2009 

Τα (πρώτα) ποτά ΔΩΡΕΑΝ.

...Εδώ Πολυτεχνείο

Ο εκφωνητής του ραδιοφωνικού

σταθμού του Πολυτεχνείου συνα-

ντάει τα παιδιά της Κερατέας

19 Νοεμβρίου, 11:30 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου Κερατέας θα πραγματοποιηθεί

συνάντηση μαθητών της Στ΄ τάξης των τριών Δη-

μοτικών Σχολείων της πόλης με τον Δημήτρη Πα-

παχρήστο, έναν εκ των εκφωνητών του ελεύθε-

ρου Σταθμού των Αγωνιζόμενων Ελλήνων Φοιτη-

τών στην εξέγερση το Νοέμβρη του 1973 στο Πο-

λυτεχνείο.
Η εκδήλωση έχει ένα  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους

μαθητές που θα συμπληρώσουν με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο τη γνώση τους για τα γεγονότα του Πολυ-

τεχνείου.  Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη

για το κοινό.

Την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου ο Δήμος Κε-

ρατέας θα δώσει ένα αναμνηστικό δώρο που καθιέρωσε

για την έναρξη της σχολικής χρονιάς από το 2007. σ’

όλους τους μαθητές και μαθήτριες όλων των σχολείων

(Λύκειο – Γυμνάσιο – Δημοτικά – Νηπιαγωγεία).

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκδήλωση Μνήμης 

για το Πολυτεχνείο  

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής και η Νεο-

λαία ΠΑΣΟΚ Γέρακα οργανώνουν Εκδήλωση Μνή-
μης για το Πολυτεχνείο,  την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

στις 19.30 στον χώρο της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Γέρακα (Social

Youth Net) (Θεσσαλονίκης και Βοιωτίας, απέναντι

από το Αστυνομικό Τμήμα)

“Κάθε Νοέμβρη, το μυαλό και η καρδιά μας είναι εκεί,

στο Πολυτεχνείο, στην εξέγερση των φοιτητών, της

νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού κατά της

χουντικής τυραννίας, το Νοέμβριο του 1973. Το Πολυ-

τεχνείο ήταν η κορυφαία εκδήλωση της επτάχρονης

αντιχουντικής πάλης και μία από τις κορυφαίες στιγμές

των αγώνων του λαού και της νεολαίας.

Ελάτε να βιώσουμε ξανά τους αγώνες εκείνων των
ημερών μέσα από την έκθεση φωτογραφίας καθώς
και από βίντεο της εποχής εκείνης.
Δηλώνουμε δυναμικά πως το Πολυτεχνείο ήταν και
θα είναι πάντα ένα ζωντανό κάλεσμα για την δημο-
κρατία, και την ελευθερία, θα είναι ζωντανό μέσα σε
κάθε ελεύθερο μυαλό”.
Πληροφορίες στο http://ne.pasok.gr/neoianat και στο

τηλ. 6937027203

Για την Νομαρχιακή Επιτροπή

Ο Γραμματέας 

Πολυχρονάκος Γιάννης

στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το συναρπαστικό έργο “Ο

ΑΜΠΙΓΙΕΡ” του Ρόναλντ Χάρ-

γουντ, θα παρουσιαστεί στο

Θέατρο ΚΑΠΠΑ, σε σκηνοθε-

σία Νίκου Μαστοράκη.

Ο συγγραφέας εμπνεύστηκε

το έργο από την εμπειρία του

ως αμπιγιέρ δίπλα στον κορυ-

φαίο Άγγλο ηθοποιό Σερ Ντό-

ναλντ Γούλφιτ. Παρουσιάστηκε

πρώτη φορά στο Λονδίνο στις

6 Μαρτίου 1980 με τον Freddie

Jones, στο ρόλο του «Σερ» και

τον Tom Courtenay στο ρόλο

του Νόρμαν και έρχεται 19

χρονια μετά στο θέατρο ΚΑΠ-

ΠΑ, με τον Γιώρ. Κωνσταντί-

νου ως Σερ σε έναν από τους

πιο σημαντικούς ρόλους της

ζωής του, ενώ στο ρόλο του

αφοσιωμένου αμπιγιέρ είναι ο

Χρήστος Στέργιογλου.

Είναι ένα  έργο χαρακτήρων

που περιγράφει την  ιδιόμορφη

συναισθηματική σχέση μεταξύ

ενός βετεράνου διάσημου

σαιξπηρικού ηθοποιού και του

αφοσιωμένου αμπιγιέρ του.

Ο ηθοποιός (Σερ) είναι ένας

δύστροπος και τυραννικός άν-

θρωπος, που ηγείται σε περιο-

δεύοντα θίασο στην Αγγλία

κατά τη διάρκεια του 2ου πα-

γκοσμίου πολέμου. 

Λίγο πριν από την 227η παρά-

σταση  του Βασιλιά Ληρ, ο Σερ

καταρρέει  ψυχολογικά και σω-

ματικά και κυριεύεται από τις

ανασφάλειες του. Ο  μοναδι-

κός άνθρωπος στον οποίο μπο-

ρεί να βασιστεί, είναι ο αμπι-

γιέρ του ο οποίος προσπαθεί

απεγνωσμένα να τον εμψυχώ-

σει και να του τονώσει την αυ-

τοπεποίθηση, ώστε να μη μα-

ταιωθεί η παράσταση. 

Γινόμαστε μάρτυρες καταστά-

σεων που κατακλύζονται  από

έντονα και τόσο οικεία συναι-

σθήματα όπως αφοσίωση, εγω-

ισμός, αχαριστία, απόρριψη,

εγκατάλειψη, μοναξιά.... 

Η γραφή του Ρ. Χάργουντ και

η εμπνευσμένη σκηνοθεσία

του Ν. Μαστοράκη, δίνουν τη

δυνατότητα στους ηθοποιούς,

να αναμετρηθούν με ανθρώπι-

νους και αληθινούς  χαρακτή-

ρες. Μαζί τους οι ηθοποιοί,

Υβόννη Μαλτέζου, Γιώτα Φέ-

στα, Φώτης Θωμαϊδης, Δημή-

τρης Λιόλιος και Ερατώ Πίσση.

Παραστάσεις: Τετάρτη (Λαϊκή)

& Σάββατο: 18.15, Πέμπτη, Πα-

ρασκευή, Σάββατο: 21.15

Θέατρο ΚΑΠΠΑ - Κυψέλης 2

Τηλ.: 210-8831068

Ο ΑΜΠΙΓΙΕΡ του Ronald Harwood

“Η υφαλοκρηπίδα

στο Αιγαίο”

Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα, προγραμματίζει ομιλία στις

19 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ., στο ξενοδοχείο «ΑΥΡΑ» Ραφή-

νας, με κύριο ομιλητή τον ερευνητή μηχανικό μηχανολό-

γο Αθανάσιο Γκαντώνα και θέμα: «Η υφαλοκρηπίδα στο
Αιγαίο» στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 96 χρόνων από

την ενσωμάτωση των νησιών του Αιγαίου στην Ελληνική

Επικράτεια. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΣΑΒΒΑΤΟ 14, 27 Νοεμβρίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με τους

Ασμάτων Εραστές.
Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  πιάνο, Α. ΣΙΓΑ-

ΛΑΣ μπουζούκι,  Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Νοεμβριου  - ΑRIAS – CANTOS
Mια βραδιά με κλασσικό ρεπερτόριο, καντσονέτες

και μεγάλες ξένες επιτυχίες των Μοzart, Shumbert,

Puccini, Brahms, Velasquez, Rodrigo…κ.α

Τραγουδούν ο τενόρος Άρης Μπέλλος & η σοπράνο

Αntonella Orefice. Στο πιάνο: η Regina Beletskaia

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr     www.artgallerycafe.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Ημερήσια εκδρομή

Ημερήσια εκδρομή στο Μουσείο Βορρέ στην Παια-

νία οργανώνει η Παναθηναϊκή για τις 21 Νοεμβρί-

ου. Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 10.30 από το Δημαρχείο

Γλυφάδας. Πληροφορίες 210 9622.753.

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου 
20 χρόνια μετά 

Είκοσι χρόνια πέρασαν από την πτώση του Τείχους του

Βερολίνου και το Megaron Plus στρέφει την προσοχή

του στη σημαντική αυτή στιγμή τόσο για την ιστορία της

Γερμανίας όσο και για την ιστορία της ανθρωπότητας και

καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει μια δημόσια συ-

ζήτηση σχετικά με το θέμα.   

Η δημόσια συζήτηση για την πτώση του τείχους του Βε-

ρολίνου το 1989 πραγματοποιείται τη Δευτέρα 16 Νοεμ-

βρίου στις 7μ.μ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συ-

νεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία. Στη συζήτηση θα

συμμετέχουν πολιτικές προσωπικότητες από την πρώην

Λαϊκή Δημοκρατίας της Γερμανίας και από την πρώην

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Συντονίζει ο

ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών, Μιχάλης Σταθόπουλος.

Η δημόσια συζήτηση θα γίνει στα γερμανικά με ταυτό-
χρονη μετάφραση στα ελληνικά.

BOBBY SHEW

Μια βραδιά τζαζ με τον τρομπετίστα θρύλο 

και  τη μοναδική μεγάλη μπάντα στην Ελλάδα

τη BIG BAND του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
υπό τον Γιάννη Τερεζάκη

στην ολοήμερη γιορτή των Χάλκινων Πνευστών

Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 11μ.μ. Αίθουσα Banquet

Ο χώρος θα είναι διαμορφωμένος με τραπέζια, για όσους

θέλουν να απολαύσουν τη μουσική μαζί με ποτό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

100 χρόνια από τη γέννησή του

Ο Γ. Ρίτσος συνομιλεί με το συνθέτη

Μίκη Θεοδωράκη. 

Επιμέλεια κειμένων και αφήγηση Ν.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ, 

Art Gallery cafe (Ιπποκράτους 1 Βού-

λα), την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου.

Μουσική επιμέλεια, πιάνο Γ. ΠΑΥΛΑΚΟΣ

Τραγουδούν Τάκης Κωνσταντακόπου-

λος - Μίλλυ Στυλόγου.

“Ταξιδεύοντας με ξεναγό
το πνεύμα του Τόπου”

Το Εργαστήριο Καλών Τεχνών Γλυφάδας, οργανώ-

νει ομιλία - παρουσίαση της συγγραφέως Κάλλιας

Μ. Χυτήρογλου με θέμα: “Ταξιδεύοντας με ξεναγό
το πνεύμα του Τόπου”, που θα γίνει στο “Εργαστή-

ριο”, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. Θα ακο-

λουθήσει δεξίωση.

“ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ”
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΚΥΡΙΑΚΗ 15-11-2009

BERTRAND MOREAU - Τ' ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ
Ο νεαρός Γάλλος Bertrand Moreau προτείνει ένα ιδιαίτερο, δυνα-

μικό κι επικοινωνιακό  πρόγραμμα, γεμάτο δυνατές ερμηνείες, εκ-

πλήξεις κι ανατροπές, παρέα με τον ήχο του ακκορντεόν. Παρου-

σιάζει με μια καινούργια ματιά τραγούδια ύμνους της Γαλλικής

κουλτούρας κι αγαπημένα τραγούδια του Ελληνικού ρεπερτορίου.

Ακκορντεόν: Τάσος Μαυρολάμπαδος 

Ώρα έναρξης 9.30 μ.μ. αυστηρά.
Μια αλλιώτικη παράσταση

Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ οργανώνει

την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις

8μ.μ., στο θέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138,

δύο θεατρικές παραστάσεις, που θα πραγματοποιηθούν

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πόλη & Ναρκωτικά με θέμα

«Απεξάρτηση και Δημιουργία».

Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής πρότασης του

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ αποτελεί η δημιουργία, ως αντίδοτο σε

κάθε είδους αδράνεια, όπως αυτή που προκαλείται από τα

ναρκωτικά. Μέσα από τη δημιουργική έκφραση ενισχύο-

νται οι συναισθηματικοί δεσμοί και η συλλογικότητα, ενώ

παράλληλα ξεδιπλώνονται ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότη-

τες των πρώην χρηστών.

Καρποί αυτής της προσπάθειας είναι οι θεατρικές παρα-

στάσεις «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» και «Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΟΦΙΣ».
Πρωταγωνιστές είναι μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων

της Διάβασης. 

Επί σκηνής οι ομάδες θεάτρου. 

Μουσική και στίχοι, πρωτότυποι για την «Οδύσσεια» και

λαϊκά παραδοσιακά τραγούδια για το έργο 

«Ο Μεγαλέξανδρος και ο Καταραμένος Όφις», από τις

ομάδες μουσικής. 

Σκηνικά, μάσκες και φιγούρες κατασκευασμένα από τις

ομάδες κατασκευών και εικαστικών.

Στους χώρους του μουσείου, από τις 10.00 έως τις 22.00, θα λει-

τουργούν εκθέσεις από τις ομάδες κεραμικής, κατασκευών, φω-

τογραφίας, γλυπτικής και ζωγραφικής του Προγράμματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στο τηλέφωνο

210 86 40 943, εσωτ. 103.

«ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΤΟΥ»
ΘΕΑΤΡΟ  ΙΛΙΣΙΑ  -  ΝΤΕΝΙΣΗ

Είναι μια παράσταση που έχει την αίγλη και τη ζεστασιά

των πολύ καλών ημερών του θεάτρου. 

Η πρεμιέρα είχε μία επισημότητα και μία άξια λόγου ποι-

ότητα σε όλη της την προετοιμασία.

Το έργο σε ξεκουράζει και σε ανατάσσει. Είναι έργο των

Μπαριγιέ και Γκρεντύ.

Η κλασική αυτή κωμωδία ανεβαίνει σε ελεύθερη δια-

σκευή της ίδιας της Μιμής Ντενίση.

Το έργο έχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο σε διαφορετικές

εκδοχές πάντα με μεγάλη επιτυχία. Στην Ελλάδα έχει

ανέβει από την Κα Κατερίνα, την Έλλη Λαμπέτη και την

Μιμή Ντενίση.   Ο Κώστας Βουτσάς σ’ έναν από τους βα-

σικούς ρόλους, επανέρχεται  στην πρόζα και συνεργάζε-

ται πρώτη φορά με την Μιμή Ντενίση.

Πρωταγωνιστούν επίσης η Τζένη Διαγούπη, ο Πρόδρο-

μος Τοσουνίδης, ο Γιάννης Πολιτάκης, η Βάσω Λασκαρά-

κη και η Γιολάντα Μπαλαούρα.

ΘΕΑΤΡΟ  ΙΛΙΣΙΑ  -  ΝΤΕΝΙΣΗ - Παπαδιαμαντοπούλου 4 Αθήνα

ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΗΛ: 210-7210045 & 210-7216317
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Συνέντευξη τύπου παραχώρη-

σαν οι σύμβουλοι της μειοψη-

φίας του Δήμου Βάρης, Δημή-

τρης Κυπριώτης και Λυδία Αρ-

γυροπούλου, με θέμα την

«αξιοποίηση»  της παραλίας

της Βάρκιζας, που επιχειρείται

από τα Ελληνικά Τουριστικά

Ακίνητα.

Ηδη η Νομαρχία έχει αναρτή-

σει τη μελέτη περιβαλλοντι-

κών όρων, που έχουν καταθέ-

σει οι ενδιαφερόμενοι επενδυ-

τές μέσω ΕΤΑ, και έχει ενημε-

ρωθεί ο Δήμος Βάρης εδώ και

ένα μήνα.

Το θέμα θα συζητηθεί τη Δευ-

τέρα στο Νομαρχιακό Συμβού-

λιο (7μμ), το οποίο καλείται να

εγκρίνει ή να απορρίψει τη με-

λέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων για τα έργα που προτεί-

νονται να γίνουν, όπως: δύο

εστιατόρια, ένας πολυκινημα-

τογράφος με 300 τραπεζοκα-

θίσματα και γιγαντοοθόνη και

και…

Επιτυχημένη η συμμετοχή των

κληθέντων στη συνέντευξη

τύπου, αφού όπως ενημέρωσε

ο Δ. Κυπριώτης είχε καλέσει

και όλους τους φορείς της πό-

λης, οι οποίοι παρευρέθησαν

στην πλειοψηφία, με εκπρο-

σώπους τους.

Ο Δ. Κυπριώτης στην ενημε-

ρωτική του εισήγηση αναφέρ-

θηκε στο ιστορικό της παρα-

λίας χρονολογικά και στην τα-

κτική του Δήμου για το θέμα

αυτό. 

«Πριν τρία χρόνια ακριβώς, με
την έναρξη της δημοτικής πε-
ριόδου, τόσο εγώ όσο και ο κ.
Αν. Ιγγλέζος επανειλημμένα
είχαμε ρωτήσει, τι γίνεται με
την παραλία. 
Ηταν αρχή, ο Δήμαρχος ήθελε
χρόνο για ενημέρωση. 
Αυτό το χρόνο τον δώσαμε
αλλά δεν είχαμε καμία παρα-
γωγή έργου πάνω σ’ αυτό. Η
μόνη ενέργεια που έγινε ήταν
η συγκρότηση επιτροπής
ελέγχου, ΕΠΕΛΑΚ, η οποία
μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν
έχει κάνει κανένα έργο. Αμι-
γώς συγκροτήθηκε δε,  με μέ-
λη από την πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 15 Ιουλίου έγινε μία κατα-
δρομική ενέργεια από το Δή-
μαρχο, νύχτα, πήγε και έβαλε
ομπρέλες στην παραλία της
Βάρκιζας, πράγμα που δεν κα-
τανοήσαμε. Γιατί να μη γίνει
ημέρα μεσημέρι, να έχει κινη-
τοποιήσει όλους τους φορείς
να το κάνουμε όλοι μαζί.
Εγινε κάτι αλλά δεν είχε τον
αντίκτυπο που έπρεπε να συ-
νεγερθούν οι πάντες.

Κατέκρινε τη Δημοτική Αρχή

όπως είπε:

– Γιατί ο Δήμαρχος γνώριζε

από το Μάιο μήνα τις κινήσεις

της ΕΤΑ.

– Γιατί τον Ιούλιο, πήγε νύχτα

και έβαλε ομπρέλες στην πα-

ραλία, χωρίς καμία ενημέρω-

ση.

– Γιατί κάλεσε συνεδρίαση τον

Ιούλιο μήνα, και μαζί με άλλα

23 θέματα έφερε και την πα-

ραχώρηση της παραλίας.

– Γιατί ένα τόσο σοβαρό θέμα,

μετά από τρία χρόνια που το

συζητάγαμε, να έρθει στο τε-

λευταίο συμβούλιο (23/7), με

άλλα 30 θέματα. Αντιλαμβάνε-

στε ότι κανένας από την αντι-

πολίτευση δεν δέχθηκε αυτή

τη συζήτηση εκείνες τις ημέ-

ρες.

Ετσι στις 23 Ιουλίου, πήραμε

ένα χαρτί από το Δήμαρχο,

που κατέληγε ότι εκείνος βρί-

σκεται σε επαφές με τα ΕΤΑ

με τον Υπουργό Τουρισμού και

“σας ενημερώνω ότι το θέμα

θα εισαχθεί το συντομότερο

για συζήτηση”.

Με έγγραφό μου στις 6 Αυ-

γούστου ζητάω συγκεκριμένα

στοιχεία, τα οποία μου δίνουν

και ανάμεσά τους είναι 2 του

Δήμου προς το διευθύνοντα

σύμβουλο των ΕΤΑ και ένα

προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,

όπου ζητάει επαφές για να λή-

ξει το θέμα της παραλίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος είχε

απαντήσει στο Δήμο ότι «βρι-
σκόμαστε στο τελευταίο στά-
διο, της υπό εκπόνηση μελέ-
της διαμόρφωσης της παρα-
λίας της Βάρκιζας».

Καταλήγει ότι: «Στα τέλη δε
του μήνα, στην έδρα της εται-

Προωθείται η εκχώρηση
Προηγήθηκε των εξελίξεων η ανώνυμη εταιρία (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) ΕΤΑ, όσον αφο-

ρά την παραλία της Βάρκιζας, και πριν η νέα κυβέρνηση αναλάβει καθήκοντα, προχώρησε με

την Περιφέρεια μαζί, σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να προωθήσει τα

σχέδιά της για επενδύσεις μεγάλων πακέτων στην ελεύθερη ανατολική παραλία της Βάρκιζας.

Τελικά και ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας και ο Δ. Κυπριώτης (μειοψηφία) ξεγελάστηκαν, αφού

ο μεν πρώτος ζητούσε σε συνεδρίαση 16/9 να πάρουν απόφαση γιατί “είναι η κατάλληλη πε-

ρίοδος, λόγω εκλογών, να ενημερωθούν και να δεσμευτούν οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομ-

μάτων για το αίτημά μας”, ο δε Δ. Κυπριώτης ζητούσε αναβολή για μετά τις εκλογές τονίζο-

ντας  «ότι είναι πιο φρόνιμο να δούμε το σκεπτικό της νέας κυβέρνησης, όποια προκύψει, για
όλα τα παραλιακά μέτωπα, και της ίδιας της ΕΤΑ ακόμη, αν θέλετε».

Το θέμα εξελίσσεται, το Δ.Σ. Βάρης συνεδριάζει Δευτέρα μεσημέρι, η Νομαρχία την ίδια ημέρα
το απόγευμα και ο Δ. Κυπριώτης παραχώρησε συνέντευξη τύπου για το θέμα.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

Ο Δήμος σήμερα, διεκδικεί την παραλία για να την διαμορφώσει ο ίδιος, αλλά …καθυστερη-

μένα, θα λέγαμε. Κι αυτό γιατί αν το δούμε ιστορικά το 1989 ο τότε ΕΟΤ παραχώρησε κατά

χρήση την Ανατολική παραλία της Βάρκιζας στο Δήμο Βάρης προκειμένου να την αξιοποιήσει

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Δήμος όμως, όπως γνωρίζουν όσοι επισκέπτονται την παραλία, ποτέ δεν την αξιοποίησε,

παρά μόνο με την ενοικίαση κάποιου Λούνα Παρκ...

Το 1993 γίνεται επαναδιαπραγμάτευση και νέα παραχώρηση της παραλίας με πιο σκληρούς

όρους, αλλά και πάλι ο Δήμος δεν εκμεταλλεύθηκε την παραχώρηση αυτή.

Ετσι η νεοϊδρυθείσα το 2003, ανώνυμη εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., που πήρε

την εθνική γη που είχε περιέλθει στον ΕΟΤ – κατά μεγάλο μέρος - με απαλλοτριώσεις(!!!) πα-

ρέλαβε όλο το παραλιακό μέτωπο από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο και το «αξιοποιεί» με τους

…άκηδες αναλόγως, με ανάπτυξη έντονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (νυχτομάγαζα,

εστιατόρια πολλών πολλών τετραγωνικών με μουσική από το μεσημέρι μέχρι αργά τα μεσά-

νυχτα), φτάνοντας τα καθίσματα κυριολεκτικά μέχρι το νερό, χτίζοντας τείχη με ξαπλώστρες

και ομπρέλες, αποκόπτοντας στον πολίτη την απόλαυση αυτού του μοναδικού αγαθού, του

αέρα και της θάλασσας.

Η ΕΤΑ λοιπόν το 2003  προχώρησε σε ανάκληση της παραχώρησης και προωθεί «επενδύσεις»

με το αιτιολογικό: «για να την προστατεύσει από ασύμβατες χρήσεις!!!». Υπογράφει δε νέες

συμβάσεις που λήγουν το 2017 εν αγνοία του Δημου!

Τι λέει ο Δήμαρχος

Τη θέση του δημάρχου για την παραλία, είχα-

με ζητήσει σε συνέντευξη τύπου που είχε πα-

ραχωρήσει στα ΜΜΕ τέλος Σεπτεμβρίου. Την

είχαμε δημοσιεύσει σε μια συνολική παρου-

σία, αλλά την επαναδημοσιεύουμε για να

φρεσκάρουμε τη μνήμη μας.

“Την παραλία την ξεκινήσαμε το Μάρτιο του
2007. Είχαμε την πρώτη επαφή, με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο Ζαχαρόπουλο, στη συνέ-
χεια με χαμόγελα και υποσχέσεις πέρασαν 5
– 6 μήνες, αυτός άλλαξε και ήρθε ο Κοκκόσης ο οποίος για να προ-
σανατολιστεί ποια πολιτική θα ακολουθήσει η ΕΤΑ και κατ’ επέκτα-
ση η κεντρική εξουσία χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος. Αυτά
αποδεικνύονται με έγγραφα.
Και ήρθε ο επόμενος (τρίτη αλλαγή) διευθύνων σύμβουλος, ο Μαρ-
κόπουλος, στον οποίο καταθέσαμε το φάκελό μας το Μάρτιο του
2009 και μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει τίποτα, ώσπου ήρθαν πάλι οι
εκλογές.
Εμείς ζητάμε την διαχείριση και διοίκηση να την έχει ο Δήμος. Πι-
στεύουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους Δημάρχους που υπο-
στηρίζουν τις ελεύθερες ακτές.
Ζητήσαμε την ανανέωση της Δυτικής παραλίας της Βάρκιζας, που
έληξε το Μάιο του 2009, το βιολογικό καθαρισμό που είναι πάνω
από το δρόμο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις”.
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της παραλίας της Βάρκιζας
ρίας μας θα σας δεχθούμε για
να ανταλλάξουμε απόψεις και
να καταλήξουμε σε πλαίσιο
συνεργασίας».

Ο δε κ. Υπουργός έγραφε στο

Δήμαρχο να έρθει σε επαφή

με το προσωπικό του γραφείο

για να τον ενημερώσει!!!

Μέσα Σεπτεμβρίου (16/9) κα-

λούμαστε σε συνεδρίαση,

όπου μας ανακοινώνει ο Δή-

μαρχος ότι κατατέθηκε η περι-

βαλλοντική μελέτη για την πα-

ραλία, στη Νομαρχία για

έγκριση.

Η μείζων μειοψηφία αποχώρη-

σε από τη συνεδρίαση ζητώ-

ντας αναβολή για μετά τις

εκλογές, όπως και εμείς, αλλά

εμείς καταθέσαμε δική μας

πρόταση. Διαφωνήσαμε με

την πρόταση του δημάρχου

που δεν ζητούσε όλη την πα-

ραλία.

Καυτηρίασε την απόφαση της

ΕΤΑ, που ενώ έχουν προκηρυ-

χθεί οι εθνικές εκλογές, προ-

ωθεί μελέτη διαμόρφωσης πα-

ραλίας.  Και στη συνέχεια η

Περιφέρεια στις 8 Οκτωβρίου,

το προωθεί  για να δημιουργή-

σει τετελεσμένα και να δε-

σμεύσουν και την επόμενη Δι-

οίκηση. “Εγώ δεν γνωρίζω

ποια θα είναι η επόμενη διοί-

κηση. Μπορεί να έχει τα ίδια

μυαλά. Επι υποθέσεων δεν

στέκομαι. Εγώ στέκομαι επί

της ουσίας. Και η ουσία λέει

ότι μπορεί να μας προκύψει η

ίδια ομελέτα αύριο. Υπάρχει

δεοντολογική κακή συμπερι-

φορά την οποία δεν έλαβε

υπόψη της ούτε η ΕΤΑ, ούτε η

Περιφέρεια.

Η κατάπτυστη αυτή ενέργεια

να επιστραφεί από τη Νομαρ-

χία και η Περιφέρεια να ανα-

λάβει τις ευθύνες της”, είπε

χαρακτηριστικά.

Μετά το Δ. Κυπριώτη, παρου-

σίασε τα τεχνικά κυρίως χαρα-

κτηριστικά της μελέτης η Λυ-

δία Αργυροπούλου, η οποία

ως πρόεδρος του Εξωραϊστι-

κού Συλλόγου της Βάρκιζας,

ενημέρωσε ότι πήραν γνώμη

από περιβαλλοντολόγο επί

της μελέτης και έστειλαν έκ-

θεση προς τη Νομαρχία επιση-

μαίνοντας τα μειονεκτήματα.

Αναφερόμενη δε στη μελέτη

επεσήμανε ότι: 

– Εχει συντελεστή δόμησης

πάνω στην άμμο, 0,01, ενώ

στη Βουλιαγμένη είναι 0,005

και στην Αγία Μαρίνα 0,001. Ο

Σ.Δ. αυξάνεται γιατί έχει δο-

θεί επιπλέον σ.δ. στο Ναυτικό

Ομιλο, άλλα 1300 μέτρα.

– Εχει δοθεί ύψος 7,5 μέτρα

Δίνει δικαίωμα περίφραξης

σε 15.000τ.μ. στο Ναυτικό

Ομιλο.

– Επιτρέπει λιμενικά έργα

στην άκρη της παραλίας!

– Διώχνει το τέρμα των λεω-

φορείων

Απ’ την άλλη,

– στην πλαγιά υπάρχουν αρ-

χαιολογικά ευρήματα (εκεί

προτείνεται μεγάλο εστιατό-

ριο)

– στη μελέτη δεν υπάρχει βε-

βαίωση της Πολεοδομίας για

όρους δόμησης

– δεν δίνει λύση στον αγωγό

που εκβάλλει στην παραλία

και έδωσε διέξοδο στα νερά

του Κόρμπι, που πνίγηκε το

1993.

– Δεν αναφέρει πού θα διοχε-

τευθούν τα απόβλητα. Και μά-

λιστα όταν γνωρίζουμε ότι ο

υπάρχων αγωγός είναι κορε-

σμένος και υπερχειλίζει τα κα-

λοκαίρια με την μετακίνηση

του πληθυσμού.

Αγνοια δήλωσαν οι

φορείς της πόλης

Οι φορείς της πόλης, όπως ομο-

λόγησαν, δεν γνώριζαν το θέμα

και κάποιοι «έπεσαν» κυριολεκτι-

κά από τα σύννεφα όταν άκουσαν

τι φόρτο θα σηκώσει η περιοχή

της Βάρκιζας.

Ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών

εκτός σχεδίου Παύλος Ζουλάκης,

επεσήμανε ότι «είναι προφανές
ότι το όλο θέμα οδεύει προς συ-
γκεκριμένη κατεύθυνση.
…Εμείς δώσαμε μεγάλες μάχες
για τη γραμμή του ΟΑΣΑ 171 και
είναι νόμιμος ο χώρος και η δια-
δρομή».

Ο πρόεδρος της Ενωσης Εστιατό-

ρων Βασίλης Σιαμέτης διαμαρτυ-

ρήθηκε γιατί δεν ενημερώθηκαν

ως ομοσπονδία από τη Νομαρχία

και επεσήμανε ότι «η υπόθεση
μυρίζει Βατοπέδι».

Ο νομαρχιακός εκπρόσωπος του

ΛΑΟΣ Παπασημάκης τόνισε ότι:

«ξεπουλιέται ο αιγιαλός που ανή-
κει στον ελληνικό λαό και τον
έχει πληρώσει με αίμα».

Μίλησαν ακόμη οι εκπρόσωποι

φορέων Πόλυ Νικολαράκου, Ελέ-

νη Χρόνη, Πρόεδρος Μηλαδέζας,

Πρόεδρος Χερώματος και όλοι

τόνισαν ότι η παραλία πρέπει να

μείνει ελεύθερη γιατί αυτό που

λείπει σήμερα είναι το φυσικό πε-

ριβάλλον.

Και τώρα τι κάνουμε;

Σήμερα βρισκόμαστε στο οδυνη-

ρό δίλημμα: και τώρα τι κάνουμε;

Θα καταφέρει ο Δήμος να πάρει

την παραλία και να μην προχωρή-

σει η ΕΤΑ στην επένδυση;

Αυτό είναι το διακύβευμα και να

δούμε αν θα κερδίσει το στοίχημα

ο δήμαρχος Παν. Καπετανέας, να

κερδίσει την παραχώρηση της πα-

ραλίας, αν και το βλέπω χλωμό,

αφού δεν κινητοποίησε την τοπι-

κή κοινωνία.

Γιατί είναι το μόνο σημείο που

μπορεί να φρενάρει τους επενδυ-

τές, οι οποίοι φοβούνται αντιδρά-

σεις και καθυστερήσεις στην

επένδυση.

Και είναι το στοιχείο εκείνο, που

επισημαίνεται ιδιαίτερα και από

τα ΕΤΑ και από τη Νομαρχία. Η

πλατιά ενημέρωση της τοπικής

κοινωνίας.

Ο Δήμος Βάρης καλεί σε συνε-

δρίαση τη Δευτέρα το μεσημέρι

στις 12 με πρώτο θέμα την ανά-

πλαση της ελεύθερης παραλίας

της Βάρκιζας, προφανώς για να

εμφανιστεί με μία νέα απόφαση

το απόγευμα στη Νομαρχία.

Τι ζητάει ο Δήμος

Ανανέωση της παραχώρησης

στον Δήμο Βάρης της Δυτικής

Παραλίας Βάρκιζας  ΓΙΑ ΙΣΟ ΧΡΟ-

ΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ τους ΙΔΙΟΥΣ

ΟΡΟΥΣ  της αρχικής παραχώρη-

σης.

Παραχώρηση της Ανατ. Παραλίας

Βάρκιζας στον Δήμο Βάρης με

τους ίδιους ή παραπλήσιους

όρους της  υπ’ αριθμόν 13781

Κοινής Υπουργικής Απόφασης

(Εσωτερικών,  Οικονομικών, Του-

ριστικής Ανάπτυξης) της 14/

30.11.2005. (Παραχώρηση Πάρ-

κου Φλοίσβου στο Δήμο Παλαιού

Φαλήρου) και 

Ανάπλασή της Ανατ.  Παραλίας,

σύμφωνα με την από 18-6-2009

έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αννα Μπουζιάνη

Η Πόλυ Νικολαράκου πρότεινε να εκδό-
σουν ψήφισμα.
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“Δεύτερον αύτε ζήνα πατέρ’ ηδέ και ανδρών”

Ησίοδος “Θεογονία”

(Κι ύστερα πάλι - οι Μούσες - υμνούν τον

Δία, θεών και ανθρώπων τον πατέρα)

Οι παλιότεροι θεοί της Ελλάδας, όπως

τουλάχιστον αναφέρεται από τον Ηρόδο-

το, ήταν οι Θεοί των Πελασγών. Με τιμές

και τελετουργικές θυσίες λάτρευαν τους

θεούς τους, αλλά δεν τους είχαν δώσει

ονόματα ούτε ξεχωριστές αρμοδιότητες

έτσι ώστε να μπορούν να τους αναφέρουν

στις επικλήσεις τους. Γενικά δε η καταγω-

γή των ελληνικών θεών χαρακτηρίζεται

σαν “χθονία” δηλαδή  θεών που ανήκουν

στη γή*.

Χαρακτηριστικό των ελληνικών θεών

υπήρξε η μακροβιότητα. Ο λατρευτικός

τους βίος καταγράφεται από τον 15ο π.Χ.

αι. μέχρι τον 4ο μ.Χ. Μέχρι ακριβώς τη

στιγμή  που με την αποφασιστική και ίσως

περισσότερο πολιτική κίνηση του Ρωμαίου

αυτοκράτορα μεγάλου Κωνσταντίνου,

αναγνωρίστηκε ο χριστιανισμός σαν επί-

σημη θρησκεία του κράτους.

Με δυo λόγια ο λατρευτικός βίος των

Ολυμπίων θεών διήρκεσε δύο συνεχείς χι-

λιετίες. Όμως η παγκόσμια ιστορική εκτί-

μηση διαρκεί μέχρι σήμερα. 

Τα μέλη της Ολύμπιας οικογένειας περι-

γράφησαν με ζωηρά χρώματα στα “Ομηρι-

κά  Έπη” (8ος π.Χ. αι.) αλλά και ο Ησίοδος

στην  “Θεογονία” του (7ος π.Χ.αι.) δεν πα-

ρέλειψε.

Στην κορυφή του Ολύμπου, στο θρόνο του

ο Δίας ο Κρονίδης, δηλαδή ο γυιός του

Κρόνου, στέκεται κυρίαρχος  άρχοντας

του Ουρανού και της Γης, συνετός πατέ-

ρας  θεών και ανθρώπων, ρυθμιστής των

κανόνων της φύσης. Γυναίκα του νόμιμη,

η Ήρα. Ταυτόχρονα όμως και αδελφή του.

Οξύθυμη, αυταρχική, ανέχεται με πίκρα

τις ερωτικές αταξίες του άνδρα της. Αδέλ-

φια του, ο Ποσειδών, ο κυρίαρχος θαλασ-

σών και ποταμών και ο Άδης, ο “θεών απά-
ντων έχθιστος”, ο αφέντης στο βασίλειο

των Νεκρών στον Κάτω Κόσμο· εκεί που

δεν φτάνει ποτέ το φως του ήλιου. Η Δή-

μητρα, είναι η αδελφή της Ήρας. Δωρίζει

στους ανθρώπους τους καρπούς της καλ-

λιεργημένης γης και τα αγαθά του πολιτι-

σμού. Θυγατέρα της, η Περσεφόνη, η

“επαινή” - δηλαδή η φοβερή - βασίλισσα

του Κάτω Κόσμου δίπλα στον Άδη. Στη

σειρά τώρα έρχονται τα παιδιά του Δία και

της Λητούς. Ήτοι ο Φοίβος Απόλλων, ο

προφήτης, ο μουσικός με το τόξο και τη

λύρα. Ο εξαγνιστής από μιάσματα φονικά,

ιεροσυλίες και η παρθένος Άρτεμις, προ-

στάτις κυνηγών κι θηραμάτων. Η Θεά,  πε-

ριπλανάται σε βουνά απόκρημνα και χω-

ράφια. Σταματά εκεί που το δάσος εγγίζει

την πόλη. Εκεί που συναντιώνται τα άγρια

ζώα με τους ανθρώπους, τα χέρσα χωρά-

φια με τον πολιτισμό. 

Και δυο ακόμη παρθένες θεές που αρνού-

νται το γάμο: Η Αθηνά και η Εστία. 

Η Αθηνά, η αγαπημένη κόρη του Δία, η

“φιλομειδής”, που ξεπήδησε κατά μία εκ-

δοχή από το κεφάλι του θεού πατέρα της.

Πρώτη στα ειρηνικά έργα, πρώτη στη σύ-

νεση, πρώτη στη φιλοσοφημένη σκέψη,

στον δίκαιο και στον ευγενικό πόλεμο.

Προτερήματα που κληρονόμησε από την

μητέρα της Ωκεανίδα Μήτι, την οποία ο

Δίας αφού την κατάπιε ολόκληρη, την

αφομοίωσε(;), τη βίασε και την κατέστησε

έγκυο. 

Η Εστία, είναι αδελφή της Δήμητρας και

της Ήρας. Αυτή είναι η τρίτη παρθένος.

Στην πόλη κάθεται στο κέντρο της, στο

“Πρυτανείο”, στο σπίτι, στην οικογενειακή

εστία.  Βρίσκεται πάντοτε “εντός” και εκεί

που συγκεντρώνεται ολόκληρη η οικογέ-

νεια αλλά και η ευρύτερη κοινότητα.  Επι-

βλέπει και προστατεύει τα αγαθά του οί-

κου και της πόλης. Κοντά στην Εστία κι ο

Ερμής. Νόθος γυιός του Δία με την νύμφη

Μαία. Είναι ο θεός της υπαίθρου, ο ταξι-

δευτής ο αγγελιοφόρος των εντολών των

θεών, ο κήρυκας ο πρέσβυς, αυτός που

επιβλέπει τις εμπορικές συναλλαγές και

συμφωνίες. Ο “ταμίας” κατά τον Πυθαγό-

ρα των ψυχών, αυτός δηλαδή που μαζεύει

και οδηγεί τις ψυχές μέχρι το βασίλειο

των νεκρών, αλλά και αυτός που  φέρει

τον άνθρωπο από την  “εν εγρηγόρσει”
στην εν “ηρέμω ύπνω” κατάσταση. Αυτός

που εποπτεύει και φρουρεί στον Υμέναιο,

την τελετουργική πράξη της ωρίμανσης

του κοριτσιού σε γυναίκα. Τώρα ο΄Ηφαι-

στος και ο Άρης.  Ο Ήφαιστος ο χωλός σι-

δεράς, διαχειριστής της φωτιάς, αλλά συ-

νάμα και ο άντρας της πιο ποθητής και πιο

όμορφης γυναίκας, της Αφροδίτης. Και ο

Άρης, ο μανιακός θεός του πολέμου, ο βί-

αιος μαχητής, ο ελαφρόμυαλος που ζευ-

γάρωσε παράνομα με την Αφροδίτη, την

γυναίκα του Ηφαίστου. Κλείνω το κεφά-

λαιο των ονομάτων με τον Διόνυσο τον

γυιό του Δία και της Σεμέλης.

Τρομερός, γλυκός, οδηγεί τους ανθρώ-

πους στην τρέλα, στη λήθη μα και στο

έγκλημα και στη διάλυση του παντός αν-

θρώπινου είναι. Θεός του θεάτρου και της

υποκρισίας,  διαφεντεύει στο ψέμα, στην

αλήθεια που χάνεται.

Στην αρχαία ελληνική λατρεία, η θρησκεία

δεν έχει το στοιχείο της αποκάλυψης, δεν

καταγράφει κανένα προφητικό κεφάλαιο,

δεν διαδηλώνει κάποιον αναμενόμενο

μεσσία. Η θρησκεία εδώ, είναι χωρίς δόγ-

ματα, χωρίς πιστεύω, χωρίς ιερατείο. Χω-

ρίς δράση προσηλυτισμού, χωρίς λιτανεί-

ες. Το επέχον θέσιν ιερατείου, έχει και πο-

λιτικήν εξουσία και το αντίθετο. Όταν τι-

μωρεί για ασέβεια θρησκευτική, δεν τιμω-

ρεί για αθεϊσμό αλλά για περιφρόνηση

προς τα πατροπαράδοτα λατρευτικά κα-

θιερωμένα  και η οποία τιμωρία τις περισ-

σότερες φορές υποκρύπτει πολιτικές σκο-

πιμότητες. 

Η Αρχαία Ελληνική θρησκεία κατάφερε να

επιζήσει για 20 αιώνες. Χωρίς να καταδιώ-

ξει κανένα, χωρίς να μισήσει κανέναν καί-

τοι  πολλοί την εμίσησαν. 

Τουλάχιστον οι μη φιλοσοφούντες. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου       

* Άλλο ένα δείγμα της ελληνικής σοφίας και ωριμό-

τητας. Με το “χθονία” καταγωγή, μιλούσαν για γήι-

νους θεούς δίνοντας το δικαίωμα για την ύπαρξη

και άλλων θεών μακράν της γης ευρισκομένων, π.χ.

Ουρανίων ή Ουρανίου. Να θυμηθούμε εκείνο το

άγαλμα το αφιερωμένο στον “Άγνωστο” Θεό που

βρήκε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα.

–––––––––––––––
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Οι Αρχαίοι Θεοί της Ελλάδας

«Μετά από τόσα χιλιάδες βιογραφικά που έστειλαν οι κακό-
μοιροι Ελληνες, μια Δραγώνα με πτυχίο Κολλεγίου τους έφα-
γε όλους». Ανώνυμος στο ιστολόγιο

Η Θάλεια Δραγώνα, είναι η νέα Γενική Γραμματέας του Υπουργείου

Παιδείας, που επελέγη με τα βιογραφικά που εστάλησαν κατά χιλιά-

δες. Και για άλλη μια φορά, κατά διαβολική σύμπτωση, έπεσαν πάνω

στον δικό τους άνθρωπο!

Η Θάλεια Δραγώνα ήταν 4η κατά σειρά υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του

ΠΑΣΟΚ της Επικρατείας. Ανήκει στην ομάδα των καθηγητών (Έφη

Αβδέλα, Νέλλη Ασκούνη, Λίνα Βεντούρα, Θάλεια Δραγώνα, Χρυσή Ιγ-

γλέση, Γεράσιμος Κουζέλης και Αννα Φραγκουδάκη), που έγραψαν

εκείνο το βιβλίο που έχει γίνει πολύ κουβέντα: «Τι είν΄ η Πατρίδα
μας;» και υπότιτλο «Ο Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση». Είναι οι-

κογενειακοί φίλοι με τον Κ. Σημίτη και ο σύζυγός της συμμαθητής του

Γιώργου Παπανδρέου!

Tο νέο κράτος του 1830 δημιούργησε εκ του μηδενός το ....ελληνικό

έθνος!!!, μας λένε στο βιβλίο. Κι ακόμη:

– Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα.

Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, αποικιοκρα-

τίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού (σελ. 16).  

– Όποιος αξιολογεί τους Πολιτισμούς σε κατωτέρους και ανωτέρους

είναι ρατσιστής και δεν το ξέρει! (σελ. 16). 

– Εξίσου ρατσιστής είναι και όποιος αποσιωπά την σημασία, την τερά-

στια δύναμη, την έκταση και το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας!

Επίσης, όποιος αρνείται τις τουρκικές επιρροές στον Νεοελληνικό μας

Πολιτισμό (σελ. 81), κι όποιος ισχυρίζεται ότι ο τουρκικός πολιτισμός

έχει επιδράσει αρνητικά στους Έλληνες!... (σελ. 82). 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
Αδελφοί,

Το κείμενο που ακολουθεί, είναι απόσπασμα πρόσφατης ομι-

λίας του πρωθυπουργού της Αυστραλίας. Αφιερώνεται εξαιρε-

τικά σε όλους τους παρ’ ημίν εθνομηδενιστές που λυσσάνε να

κοντύνουν την εθνική μας ταυτότητα για να μη θίξουμε εκείνη

των εκατομμυρίων λαθρομεταναστών που εποικίζουν την χώρα

μας. Αφιερώνεται στα ελληνικά(;) κόμματα που κατηγορούν

τους Έλληνες για ρατσισμό, επειδή όλων των άλλων η ιδιοπρο-

σωπία είναι σεβαστή εκτός της ιδικής μας κι επειδή δεν δεχό-

μαστε να μεταβληθεί η πατρίδα μας σε πολυφυλετική και πολυ-

πολιτισμική κουρελού, όπως επιτάσσει η Νέα Τάξη. Αφιερώνε-

ται, τέλος, στους δήθεν πνευματικούς ανθρώπους, στους δημο-

σιογράφους χαλκεία και ηχεία, στους αξιοθρήνητους Καλομοί-

ρηδες και Κακομοίρηδες της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης

Εκπαίδευσης, που απαιτούν να φύγουν οι εικόνες από τα σχο-

λεία μας για να μην προσβληθούν οι απρόσκλητοι λαθρομετα-

νάστες. Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Κέβιν Ραντ, σοσιαλ-

δημοκράτης ειρήσθω εν παρόδω. Απολαύστε τον.

«Οι μετανάστες κι όχι οι Αυστραλοί, είναι αυτοί που πρέπει να

προσαρμοστούν. Έτσι είναι και άμα τους αρέσει. Βαρέθηκα να

ανησυχούμε σε αυτή την χώρα μήπως προσβάλλουμε ένα άτο-

μο ή την κουλτούρα του. Από τότε που έγιναν οι τρομοκρατικές

επιθέσεις στο Μπαλί, η πλειοψηφία των Αυστραλών ένοιωσε

ένα κύμα πατριωτισμού.

Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στον Θεό. Δεν έγινε ορ-

γανωμένα, αλλά είναι γεγονός. Χριστιανοί, άνδρες και γυναί-

κες, με χριστιανικές αρχές, ίδρυσαν αυτή την χώρα και αυτό εί-

ναι καθαρά καταγεγραμμένο. Αρμόζει λοιπόν να το δείχνουμε

πάνω στους τοίχους των σχολείων μας.

Εάν ο Θεός μας σας προσβάλλει, σας προτείνω να βρείτε άλλο

μέρος του κόσμου για να ζήσετε, διότι εμάς ο Θεός μας είναι

μέρος της κουλτούρας μας. Θα δεχτούμε αυτό που πιστεύετε

χωρίς ερωτήσεις. Αυτό που ζητάμε είναι να δεχθείτε κι εσείς

αυτό που πιστεύουμε εμείς και να ζήσετε μαζί μας με αρμονία,

χαρά και ειρήνη.

Αυτή είναι η δική μας χώρα, η δική μας γη, ο δικός μας τρόπος

ζωής και θα σας προσφέρουμε κάθε ευκαιρία να τα απολαύσε-

τε και εσείς. Όμως μόλις χορτάσετε και παραπονιέστε και αρ-

χίσετε να γκρινιάζετε και να μουρμουρίζετε για τη σημαία μας,

τον όρκο πίστης στη χώρα μας που κι εσείς δίνετε όταν παίρ-

νετε την υπηκοότητα, τα χριστιανικά μας πιστεύω και τον τρό-

πο ζωής μας, να ξέρετε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και

άλλη μιά μεγάλη ελευθερία της Αυστραλίας: το δικαίωμα να

φύγετε. Δεν σας φέραμε με το ζόρι. Εσείς επιλέξατε να έρθε-

τε. Οπότε δεχθείτε την χώρα που εσείς επιλέξατε».

Έτσι μιλούν οι ηγέτες κυρίαρχων κρατών. Έτσι μιλούν οι

άντρες. Οι ηγέτες-μαριονέτες, όπως οι δικοί μας φυτούληδες,

μιλούν για πολυ-πολιτισμικότητα, κοινωνία της ανοχής-βλέπε

οίκους ανοχής-καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφο-

βίας των κατοίκων του Αγ. Παντελεήμονα και άλλες τέτοιες δα-

κρύβρεχτες πομφόλυγες. Ξύλινη νεο-ταξίτικη διάλεκτος που

εμφυτεύεται στα κεφάλια τους με μικροτσίπ. Καημένε Αντρέα!

Εμάς μας ρώτησες που πήγες και πέθανες;

Γρηγ. Δ. Ρώντας

Προς Χατζηαβάτηδες επιστολής πρωθυπουργού της Αυστραλίας το ανάγνωσμα πρόσχομεν



ΕΒΔΟΜΗ  14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Σε αυτήν την, ελαφρώς παραλλαγμένη και βαρύτατα ατυχή,

δήλωση του αείμνηστου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, θα

μπορούσαν να συνοψιστούν τα από ελληνικής κυβερνητικής

πλευράς συμπεράσματα, με το τέλος εργασιών του 3ου Πα-

γκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη,

που συνήλθε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.

Ακούσαμε τον Έλληνα πρωθυπουργό να ομιλεί για «δραστι-

κή προώθηση των μέτρων ένταξης και κοινωνικής συμμετο-

χής» των λαθρομεταναστών, για «χορήγηση ελληνικής ιθα-

γένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς», - που περι-

λαμβάνει και τα παιδιά που γεννιούνται μέσα στη βάρκα καθ’

οδόν προς τα ανατολικά μας παράλια - για «καταπολέμηση

της ανισότητας και του φόβου στην ελληνική κοινωνία», για

«εδραίωση και διασφάλιση της νομιμότητας της διαμονής

και το σταδιακό πέρασμα σε μακροχρόνια καθεστώτα παρα-

μονής», για «δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές μετά

πενταετή παραμονή στη χώρα μας», για συμβολή των λα-

θρομεταναστών «στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας και

στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης για τον

γηγενή πληθυσμό(!!!), στη βελτίωση των δημογραφικών δει-

κτών -αφού δεν γεννάνε οι Έλληνες, φέρνουμε λαθρομετα-

νάστες και τους ελληνοποιούμε- στη στήριξη των ασφαλι-

στικών συστημάτων -κι ας έχει αποδειχθεί το ακριβώς αντί-

θετο- στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη συγκρά-

τηση πληθωριστικών πιέσεων»- έμμεση ομολογία παραδο-

χής ότι τα εκατομμύρια λαθρομεταναστών στην Ελλάδα

χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση των αποδοχών των Ελ-

λήνων-και τέλος κατά τον πρωθυπουργό μας η ανεξέλεγκτη

λαθρομετανάστευση «συμβάλει στη βελτίωση της ανταγω-

νιστικότητας της οικονομίας μας».

Όθεν, πάντα κατά τον Γ. Παπανδρέου, «έχουμε παραμελή-

σει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια εκατομ-

μυρίων μεταναστών στην οδύσσειά τους. Το στοίχημά μας

είναι να δημιουργήσουμε νόμιμες και ασφαλείς οδούς για

την μετανάστευση».

Και τα δικαιώματα των Ελλήνων στην ίδια τους την χώρα

ποιός θα τα σκεφτεί κύριε πρωθυπουργέ; Με ποιό δικαίωμα,

αλήθεια, συνεργείτε στην δημογραφική, πολιτισμική και

εθνική αλλοίωση της Ελλάδας; Όταν η Eurostat έχει ήδη

προ διετίας κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποι-

ώντας ότι ως το 2025 οι λαθρομετανάστες στην Έλλάδα θα

έχουν υπερβεί το 50% του πληθυσμού και οι Έλληνες θα

έχουν υποβαθμιστεί σε μειονότητα στην ίδια τους την χώρα,

δηλώσεις όπως οι δικές σας και αποφάσεις για απόδοση ιθα-

γένειας σε ανθρώπους που εισέρχονται παράνομα στην Ελ-

λάδα, εκπέμπουν σαφές μήνυμα προς Ασία και Αφρική:

«Ελάτε και θα σας κάνουμε Έλληνες». Όμως δεν ρωτήσατε

τους Έλληνες. 

Η απόφαση για το αν δεχόμαστε να υποβαθμιστούμε

σε μειονότητα στην πατρίδα μας ανήκει σε εμάς και

σε κανέναν άλλο και θα ‘πρεπε να ζητηθεί η γνώμη

μας με δημοψήφισμα.

Από το 1999 έως σήμερα δεν σας έχουμε ακούσει ούτε μία

φορά να καταγγέλλετε απερίφραστα την Τουρκία για την

πολιτική της να μας κατακλύζει με λαθρομετανάστες. Δεν

σας έχουμε ακούσει ούτε μία φορά να ζητάτε την λήψη μέ-

τρων αποτροπής της εισόδου τους στην χώρα μας, η οποία

παραμένει ανεμπόδιστη. Δεν αναφερθήκατε ούτε μία φορά

στο εκ των πραγμάτων απαραίτητο μέτρο της απέλασης. 

Δεν σας έχουμε ακούσει να ομιλείτε για ποσόστωσή τους

σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας. Που ενώ σε άλ-

λες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7% και όμως

οδηγεί σε μέτρα ελέγχου του φαινομένου, στην Ελλάδα

έφτασε ήδη το 25% με στοιχεία του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε., αλ-

λά ουδείς εκ των κρατούντων ανησυχεί. Ούτε εσείς, ούτε οι

προκάτοχοί σας.

Με δεδομένο ότι η μετανάστευση των ασιατικών και αφρι-

κανικών πληθυσμών προς την Ευρώπη, εξυπηρετεί εξώ-

φθαλμα τα συμφέροντα των Η.Π.Α. για να πληγεί η ενοχλη-

τική εθνική ταυτότητα των ευρωπαϊκών χωρών και η οικο-

νομική ισχύς της Ε.Ε.-άλλωστε αυτός είναι ένας εκ των βα-

σικών λόγων που οι Αμερικανοί δημιουργούν εστίες πολέ-

μου στον τρίτο κόσμο-ερωτάσθε κύριε Παπανδρέου, τίνος

τα συμφέροντα εξυπηρετεί η πείσμων εμμονή σας στην

προσέλκυση και άλλων λαθρομεταναστών στην χώρα μας;

Πάντως ούτε των Ελλήνων, ούτε των Ευρωπαίων εν γένει.

Και επιπλέον ερωτάσθε, χάριν ποιάς σκοπιμότητας επιχει-

ρείτε να νοθεύσετε την βούληση του ελληνικού εκλογικού

σώματος με την «ελληνοποίηση» εκατοντάδων χιλιάδων λα-

θρομεταναστών, που εκτός των άλλων θα δημιουργήσει

εθνικούς κινδύνους με την βέβαιη ίδρυση αλβανικού, πακι-

στανικού και άλλων εθνοτικών κομμάτων που θα θέτουν συ-

νεχώς μειονοτικά ζητήματα;

Επιτέλους, πόσους ακόμα λαθρομετανάστες χωράει η Ελ-

λάδα κύριε Παπανδρέου;

«Η λαθρομετανάστευσις είναι ευλογία διά τον τόπον»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Δεν νοείται σε έναν μικρό και ομολογου-

μένως νοικοκυρεμένο Δήμο όπως αυτόν

της Βούλας, να υπάρχουν σήμερα 4 και 5

δημοτικοί υποψήφιοι συνδυασμοί. Είναι

τουλάχιστον φαιδρό να βλέπεις άτομα

που συνεργάζονται (ή όχι) χρόνια να

στρουθοκαμηλίζουν και να επιμένουν σε

αντιπαράθεση λες κι έχουν να μοιρά-

σουν κληρονομικά. Σαν νέος πολίτης μό-

νο από μία οπτική μπορώ να ερμηνεύσω

την απαράδεκτη αυτή πραγματικότητα.

Σε μια εποχή πολιτικής απαξίωσης,

υπάρχουν σκοτεινά κίνητρα και συμφέ-

ροντα στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Αναρωτιέμαι, πόση αίγλη μπορεί να

προσδώσει σε κάποιον ο δημαρχικός θώ-

κος την σημερινή εποχή; Ελάχιστη. Πρέ-

πει κάποιος να είναι τουλάχιστον ανα-

χρονιστικός για να τον γοητεύει μία κα-

ρέκλα. Κι επειδή οι υποψήφιοι μας κάθε

άλλο παρά από ρομαντικοί και ανυπο-

ψίαστοι είναι, μάλλον εμπλέκεται το

προσωπικό όφελος κάπου ανάμεσα. 

Τίθεται μία σειρά εύλογων αποριών

στους δημότες και ειδικά στους νέους.

Τόσο δύσκολο είναι να επέλθει συμφω-

νία στα δημοτικά μας συμβούλια και εί-

ναι ανέφικτη η σύγκλιση μεταξύ των

αντιμαχόμενων πλευρών; Τελικά πόσο

πολύπλοκο είναι το κοινό συμφέρον

στον μικρό μας Δήμο; Πόσες οι πραγμα-

τικές ανάγκες του τόπου αυτού που τις

βλέπουν οι μεν και δεν τις αναγνωρίζουν

οι δε; Όσοι ευαγγελίζονται την αγάπη

τους για την Βούλα δεν γνωρίζουν τις

ανάγκες της και τις προτεραιότητές της;

Γιατί λοιπόν έχουμε και πάλι μία από τα

ίδια με τους μόνιμους προύχοντες τις τε-

λευταίες δεκαετίες να κονταρομαχούν;

Γιατί κάποιοι δεν συμβάλλουν σε μία κοι-

νή εκστρατεία για τον εφάπαξ εκσυγ-

χρονισμό του πανέμορφου προαστίου

μας; Η Βούλα θα έπρεπε προ πολλού να

είναι πρωτοπόρος σε μία από κοινού κί-

νηση αυτοδιοίκησης. Η εκλογική αναμέ-

τρηση θα έπρεπε να είναι διαδικαστική

και οι υποψήφιοι συνδυασμοί μονάχα

ένας, όπως και το συμφέρον της Βού-

λας.

Η πρόταση είναι μία και ξεκάθαρη. Η

Βούλα χρειάζεται συναίνεση στα μεγά-

λα της προβλήματα που είναι γνωστά σε

όλους. Χρειάζεται νέ-

ες ιδέες και τεχνική

κατάρτιση ικανή να τις

υλοποιήσει. Χρειάζε-

ται φρεσκάδα, νέο αί-

μα, τολμηρά, ρηξικέ-

λευθα  πρόσωπα, κα-

ταξιωμένα στο αντικεί-

μενο τους. Στην εποχή της πληροφόρη-

σης, δεν χωράει παλαιοπολιτική και προ-

σωπικά συμφέροντα. Ουδέν κρυπτόν

υπό τον ήλιον. Υπάρχουν επιτέλους νέοι

υποψήφιοι με όραμα, όρεξη για προσφο-

ρά και αποδεδειγμένο δημόσιο έργο;

Υποψήφιοι άφθαρτοι με νεωτεριστικές

αντιλήψεις περί οργάνωσης και διοίκη-

σης, και γνώσεις σε θέματα τεχνολο-

γίας;

Ας κάνουμε την αρχή εδώ, ας γίνει η

Βούλα οδηγός στην τοπική αυτοδιοίκη-

ση. Ένα μοναδικό κι αδιαίρετο συμφέρον

για τον Δήμο μας, σε ένα μοντέλο αυτο-

διοίκησης σύμπνοιας και συνεργασίας.

Όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε

Δήμο αισθητής υπεροχής.

Πάνος Βέργος

4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ στη Βούλα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της δυσάρεστης εξέλιξης στη σχέση Συλλόγου

και Δήμου, ενώ όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ.

έχουν δυσαρεστηθεί εντόνως από την αδιάφορη έως

εχθρική στάση της Δημοτικής Αρχής, προέκυψε διά-

σταση απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ως προς

την ακολουθητέα τακτική, με αποτέλεσμα να θέσουν

στη διάθεση του Δ.Σ. τις παραιτήσεις τους οι Δ. Ρά-

πτης, Γ. Καλκαβούρας, Κ. Τογρίδης και Χ. Παναγό-

πουλος με διαφορετικές δικαιολογίες.

Με εισήγηση του προέδρου, το Δ.Σ. έκρινε ότι δεν

έχει πλέον νόημα να εξετασθούν οι παραιτήσεις ενώ

λήγει η θητεία του Δ.Σ. και επίκειται η τακτική Γεν. Συ-

νέλευση των μελών τον Δεκέμβριο, η οποία και θα

εκλέξει νέο Δ.Σ.  Η ημερομηνία της Γ.Σ. θα οριστεί το

ταχύτερο μόλις λήξει η εκκρεμότητα της εκλογής

προέδρου στη Ν.Δ., ώστε αυτή να μην συμπέσει σε

ακατάλληλη ημερομηνία.

Εννοείται ότι το μείζον θέμα που ανέκυψε σε σχέση

με το Δήμο θα τεθεί προς συζήτηση στην τακτική Γ.Σ.,

ώστε όλα τα μέλη του Συλλόγου να καταστούν κοι-

νωνοί του προβλήματος και να δώσουν σχετικές κα-

τευθύνσεις προς το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, με

ερώτησή του προς την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή για την

υπόθεση της καρκινοπα-

θούς Γκιουλέρ Ζερέ, η

οποία κρατείται εδώ και 14

χρόνια στη φυλακή του

Ελμπιστάν της Τουρκίας

αιτείται την απελευθέρωσή της. Στην ερώτησή του τό-

νιζε ότι: "Παρά τις εκθέσεις της ιατροδικαστικής υπη-
ρεσίας ότι «η κατάσταση της υγείας της δεν επιτρέπει
την παραμονή της στην φυλακή» και τις εκκλήσεις για

άμεση απελευθέρωσή της,
συνεχίζει να είναι κρατού-
μενη σε κελί τύπου F στο
τμήμα κρατουμένων του νο-
σοκομείου Μπαλίτζα, στην
περιοχή των Αδάνων. Σήμε-
ρα η Γκιουλέρ Ζερέ βρίσκε-
ται στο όριο του θανάτου

καθώς η ασθένεια, που εμφανίστηκε κατά την κράτησή
της, διαγνώσθηκε αργά ενώ η θεραπεία της καθυστέ-
ρησε με την αιτιολογία της μη ύπαρξης χώρου στο τμή-
μα νοσηλείας" και ζητούσε από την Κομισιόν να προβεί

άμεσα σε ενέργειες προκειμένου να απελευθερωθεί η

Γκιουλέρ Ζερέ και να βελτιωθούν οι απαράδεκτες συν-

θήκες διαβίωσης στις τουρκικές φυλακές.

Ο αρμόδιος για τη διεύρυνση Επίτροπος, Όλι Ρεν, απα-

ντώντας στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει

ότι: “Οι τουρκικές αρχές παρείχαν λεπτομερείς πληρο-

φορίες όσον αφορά την υπόθεση Γκιουλέρ Ζερέ. Σύμ-

φωνα με τη σχετική έκθεση, ο προϊστάμενος εισαγγε-

λίας μπορεί να αποφασίσει την αναβολή ποινής φυλά-

κισης για λόγους ασθένειας, βάσει έκθεσης που συ-

ντάσσει το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής ή η επιτροπή

υγείας νοσοκομείου που θα ορίσει το Υπουργείο Δικαι-

οσύνης και θα εγκρίνει το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

Το Ινστιτούτο Ιατροδικα-

στικής κρίνει ότι δεν υπάρ-

χει λόγος αναστολής της

ποινής φυλάκισης της Γκι-

ουλέρ Ζερέ, ενώ ακολου-

θεί θεραπεία για την ασθέ-

νειά της”. Το συμπέρασμα

αυτό είναι αντίθετο προς

τις διαπιστώσεις του Τμή-

ματος Ιατροδικαστικής που συνδέεται με το νοσοκο-

μείο το οποίο παρέχει τη θεραπεία και το οποίο συνέ-

στησε αναστολή της ποινής φυλάκισης. Στις 20 Ιουλίου

2009 κατατέθηκε νομική προσφυγή κατά των συμπερα-

σμάτων της έκθεσης του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής,

η οποία εκκρεμεί ενώπιον της γενικής συνέλευσης του

Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής. 

Όσον αφορά στο ζήτημα της βελτίωσης των συνθηκών

κράτησης στις τούρκικες φυλακές η Κομισιόν περιορί-

ζεται να απαντήσει ότι: «Η Επιτροπή θα συνεχίσει να
παρακολουθεί τους όρους κράτησης στις τουρκικές φυ-
λακές …».

Πλαστικά Μπουκάλια

Έχετε προσέξει στον πάτο των πλαστικών μπουκαλιών

ότι έχει έναν αριθμό; Αν αναρωτιώσασταν τι αντιπροσω-

πεύει ο αριθμός αυτός, η απάντηση βρίσκεται παρακάτω

και είναι “επικίνδυνη”.

Το νούμερο αυτό φανερώνει την χημική ουσία από την

οποία αποτελείται το πλαστικό. 

1) Πολυαιθυλένιο terephalate (PET) 

2) Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

3) Πολυβινυλικό χλωρίδιο Unplasticised (UPVC) ή πλα-

στικοποιημένο πολυβινυλικό χλωρίδιο (PPVC) 

4) Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

5) Πολυπροπυλένιο (PP) 

6) Πολυστυρόλιο (CP) ή εκτάσιμο πολυστυρόλιο (EPS) 

7) Άλλο, συμπεριλαμβανομένου νάυλον και ακρυλικού.

Αυτό που δεν είναι γνωστό, είναι ότι κάποια από τα χρη-

σιμοποιούμενα πλαστικά είναι τοξικά και οι χημικές ου-

σίες που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα

πλαστικό μπορούν να περάσουν από το πλαστικό και στο

τρόφιμο/ποτό. 

Γι’ αυτό συμβαίνει πολλές φορές να τρώμε ή να πίνουμε

κάτι και να αισθανόμαστε τη γεύση του πλαστικού. 

Από τα πιο επικίνδυνα είναι το Νο: 3, 6, και 7. 

Για το λόγο αυτό αποφύγετε να επαναχρησιμοποιείτε τα

πλαστικά μπουκάλια, όπως κάνουμε π.χ. με τα μπουκά-

λια του νερού, ειδικά όταν αυτά έρχονται πολλές ώρες

σε επαφή με τον ήλιο. 

Ελέγξτε αυτό το διάγραμμα που αναλύει το πλαστικό,

τις χρήσεις και τη χημική παρασκευή του. 

Δεν υπάρχει λόγος αναστολής της ποινής

απεφάνθη το Τουρκικό Υπ. Δικαιοσύνης για

την Γκιουλέρ Ζερέ

Σε προηγούμενο δημοσίευμά μας είχαμε αναφερ-

θεί στην περίπτωση της πολιτικής κρατούμενης της

Τουρκίας και βαριά άρρωστης Γκιουλέρ Ζερέ που

συνεχίζει να εκτίει την ποινή της παρά την έκθεση

του ιατροδικαστικού τμήματος του νοσοκομείου το

οποίο παρέχει τη θεραπεία και το οποίο συνέστησε

αναστολή της ποινής. 

Η υπόθεσή της έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την
Ευρώπη. Το σκίτσο αποτυπώνει την πραγματικότητα.  

Λάθη που στην ταχύτητα της ταινίας δεν τα αντιλαμβανόμαστε, όμως στη φωτογραφία “βγάζουν μάτι”.

Και στο χόλυγουντ κάνουν λάθη

μπουκάλια αναψυκτικών και

συσκευασίες τροφίμων

απορρυπαντικά, καλυντικά,

βιομηχανική συσκευασία,

φιλμ, πλαστικές σακούλες

φιλμ, πιστωτικές κάρτες, δο-

χεία νερού, σωλήνες νερού

συσκευασίες όπως γιαούρτι,

περιτυλίγματα σνακ, γάλα,

μπουκάλια σαμπουάν

ποτήρια, πιάτα, δοχεία γαλα-

κτοκομικών προϊόντων
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Προσφάτως ο Δ. Καλυβίων εξαιτίας των πυρκαγιών έζησε μία

τεράστια οικολογική καταστροφή που υποβάθμισε σημαντικά

το περιβάλλον. Στο πρόβλημα της υποβάθμισης έρχεται να

προστεθεί και ένας νέος εχθρός των φοινικοειδών που προ-

καλεί σημαντικές μη αναστρέψιμες προσβολές. 

Με το συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μία προσπάθεια για την

ενημέρωση του κοινού προκειμένου να γνωρίσει το πρόβλη-

μα και να ειδοποιήσει τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες

βοηθώντας έτσι στη μη εξάπλωση ενός εντόμου με δυσμε-

νείς οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Έως το Σεπτέμβριο του 2009 ο Δ. Καλυβίων εθεωρείτο μία πε-

ριοχή στην οποία το εν λόγω έντομο δεν είχε εμφανίσει δρα-

στηριότητα. Το γεγονός αυτό θεωρείτο αρκετά σημαντικό

γιατί η πιθανή είσοδός του θα σήμαινε και την εξάπλωσή του

προς άλλες περιοχές όπως τη Σαρωνίδα, την Ανάβυσσο και

τελικά στο Σούνιο και το Λαύριο. Το Σεπτέμβριο του 2009 η

ερευνητική μας ομάδα εντόπισε προσβολή στη περιοχή του

Λαγονησίου (Δήμος Καλυβίων). Το κρούσμα αυτό ήταν το

πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο στην ευρύτερη περιοχή και

αμέσως ειδοποιήθηκαν τόσο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν.

Αττικής όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων.

Η προσβολή ξεκινά

από την κορυφή του

φοίνικα στη βάση

των νεαρών φύλλων

ή από πληγές στα

φύλλα και στον κορ-

μό, όπου τα θηλυκά

ωοτοκούν. Χαρακτη-

ριστικό μακροσκοπι-

κό σύμπτωμα  είναι η

καταστροφή της νέ-

ας βλάστησης (καρ-

διάς) και  η κάμψη

των παλαιών φύλ-

λων που δίνει στο

φυτό την όψη ανοι-

κτής ομπρέλας (Φωτο 1).    

Οι έντονα προσβεβλημένοι φοίνικες εμφανίζουν ολική απώ-

λεια των φύλλων και σήψη του κορμού, με συνέπεια τη ξή-

ρανση  του δέντρου. Συνήθως η ζημιά που προκαλείται από

τις προνύμφες είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της προ-

σβολής. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα η ζημιά εί-

ναι μη αναστρέψιμη και επιφέρει την ολική ξήρανση του δέ-

ντρου (Φωτογραφία 2. Στα αριστερά φαίνεται ένας υγιής φοί-

νικας ενώ στα δεξιά της εικόνας ο προσβεβλημένος).

Γενικά τα ακμαία που βρίσκονται σε ένα φοίνικα δεν μετακι-

νούνται σε άλλο όσο βρίσκουν τροφή σ΄ αυτόν. Το ακμαίο

δεν πετάει πολύ (800-1000 μέτρα) μέσα στη συστάδα που

βρίσκεται αλλά πετάει προς άλλες συστάδες όταν νεκρωθούν

όλοι οι φοίνικες και δεν βρίσκει αρκετή τροφή. 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέ-

πεται η χρήση τοξικών εντομοκτόνων εντός του αστικού πρα-

σίνου. Για πρώτη φορά όμως το υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων στις 24/9/2009 αποφάσισε τη “Χορήγη-

ση κατ’ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά εντομοκτό-

νων σκευασμάτων με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ.

115/97, για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης

του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικο-

ειδή, σε εφαρμογή της Απόφασης 2007/365/ΕΚ”. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι επιτρέπει τη χρήση για συγκεκρι-

μένα εντομοκτόνα και για διάστημα 120 ημερών. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι η χρήση των σκευασμάτων που εγκρίνονται για

αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς απαιτεί την γνωστοποίηση ενερ-

γειών. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι «… οι ιδιοκτήτες των

επιχειρήσεων στις οποίες έγινε εφαρμογή εντομοκτόνου

σκευάσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και οι αρμόδιοι

Γεωπόνοι των Δήμων ή Κοινοτήτων (σε περίπτωση που η

εφαρμογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), υποχρεούνται

εντός δέκα (10) ημερών από την εφαρμογή τους να προσκο-

μίσουν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκ-

θεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Το σκεύασμα

που χρησιμοποιήθηκε, β) την ποσότητα που απαιτήθηκε, γ)

τον αριθμό των δένδρων ή των κομμένων δένδρων που ψε-

κάστηκαν και δ) την έκθεση βεβαίωσης του γεωπόνου που

επιβεβαίωσε το πρόβλημα και επέβλεψε τη διαδικασία».

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χρήση οποιαδήποτε άλλου

σκευάσματος πλην των αναφερόμενων στην κατ’ εξαίρεση

έγκριση είναι παράνομη. Επιπλέον, για να μπορέσουν να γί-

νουν τα παραπάνω βήματα προβλέπεται να γίνεται αρχικά η

διαπίστωση του προβλήματος και στη συνέχεια να ακολουθη-

θεί η εφαρμογή των σκευασμάτων. Τονίζεται για άλλη μία φο-

ρά ότι η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται παρουσία Γε-

ωπόνου, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από το

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), θα επιβλέπει την κοπή και

το κάψιμο των φοινικόδεντρων και θα είναι υπεύθυνος για

την εφαρμογή των σκευασμάτων σύμφωνα με τους όρους

της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι ένα μέτρο

προσωρινό και ως εκ τούτου συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη

βαρύτητα στους καλλιεργητικούς χειρισμούς και τις μηχανι-

κές μεθόδους. 

Καλλιεργητικοί χειρισμοί και μηχανικές μέθοδοι

Η καλή υγιεινή τόσο του φοίνικα όσο και του περιβάλλοντος

χώρου αλλά και οι καλλιεργητικές τεχνικές αποτελούν ίσως

τα σημαντικότερα μέτρα για την αποτροπή προσβολής από το

έντομο. Αναλυτικότερα:

• Αποφυγή κλαδεμάτων και πληγών. Όταν κόβονται πράσινα

φύλλα πρέπει η τομή να γίνεται 120 cm μακριά από τη βάση.

Επιπλέον, οι καλύτεροι μήνες για τέτοιου είδους φροντίδες

είναι οι μήνες από Δεκέμβριο έως και Φεβρουάριο.

• Περιοδικά συνίσταται ο καθαρισμός των κεφαλών των φοι-

νικοειδών ώστε να εμποδίζεται η αποσάθρωση των οργανι-

κών υλικών στις μασχάλες των φύλλων του φυτού.

• Τα φοινικοειδή που είναι προσβεβλημένα από ασθένειες εί-

ναι περισσότερο επιρρεπή στην προσβολή από το συγκεκρι-

μένο έντομο. Τα φοινικοειδή αυτά πρέπει να θεραπεύονται

ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος

• Το σημαντικότερο μέτρο είναι η καταστροφή όλων των νε-

κρών ή βαριά προσβεβλημένων φοινικοειδών προκειμένου

να περιορίζεται η εξάπλωση του εχθρού.

Άλλα επιπρόσθετα μέτρα

Επίσης σημαντικό μέτρο είναι να γίνεται η μεταφορά και η

πώληση φοινικοειδών με τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιη-

τικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου). Για καλύτερα αποτελέσμα-

τα ένα επιπρόσθετο μέτρο είναι η δημιουργία ζωνών προστα-

σίας δηλ περιοχών πλάτους 2-3 χλμ όπου δεν φύεται κανένα

είδος  φοίνικα προκειμένου να εμποδιστεί η άμεση μεταφορά

του εντόμου από τις προσβεβλημένες περιοχές. Επίσης είναι

απαραίτητη η ανάπτυξη πυκνού δικτύου παγίδευσης στα όρια

της επέκτασης του εχθρού προκειμένου να επιτευχθεί μαζική

παγίδευση και θανάτωση ακμαίων (χρήση φερομονικών παγί-

δων ενισχυμένες με καϊρομόνες). Χαρακτηριστικά αναφέρε-

ται ότι στο Ισραήλ χρησιμοποιήθηκαν 4000 παγίδες για έκτα-

ση 450 εκταρίων! 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι στα μέτρα αντι-

μετώπισης πρέπει να συμπεριλάβουμε την φύτευση και άλ-

λων ειδών φοινικοειδών εκτός του Phoenix canariensis. Η βιο-

ποικιλότητα φαίνεται ότι εμποδίζει τη γρήγορη επέκταση του

εχθρού ενώ μόνο τα είδη Chamaerops humilis και

Washingtonia robusta αναφέρονται ως σχετικώς ανθεκτικά

στο έντομο αυτό. 

Αν και η πρώτη επίσημη καταγραφή σχετικά με τη παρουσία

του R. ferrugineus στη χώρα μας έγινε το φθινόπωρο του

2005 από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και έθε-

σε σε πρώτη προτεραιότητα την ανάγκη λήψης μέτρων φυτο-

προστασίας για τους φοίνικες που υπάρχουν στη χώρα μας

δυστυχώς η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην είσοδο

του R. ferrugineus ήρθε απογοητευτικά καθυστερημένη. Ο χα-

ρακτηρισμός του R. ferrugineus ως έντομο καραντίνας έγινε

μόλις τον Απρίλιο του 2007, δηλαδή 16 χρόνια μετά από την

πρώτη εμφάνισή του στην Ισπανία και αφού πρώτα είχε ήδη

εξαπλωθεί σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο και Πορτογαλία αλλά

και σε διάφορες γειτονικές στην Ευρώπη χώρες όπως Τουρ-

κία και Συρία. 

Την περίοδο αυτή βιώνουμε έντονα μία οικονομική κρίση που

για πρώτη φορά συμπίπτει και με περιβαλλοντική κρίση. Η σύ-

μπτωση αυτή δίνει αρκετές δικαιολογίες στους «αρμόδιους»

φορείς που σπεύδουν να δηλώσουν με μεγάλη ευκολία

«αναρμόδιοι». Αξίζει να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε οικονο-

μική κρίση έχει πεπερασμένη χρονική διάρκεια και οι επιπτώ-

σεις είναι αναστρέψιμες. Αντιθέτως, οποιαδήποτε οικολογική

καταστροφή στη περιοχή μας θα είναι μη αναστρέψιμη. 

Πεθαίνουν οι φοίνικες!
Νέος επιβλαβής οργανισμός στα φοινικοειδή 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae), κν.  κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινίκων (red palm weevil)

Δρ. Αντώνιος Μιχαηλάκης
Ερευνητής

Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας - Τμήμα Εντομολογίας και Γ. Ζωολογίας

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαρωνίδα 11.11.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4678

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ Κεφαλληνίας στο Ο.Τ. 121

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Φορέας: Σαρωνίδα

ΤΜΗΜΑ: ΤΥΔΚ Προϋπ.: 34.369,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19%)

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  -  Χρήση: 2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Κοιν. Σαρωνίδας

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κεφαλληνίας στο

Ο.Τ. 121» με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 34.369,00 ΕΥΡΩ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι

34.369,00 ευρώ (με ΦΠΑ 19,00%) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων οι

3.767,12 ευρώ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και

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

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την

26.11.2009.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α1,

Α2, 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

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

των 60ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 577,62€

(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς Σα-

ρωνίδα και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που

ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δε θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Κοιν. Σαρωνίδας

στο τηλέφωνο 22910-54444 & 22910 54891.

Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Πέγκας
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Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά με το αν

εντάσσεται η επιχείρησή σας στο ΕΣΠΑ, καθώς και για τις λύσεις

που προσφέρει η “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ”  για την επιχείρησή

σας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα νέα προγράμμα-

τα – δράσεις του ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει αρχές Δεκεμβρίου

Τηλ επικοινωνίας 2109689623 - 6932410039

Βασ. Παύλου 6, 16673 Βούλα

τηλ.: 210-9689623, fax: 210-9689687 - e-mail: groubesi@otenet.gr

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας  αναλαμβάνει

ολοκληρωμένα – στο σύνολο

τους την Σύνταξη, Υποβολή

και Διαχείριση προτάσεων

για τα αναπτυξιακά προγράμ-

ματα του ΕΣΠΑ.

Πολύτιμα ερεθίσματα γνώσης, μνήμης, περηφάνιας και

προβληματισμού προσέφερε ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Πικερμίου, σε μια ιδιαίτερα πλούσια έκθεση κειμηλίων,

ιστορικού και φωτογραφικού υλικού με τίτλο: “Μαρτύ-
ρων και Ηρώων Αίμα” - Ημέρες Μνήμης - μέρος Α’
(1940-1944). Η έκθεση παρουσιάστηκε στην Κοινότητα

Πικερμίου, (27 και 28/10), με αφορμή την επέτειο της

28ης Οκτωβρίου.

Η έκθεση, όπως μας γράφει στο δελτίο τύπου ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ. Κυριάκος Κόκκινος, κάλυπτε όλη την ιστο-

ρία της εποποιίας των αγώνων των Ελλήνων της περιό-

δου 1940-1944, σε ενότητες (Ιταλικό τελεσίγραφο και

επίθεση, έπος Πίνδου και Βορείου Ηπείρου, Γερμανική

επίθεση, μάχη των Οχυρών και Μάχη της Κρήτης, Κατο-

χή, Ελληνική Αντίσταση, Ιερός Λόχος και Απελευθέρω-

ση). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ιστορίες καθημερινών

ανθρώπων, που ευρισκόμενοι ξαφνικά μέσα σε ιδιαίτερα

κρίσιμες συνθήκες αναγεννήθηκαν σε ηρωικές μορφές. 

Στα εκθέματα, ευγενή προσφορά ιδιωτών συλλεκτών,

περιλαμβάνονταν οπλισμός της εποχής (τουφέκια, αυτό-

ματα, πολυβόλα, περίστροφα), κράνη, ασύρματοι, χειρο-

βομβίδες, δυναμοεκρηκτήρας, γεννήτριες ρεύματος, σει-

ρήνα αεράμυνας, σημαίες, στολές, ημερολόγια, γράμμα-

τα και έντυπο υλικό της εποχής, παράσημα και διάφορα

άλλα είδη, που παρέπεμπαν στο έπος του 1940.

Παράλληλα διενεργήθηκαν προβολές οπτικοακουστικού

υλικού (ντοκιμαντέρ, γελοιογραφίες, κινούμενα σχέδια

και τραγούδια  της ίδια εποχής). Την έκθεση επισκέφτη-

καν όλα τα σχολεία του Πικερμίου και εκατοντάδες πο-

λίτες και επισκέπτες της περιοχής, που εντυπωσιάστη-

καν από τα ενδιαφέροντα εκθέματα και το πλούσιο ιστο-

ρικό υλικό, που τόνωσε τη μνήμη όλων και αναζωογόνη-

σε την υπερηφάνεια για τις αρετές που καθιστούν Ήρωα

τον Έλληνα, μπροστά στον κοινό κίνδυνο, μία προσφορά

πολύτιμη σε μία περίοδο, που περισσεύει η «μιζέρια»... 

Στις 27 Οκτωβρίου και αφού προηγήθηκε τρισάγιο στο

χώρο των 54 φονευθέντων Ελλήνων, στο 19ο χλμ της Λ.

Μαραθώνος (μπροστά από τα γραφεία του Μπουτάρη),

στο χώρο της έκθεσης έλαβε χώρα μία ακόμη ιδιαίτερα

αξιόλογη εκδήλωση ιστορικής μνήμης, με προβολές ντο-

κιμαντέρ και επικαίρων εποχής, φωτογραφικού υλικού,

εξιστόρηση γεγονότων, τραγούδια από τις  χορωδίες του

συλλόγου, ποίηση και την ιδιαίτερα τιμητική παρουσία

του Ρήγα Ρηγόπουλου, συγγραφέα , ιδρυτή της αντιστα-

σιακής οργάνωσης ¨Ελληνική Πατριωτική Εταιρία» και

ενός εκ των τελευταίων εν ζωή Ιερολοχιτών. 

Ο 95χρονος προσκεκλημένος του Συλλόγου σε μία εξαι-

ρετικής λεπτομέρειας και ευαισθησίας αναδρομή του, με

ένα ανεπανάληπτο χιούμορ και εύστοχο προβληματισμό,

επαναβίωσε, για χάρη όλων, ηρωικές στιγμές του Ελλη-

νισμού, όπως τις έζησε ο ίδιος ως ανήσυχος νέος της

Κατοχής, ως μέλος της πάνδημης Αντίστασης και αργό-

τερα ως εθελοντής, από τους πρώτους καταδρομείς και

αλεξιπτωτιστής του Ιερού Λόχου! 

Η έντονη συγκινησιακή φόρτιση των παρευρισκομένων,

έδειξε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πικερμίου, πέτυχε το

στόχο του να ευαισθητοποιήσει και να δώσει το μήνυμα

ότι είμαστε «ζωντανοί», ότι διατηρούμε άσβηστη την

ιστορική μας μνήμη.

“Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα” - Ημέρες Μνήμης 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πικερμίου

Εγκαινιάστηκε από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή

και τον Δήμαρχο Ραφήνας Ανδ. Κεχαγιόγλου,

ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ραφήνας, ένα έρ-

γο που εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτο-

βουλίας που έχει αναλάβει η Νομαρχία  σε

συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότη-

τες για την αναβάθμιση των κοι-

νωνικών υποδομών της περιοχής.

Στην ομιλία του, μετά τον καθιε-

ρωμένο αγιασμό, ο Δήμαρχος

Ραφήνας  αναφέρθηκε στη στενή

συνεργασία του Δήμου και της

Νομαρχίας για την γρήγορη ολο-

κλήρωση του βρεφονηπιακού

σταθμού που, όπως τόνισε, απο-

τελεί πραγματικό στολίδι για την

περιοχή του. 

Στο χαιρετισμό του ο Νομάρχης

ανέφερε ότι ο νέος σταθμός

προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στο

δίκτυο κοινωνικών υποδομών

που δημιουργεί η Νομαρχία σε

όλη την Ανατολική Αττική. Στη

συνέχεια επεσήμανε ότι οι δομές

των σταθμών αυτών βοηθούν άμεσα και απο-

τελεσματικά την μητέρα, και ιδιαίτερα την ερ-

γαζόμενη, στη σημερινή δύσκολη οικονομική

συγκυρία και γι΄ αυτό η προσπάθεια αυτή της

Νομαρχίας θα συνεχισθεί και θα διευρυνθεί

σε στενή πάντα συνεργασία με τις δημοτικές

και κοινοτικές αρχές.

Το κτήριο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις

και παιδαγωγικό υλικό, πληροί όλες τις προ-

διαγραφές ασφαλείας, με συνολική επιφά-

νεια 500 περίπου τ.μ, είναι κατάλληλα εξο-

πλισμένο (χώροι φιλοξενίας, χώροι σίτισης,

κουζίνα, πλυντήριο, εποπτικό υλικό) ώστε να

μπορεί φιλοξενεί και να σιτίζει περίπου 80

βρέφη και νήπια. Ο βρεφονηπιακός σταθμός

διαθέτει αύλειο χώρο συνολικής επιφάνειας

500τμ., μέρος του οποίου έχει διαμορφωθεί

σε παιδική χαρά, που καλύπτει τις προδια-

γραφές ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός του

έργου ανήλθε στα 910.000€ και χρηματοδο-

τήθηκε 60% από Νομαρχία και 40% από τον

Δήμο Ραφήνας. 

Νέος βρεφονηπιακός σταθμός

στη Ραφήνα
Η εταιρεία μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας

με τον Σύμβουλο Ακινήτων ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ  ΙΩΑΝΝΗ. Ο

Ι. Μπαϊρακτάρης εντάχθηκε στην δύναμη του γραφείου

μας την Δευτέρα 9/11. Με την ένταξή του, ο Ι. Μπαϊρα-

κτάρης έγινε μέλος όχι μόνο της πλέον δυναμικής

REAL ESTATE ομάδας των νοτίων προαστίων αλλά και

μέλος του Νο 1 κτηματομεσιτικού δικτύου στον κόσμο. 

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή σταδιο-

δρομία.

Η επικοινωνία με τον Κο Μπαϊρακτάρη μπορεί να γίνει

στο τηλέφωνο της εταιρείας μας  210/8970947, στο e-

mail: remax-anagen@ath.forthnet.gr, ή στα γραφεία μας

που βρίσκονται στην ΒΑΡΗ, στην οδό ΗΦΑΙΣΤΟΥ 20,

3ος όροφος.

ΓΙΑ ΤΗΝ RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 

ΠΛΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

BROKER/OWNER 

Ο Βασίλης Οικονόου

στη Βορειοτλαντική

συνέλευση

Με απόφαση του Πρωθυ-

πουργού, Γεωργίου Παπαν-

δρέου, ορίστηκαν στην Αντι-

προσωπεία της Βουλής που

λαμβάνει μέρος στις εργα-

σίες της Κοινοβουλευτικής

Βορειοατλαντικής Συνέλευ-

σης (ΝΑΤΟ) οι Βουλευτές:

Επικεφαλής Ελληνικής Αντι-

προσωπείας: 

Ευτύχης Δαμιανάκης

Αναπληρωτής Επικεφαλής:

Βασίλης Οικονόμου

Τακτικά Μέλη (από Κοινοβου-

λευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ):

1. Ευτύχης Δαμιανάκης 

2. Ευδοξία Καϊλή

3. Γεώργιος Λιάνης

4. Βασίλης Οικονόμου
Αναπληρωματικά Μέλη (από Κοι-

νοβουλευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ)

1. Αθανάσιος Οικονόμου

2. Θεόδωρος Παραστρατίδης

3. Άγγελος Τόλκας  



ΕΒΔΟΜΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Βου-

λευτή Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλη Οικονόμου, για ένα

ευχαριστήριο ποτό στο cafe «CALDO» στην Αρτέμιδα,

την Παρασκευή (6-11). 

Ο Βουλευτής στον σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστη-

σε όλους τους φίλους και τους υποστηρικτές του, που

εργάστηκαν για την νίκη του ΠΑΣΟΚ και ανέδειξαν τον

ίδιο στην δεύτερη θέση των υποψηφίων του, με 35.000

περίπου σταυρούς προτίμησης. 

Ο Βασίλης Οικονόμου αναφέρθη-

κε στα μεγάλα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι  της Ανατολικής Αττικής και

δεσμεύτηκε για μια ακόμη φορά, δημόσια, ότι θα παρα-

μείνει στο πλευρό των κατοίκων στον αγώνα για την

επίλυσή τους. 

Μετά την ομιλία του ο Βουλευτής συζήτησε με τους

παρευρισκόμενους, διαπιστώνοντας την αισιοδοξία

των πολιτών ότι θα έρθουν σύντομα καλύτερες μέρες,

αλλά και την αγωνία τους για την ταχεία αντιμετώπιση

των πολλών προβλημάτων της καθημερινότητας που

άφησε πίσω της η ΝΔ.    

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗ 

Λ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Μια ακόμα επιτυχία, του Συνδέσμου Οικιστών Αμπελώνα,

μας ενημερώνει ο πρόεδρός του Νίκος Σπίνος, είναι η νέα

ασφαλτόστρωση των 5 επικίνδυνων καί ολισθηρών στρο-

φών της Λ. Αγ. Μαρίνας - Κορωπίου, που επι  χρόνια τα

τροχαία δυστυχήματα δεν είχαν τελειωμό. Ας ελπίσουμε

οτι η επιτυχία θα φτάσει το 100% όπως καί στο διαχώρι-

στικό τοιχείο της ίδιας λεωφόρου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Νομαρχία, στο Νομάρχη Λεω-

νίδα Κουρή καί στην τεχνική υπηρεσία που ολοκλήρωσαν

τα αιτήματά μας. 

Εκδήλωση - Ενημέρωση για τη γρίπη

από την Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας
Ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα γρίπη πραγματοποίη-

σε η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”

παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας, σε αίθουσα του ξενοδο-

χείου “Οασις” την περασμένη Τρίτη 9/11.

Η πρόεδρος του παραρτήματος Μαίρη Δαμηλάκου, αφού

καλωσόρισε τους  παρισταμένους, παρουσίασε  τους ομι-

λητές και τη είπε μεταξύ άλλων:  οργανώσαμε Ημερίδα

Προληπτικής Ιατρικής εις την οποίαν, ομάδα κορυφαίων

ιατρών καταθέτει τις πολύπλευρα βαρυσήμαντες θέσεις

της, με το ειδικό βάρος του επιστήμονα, που διαπνέεται

από την αρτιότητα τεκμηριωμένων ιατρικών γνώσεων, θε-

αραπευτικής διαδικασίας και προστασίας από την πανδη-

μία της νέας γρίπης που απειλεί και προβληματίζει σε διε-

θνές επίπεδο”.

...η ενημέρωση, η πρόληψη, η βοήθεια και σωτηρία του

ανθρώπου αποτελεί ηθική προέκταση της επιστημονικής

γνώσης. “Χρέος ιερόν και απαράβατον”κατά τον Αδαμά-

ντιο Κοραή.

Μίλησαν ο Δρ. Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος Μικροβιολό-

γος - Υγιεινολόγος, Επίκ. Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Δια-

τροφής. Χαροκόπειο Παν/μιο και η Δρ. Δέσποινα Μπερή

Γιαννοπούλου, Παιδίατρος Β’ Επιμελήτρια Παιδιατρικής Ιατρι-

κής ΠΙΚΠΑ Βούλας

Ο Ροταριανός Ομιλος Γέ-

ρακα, πραγματοποίησαν

εκδήλωση - ομιλία με θέμα:

«Υφιστάμενη Οικονομική

Κρίση και Φιλοσοφική Διά-

σταση της διαχρονικής

επαναληπτικότητας αυ-

τής», με εισηγητή τον ρο-

ταριανό οικονομολόγο -

φοροτεχνικό  Νίκο Θωκτα-

ρίδη, στις 5-11.

Της ομιλίας ακολούθησε

εποικοδομητική ανοιχτή

συζήτηση.
Παρουσιάζουμε απόσπασπα

της ομιλίας:

Η οικονομική κρίση στην Ελλά-

δα, σαφέστατα, προηγήθηκε

της παγκόσμιας οικονομικής

κρίσης, διότι απλούστατα δεν

είχε και δεν έχει τις ίδιες γε-

νεσιουργές αιτίες. Όλοι θυμό-

μαστε τον Αύγουστο 2008

(ημερομηνία προ της παγκό-

σμιας οικονομικης κρίσης) τον

Υπουργό Οικονομικών της Ελ-

λάδος να μας γνωστοποιεί από

τηλεοράσεως και των λοιπών

ΜΜΕ ότι «η οικονομία μας
έπιασε ΠΑΤΟ!!» 

Βεβαίως, πολιτικά βόλευε και

βολεύει τις κυβερνήσεις να

επιρρίπτουν τα πάντα αποκλει-

στικά στην παγκόσμια κρίση.

Αυτό, αποτελεί την μεγαλύτε-

ρη αναλήθεια, διότι σαφώς

εξυπηρετεί μόνο την συγκάλυ-

ψη των διαχρονικών ευθυνών,

για την οικονομική «κατάντια»

της Ελλάδος.

Σε τρία μόνο βασικά σημεία

επηρέασε η Παγκόσμια Κρίση

την Ελληνική:

1. Τον τουρισμό,

2. το εισαγόμενο συνάλλαγμα

(ναυτικό, κλπ) και 

3. τον εκ του εξωτερικού ανα-

γκαίο δανεισμό της Ελλάδος,

που εφεξής θα είναι προσαυ-

ξημένος κατά 3,5 μονάδες, σε

σχέση με τους άλλους εταί-

ρους μας της Ε.Ε. όπως την

Γερμανία, την  Γαλλία, την  Ιτα-

λία, κλπ.

Φυσικό επακόλουθο των ανω-

τέρω, είναι ο ετεροχρονισμός

της αναμενόμενης διεξόδου

από την κρίση. Ευρώπη, Αμερι-

κή, Ασία σε 2 με 3 χρόνια εάν

δεν υπάρξουν βεβαίως πολεμι-

κές ή άλλου είδους ταραχές

και ανατροπές, θα βρίσκονται

στον προβλεπόμενο χρόνο

απαρχής, της οικονομικής των

ανάταξης.

Δυστυχώς, για την Ελλάδα, η

οικονομική ανάκαμψη, θα χρει-

αστεί δεκαετίες και με την

απαραίτητη προϋπόθεση της

επιβολής σκληρών οικονομι-

κών μέτρων, με ουσιαστικές

αναδιπλώσεις και περιορι-

σμούς, στις αλόγιστες και πε-

ριττές δαπάνες, με άμεσες πε-

ριστολές των εξοπλισμών και

την άμεση μείωση του αριθμού

των δημοσίων υπαλλήλων, που

σήμερα, μαζί με το ευρύτερο

δημόσιο τομέα, αριθμούν πέ-

ραν των 980.00 ατόμων.  

Με ευχολόγια δεν αντιμετωπί-

ζεται ο ενοποιημένος (κρατι-

κός, εγγυητικός, ασφαλιστι-

κός, επιχειρηματικός, κλπ) δα-

νεισμός του ενός τρίς εκατομ-

μυρίων, περίπου, ευρώ, με δε-

δομένο το αναλογικά, πενι-

χρότατο  ΑΕΠ των 250 δις ευ-

ρώ κατ’ έτος που συγκεντρώ-

νει η χώρα μας, όταν ήδη

έχουμε επί πλέον αποδεδειγ-

μένο έλλειμμα  απόκλισης  κα-

τά 12%.

Δηλαδή έχομε έσοδα 250 δις

ευρώ (στρογγυλοποιημένα) με

αντίστοιχα έξοδα-δαπάνες

(ανελαστικές) 280 δις ευρώ.

Από πού να περισσέψουν για

τη μείωση του εξωτερικού μας

δανεισμού ;;

Αποκτήσαμε στρατιές συνταξι-

ούχων του δημοσίου και αδι-

καιολόγητο αριθμό δημοσίων

υπαλλήλων εν ενεργεία, δημι-

ουργώντας την ουσιαστική πα-

ραβίαση και του οικονομικού,

ακόμα, αδιαχωρήτου. 

Βλέπομε, χώρες με παραπλή-

σιο πληθυσμό με την Ελλάδα,

να έχουν το 1/7, σήμερα, του

δικού μας αριθμού, δημοσίων

υπαλλήλων, (βλπ Σουηδία, Δα-

νία, Νορβηγία).  

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου ανάμεσα στους ομιλητές.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

από το Ροταριανό Ομιλο Γέρακα
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ο ι  α ναγνώστες  γράφουν

Απαράδεκτη 

η παραλιακή ζώνη

Μας γράφει αναγνωστης, και συμφω-

νούμε απόλυτα, για το χάλι της παρα-

λιακής ζώνης, που δεν μπορεί ένας πε-

ζός ή ποδηλάτης να τη διαβεί. Σκουπί-

δια, βρωμιά, αποκλεισμός από διάφο-

ρους ...επιχειρηματίες.

Είμαι κάτοικος Γλυφάδας εδώ και ένα

χρόνο. Θέλω να διαμαρτυρηθώ γιατί τα

πεζοδρόμια στην παραλιακή λεωφόρο

είναι άθλια και επικίνδυνα.

Δεν μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις

ή να κάνεις ποδήλατο. Τα φυτά, τα ξερά

χόρτα και τα δέντρα παρατημένα. Ντρο-

πή στις υπηρεσίες ου Δήμου Γλυφάδας,

Βούλας, Αλίμου και Ελληνικού.

Δικαολογίες δεν υπάρχουν γιατί πληρώ-

νουμε απίστευτα δημοτικά τέλη ακι θέ-

λουμε τουλάχιστον τα βασικά!! να κά-

νουμε μια ωραία βόλτα στην παραλία.

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν επίσης γιατί

όποιος πάει στη Βουλιαγμένη, και στο

Καβούρι θα ζηλέψει που δεν πήγε να

μείνει εκεί που ο Δήμαρχος πραγματικά

δουλεύει, νοιάζεται και δημιουργεί!

Με εκτίμηση

Θεοδ. Ζουμπουλίδης

Δεινόν προς κέντρα λακτίζειν

Αφορμή για το σχόλιο-απάντηση που ακολου-

θεί στάθηκε επιστολή φίλου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς

την «Εβδόμη», με την οποία με κατηγορεί ως

υβριστή του σημερινού πρωθυπουργού, τονίζο-

ντας μάλιστα ότι δεν υπολογίζω την απαραίτη-

τη πίστωση χρόνου που δικαιούται μιά κυβέρ-

νηση μόλις ενός μηνός. Κατ’ αρχήν από πότε

μία κριτική τεκμηριωμένη με στοιχεία,  δηλώ-

σεις και πράξεις του Γ. Παπανδρέου, συνιστά

ύβρη αυτό δεν το κατάλαβα. Κατά δεύτερον η

εύλογη και επιβεβλημμένη πίστωση χρόνου σε

μιά νέα κυβέρνηση δεν περιλαμβάνει και τα

εθνικά μας θέματα διότι ούτε νέα είναι ούτε

άπειρος επ’ αυτών ο σημερινός πρωθυπουργός.

Και κατά τρίτον δεν είμαι εγώ που είπα ναι στο

σχέδιο Ανάν, δεν είμαι εγώ που θέλω να σύρω

το κάρο της Τουρκίας στην Ε.Ε., δεν είμαι εγώ

που συναινώ σε μιά σκοπιανή «Μακεδονία» με

γεωγραφικό προσδιορισμό, ούτε συμφωνώ

στην πολιτική των συνόρων-σουρωτήρι έναντι

των εκατομμυρίων λαθρομεταναστών που μας

στέλνει η Τουρκία για να υποσκάψει την εθνική

μας ομοιογένεια και κυριαρχία.

Επιπλέον δεν είμαι εγώ που ανάρτησα στην

προσωπική μου ιστοσελίδα παρότρυνση προς

τους επισκέπτες της να προμηθευτούν ένα βι-

βλίο-ύβρη κατά των Ελλήνων και της ιστορίας

τους.

Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο Τούρκος Ου-

μούτ Οζκιριμλί και ο «Έλληνας» Σπύρος Σοφός

καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κων-

σταντινούπολης. Σταχυολογώ μερικά από τα

πάμπολλα «μαργαριτάρια» που περιλαμβάνει

το βιβλίο:

«Η Επανάσταση του 1821 επικράτησε με την

εφαρμογή στρατηγικών εξαναγκασμού, προση-

λυτισμού, εκδίωξης και εξόντωσης σε βάρος

των Τούρκων», «Η απόσχιση των Ελλήνων από

την Οθωμανική αυτοκρατορία αντιστοιχούσε σε

έναν ακρωτηριασμό» (σελ. 14), «οι δεσμοί με-

ταξύ των Οθωμανών Ελλήνων (sic) και της αυ-

τοκρατορίας είναι στενοί και μπορούν να περι-

γραφούν υπό τους όρους μιάς οργανικής σχέ-

σης, όπως ακριβώς εκείνη μεταξύ μίας μητέρας

και των παιδιών της» (σελ. 42), «το παιδομάζω-

μα ήταν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς

κοινωνικής κινητικότητας» (σελ. 75). Σύμφωνα

με την πρωθυπουργική πρόταση προς τους Έλ-

ληνες οι αγωνιστές του 1821 «είχαν εμπλακεί

στον πόλεμο, όχι για να διεκδικήσουν συμμετο-

χή στο αναδυόμενο έθνος, αλλά για να αποκο-

μίσουν τα περισσότερα δυνατά προσωπικά

οφέλη» (σελ.83). Επιπλέον οι συγγραφείς μι-

λούν κατά κόρον για «τουρκική μειονότητα»

στην Ελλάδα και υιοθετούν πλήρως τις σκοπια-

νές θέσεις για την «Μακεδονία», γεγονός που

ήδη η Σκοπιανή ηγεσία εκμεταλλεύεται στο

έπακρο με σωρεία σχολίων στον Τύπο όπως «ο

Γιώργος Παπανδρέου διαφημίζει βιβλίο για

τους εκδιωχθέντες Μακεδόνες» («Νόβα Μασε-

ντόνια» 26-10-2009), «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πλέον δεν

αποφεύγει την αλήθεια», («Ούτρινσκι Βέστνικ»

27-10-2009). Ο δε πρόεδρος της «Ένωσης των

παιδιών φυγάδων», Γκεόργκι Ντονέφσκι ανα-

φέρει μεταξύ άλλων ότι «και μόνο που αυτό το

βιβλίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Παπαν-

δρέου, αυτό τα λέει όλα».

Προς θεού, δεν θα ‘θελα να στενοχωρηθείτε

που ψηφίσατε ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις τελευταίες εκλο-

γές κύριε Γερίμογλου. Κανείς δεν είναι τέλειος.

Και επειδή προέρχομαι από το γνήσιο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

του Ανδρέα Παπανδρέου, ελπίζω να σας χαρο-

ποιήσει το γεγονός ότι ο γιός του έχει αναρτή-

σει στη προσωπική του ιστοσελίδα ένα βιβλίο

που εκτός των άλλων βρίζει πατόκορφα και τον

πατέρα του με σχόλια όπως: «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του

Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ένα λαϊκίστικο κόμ-

μα» και άλλα τέτοια χαριτωμένα.

Γρηγ. Δ. Ρώντας     

Aπό την αναγνώστρια Γεωργία Ισαρη, λάβαμε επι-

στολή για συμπεριφορές στα Ιατρεία του ΙΚΑ, που

αντιμετώπισε, προσπαθώντας να λύσει προσωπικό

της πρόβλημα υγείας.  Από τη νοσοκόμα μέχρι το

διευθυντή! Παρακολουθείστε την

Το να ξεκινήσει ένας άνθρωπος το πρωί από το σπίτι του

για να κάνει ορισμένες εξετάσεις, οπωσδήποτε το θεω-

ρεί ρουτίνα και όχι φυσικά μια μικρή περιπέτεια που θα

έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική του υγεία.

Στις 2/10/09 το πρωί, πήγα στο ΙΚΑ της Αγ. Παρασκευής

για να κάνω κάποιες εξετάσεις αίματος. Φτάνοντας στο

χώρο του αιματολογικού τμήματος και περιμένοντας την

σειρά μου για να μπω, δείχνω το ΕΠΕΙΓΟΝ παραπεμπτι-

κό μου σ’ έναν υπάλληλο κι αυτός με οδήγησε στην

υπεύθυνη του αιματολογικού, όπως μου είπε. 

Η άγνωστη αυτή κυρία, αφού ερεύνησε οπτικά εμένα και

το παραπεμπτικό μου, έβγαλε το συμπέρασμα πως «χαί-

ρω άκρας υγείας» και μου είπε πως δεν χρειάζεται να κά-

νω όλες τις εξετάσεις που μου γράφει ο γιατρός, αλλά

μόνο αυτές που θεωρεί η ίδια ότι είναι επείγουσες και τις

υπόλοιπες θα έπρεπε να κλείσω ένα ραντεβού για να τις

κάνω. 

Την ζήτησα να μου εξηγήσει σαφέστερα τι ακριβώς εν-

νοεί, επειδή δεν καταλάβαινα γιατί πρέπει να κάνω μόνο

τις μισές εξετάσεις. Η κυρία αυτή, αφού έκανε μια επα-

νάληψη των προηγούμενων που ανάφερα πιο πριν, πρό-

σθεσε πως κατά την δική της προσωπική άποψη, έκανα

έναν έλεγχο τσεκ – απ και η ίδια έκρινε πως δεν έχω

ανάγκη να κάνω όλες τις εξετάσεις που μου είχε γράψει

ο γιατρός. Επίσης πρόσθεσε ότι οι αναλύσεις των εξετά-

σεών μου θα καθυστερούσαν τις υπόλοιπες εξετάσεις

των προγραμματισμένων ραντεβού, που είχαν κλειστεί

εδώ και 2 μήνες. 

Επειδή όμως πάλι δεν κατάλαβα την λογική της κυρίας

αυτής και με ποιά κριτήρια αποφασίζει και κάνει διάγνω-

ση στους ασθενείς, τελικά αποφάσισα να απευθυνθώ

στον διευθυντή του ΙΚΑ της Αγ. Παρασκευής, με την ελ-

πίδα πως θα μεσολαβούσε στην υπόθεσή μου.

Ανεβαίνοντας τις σκάλες από το υπόγειο όπου βρίσκεται

το αιματολογικό, για να φτάσω στον 3ο όροφο του γρα-

φείου του διευθυντή και φορτισμένη από την συγκινη-

σιακή σύγκρουση, άρχισε να εκδηλώνεται σ’ εμένα κρίση

άσθματος. Είμαι ασθενής με χρόνια αποφρακτική πνευ-

μονοπάθεια, που οφείλεται στο βρογχικό και αλλεργικό

άσθμα. Παίρνοντας τις εισπνοές που έπρεπε αμέσως, με

το κατάλληλο βρογχοδιασταλτικό σπρέι που είχα μαζί

μου, μπόρεσα ευτυχών να συντομεύσω την κρίση, η

οποία δεν εξελίχθηκε σε κατάσταση ιδιαίτερης σοβαρό-

τητας.  

Όταν συνήλθα κάπως, πήγα στον Διευθυντή και του εξή-

γησα τι είχε συμβεί περιμένοντας να δικαιωθώ. 

Δυστυχώς όμως, ήταν πολύ αρνητικός απέναντί μου,

ισχυριζόμενος ότι το ΣΥΣΤΗΜΑ έτσι λειτουργεί και επο-

μένως έπρεπε να το αποδεχτώ, χωρίς διαμαρτυρίες. Έτσι

έπρεπε να κάνω αυτό που μου είχε πει η κυρία του αιμα-

τολογικού. Δηλαδή, τις μισές εξετάσεις αίματος εκείνη

την ημέρα και τις υπόλοιπες κλείνοντας ραντεβού για με-

τά από 1 ή 2 μήνες, νοιώθοντας πως μου κάνουν και «χά-

ρη» που θα με εξυπηρετούσαν.

Στην ερώτησή μου, για το αν έχει επιβάλλει αυτό το ΣΥ-

ΣΤΗΜΑ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, δηλαδή η πολιτεία, ή αν

το έχει καθιερώσει το ΙΚΑ της Αγ. Παρασκευής, η απά-

ντησή του ήταν «Ναι, αυτό το σύστημα το έχει καθιερώ-

σει το ΙΚΑ της συγκεκριμένης περιοχής». Του είπα πως

θα καταγγείλω το γεγονός στα Μ.Μ.Ε. και αυτός ειρωνι-

κά μου απάντησε, «φέρτε και τα κανάλια». Έφυγα χωρίς

να κάνω αυτές τις ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ εξετάσεις πολύ στενα-

χωρημένη, αγανακτισμένη και προβληματισμένη, διερω-

τούμενη σε τι κράτος ζω…

Τολμώ να ρωτήσω:

Δεν υπάρχουν νόμοι και νομοθεσίες από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΓΕΙΑΣ που να γνωρίζουμε και εμείς οι ασθενείς του ΙΚΑ;

Κάθε ΙΚΑ, κάθε περιοχής έχει το δικό του ΣΥΣΤΗΜΑ;

Ποιός ελέγχει τους υπεύθυνους που αποφασίζουν και

διατάζουν; 

Ποιοί είναι οι Υπεύθυνοι;

Πώς μπορεί κάποιος υπάλληλος με την άδεια του Διευ-

θυντή, να αθετεί τα παραπεμπτικά των γιατρών και να

κρίνει από το παρουσιαστικό του τον κάθε ασθενή;

– Γιατί θα πρέπει να ταλαιπωρούμαστε; 

– Γιατί θα πρέπει να νοιώθουμε σαν ασθενείς «δεύτερης

κατηγορίας»;

Μήπως το ΙΚΑ δεν μας κρατάει εισφορές; 

Μήπως θα έπρεπε επίσης να διδάξουν τρόπους καλής

συμπεριφοράς και ευγένειας στους υπαλλήλους τους; 

Παρακαλώ τους αρμόδιους φορείς να φροντίσουν και να

ενδιαφερθούν για αυτό το ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ του ΙΚΑ,

που ταλαιπωρεί τους ασφαλισμένους του καιγια την προ-

σωπική μου περίπτωση. 

Μετά τιμής 

Ίσαρη Γεωργία

Απαράδεκτες συμπεριφορές στο ΙΚΑ

Αγαπητή κυρία Βενετσάνου

μήπως θα μπορούσατε στο επόμενο φύλλο σας να μας δώσετε το Who is who του συντά-

κτου σας κ. Γρηγόρη Δημ. Ρώντα, ο οποίος στα σημειώματα της “Ε” 31.10. και 3.11. “Από

την Επικαιροότητα”,  καθυβρίζει τον πρόεδρο και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που έχει την

αποδοχή του 83% των Ελλήνων και βρίσκεται στην εξουσία λιγότερο από ένα μήνα;

Επειδή η εφημερίδα σας καλύπτει την Ανατ. Αττική της οποίας βουλευτής, όπως γνω-

ρίζετε, είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καλό είναι να γνωρίσετε τόσο στον ίδιο όσο

και στους υπόλοιπους βουλευτές ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρειά μας, της “απόψεις” του άξι-

ου συνεργάτου σας κυρίου Γ.Δ. Ρώντα.                                      Γιώργος Γερίμογλου

Εμείς δημοσιοποιούμε και ταχυδρομούμε και σε όλους τους βουλευτές, φίλε Αναγνώστη,

την εφημερίδα μας. Αρα εφ’ όσον το θέλουν ενημερώνονται απολύτως.

Οσο για τα άλλα θα σας απαντάει ο ίδιος ο αρθρογραφος Γρ. Ρώντας ευθύς αμέσως.
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Το δίτομο βιβλίο της Σταματίνας Στρι-

φτού-Βάθη "Αχαρναί", που εξέδωσε η

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής

Αττικής, παρουσίασαν σε εκδήλωση

που έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών.

Στον χαιρετισμό του ο Νομάρχης Λ.

Κουρής αναφέρθηκε στις συστηματι-

κές προσπάθειες της Νομαρχίας για

την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημεί-

ων της περιοχής και επεσήμανε την

ολοκλήρωση της αποκατάστασης, σε

συνεργασία με τον Δήμο Αχαρνών,

του παλαιού δημαρχείου που θα χρησι-

μοποιηθεί και πάλι από την ΙΛΕΑ ως

Μουσείο, την προστασία και ανάδειξη

των μεταβυζαντινών ναών του Αγ. Πέ-

τρου και του Αγ. Γεωργίου Βουρδου-

μπά, καθώς και την έκδοση βιβλίων

ιστορικής και περιβαλλοντικής ευαι-

σθητοποίησης (Γενοκτονία Ποντίων,

Πάρνηθα). 

Τέλος ευχαρίστησε τη συγγραφέα

Σταματίνα Στριφτού-Βάθη να εμπι-

στευθεί τη Νομαρχία για την έκδοση

της ιστορικής της έρευνας, που αποτε-

λεί έργο ζωής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Π. Φωτιάδης

στον χαιρετισμό του τόνισε την σημα-

σία του έργου της Σταματίνας Στρι-

φτού-Βάθη, αφού πρόκειται για μία

ολοκληρωμένη ιστορική προσέγγιση

της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών

από τους προϊστορικούς χρόνους μέ-

χρι την σύγχρονη εποχή, πλαισιωμένη

με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Εκτενής παρουσίαση του περιεχομέ-

νου του δίτομου βιβλίου έγινε από τον

καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής

Ταξ. Κόλλια και από τον ιστορικό ερευ-

νητή και συγγραφέα Δημ. Γιώτα, ενώ

υπήρξε και σύντομη παρέμβαση της

Διευθύντριας του Κέντρου Λαογρα-

φίας της Ακαδημίας Αθηνών Αικ. Πο-

λυμέρου-Καμηλάκη. Η εκδήλωση

έκλεισε με την παρουσίαση σημαντι-

κού φωτογραφικού υλικού από την

ιστορία των Αχαρνών από την συγγρα-

φέα.

" Α χ α ρ ν α ί "  
της Σταματίνας Στριφτού-Βάθη

Το ένατο κατά σειρά, βιβλίο του “Ο Νό-

θος”, παρουσίασε ο Βουλιαγμενιώτης

συγγραφέας Γιώργος Νικολαΐδης, στις 19

Οκτωβρίου, μέσω της  εταιρίας Ελλήνων

Λογοτεχνών και των εκδόσεων Ν. & Σ.

Μπάτσιουλα.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της

Ε.Ε.Λ. νομικός και ποιητής Αυγερινός Αν-

δρέου που αναφέρθηκε στην πορεία και

στο σημαντικό λογοτεχνικό έργο του συγ-

γραφέα. Για το βιβλίο μίλησε ο γνωστός

φιλόλογος, συγγραφέας και βιβλιοκριτι-

κός Χρίστος Ρώμας, με μία εις βάθος θεώ-

ρηση κι ανάλυση του νέου μυθιστορήμα-

τος του Γιώργου Νικολαΐδη.  «Το μυθιστό-
ρημα είναι ένα έργο νεανικό, δροσερό και
σύγχρονο. Κινείται στο περιβάλλον του
σημερινού ηλεκτρονικού πολιτισμού και

της παγκοσμιοποίησης. Αναμφισβήτητα, η
αισθητική απόλαυση είναι ο θεμελιώδης, ο
βασικός σκοπός της τέχνης. Έμμεσα όμως
ο λογοτέχνης, που ευαισθητοποιείται από
την πολυσύνθετη κοινωνική πραγματικό-
τητα, επιδιώκει μέσα από το λογοτεχνικό
μύθο, τις σκέψεις, τις προθέσεις και τις
ενέργειες των ηρώων του ν’ αναδείξει και
βασικές αλήθειες της ζωής», είπε μεταξύ

άλλων.

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η ηθο-

ποιός Μαίρη Ιγγλέση, δηλώνοντας ότι

απόλαυσε το συναρπαστικό μυθιστόρημα

του Γιώργου Νικολαΐδη.

Τέλος ο συγγραφέας Γιώργος Νικολαΐδης

ευχαρίστησε συγκινημένος όλους όσους

τον τίμησαν με την παρουσία τους κι

όσους συντέλεσαν στην έκδοση και πα-

ρουσίαση του βιβλίου του.

«Ο νόθος». Σοκάρει με τον τίτλο. Ξαφνιά-
ζει με την πλοκή. Ευαισθητοποιεί με το τέ-
λος. Με άλλα λόγια, για άλλη μια φορά
βρίσκει έναν καινούργιο τρόπο να θυμίσει
ότι απ’ όλες τις Αξίες του ανθρώπου, με-
γαλύτερη αξία είναι ο ίδιος ο Άνθρωπος.
Το νέο που παρουσιάζει στο «Νόθο» είναι
οι… νέοι. Ο Μάρκος, ο κεντρικός ήρωας
του βιβλίου αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο
τις περιπέτειες και τα βιώματά του. Όχι με
το μάτι του ώριμου που θυμάται τη ζωή
του και τα νιάτα του, αλλά με το μάτι του
ανθρώπου που βιώνει τα τριάντα χρόνια
του και αποκτά τώρα εμπειρίες». 

Νίκος Οικονομίδης δημοσιογράφος

Ο  “ Ν ό θ ο ς ”
του Γιώργου Νικολαΐδη

Ενα περίτεχνο ημερολόγιο κυκλοφόρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου “Η Μικρα-

σία”, με εικόνες που φέρνουν θύμισες σ’ εκείνους, που βίαια ξεριζώθηκαν από τις εστίες

τους και πήραν το δρόμο της ξενητιάς και αναζήτησης νέας ζωής.

Πέρα από ένα μικρό ιστορικό της πορείας αυτής, το ημερολόγιο περιέχει σνταγές για

φαγητά και  γλυκίσματα της Μικράς Ασίας και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Ακόμη δίνει συμβουλές για μυριστό καφέ και σαλέπι.

Για να το αποκτήσετε τηλεφωνήστε στον πρόεδρο Παναγ. Μούτση 6937193025.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ”

Ημερολόγιο 2010

Δυο ακόμα βιβλία στην σειρά  «Προϊόντα

της Γης των Μεσογείων», εξέδωσε το Ελ-

ληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού: 

“Το Ρόδι”, ένα βιβλίο 15 σελίδων στο

οποίο αναφέρεται η ταύτησή του με το

σύμβολο της γονιμότητας, της αφθονίας

και του Κάτω Κόσμου  στην αρχαία Ελλά-

δα αλλά και στον Χριστιανισμό, οι θερα-

πευτικές του ιδιότητες και βέβαια συντα-

γές μαγειρικής (σαλάτες, φαγητά, γλυκά

και ποτά) με βάση το ρόδι αλλά και συντα-

γές ομορφιάς (μάσκα, τονωτική λοσιόν).

“Τα Αφεψήματα” στις 15 σελίδες του

αναφέρει 18 αφεψήματα (γαϊδουράγκαθο,

μαντζουράνα, μενεξές, μολόχα, παπαρού-

να. πασχαλιά, πεύκο, φτέρη, χαμομήλι,

φραγκοστάφυλο, τσουκνίδα, τσάι, τήλιο,

κανέλα, ευκάλυπτος, μέντα (δυόσμος),

φασκόμηλο,  βάλσαμο) τι είναι το καθένα

και ποια η χρησιμότητά του στον οργανι-

σμό του ανθρώπου.

Εκδόσεις από το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Ο συγγραφέας Γ. Νικολαΐδης με τον βου-
λευτή και τ. υπουργό Κώστα Γείτονα.

β ιβλ ι οπαρουσ ιάσε ι ς
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ.&Π., Τμήμα Μελετών & έργων

Κ. Καραμανλή 18, 16673 Βούλα

Πληροφορίες: Ζωή Δράμη

Τηλ.: 213-2020056, fax: 213-2020049

e-mail: zdrami@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για

την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟ-

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α/2009» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με

το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το

έργο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α/2009»

Προϋπολογισμού 37.815,13 € και ΦΠΑ 7.184,87 €.

Συνολικής δαπάνης 45.000,00 €. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους

του Δήμου. Πίστωση έτους 2009, 5.000,00 €.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24η Νοεμβρίου 2009 ημέρα ΤΡΙΤΗ και

ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. στο Δήμο Βούλας

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ. 213-2020056.

Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βούλας αντί του

ποσού των 30 €, μέχρι την Πέμπτη 19/11/2009 πριν την ημερομηνία διε-

ξαγωγής της δημοπρασίας και ώρες (9-1.00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα-

ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕ-

ΕΠ τάξης Α1, Α2 και ΠΡΩΤΗΣ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών σύμφω-

να με τον Ν. 3669/08.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού δηλαδή 757,00 €.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλ. Ελευθερίας – 153 51 – Παλλήνη

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β. - Τηλ.: 210-6600716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσίου τακτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέ-

σων (απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλά-

των) του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2010

– 31/12/2010.

Ο Δήμαρχος Παλλήνη διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε δημόσιο τακτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης σε Ευρώ

εξήντα χιλιάδες εξακόσια (60.600,00 €) (με Φ.Π.Α. 19%).

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα – αυ-

τοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατα-

κύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακή-

ρυξης.

Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί

της συνολικής δαπάνης.

Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακή-

ρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2009 και

ημέρα Παρασκευή.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 26/11/2009.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή-

μου τις εργάσιμες ημέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-

6600716.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας – 153 51 – Παλλήνη

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β.

Τηλ.: 210-6600711 ΦΑΞ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-

τερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετα-

φορικών μέσων αξίας ευρώ 214.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 19% για το έτος 2010.

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται επί πρατηρίου (ο Δήμος δεν διαθέ-

τει δικές του δεξαμενές καυσίμων και ως εκ τούτου τα οχήματα θα εφο-

διάζονται καύσιμα στο πρατήριο).

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας

δαπάνης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 07 Δεκεμβρίου

2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρε-

σίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Βασιλείου). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 9/11/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6337

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και

συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται και με έκ-

πτωση επί τοις εκατό (%) σε ευρώ για τις εργασίες και ανταλλακτικά που

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, για την Υπηρεσία Επισκευής και συ-

ντήρησης οχημάτων, αρ. υπ. 19/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

243/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και τις διατάξεις του

ΚΔΚ και του Π.Δ. 28/80. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας

ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ με το Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την Τετάρτη 2 του μηνός Δε-

κεμβρίου 2009, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών 9:30πμ. και ώρα

λήξης 10:00π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.302,52€ και κατατίθεται με γραμμά-

τιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: Κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, 210-6604645, (1ος όροφος)

και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα 19/10/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 737

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ

Πλαστήρα 5, 16673, Βούλα

Πληροφορίες: Ε. Μητσιάδη - Τηλ.: 210-8956404/904, fax: 210-8950421

e-mail: emitsiadi@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, που εδρεύει στο Δήμο Βούλας.

Το Κ.Α.Π.Η. Βούλας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2009 απόφαση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθ. 46976/27-07-2009 Εγκριτική της πρό-

σληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-

θρου 2 της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψε-

ων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006) όπως τροποποιήθηκε

με την ΠΥΣ 6/2009 και ισχύει και αφορά στην έγκριση προσωπικού ιδιωτι-

κού δικαίου ορισμένου χρόνου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22358/2009 έγγραφο

του Δήμου Βούλας για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων

του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ΚΑΠΗ Βού-

λας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για

την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας του Κ.Α.Π.Η. Βούλας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994,

2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,

3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ει-

δικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

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

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

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

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

ταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επό-

μενης εξαίρεσης.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΥΕ Εργατών 1 Δεν απαιτούνται ειδικά 8 μήνες

Γενικών τυπικά προσόντα άρθρο 

Καθηκόντων 5 παρ.2 του Ν.2527/1997
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΥΕ Καθαρίστρια 1 Δεν απαιτούνται ειδικά 

Καθαριστής τυπικά προσόντα άρθρο 

5 παρ.2 του Ν. 2527/1997 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπη-

ρεσίας του Κ.Α.Π.Η. Βούλας (Πλαστήρα 5 – Βούλα Τ.Κ. 166 73), εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τε-

λευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησής

της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος (Εφόσον η

ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημε-

ρίδες). 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρ-

θρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

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

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

σεώς του έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσω-

πο του άρθρου § 1 του Ν. 2190/1994.

4. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. που εί-

ναι αρμόδιος προς τούτο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέ-

σο. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα

ανεργίας.

5. Βεβαίωση για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμ-

μα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

7. Πιστοποιητικό, πρόσφατης έκδοσης, του οικείου Δήμου για τη δημοτι-

κότητα.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον

έχουν και επικαλούνται επί πλέον κάποια από τις ιδιότητες που ρητά, ανα-

φέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, πρέπει να υπο-

βάλουν μαζί με την αίτησή τους, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για

τα οποία μπορούν να λάβουν πληροφορίες από το τηλέφωνο 210-

8956404/904 και από ώρα 9.00π.μ. – 1.00μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Βούλας

Νικόλαος Ψαλλίδας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20033/06.11.2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α’ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Β’ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ-

ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΤΣΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 23/11/2009 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/12/2009,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’

ΑΡΙΘΜ. 299/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ημ/νία: 6/10/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3738

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Τόπος: Παλαιά Φώκαια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαί-

ας απασχόλησης μέχρι 20 ώρες.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Ύστερα από την υπ' αριθ.ΤΤ 52201 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του

άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007,

και το από 9-11-2009 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π  ανακοινώνει  ότι θα

προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου μερικής απασχόλησης  συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την

παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 3250/2004.

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

Οι ως άνω 6 θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω

τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Α/Α Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*) Θέσεις Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 

(σε μήνες)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μία(1) ΥΕ1 Φυλάκων 18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δύο(2) ΥΕ1 Φυλάκων 18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Μία(1) ΥΕ Σχολικοί Τροχονόμοι 18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Μία(1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ- Μία(1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 18

ΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(*) Για την περίπτωση πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις που δεν έχουν
αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα και μέχρι 10% των θέσεων (άρθρο 3 παρ. 2
Ν. 3250/2004) και εφόσον έχουν προβλεφθεί από το εγκριθέν επιχειρησια-
κό σχέδιο.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

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

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

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

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

ταδίκη, υποδικία),με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέ-

σεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι

έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υπο-

βληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο. 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τις κατηγορίες (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)  Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης:

Προσόν διορισμού ορίζεται: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών

Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β` κύκλου Σπουδών

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυ-

χίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασ-

δήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτ-

λος  Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων Διοικητικών

Υπηρεσιών-Γραμματέων ή Οικονομίας, ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγ-

γελματικού Λυκείου των τμημάτων: Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, ή Υπαλ-

λήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων

Διοίκησης, ή Εμπορικών επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλ-

λος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-

λοδαπής. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β)

υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τις κατηγορίες (ΥΕ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Προσόν διορισμού ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαί-

δευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), η ισο-

δύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκ-

παίδευσης και κατάρτισης του Άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων για  μερική απασχόληση, θα γίνει με την κα-

τανομή τους στις επόμενες κοινωνικές ομάδες:

Α΄.   Άνεργοι άνω των 30 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του

Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 30%.

Β΄.  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που βρίσκονται

στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό

πρόσληψης 20%.

Γ΄.  Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε

ποσοστό πρόσληψης 20%.

Δ΄.  Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.

Ε΄.  Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.

ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με

τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα

τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10%. (άρθρο 1 παρ. 3 Ν.3454/2006).

Όσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καμία εκ των ανωτέρω κοι-

νωνικών ομάδων, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης

Βάσει των ανωτέρω ποσοστών οι 6 θέσεις θα καλυφθούν από τις έξι (6)

κοινωνικές ομάδες ως ακολούθως:

Από την Α΄   κοινωνική ομάδα 1 θέση.

Από την Β΄   κοινωνική ομάδα 1 θέση.

Από την Γ΄   κοινωνική ομάδα 1 θέση.

Από την Δ΄   κοινωνική ομάδα 1 θέση.

Από την Ε΄   κοινωνική ομάδα 1 θέση.

Από την ΣΤ΄ κοινωνική ομάδα 1 θέση.

Εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις κάποιας κοινωνικής ομάδας, τότε οι θέσεις

που αντιστοιχούν στην κοινωνική αυτή ομάδα, κατά την ανωτέρω κατανο-

μή, μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη. 

2. Κριτήρια προτίμησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης για τις ως άνω

κοινωνικές ομάδες.

α. Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) προτάσσο-

νται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της αντίστοιχης

χωρικής αρμοδιότητας του φορέα πρόσληψης.

β. Για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ κοινωνικές ομάδες, ποσοστό 60% καλύπτεται από

γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων. 

γ. Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄), η εμπειρία

σε  προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα για χρόνο

μεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50% του συνόλου αυτών που

θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική ομάδα.

3. Λοιπά κριτήρια επιλογής σε κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες. 

α. Για την Α΄ και Γ΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συ-

νεχόμενη ανεργία, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα ανέρ-

γων του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Για την Β' ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν τον μικρότερο

χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

γ. Για την Δ΄ ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα, περι-

λαμβανομένων και των ενηλίκων. 

δ.  Για την Ε΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό

αναπηρίας. 

ε.  Για την ΣΤ' ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πά-

νω από το όριο των τριών τέκνων.

Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και μόνιμους κατοίκους,

συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψήφιους με τα ανωτέρω κριτήρια.

Γ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα  γραφεία

της υπηρεσίας μας (οδός Λ. Σουνίου και Αγίου Γεωργίου ) εντός  προθε-

σμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, που αρχίζει από την επομένη ημέρα

της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο

ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του φορέα.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

• Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνον αίτηση συμμετοχής, που υπέχει

θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την θέ-

ση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, καθώς και την κοινωνική

ομάδα ή τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν. 

• Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελ-

τίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.

1599/1986 και συνεπώς η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει

τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

• Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του υποψηφίου τα οποία αυτός παρέ-

λειψε να δηλώσει στην αίτησή του.

• Ο υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή στοιχεία ή δεν αποδεικνύει τα κριτήρια

και τις ιδιότητες που επικαλέστηκε στην αίτησή του και τα οποία υπολογίστη-

καν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται απ' αυτούς.

• Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για θέσεις διαφόρων κατηγοριών.

• Σε κάθε περίπτωση, για την ίδια ομάδα δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν

στον ίδιο φορέα περισσότερα του ενός άτομα της ίδιας οικογένειας είτε

πρόκειται περί γονέων είτε περί τέκνων.  

• Νέα σύμβαση με απασχολούμενο σε προηγούμενο πρόγραμμα μερικής

απασχόλησης, επιτρέπεται να καταρτισθεί, μετά την πάροδο τουλάχιστον

τεσσάρων μηνών, από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

Ε΄ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης θα καταρτισθούν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή ανά

κοινωνική ομάδα και θα αναρτηθούν στο κατάστημα του οικείου φορέα. 

ΣΤ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

Μετά την ανάρτηση των πινάκων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που

ορίζει ο φορέας πρόσληψης, οι υποψήφιοι που θεωρούνται επιτυχόντες

υποβάλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα, τα

εξής δικαιολογητικά:

α. Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής, καθώς και

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη

αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.),

άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλ-

λοδαπής προσκομίζουν υποχρεωτικά και την επίσημη μετάφραση του τίτ-

λου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο

σπουδών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετά-

φραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτερο-

βάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά

τόπους διευθύνσεις ή γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκει-

ται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλο-

δαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με

τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται

από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Ο.Ε.Ε.Κ.). 

Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαί-

δευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και

εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριτα-

ξίου Γυμνασίου. 

Β. Όταν απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Ζ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους άνω των 30 ετών εγγεγραμμένους

στον  Ο.Α.Ε.Δ. 

Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγε-

γραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανερ-

γίας. 

Β΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ.,

που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότησή τους.

1) Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι

στα Μητρώα του Οργανισμού, 

2) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου. 

3) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προ-

κύπτει ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους. Σε περίπτω-

ση αδυναμίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει την ως άνω βεβαίωση

ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Γ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών εγγεγραμμέ-

νους στον  Ο.Α.Ε.Δ.

Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγε-

γραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανερ-

γίας. 

Δ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά μητέρες με ανήλικα τέκνα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός

του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανή-

λικων τέκνων.

Ε΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά άτομα με αναπηρίες.

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να

προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπη-

ρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).

ΣΤ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά πολυτέκνους, τέκνα πολυτέκνων και γονείς

οικογενειών με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (Άρθρο 3 ν.3454/2006)

1) Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης Συνομο-

σπονδίας  Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), από την οποία να προκύπτει η

πολυτεκνική  ιδιότητα.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και

έγγαμος προσκομίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

της πατρικής οικογένειας, όσο και της δικής του.

Η΄  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ     

• Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών ομάδων (Α΄ έως ΣΤ΄) οι οποίοι έχουν

εμπειρία από απασχόληση σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, θα

πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο απέκτησαν την

εμπειρία από την οποία να προκύπτει ότι απασχολήθηκαν σε τέτοια προ-

γράμματα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής τους.

• Οι υποψήφιοι όλων των κοινωνικών ομάδων (Α΄ έως ΣΤ΄) οι οποίοι είναι

δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του

φορέα πρόσληψης, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά των

οικείων Δήμων ή κοινοτήτων. 

• Οι άνεργοι που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄& Γ΄) και έχουν

ή είχαν καταθέσει στο παρελθόν το δελτίο ανεργίας για να παρακολουθή-

σουν σεμινάρια κατάρτισης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επιμόρφω-

σης, λαμβάνουν βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου και

με αυτή προσέρχονται στο Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να εκδοθεί βεβαίωση

του συνολικού χρόνου παραμονής τους σε ανεργία (ο χρόνος των σεμινα-

ρίων προσμετράται στο συνολικό χρόνο ανεργίας του υποψηφίου). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση υποψηφίων που με βάση την κατάστασή τους είναι δυνατόν

να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να

το δηλώσουν στην αίτησή τους και επί πλέον να υποβάλουν, μετά την επι-

λογή τους, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μία από τις

κοινωνικές ομάδες.

Θ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑ-

ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα

διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν.

2683/1999).

β.  Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή του άρθρου 3

του Ν. 2690/1999 ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή

βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόμιμη

αναβολή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας.

Ι'  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομα-

διαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα του οικεί-

ου φορέα, στο χώρο ανακοινώσεων.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ Σ.Δ.0,3

285τ.μ. 280.000€, 560τ.μ. 580.000€, 400τ.μ. 420.000€,

800τ.μ. 800.000€, 1500τ.μ. 1.500.000€, 960τ.μ.

850.000€, 1.700τ.μ. 1.600.000€, 3.400τ.μ. διαμπερές

4.000.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ Σ.Δ. 0,6 

270τ.μ. 350.000€, 700τ.μ. 720.000€, 920τ.μ.

1.100.000€, 4.030τ.μ. εκτός σχεδίου 1.650.000€

7.000τ.μ. εκτός σχεδίου 3.000.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Σ.Δ. 0,6 

320τ.μ. 380.000€, 210τ.μ. 300.000€, 580τ.μ. Σ.Δ. 0,5

880.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Σ.Δ. Ο,4

435τ.μ. Γωνιακό 550.000€, έναντι Πλαζ 400τ.μ. Γωνιακό

0,5 600.000€, Ασύρματος Άνω 800τ.μ. 1.050.000€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΚΙΖΑ (κέντρο) 700τ.μ. Σ.Δ. 0,8 1.550.000€, 780τ.μ.

Σ.Δ. 0,8 επί παραλίας θέα ανεμπόδιστη – σοβαρές προ-

τάσεις. Φλέμινγκ 3100τ.μ. 2.900.000€.

ΒΑΡΗ (κέντρο): 800τ.μ. Σ.Δ. 0,6 900.000€

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΟΥΛΑ (Πηγαδάκια) 400τ.μ. Σ.Δ. 0,6 440.000€, 700τ.μ.

Σ.Δ. 0,6 πρ. …. 950.000€, 

ΒΟΥΛΑ (ΚΑΤΩ)  Κεντρικό 830τ.μ. Σ.Δ. 0,8 γωνιακό

2.400.000€, έτερο 1.000τ.μ. Σ.Δ. 0,8 2.700.000€.

Μεσιτικό Καββάλος 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΑΡΗ (ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Κατάστημα ισόγειο,

150τ.μ. προβολής, πάρκινγκ 2.400€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ ΚΕΝΤΡΟ - Γραφεία 1ου ορόφου, 40τ.μ. έτερο 60τ.μ.

έτερο 145τ.μ. προβολής, Γκαράζ, ασανσέρ, 

Καταστήματα ισόγεια, 40τ.μ., 55τ.μ., 60τ.μ., 70τ.μ., 90τ.μ.,

130τ.μ. με υπόγεια γκαράζ, προβολής, πάρκινγκ για οποια-

δήποτε χρήση. Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ 175τ.μ., 1ος όροφος Διπλοκατοικίας, 3

δωμάτια ύπνου, 2 μπάνια, αυτόνομη θερμ., τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, θέα, 1.200€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΒΑΡΗ – ΚΕΝΤΡΟ 1ος όροφος, 150τ.μ., 3 δωμάτια ύπνου,

μπάνιο, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλο σαλόνι για επαγ-

γελματική χρήση 1.200€.

Μεσιτικό Καββάλος τηλ. 6945-876499

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ (Κίτσι) Μονοκατοικία, νομιμοποιημένη το 1983, επί

Τρίτση με οριστική μη κατεδάφιση. Σε 700τ.μ. οικόπεδο

280.000€.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέος  ζητείται για ψησταριά στην Γερ-

μανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαμονή, διατρο-

φή  και ασφάλιση. Ικανοποιητικός μισθός. κ. Θωμάς

Τηλ.004921322983

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑ πολυτελής μονοκατοικία

με θέα θάλασσα 550m2 σε οικόπεδο 800m2, τριων

επιπέδων, με πισίνα. Διαθέτει 5 υπν (1 master), 2

κουζίνες, κλειστό parking, ΒΒQ.

REMAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ID 231041001-11): 210
8970.947 - remax-anagen@ath.forthnet.gr  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ – πρώτη είσοδος, χαμηλά

Ισόγειο διπλοκατοικίας 136τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,

μεγάλο σαλόνι με τζάκι, κουζίνα μεγάλη με εντοιχισμένες ηλε-

κτρικές συσκευές, εσωτερική αποθήκη, πόρτα ασφαλείας και

υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού. Βεράντες σε εξαιρετικό

πετρόχτιστο περιβάλλοντα χώρο. 2 θέσεις parking. Ζώα δεν γί-

νονται δεκτά για σοβαρούς λόγους. Πληροφορίες 6945314587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ενοικιάζεται κατάστημα 80τ.μ. και 20τμ  πατάρι στο Κο-

ρωπί, Βασ. Κων/νου 252. Τιμή 800 €. 

Τηλ. επικ. 2106020026, 6974380541

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην Αστυνο-

μία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72τ.μ. (2 υπνοδωμά-

τια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κειραία, parking,

αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής. 

Τηλ. 6973 732090.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ

Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλη-

σίον πλατείας, 53τ.μ. με αποθήκη, παταρι και θέση

πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  100Μ2   3oυ ορόφου -

ΒΟΥΛΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗ-

ΜΕΙΟ (Οδός Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  και

ΠΑΡΚΟΥ - ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING -   2

ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKING-  

MEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ΕΥΡΩ

Τηλ.  210.9657063 – 6977.415362
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

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

Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166 73

Πληροφορίες: κα. Ζ.Δράμη

Τηλέφωνα: 213-2020049, E-mail: zdrami@dimosvoulas.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ2, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»…3, με προϋπολογισμό…1.500.000,00€ ευ-

ρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγο-

ρία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 115.191,00 (με δαπάνη εργα-

σιών, χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με

προϋπολογισμό 460.550,00 γ) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ, με προϋπολογισμό

81.524,00…4, δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ, με προϋπολογισμό 214.217,90…5

ε) κατηγορία…Η/Μ, με προϋπολογισμό 27.313,98…6.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της υπηρεσίας… (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα αντί του ποσού 150

ευρώ7, από 16-11-09 μέχρι την Πέμπτη 26/11/2009 και ώρες (9:00 –

13:00π.μ.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2020056, Fax επικοινωνίας: 213-

2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωή Δράμη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1-12-2009, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους πο-

σοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.β του Ν.3669/20088.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι

ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.9, που καλύπτουν τις κατηγο-

ρίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις τάξης 2η, 3η, 4η (εντός νομού) του

Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΪΑ, τάξεις Α2, 1η, 2η, 3η,

(εντός νομού), στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ10,  β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι

που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα

παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο11.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 24.393,35 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι …6 μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

2007 – 2013 μέσω Π.Δ.Ε. για το 1.000.000,00 και από ΣΑΤΑ το ποσό των

500.000,00 ευρώ…12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί13.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή14.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

1. Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνι-

σμούς έργων με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας

2004/18. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού εφαρμόζεται το υπόδειγμα του

σχετικού παραρτήματος της οδηγίας.

2. Αναφέρεται ο τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως προκύπτει από

το άρθρο 1 της Διακήρυξης: π.χ. Η Δ/νση …… του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, ή η

ΔΤΥ της Ν.Α.…… ή η ΤΥΔΚ του Νομού …… για λογαριασμό του Δήμου…… κλπ.

3. Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

4. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι

δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων. 

5. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι

δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερομένους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

6. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι

δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

7. Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

8. Π.χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/85 ή με επιμέρους πο-

σοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/85 κ.ο.κ.

9. ή κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έρ-

γου το επιτρέπει.

10. Αναγράφονται οι τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία που γίνονται δεκτές. 

11. Εφόσον στη διακήρυξη ζητείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα αναφέρεται  περιληπτικά η

ικανότητα αυτή και ακόμα η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που επιτρέπει, κατά την παρ.

9 του άρθρου 42 του ν. 3316/05, τη θέση του σχετικού κριτηρίου τεχνικής ικανότητας. 

12. Αναγράφεται η πηγή της χρηματοδότησης.

13. Διαγράφεται το μη ισχύον. 

14. … η αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή. 



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11,  7.00μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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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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

ΣΑΒΒΑΤΟ 14, ΤΡΙΤΗ 17 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  16/11  12μ.μ.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΒΕΛΓΙΚΟ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ

Χαρίζεται βέλγικο λυκόσκυλο, άριστος

φύλακας, εμβολιασμένο περίπου 2 ετών,

μόνο σε ζωόφιλους και σε κατοικία με κή-

πο.

κ. Θανάσης 6974096857
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4.000.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες που

έχουν σχέση με τον σακχαρώδη διαβήτη, ενώ σε επτά εκα-

τομμύρια ανέρχονται αυτοί που διαπιστώνουν ότι πάσχουν

από την ασθένεια!!!

Αυτά τονίστηκαν, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας

κατά του Σακχαρώδους Διαβήτη από την πρόεδρο της Ελλη-

νικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, Αναπληρώτρια Καθηγή-

τρια  Μαργαρίτα Αναπλιώτου και τα μέλη της  Χαράλαμπο-

Βασιλόπουλο, Διευθυντή του Τμήματος Ενδοκρινολογίας,

Διαβήτη και Μεταβολισμού και υπεύθυνο του Διαβητολογικού

Κέντρου του Νοσ. Ευαγγελισμός, την Χριστίνα Κανακά-

Gantenbein, Επίκουρο Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινο-

λογίας του Παν/μιου Αθηνών, «Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία», την

Ευτυχία Κούκκου, Αν. Διευθύντρια της Ενδοκρινολογικής Κλι-

νικής του Νοσ. «Ελ. Βενιζέλου» και τον Κωνσταντίνο Τσίγκο

μέλος της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και Πρόεδρο της Εκ-

παιδευτικής Επιτροπής της.

Με βάση τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον Δια-

βήτη (IDF), 285 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πά-

σχουν από διαβήτη κι άλλα 344 εκατομμύρια είναι σε κίνδυ-

νο να αναπτύξουν το νόσημα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει

αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με την έκταση της

νόσου.

Αν δεν ληφθούν μέτρα για να αναστραφεί ο επιδημικός ρυθ-

μός εξάπλωσης εκτιμάται ότι το 2030, 435 εκατομμύρια άν-

θρωποι θα πάσχουν από διαβήτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Με τα σημερινά στοιχεία έχουμε:

Κάθε 10 δευτερόλεπτα 1 άνθρωπος πεθαίνει από αίτιο που

σχετίζεται με τον διαβήτη.

Κάθε 10 δευτερόλεπτα 2 άνθρωποι νοσούν από διαβήτη.

Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 7 εκατομμύρια καινούριοι διαβη-

τικοί.

Κάθε χρόνο συμβαίνουν 4 εκατομμύρια θάνατοι που σχετίζο-

νται με τον διαβήτη

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου

παγκοσμίως

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση καθοριστική σε κάθε περί-

πτωση είναι η ουσιαστική ενημέρωση, η οποία μπορεί να ανα-

στείλει την εμφάνιση, να βελτιώσει σημαντικά τη ρύθμιση του

διαβήτη, να προλάβει την εμφάνιση ή έστω την επιδείνωση

των επιπλοκών του και να αυξήσει τα χρόνια αλλά και την ποι-

ότητα της ζωής. 

«Δεν είναι τυχαίο, όπως τόνισε ο Χαρ. Βασιλόπουλος, πως  η

Διεθνής Ομοσπονδία για τον Διαβήτη αφιερώνει την Παγκό-

σμια Ημέρα κατά του Σακχαρώδους Διαβήτη για την τετραε-

τία 2009-2013 στην ανάγκη εκπαίδευσης και πρόληψης». Η

εκπαίδευση οδηγεί σε πρόληψη αν το μήνυμα φθάσει προς:

Tους ασθενείς, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αναλά-

βουν οι ίδιοι σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της νόσου τους.

Τους επαγγελματίες υγείας ώστε να παρέχουν την καλύτερη

δυνατή φροντίδα στους ασθενείς τους. 

Το κοινό για  συνειδητή αλλαγή του τρόπου ζωής με σκοπό

την πρόληψη και την πολιτεία για να υιοθετήσει σοβαρή και

μακρόχρονη πολιτική υγείας για  ενημέρωση, έγκαιρη διά-

γνωση, σωστή και εύκολη πρόσβαση σε θεραπεία και κοινω-

νική στήριξη των ασθενών.

Την οικογένεια, το σχολείο, τους κοινωνικούς φορείς, τα

ΜΜΕ ώστε οι δράσεις όλων να είναι συντονισμένες και αμοι-

βαία υποστηρικτικές. 

Ο διαβήτης δεν αφορά μόνο τους ασθενείς και το σύστημα

υγείας, αφορά όλη την κοινωνία και η ευθύνη για την αντιμε-

τώπισή του είναι συλλογική.

ΤΥΠΟΙ  ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ο σακχαρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπε-

δα σακχάρου στο αίμα, δεν είναι όμως μια ενιαία νόσος.

Οι κυριότεροι τύποι του είναι:

– Ο Διαβήτης τύπου 2 που είναι και ο συντριπτικά συχνότε-

ρος, και οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης με ταυ-

τόχρονα μειωμένη ανταπόκριση του οργανισμού στη δράση

της, λόγω άλλων παραγόντων, σπουδαιότεροι από τους οποί-

ους είναι η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης. Εμφανίζεται

συνήθως στην ενήλικο ζωή κι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

την κληρονομική προδιάθεση. 

Συμπτώματα όπως πολυουρία, έντονη δίψα, κόπωση, απώ-

λεια βάρους, αλλά και συχνές ουρολοιμώξεις, μυκητιάσεις,

μουδιάσματα στα άκρα είναι πιθανό να σηματοδοτούν την

ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη.

Σύμφωνα με τον Κων/νο Τσίγκο η μείωση του σωματικού βά-

ρους κατά 7-10% στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, η υιο-

θέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών – μικρά τακτικά γεύ-

ματα πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, ψάρια, πουλερικά, όσπρια

και ελαιόλαδο – καθώς και η αύξηση της φυσικής δραστη-

ριότητας μπορούν να καθυστερήσουν ή και να προλάβουν

την εκδήλωση του διαβήτη τύπου 2 ακόμα και στα άτομα με

αυξημένο κίνδυνο (παθολογική καμπύλη γλυκόζης).

«Ο Διαβήτης Τύπου 1 εμφανίζεται συνήθως σε νεότερη ηλι-

κία (νεογνά, παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες), και θα

ασχοληθούμε σε άλλο φύλλο μας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Σακχαρώδης διαβήτης: τέταρτη αιτία θανάτου!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.           

Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.           

Τηλέφωνο: 6936513341

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ από Πολωνία ζητάει εργασία σε σπίτι ως

οικιακή βοηθός ή καθαρισμό, Τηλ. 6986130000

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε σπίτι.

Τηλέφωνο 6998 335564

Αχλάδια δηλητήριο από

Τουρκία μέσω Ευρωπης

Αλλο ένα διατροφικό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε πριν λίγες

ημέρες, με τα αχλάδια που εισήχθησαν από Ευρωπαϊκή

Ενωση, αλλά είναι παραγωγής Τουρκίας!

Τα αχλάδια αυτά φέρουν ένα ιδιαίτερα τοξικό φάρμακο

λεγόμενο αμιτράζ, επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,

το οποίο βρέθηκε σε ποσότητες πολύ πάνω από το επι-

τρεπτό όριο.

Οι παρτίδες αυτές ήδη αποσύρονται. Δεν γνωρίζουμε αν

έχουν καταναλωθεί και στην Ελλάδα όμως, αν και λένε

ότι διαπιστώθηκε στη Γερμανία, τουλάχιστον μέχρι στιγ-

μής.

Για το θέμα έκανε ερώτηση στη Βουλή ο ευρωβουλευτής,

Νίκος Χουντής, επικαλούμενος τον  Κανονισμό 178/2002

«για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και την ασφάλεια των τρο-

φίμων»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από την Επίτροπο να

κατονομάσει τις χώρες της ΕΕ στις οποίες βρέθηκαν φορ-

τία αχλαδιών με το τοξικό αυτό φυτοφάρμακο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΥ &

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠ.: 310.000,000 (με ΦΠΑ 19%)

ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ.Δ.Κ ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ) ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΥ

ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ με ανοικτή διαδικα-

σία και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο

συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ 310.000,00 ευρώ.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00 π.μ. στα γραφεία της

ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Ατ-

τικής (Λεωφ. Σπάτων 65 Γέρακας).

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι δύο εργάσι-

μες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ εφό-

σον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ανεξαρτήτως Νομού και συγχρόνως να ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη

για έργα κατηγορίας Η-Μ ανεξαρτήτως Νομού. 

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

των 8 μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 5.182,20

ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς

την Κοινότητα ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμι-

ση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-

γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγ-

μένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

7. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν

χρόνο ισχύος μικρότερο των έξη μηνών και 30 ημερών, από την ημερο-

μηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Κοινότητας Πα-

λαιάς Φώκαιας της Νομαρχιακής Αυτ/σης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Λεωφ. Σουνίου και Αγίου Γεωργίου Πα-

λαιά Φώκαια τηλ. 2291038809).

Παλαιά Φώκαια 10/11/2009

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
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Στην περιοχή της Αγίας Άννας στη Λιβα-

δειά, διεξήχθη ο προτελευταίος γύρος του

πανελληνίου πρωταθλήματος αναβάσεων.

Περισσότεροι από 50 οδηγοί, έδωσαν το

παρών χαρίζοντας πολύ θέαμα στους θεα-

τές που βρέθηκαν στη συναρπαστική ειδική

διαδρομή του αγώνα. 

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κινήθηκε σε συντη-

ρητικό ρυθμό κερδίζοντας τη δεύτερη θέ-

ση, που όμως ήταν αρκετή για να κατακτή-

σει τον φετινό τίτλο στην κατηγορία Ε.

Παρ’ όλα αυτά, τα περάσματα που πραγμα-

τοποίησε με το Ford Escort WRC ήταν

εντυπωσιακά ξεσηκώνοντας τους θεατές. 

“Αυτό που ήθελα το πέτυχα και σίγουρα η
κατάκτηση του τίτλου δικαιώνει τις φετινές
μας προσπάθειες. Θα τρέξω στη Ριτσώνα

και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσω την προ-
ετοιμασία για το 2010”, δήλωσε ο Μάριος

Ηλιόπουλος.

Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 6 Δε-

κεμβρίου με την ανάβαση της Ριτσώνας,

στην οποία αναμένεται να τρέξουν οι κα-

λύτεροι οδηγοί της Ελλάδας, μεταξύ αυ-

τών και ο πρωταθλητής, Μάριος Ηλιόπου-

λος. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (κατηγορία Ε)

Θέση Οδηγός Βαθμοί

1. Ηλιόπουλος 111

2. Βασιλειάδης 87

3. Λ. Κύρκος 80

4. Αρβανιτάκης 73

5. Παπαδόπουλος 72

Το 1st Adidas Kick Boxing Championship ολοκληρώνεται με την 5η

Αγωνιστική στις 20 Δεκεμβρίου 2009. 

Η 4η αγωνιστική έληξε βάζοντας την 1η θέση την Μαχητική Λέ-

σχη Γαλατσίου με 300 βαθμούς, ενώ στο πρωτάθλημα συμμετέ-

χει και ο Α.Σ. Καλυβίων με όχι τόσο καλά αποτελέσματα όμως.

Οι Τελικοί του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γή-

πεδο Μπάσκετ στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι, όπου η συμμετοχή

των αθλητών και η προσέλευση του κοινού αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προη-

γούμενο, καθώς θα αναδειχθεί ο  Πρωταθλητής της χρονιάς. 

Ο διοργανωτής Γυμναστικός Σύλλογος Γαλατσίου «Fight Club» και ο χορηγός

εγγυώνται την διεξαγωγή αγώνων kick boxing υψηλού επιπέδου, με την συμμε-

τοχή όλων των ελληνικών συλλόγων και 250 αθλητών όλων των ηλικιών.

Η τελική φάση του τουρνουά  θα διεξαχθεί σε 1 ημέρα, την Κυριακή 20 Δεκεμ-

βρίου 2009 από τις 10.00 έως τις 19.00. Από τις 19.00 και με την ολοκλήρωση

του αγωνιστικού μέρους της διοργάνωσης θα ακολουθήσει θεαματική εκδήλωση

με αγώνες Κ1, Πυγμαχίας και Μ.Μ.Α  μεταξύ επίλεκτων αθλητών. Η ημέρα θα

κλείσει με την τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές του Πρωταθλήμα-

τος. 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-2915489 ή στο facebook group “fight club

central gym”.

Το τμήμα τέννις του Ανα-

γυρούντα κερδίζει συνε-

χώς “πόντους” σε επιτυ-

χίες και αναγνωρισιμότη-

τα.

Μια σειρά επιτυχίες, το

επιβεβαιώνουν.

Τρεις πρωτιές (δύο στις

γυναίκες και μία στους άν-

δρες) πέτυχε το τμήμα του

τέννις στο πανελλήνιο

πρωτάθλημα ανδρών - γυ-

ναικών του Σεπτεμβρίου.

Διακρίσεις στα juniors,

όπου κατέκτησαν πολλές

πρώτες θέσεις και στα πα-

νελλαδικά αλλά και στα

ενωσιακά πρωταθλήματα,

όπως οι αδελφές Μπό-

τσα, Χριστοφή, Θεοδώ-

ρου, Χριστοπούλου.

Πέτυχαν - σε συλλογικό

επίπεδο - να διατηρήσουν

και τις δύο ομάδες στην

πρώτη κατηγορία, και αυ-

τή των ανδρών στην πρώ-

τη τετράδα, κάτι που είχε

να συμβεί χρόνια, κάτω

από το άγρυπνο μάτι των

προπονητών Στ. Μιχαλό-

πουλου και Στέλιου Μπι-

κάκη.

Ο Σύλλογος επενδύει με

μεράκι και όραμα για να

δει το τέννις της περιο-

χής ακόμη ψηλότερα. Και

πράγματι αποδίδει καρ-

πούς η προσπάθεια.

Παράδειγμα η αθλήτρια Ε.

Γεωργάτου που ανακηρύ-

χθηκε παίκτρια του μήνα

από την παγκόσμια ομο-

σπονδία τέννις!

Ακόμη ο Σύλλογος δέχθη-

κε τιμητική προσφορά από

την οργανωτική επιτροπή

της Ολυμπιακής λαμπαδη-

δρομίας, για τους χειμερι-

νούς Ολυμπιακούς Αγώνες

στο Βανκούβερ, όπου ο

πρόεδρος Ν. Χαβιαρόπου-

λος θα συμμετάσχει σ’ αυ-

τήν μεταφέροντας τη φλό-

γα από το Σύνταγμα μέχρι

το Προεδρικό Μέγαρο.

Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για απόσυρση & ανακύκλωση

Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Επιτυχίες στο τμήμα τέννις

Πρωταθλητής αναβάσεων 

στην Αγία Άννα ο Ηλιόπουλος

Το Ford Escort WRC του πρωταθλητή Μάριου Ηλιόπουλου

1st Adidas Kick Boxing

Championship
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Για πρώτη φορά, στα τελευταία χρόνια, δύο αθλήτριες

και ένας αθλητής του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, προκρίνονται στην

τελική φάση του Πανελλήνιου ατομικού πρωταθλήμα-

τος Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.

Ο αθλητής του Συλλόγου Σταθουλόπουλος Δημ. Κέρ-

δισε 3-0 τον Γ. Τσακίρη, επίσης με 3-0

τον Μ Κύκνα και στον τελευταίο και

καθοριστικό αγώνα για την πρόκρι-

ση επικράτησε του Κ. Κανναβού με

3-2 ύστερα από ένα συναρπαστικό

αγώνα.

Το πρώτο «σετ» το έχασε ο

αθλητής του ΑΡΗ με 13-11, το δεύτερο το κέρδισε με

11-1, το τρίτο το έχασε με 11-2 και κέρδισε το τέταρτο

με 11-9 και το πέμπτο με 11-6.

Η Εμίρη Φίλια κέρδισε άνευ αγώνα την Μ. Γιαννακο-

πούλου και επικράτησε εύκολα επί της Χ. Κατωπόδη

κερδίζοντας με 3-0 (11-6, 11-9, 11-5) περνώντας και

αυτή στην τελική φάση.

Η Χαρά Νίνου που παρουσίασε τον πραγματικό της

εαυτό σ’ αυτούς τους αγώνες, προκρίθηκε επίσης στην

τελική φάση κερδίζοντας με 3-0 την Λ. Στούπα (11-9,

11-9, 11-7) και 3-2 την

Μ. Ανδριανού σε έναν

αγώνα που καρδιοχτύ-

πησε όλους τους φιλά-

θλους του ΑΡΗ. Η Νίνου

κέρδισε τα πρώτα δύο

«σετ» με 11-9, 11-6,

έχασε τα δύο επόμενα

με 11-2 και 11-8 αλλά

κατάφερε να κερδίσει το

τελευταίο με 11-9.

Η Στραϊτούρη Ελένη

έχοντας δύσκολη κλή-

ρωση πέρασε στον

πρώτο αγώνα της κερ-

δίζοντας με 3-2, αλλά

στη συνέχεια έχασε με

3-0 από την Μ. Μαριόλη που ήταν ένα από τα φαβορί

του πρωταθλήματος.

Στο διπλά και μικτά αγωνίσματα δεν μπόρεσαν να πε-

ράσουν στην τελική φάση κανένα από τα δηλωθέντα

ζευγάρια του ΑΡΗ. 

Παρά τη πρωινή

βροχή, ο 9ος

αγώνας της Ιππι-

κής Δεξιοτε-

χνίας στον Ιπ-

πικό Όμιλο Βα-

ρυμπόμπης

πραγματοποιήθηκε κανονικά με καθυ-

στέρηση δύο ωρών μόνο λόγω της

βροχής και ολοκληρώθηκαν μετά τις

18.00 το απόγευμα. 

Τέσσερις αμαζόνες ξεχώρισαν στα

συνολικά 16 αγωνίσματα του διημέ-

ρου κάνοντας τις περισσότερες νίκες.

Στην χαμηλά αγωνίσματα της Κατη-

γορίας Ενηλίκων, η Lulu Purulis, που

ήταν πρώτη σε τρία αγωνίσματα, το

Seniors Individual, το Seniors Team και

το Β6, στην Κατηγορία Εφήβων η

Κέλλη Σκλαβούνου, που ήταν νική-

τρια σε δύο αγωνίσματα,  το Juniors

Individual και το Juniors Team, στην

Κατηγορία Παίδων η Ηλέκτρα Σταυ-

ρογιάννη με δύο νίκες στα αγωνίσμα-

τα, Children Preliminary και Children

Team και η Νατάσσα Φούκη επίσης με

δύο νίκες στα αγωνίσματα Advanced

και Seniors Team. 

Επόμενος αγώνας της ιππικής δεξιο-

τεχνίας είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες

από 27 έως και 29 Νοεμβρίου, που θα

αναδείξουν και τους Πολυνίκες της

χρονιάς. 

Τα αποτελέσματα των 9ων αγώνων

Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι τα εξής: 

Αγώνισμα Αρχαρίων  

1. Γ. Βαβανού, 2. Β. Βολταίρου, 3. Φ.

Ξανθοπούλου

Αγώνισμα Ενηλίκων Seniors Individual

1. L. Purulis 

2. Δ. Παπαγεωργίου

Αγώνισμα  Ενηλίκων Seniors Preliminary

1. Ε. Στίκα, 2. Ε. Μυράτ, 3. Ε. Μυράτ

Αγώνισμα Seniors Team 

1.L. Purulis, 2.Δ. Παπαγεωργίου, 3. Ε. Μυράτ

Αγώνισμα Παίδων Children Preliminary

1. Α. Ταχιάτη, 2. Φ. Σταφυλοπάτη, 3. Φ.

Γεωργίτσου 

Αγώνισμα Παίδων Children Individual –

συμμετοχές 8

1. Η. Σταυρογιάννη, 2. Α. Γουλανδρή, 3.

Η. Σταυρογιάννη

Αγώνισμα Childrens Team – συμμετοχές 9

1. Η. Σταυρογιάννη, 2. Η. Σταυρογιάννη,

3. Α. Γουλανδρή

Αγώνισμα Β6 – συμμετοχές 6

1. L. Purulis, 2. Χ. Φλεβοτόμου, 3. Δ.

Μασσάρου

Αγώνισμα Advanced – συμμετοχές 5

1. Ν. Φούκη, 2. Α. Βρετού, 3. L. Purulis

Αγώνισμα  Γ4 Seniors Team

1. Ν. Φούκη, 2. Λ. Τσαγκάρη 

Αγώνισμα Juniors Individual – συμμετοχές 3

1. Α. Σκλαβούνου, 2. ΑΜ. Παπαγιαννά-

κου, 3. Α. Βερούτη

Αγώνισμα  Juniors Team – συμμετοχές 4

1. Α. Σκλαβούνου, 2. Σ. Αφένδρα, 3. Α. Βερούτη

Αγώνισμα Prix St George – συμμετοχές 3

1. Χ. Πουλή, 2. Κ. Λω, 3. Λ. Τσαγκάρη

Αγώνισμα Inter I – συμμετοχές 2

1.Χ. Πουλή

2. Λ. Τσαγκάρη

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί, 06-11-2009

Α.Π. 20032

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι με την υπ’ αριθμ. 301/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ στο Ο.Τ. 32 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-

ΜΕΝΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ Ο.Τ. ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-

ΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί, 09-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

20090

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι με την υπ’ αριθμ. 294/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗ-

ΘΗΚΑΝ οι υπ’ αριθμ. 315/2007 και 180/2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΓΚΡΙ-

ΘΕΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

(ΟΔΟΙ: ΗΦΑΙΣΤΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΑ – ΕΥΚΛΕΙΔΗ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Συνεχίζονται οι επιτυχίες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

στο πινγκ - πονγκ

Η αθλήτρια Χαρά Νίνου που προ-
κρίθηκε στην τελική φάση του Πα-
νελλήνιου πρωταθλήματος

οΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

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

Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166 73

Πληροφορίες: κα. Ζ.Δράμη

Τηλέφωνα: 213-2020049, E-mail: zdrami@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ2, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»…3, με προϋπολογισμό…1.500.000,00 €

ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγο-

ρία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 115.191,00 (με δαπάνη εργα-

σιών, χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με

προϋπολογισμό 460.550,00 γ) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ, με προϋπολογισμό

81.524,00…4, δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ, με προϋπολογισμό 214.217,90…5

ε) κατηγορία…Η/Μ, με προϋπολογισμό 27.313,98…6.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της υπηρεσίας… (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα αντί του ποσού 150

ευρώ7, από 16-11-09 μέχρι την Πέμπτη 26/11/2009 και ώρες (9:00 –

13:00π.μ.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2020056, Fax επικοινωνίας: 213-

2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωή Δράμη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1-12-2009, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους πο-

σοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.β του Ν.3669/20088.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.9, που καλύπτουν

τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις τάξης 2η, 3η, 4η (εντός

νομού) του Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τάξεις Α2, 1η, 2η, 3η,

(εντός νόμου), στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ10,  β) αλλοδαποί διαγωνιζό-

μενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-

λέσει έργα  παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενηο11.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 24.393,35 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι …6 μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

2007 – 2013 μέσω Π.Δ.Ε. για το 1.000.000,00 και από ΣΑΤΑ το ποσό των

500.000,00 ευρώ…12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί13.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή14.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

1. Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνι-

σμούς έργων με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας

2004/18. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού εφαρμόζεται το υπόδειγμα του

σχετικού παραρτήματος της οδηγίας.

2. Αναφέρεται ο τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως προκύπτει από

το άρθρο 1 της Διακήρυξης: π.χ. Η Δ/νση …… του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, ή η

ΔΤΥ της Ν.Α.…… ή η ΤΥΔΚ του Νομού …… για λογαριασμό του Δήμου…… κλπ.

3. Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

4. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι

δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων. 

5. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι

δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερομένους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

6. Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι

δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

7. Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

8. Π.χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/85 ή με επιμέρους πο-

σοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/85 κ.ο.κ.

9. ή κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έρ-

γου το επιτρέπει.

10. Αναγράφονται οι τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία που γίνονται δεκτές. 

11. Εφόσον στη διακήρυξη ζητείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα αναφέρεται, κατά την

παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 3316/05, τη θέση του σχετικού κριτηρίου τεχνικής ικανό-

τητας.

12. Αναγράφεται η πηγή της χρηματοδότησης.

13. Διαγράφεται το μη ισχύον. 

14. … η αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή. 

Κανονικά διεξήχθη η Ιππική Δεξιοτεχνία 

παρά τη βροχή

Ιππικά Νέα



24 ΣΕΛΙΔΑ - 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ
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Αν ακολουθούσαμε τις συμβουλές του θείου

μας του Πλάτωνα και του μαθητή του Αρι-

στοτέλη τα κριτήρια επιλογής πολιτικού άρ-

χοντα θα ήταν εντελώς διαφορετικά: 

Πρώτο μας μέλημα θα ήταν να ανιχνεύσουμε

το βαθμό προθυμίας να αναλάβει την εξουσία

ο κάθε ενδιαφερόμενος. Κατάλληλος είναι

εκείνος (σύμφωνα με τη σκέψη του Πλάτω-

να), ο λιγότερο πρόθυμος, ο απρόθυμος.

Σύμφωνα με τη σκέψη του Αριστοτέλη θα

έπρεπε να ανιχνεύσουμε το βαθμό γνώσης

του περίγυρού του και το βαθμό κατάκτησης

της γνώσης του εαυτού του.

Ο Πλάτωνας ακόμη γράφει (δια στόματος Σω-

κράτη): «Η ανθρώπινη αρετή διαφθείρεται, όταν

και όπου υπάρχει η βεβαιότητα της ασυλίας…»

Εξοντώθηκε και τελικά λυτρώθηκε από το δρά-

μα του, ο προς αντικατάσταση αρχηγός, ο πολ-

λά υποσχόμενος, ο οποίος λησμόνησε το χά-

ρισμα της πολιτικής αρετής που είναι η εξου-

σία ως υπηρεσία του ενός προς όλους. Εξου-

σία η οποία (σύμφωνα με τον Λοκ) είναι η εκ-

χώρηση ενός συνόλου συλλογικών προνομίων,

από το λαό στον άρχοντα, με αντίτιμο αυτός

να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Στην αρχαιοελληνική σκέψη, γενικά, η εξου-

σία δεν είναι παρά ένας άθλος ανιδιοτέλειας.

Ο πολιτικός άρχοντας είναι ένας δημιουργός

(Δήμος – έργον). Ενας εργάτης του οποίου

το έργο θα απολαύσουν όλοι.

Το ήθος δεν βρίσκεται μέσα στα λόγια που

λέει κάποιος ούτε στο τι πιστεύει. Είναι στο

τι πράττει!...

Διότι, οι πράξεις του που διαμορφώνουν το

ήθος, δεν πρέπει να υπαγορεύονται από ευκαι-

ριακές επιβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες,

αλλά από τις αρετές του και το παιδευτικό

υπόβαθρο του άρχοντα, ως πολιτική τέχνη.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα θέλω

να υπογραμμίσω ότι στη διαμόρφωση αυτού

του αποκρουστικού προσώπου της εξουσίας,

μερίδα ευθύνης ίσως έχουμε όλοι μας, με τις

ανοχές και ενοχές μας, με τις παραλήψεις

και τα κριτήρια επιλογών μας.

Και, στο βαθμό που μου επιτρέπεται να «πά-

ρω θέση», να πω ότι διακρίνω στο βάθος του

τούνελ ένα φωτάκι, που φωτίζει το ένα από

τα δύο πρόσωπα των υποψηφίων αρχηγών

της παράταξης που αποδοκιμάστηκε (δίκαια)

απογοητεύοντας τα μάλα τον ελληνικό λαό.

Γνωρίζω από παλιά τον άνδρα. Γνωρίζω ότι

έχει παιδεία, είναι ικανός, έχει γνώση και

αρετή.

Γνωρίζω επίσης ότι η εξουσία έχει πάντα πο-

λύ καλά ακονισμένα τα δόντια της. Θα δείξει.

Ματθαίος Κολυδάς (Μαθιός)

Η επιλογή νέου αρχηγού και 

οι εραστές της εξουσίας
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Επιτρο-

πής Παιδείας, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με την

Υφυπουργό Παιδείας και βουλευτή της Περιφέρειας Εύη Χριστοφιλοπούλου, για το

γνωστό θέμα του ακινήτου για την ανέγερση του 3ου Γυ-

μνασίου – Λυκείου Βούλας.

Η Υφυπουργός, μετά από ιδιαίτερα γόνιμη συζήτηση και

σε κλίμα κατανόησης και συνεργασίας δεσμεύθηκε, μετά

από τις σχετικές ενέργειές της, να δώσει την τελική απά-

ντηση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η εκπαιδευτική Κοινότητα και η κοινωνία της Βούλας βρί-

σκονται σε αναμονή της τελικής απάντησης, για να μη

χαθεί, το τελευταίο ακίνητο που θα μπορούσε να στεγά-

σει το σχολείο.

Η Υφυπουργός γνωρίζει τα θέματα της περιοχής πολύ καλά, αφού τα παρακολου-

θούσε από κοντά και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ευχάριστο.

Σε θετικό κλίμα συνάντηση Υφ. Παιδείας

Για το 3ο Γυμνάσιο Βούλας


