
Ατυχώς ή ευτυχώς δεν είμαι βουλευτής, ώστε να

μου δίνεται η δυνατότητα άμεσης πολιτικής πα-

ρέμβασης χωρίς κομματικές δεσμεύσεις στα κυ-

βερνητικά δρώμενα ή στις παραλείψεις. Αυτό,

οφείλω να το διευκρινίσω, επειδή το αντίθετο μάλ-

λον είναι ο κανόνας -  με την προϋπόθεση των ιδε-

ολογικών αρχών, βεβαίως και των προγραμματικών

διακηρύξεων, χωρίς σκοπιμότητες και προϋπολογι-

σμό πολιτικού κόστους.

Είμαι όμως, ενεργός πολίτης.

Επιπλέον έχω τη δυνατότητα

ακόμη, μέσα απ’ αυτήν εδώ τη

στήλη, κυρίως, και το λαϊκό κίνημα,

να διατυπώνω ευθαρσώς και τεκμη-

ριωμένα, τις θέσεις μου, πάνω στα

ζέοντα και καυτά θέματα.

Σκοπός αυτής της παρέμβασής μου

είναι αφενός να εκφράζω τους

συμπολίτες μου - που όπως καταδείχνουν οι συγ-

κινητικές εκδηλώσεις τους, κάθε εβδομάδα επιβε-

βαιώνεται - να τους στηρίζω ηθικά και να τους

οπλίζω με επιχειρήματα, που πιθανόν τους διαφεύ-

γουν και τέλος να κεντρίσω το ενδιαφέρον, να τα-

ρακουνήσω ή και να αφυπνίσω δια του Τύπου, κάθε

αρμόδιο και ιδιαίτερα τους βουλευτές και τα κόμ-

ματα, μεταφέροντάς τους τους προβληματισμούς

και τα επιτακτικά αιτήματα των πολιτών. Παίζουμε

δηλαδή ένα ρόλο αμφίδρομο μεταξύ πολιτών -

εξουσίας. Πόσο το πετυχαίνουμε αυτό, στο βαθμό

που το επιθυμούμε, είναι αμφίβολο, ή έστω, μη ικα-

νοποιητικό. Πού οφείλεται αυτό;

― Στην περιορισμένη βαρύτητα, λόγω εμβέλειας,

του “μέσου” μας. Δεν είμαστε τηλεοπτικό κανάλι, δεν

είμαστε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής εμβέ-

λειας.  (Καλύπτουμε  το Νότιο          Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

τρίγωνο της Αττικής, μας διαβάζουν είκοσι χιλιάδες του-

λάχιστον άνθρωποι και μας επισκέπτονται στην ηλεκτρο-

νική μας έκδοση (internet), μηνιαίως, 60 χιλιάδες κυρίως

νέοι και μεσήλικες (στοιχεία google).  Εχουμε το κύρος και

την υπευθυνότητα 17 ετών). 

― Ο κύριος λόγος όμως που δεν μας “ακούν” είναι ότι οι

“αρμόδιοι” και οι πολιτικοί ΔΕΝ διαβάζουν ή το κάνουν

ανεπαρκώς. Δεν λειτουργούν οργανωμένα ή τα εντεταλ-

μένα όργανά τους δεν έχουν την επάρκεια εκτίμησης των

δεδομένων ή κρίνουν με άλλα κριτήρια. Αρκετές φορές

πάντως οι παρεμβάσεις μας έχουν τελεσφορήσει.

Ανεπιτυχές μέχρι τώρα παράδειγμα, η επανειλημμένη και

τεκμηριωμένη πρότασή μας να έλθει προς συζήτηση στη

Βουλή  και την Ευρωβουλή  η “άκρως εμπιστευτική έκ-

θεση της Κομισιόν”, εκ 17 σελίδων, που  συζήτησε το

EcoFin στις 10 Φεβρουαρίου 2009, σύμφωνα με την οποία

τα “τοξικά” περιουσιακά στοιχεία των Ευρωπαϊκών Τρα-

πεζών ανέρχονται σε 18,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά

τα κερδοσκοπικά παιχνίδια πληρώνουμε τώρα.

Κλείνω την αναγκαία μακρά εισαγωγή, για να επανέλθω

σε μια πρόταση δημόσια, κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, που

προσδοκά βάσιμα ν’ αναλάβει το βάρος της διακυβέρνη-

σης της χώρας και προς τις άλλες αντιμνημονιακές δυ-

νάμεις, και συγκεκριμένα τους “Ανεξάρτητους Ελληνες”,

το ΚΚΕ κλπ.

Ξεκάθαρη δήλωση για το χαράτσι ΤΩΡΑ

Το “χαράτσι” - το ΕΕΤΗΔΕ, η ασύνδετη προς τη φοροδο-

τική δυνατότητα, φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

-είναι παράνομο, αντισυνταγματικό, άδικο.

Το Ανώτατο δικαστήριο (ΣτΕ) έκρινε σε ολομέλεια και

πλειοψηφία με την 1972/2012 απόφασή του, με ερμη-

νείες “τραβηγμένες απ’ τα μαλλιά” το ΕΕΤΗΔΕ - το χα-

ράτσι - ως συνταγματικά νόμιμο, γιατί ήταν προσωρινό,

για τα έτη 2011 και 2012 και επειδή, κατά την κρίση των

δικαστών, δεν ήταν δημευτικό (παρά τις αυτοκτονίες, τις

δυστυχίες και τους επικείμενους εκπλειστηριασμούς).

Με την παράταση και μονιμοποίηση της επαχθούς φορο-

λογίας της ακίνητης περιουσίας αδιακρίτως και ασχέτως

προς τη φοροδοτική δυνατότητα των φορολογουμένων,

καταπίπτει το αιτιολογικό. Καταπίπτει η δικαιολογητική

απόφαση του ΣτΕ. Και οπωσδήποτε χωρίς να λάβει υπό-

ψιν του, συν τοις άλλοις, την ιδιαιτερότητα της πρώτης

ιδιοκατοίκητης κατοικίας.

Τί πρέπει, λοιπόν, να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τ’

άλλα κόμματα που είναι αντίθετα στο χαράτσι

Από τώρα, να δηλώσουν ξεκάθαρα, χωρίς αοριστίες και μι-

σόλογα, πως όταν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας,

θα καταργήσουν ΑΜΕΣΑ τον άδικο και επαχθή αυτόν

φόρο. Η οποιαδήποτε δε φορολόγηση της ακίνητης περι-

ουσίας θα συνδεθεί με τη φοροδοτική δύναμη των Ελλή-

νων, σύμφωνα με το άρθρο 4 §5 του Συντάγματος.

― Η ιδιοκατοίκητη κατοικία είναι αφορολόγητη

Να δηλώσουν, από τώρα, ότι μόλις αναλάβουν τη διακυ-

βέρνηση της χώρας, θα διαγράψουν την οφειλή του ΕΕ-

ΤΗΔΕ και των συνωνύμων του, που ΔΕΝ πληρώθηκε.

(Είναι σημαντικό αυτό, για την έκφραση της λαϊκής εμπι-

στοσύνης, την ελπίδα, την τόνωση της αγωνιστικής διά-

θεσης και την αξιοπιστία των θέσεων της Αντιπολίτευσης.

Σε όσους, βεβαίως, το κατέβαλαν, το κράτος θα τους πει

ένα μεγάλο “ευχαριστώ”  για την ενίσχυση που έσπευσαν

να προσφέρουν, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είχαν τη

φοροδοτική ικανότητα να το πράξουν και τη μειωμένη αν-

τίσταση ως πολίτες να το αρνηθούν. Ποσά που καταβάλ-

λονται από φόβο ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Αναλόγως, βεβαίως, πρέπει να δηλώσει από τώρα και να

πράξει, όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση, ότι θα ρυθμίσει

τα οικιστικά δάνεια προς τις τράπεζες, συνδέοντας την

αποπληρωμή με το εισόδημα και με τη σύγκρισή του σε

σχέση με το εισόδημα που είχε προ του 2010, ή τη στιγμή

που συνήφθη το δάνειο.

Συγκεκριμένα πράγματα και ξεκάθαρα, από τώρα.

Επιπλέον, πρέπει από τώρα, να ενταθεί ο αγώνας εντός

και εκτός Βουλής και με ισχυρή, οργανωμένη και τεκμη-

ριωμένη νομική στήριξη, στο πλευρό του λαού, των κι-

νημάτων και των συλλογικοτήτων που αγωνίζονται προς

την ίδια κατεύθυνση.

Υ.Γ.: Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ τον πρόεδρο

του ΣΥΡΙΖΑ και τον Μανώλη Γλέζο, καθώς και τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας, για την άκρως συμβολική συνάν-

τηση που είχαν, για τις γερμανικές υποχρεώσεις έναντι

της Ελλάδας (κατοχικό δάνειο, πολεμικές επανορθώσεις

κλπ.) την ίδια ώρα που ο Σόιμπλε συναντιόταν με τον Σα-

μαρά.

Οι Γερμανοί χρωστάνε και πρέπει να πληρώσουν.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ από την ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ TΩΡΑ

“Ορέστεια” στη Βάρη Σελ. 4

Πάρτυ στη θάλασσα Σελ. 5

Ο Δήμος Κρωπίας τιμά τον
Ηλία Παπαθεοδώρου Σελ. 6

Συρακούσες: Ο Αννίβας καταστρέφει

τον Σελινούντα γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Η Γερμανία πλουτίζει από την
κρίση Σελ. 8

Η ιστορία  επαναλαμβάνεται
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ενας χρόνος στον αυτοδιαχειριζό-
μενο χώρο του κάμπινγκ Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Η πώληση του νερού στο Ευρωκοι-
νοβούλιο Σελ. 12

Ενημερωτικές συναντήσεις της Ενω-
σης Γονέων Παλλήνης Σελ. 14

Διανομή προϊόντων στην Παλλήνη
Σελ. 15

Δωρεάν διανομή τροφίμων στο Σα-
ρωνικό Σελ. 16

Καθαρές οι θάλασσες στο Κο-
ρωπί Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δ. Σ. των 3Β συνεδριαζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, καλείται στην  29η/2013

Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου την 22α Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

19:00, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.  Επιλέγουμε:

6. Καθορισμός τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πε-

ζόδρομων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων

για τεχνικοοικοδομικές εργασίες και β) Καθορισμό προ-

στίμων για μη καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυ-

πτων χώρων.

7.  Ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχο-

λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

8. Oρισμός μελών από εκπροσώπους παραγωγικών τά-

ξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βάρης-

Βούλας- Βουλιαγμένης.

10. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου “Γενικής διάταξης δια-

μόρφωσης παραλίας Μεγάλου Καβουρίου”.

11. Παράταση έργου “Διάφορες κατασκευές και αναπλά-

σεις στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου”.

Ολα τα θέματα στο www.ebdomi.com-προσεχή γεγονότα

Σύνθημα του δρόμου...
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Τα κτίσματα του Ορφανοτροφείου στην υπαγωγή του Ν. 4014/11

Ο χώρος περιφράσσεται και αποκλείεται
Τί γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης; 

Εχουμε ασχοληθεί ξανά με το θέμα όταν είδαμε αριθμούς αδείας σε κάποια παλιά

κτίσματα (χαλάσματα), και μας ενημέρωσε η Πολεοδομία ότι έχει δώσει άδεια απο-

κατάστασης.

Τώρα όμως έχουμε δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από την περιοχή ότι ο περιβάλλον

χώρος αποκλείεται με μπετόν και συρματόπλεγμα (φωτογραφία).

Τί θα γίνουν αυτοί οι οικίσκοι, γιατί αποκλείεται η πρόσβαση στο χώρο. Είναι ερωτή-

ματα που ζητούν απάντηση. Σημειωτέον ότι ο τ. Δήμος Βουλιαγμένης έχει πάρει ομό-

φωνη απόφαση, το 2007, ότι ο χώρος του Ορφανοτροφείου είναι κοινόχρηστος.

Στο “Διαύγεια” πάντως έχει αναρτηθεί “Εγκριση δόμησης” όπως φαίνεται στο σκανα-

ρισμένο φωτοαντίγραφο για «Επισκευή των οικίσκων 101, 102, 103, 104 (εκκλησια-

στικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και χρήσης

μετά την υπαγωγή τους στο Ν. 4014/11) με κύριον του έργου τον Βλ. Σταθοκωστό-

πουλο.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε ο Νόμος 4014/11 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρους που

έχουν αρχαία, αγιαλούς και άλλα.

Στο χώρο υπάρχουν αρχαία και τα έχουμε αναδείξει και μετά από υπόδειξη του ιστο-

ρικού, Χρήστου Διονυσόπουλου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β στις 11/6, ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του ιστορικού Χρ.

Διονυσόπουλου να πιεσθεί το ΥΠΠΟ για να υπογράψει την Υπουργική απόφαση που

απαιτείται από τη νομοθεσία, για να τεθεί σε ισχύ η θετική απόφαση του ΚΑΣ για χα-

ρακτηρισμό του Λαιμού και του Καβουρίου ως αρχαιολογικοί χώροι. 

Kάτι δεν πάει καλά λοιπόν στην υπόθεση.

Τις επιχορηγήσεις του ΚΔΑΠ ψήφισε το

Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνε-

δρίαση την Πέμπτη 18/7.

Ηταν η τελευταία ημέρα και αν δεν ψη-

φίζονταν θα χανόταν η επιχορήγηση και

δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το

ΚΔΑΠ. Γι’ αυτό ο Δ. Βαμβασάκης τους

επέρριψε ευθύνη γιατί ενώ η πρόσκληση

είχε ανέβει στο διαδίκτυο από τις 17 Ιου-

νίου το έφεραν στο ...παρά πέντε.

«Γιατί δεν έχετε κάνει τα χαρτιά ένα
χρόνο τώρα για να μην έχουμε αυτό το
πρόβλημα και μας εγκαλείτε σήμερα ότι
εμείς φταίμε που δεν συνεδριάσαμε;»
επεσήμανε ο Δ. Βαμβασάκης όπως και οι

άλλοι σύμβουλοι (ο Π. Καπετανέας, ο Δ.

Δαβάκης)

Επίσης ψήφισαν “με το μαχαίρι στο

λαιμό”, όπως είπαν πολλοί σύμβουλοι

την προμήθεια καυσίμων με πρόχειρο

διαγωνισμό, αφού ο διεθνής διαγωνι-

σμός που τους επιβάλλει να γίνει ο

“Καλλικράτης” δεν έχει ακόμη ολοκλη-

ρωθεί στη διαδικασία. 

Είναι αλήθεια ότι έχει χρονοβόρα διαδι-

κασία και αν κάτι σκαλώσει πάει πίσω

από την αρχή... 6 με 7 μήνες χρειάζεται

καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων.

Αλλά και πέρυσι τον Αύγουστο τα ίδια

λέγανε, όταν ως πρόεδρος η Γ. Μαρτί-

νου καλούσε το σώμα να ψηφίσουν για

να μη μείνει ο Δήμος χωρίς καύσιμα,

κάτι που επεσήμανε ο Π. Καπετανέας.

Τη Δευτέρα 22/7 στις 7 συνεδριάζει με

13 θέματα 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 3Β



4 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Οpen air festival  

NEW LONG FEST 2013
(Μουσικά Κύματα)

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες και ο Δήμος Μαραθώνα πα-

ρουσιάζουν για 9η συνεχή χρονιά, τo Σάββατο 20 και την

Κυριακή 21 Ιουλίου, το open air festival NEW LONG FEST

2013 (Μουσικά Κύματα) στο Πολιτιστικό και αθλητικό

πάρκο Νέας Μάκρης - πρώην αμερικάνικη βάση Λ. Μαρα-

θώνος 196. Ένα festival του οποίου η φήμη χρόνο με το

χρόνο μεγαλώνει και έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας θε-

σμός που στηρίζεται από τους φίλους του σκληρού ήχου

και όχι μόνο. 

Φέτος στα Μουσικά κύματα θα εμφανιστούν 17 από τις

πιο ενεργές μπάντες της εγχώριας underground

rock/metal σκηνής και οι MOOD FOR

ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΥΡΑ, ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, MERCHANDISE 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17: 00   ΕΙΣΟΔΟΣ: 2 EΥΡΩ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. Τηλέφωνο: 22940 98500

Email: apopeires@apopeires.gr  -  Web: http://www.apopeires.gr/

Τηλ: 2294098500

"Φωνάζει ο
κλέφτης"
του Δημ. Ψαθά

Το Σάββατο 20 και την

Κυριακή 21/7 στις 9 μ.μ.

η θεατρική παράσταση -

σατιρική κωμωδία "Φω-

νάζει ο κλέφτης" του

Δημήτρη Ψαθά από τη

θεατρική πορεία "ΑΝΟΙ-

ΧΤΑ ΠΑΝΙΑ" σε σκηνο-

θεσία Γιώργου

Πετρινόλη, θα πραγμα-

τοποιηθεί στο Αμφιθέα-

τρο του Δημαρχείου

Σαρωνικού στα Καλύ-

βια.

Επίσης θα δοθεί παρά-

σταση και στη Σαρω-

νίδα την Τετάρτη 24/7

στις 9 μ.μ. στην κεν-

τρική πλατεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7

LUCKY FUNERAL

AGNES VEIN

UNIVERSE 217

ACID DEATH

SHOW YOUR FACE

LUNATIC MEDLAR

THE VOLDERA CULT

3FOLD PAIN

AFTER MIDNIGHT 

SHOW ACOUSTIC 

PUNK-ROCK/PUB-FOLK:

XENOFON RAZIS

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7

SARABANTE

EXARSIS

WRECKAGE

BIOCANCER

INSANE COURT

DISOLVO ANIMUS

DREAMLONGDEAD

ALL VOWS COLLAPSE

MOOD FOR

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ

Ρεματιάς 2013 οργανώνον-

ται μια σειρά εκδηλώσεων

στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρε-

ματιάς > Χαλάνδρι - Ψυχικό

Διεύθυνση: Πεζόδρομος

Προφήτου Ηλία, Τηλέφωνο:

2106897459. Κάποιες με

δωρεάν είσοδο, κάποιες με

μικρό εισιτήριο.

«ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΒΙΡΤΖΙ-

ΝΙΑ ΓΟΥΛΦ

22 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ.

Έξι διαφορετικές ιστορίες
συνθέτουν μία ενιαία. Σκη-
νοθεσία Αγγελίτα Τσούγ-

κου. Με τους: Σάννυ Χατζη-
αργύρη, Αντιγόνη Δρακου-
λάκη, κ.α. 
Είσοδος ελεύθερη.

"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

23 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ.    

Σε συνεργασία με το

ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ε. Αγρινίου - Κα-

λαμάτας

Στην Τροία, σύμφωνα με
την εκδοχή αυτή του Ευρι-
πίδη, πήγε το αιθέρινο εί-
δωλο της και η ίδια η Ελένη
αμόλυντη, αθώα και άσπιλη
περιμένει τον άντρα της
στην Αίγυπτο, πιστή στο
γάμο της. Κι έτσι ο Τρωικός
Πόλεμος έγινε για ένα
«πουκάμισο αδειανό»…

Συντελεστές:

Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κα-

λαμάτας - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρι-

νίου

Μετάφραση: Δημήτρης Δη-

μητριάδης, Σκηνοθεσία : Βα-

σίλης Νικολαΐδης

Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκος

Σαριδάκης, Μουσική: Νίκος

Ξανθούλης

Χορογραφία: Αγγελική

Στελλάτου, Φωτισμοί: Ελευ-

θερία Ντεκώ,

Οργάνωση Παραγωγής: LP

ART

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Πέμυ Ζούνη, Αντώνης Καφε-

τζόπουλος, Νίκος Αρβανίτης,

Αντώνης Καρυστινός, Νίκη

Παλληκαράκη, Γιάννης Κοτσα-

ρίνης, Γιώργος Τσαπόγας, Ευ-

γενία Μαραγκού, Εύα

Κάρτσακλα.

Χορός:

Νίκη Παλληκαράκη, Ευγενία

Μαραγκού, Σωτηρία Ρουβολή,

Ηλέκτρα Καρτάνου, Κατερίνα

Φωτιάδη, Εύα Κάρτσακλα,

Μαρία Τζάνη, Νίκη Αναστασίου,

Εύη Γιαννακοπούλου.

Εισιτήρια 15€, 12€ (Φοιτη-

τικό – Μαθητικό), 10€

(Ανέργων)

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), στα πλαίσια των κα-

λοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, για το Καλοκαίρι

2013, οργανώνουν ένα μοναδικό συναυλιακό διήμερο, 20

– 21 Ιουλίου, με αγαπημένους καλλιτέχνες του κοινού.

Το Σάββατο 20 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ., στην πλατεία

Αγ. Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη, τη σκηνή θα μοιρα-

στούν τρεις ιδιαίτεροι καλλιτέχνες, που έχουν αφήσει

ανεξίτηλο το μουσικό τους στίγμα: ο Νίκος Ζιώγαλας, ο

Χρήστος Παναγιωτόπουλος και ο Λάκης με τα ψηλά

ρεβέρ!

Την Κυριακή 21 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ., στα πλαίσια

της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης της Κεντρικής Πλατείας

Μαρκοπούλου, ο Γιώργος Γερολυμάτος, η Λιζέτα Νικο-

λάου, η Μαρίνα Βλαχάκη και ο Γιάννης Λέφερης, υπό-

σχονται ατελείωτο χορό και κέφι, σε ένα αξέχαστο

μουσικό πρόγραμμα, που θα συναρπάσει!

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση

που βιώνει γενικότερα η χώρα μας, ο Δήμος Μαρκοπού-

λου και η Κ.Δ.Ε.Μ., αποφάσισαν στο πλαίσιο της κοινω-

νικής πολιτικής που εφαρμόζουν, να προσφέρουν δωρεάν

είσοδο στο κοινό, για τις εκδηλώσεις του διημέρου.

Ο Δήμος Γλυφάδας και ο πο-

λιτιστικός τομέας του

Κ.Α.Π.ΠΑ διοργανώνουν κι-

νηματογραφικές προβολές

με ελεύθερη είσοδο. 

Για μικρούς… με αγαπημέ-

νους παιδικούς ήρωες από

23-25 Ιουλίου ώρα 9.00 μ.μ. 

στα Δημοτικά Σχολεία

• 23/7, Πανικός στο δάσος
•  Η απόδραση του Φέλιξ
Λυγξ στο  6ο Δημοτικό Μι-

κράς Ασίας 93 & Αττικής 70     

• 24/7, Τα σκυλάκια στο διά-
στημα, στο 14o Δημοτικό,

Γούναρη 216 & Ηφαίστου 41 

• 25/7, Azur et Asmar στο

13o Δημοτικό Σόλωνος 5 – 7

• Για μεγάλους… με τους

αγαπημένους πρωταγωνι-

στές

28 Ιουλίου - 1 Αυγούστου,

ώρα 9 μ.μ στην Γ’ Μαρίνα

• 28/7 Η Αθήνα τη Νύχτα 
• 29/7 Γαμπροί της Ευτυχίας
• 30/7 Ησαΐα Χόρευε
• 31/7 Μια λατέρνα μια ζωή
• 1/8 Συνοικία το όνειρο

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2013 

Πολιτιστικό τριήμερο με τον Σύλλογο Ποντίων Λαυρίου

Ο Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου o «Μιθριδάτης» οργανώνει  3ημερο πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων,19 -20 & 21 Ιουλίου στον χώρο της ΑΚΕΛ.

«Μια κιβωτός, που μέσα από τις θύμησες του παρελθόντος, αφυπνίζει το παρόν και σηματοδοτεί

το μέλλον. Αιώνιες παρακαταθήκες που μας βεβαιώνουν πως τα γεωγραφικά σύνορα κάθε λαού

είναι ο πολιτισμός του», όπως σημειώνει και ο πρόεδρός του Γιώργος Βαρυθυμιάδης.

Καλοκαιρινό σινεμά για πάντα!
Προβολές για μικρούς και μεγάλους 

με ελεύθερη είσοδο στη Γλυφάδα



ΕΒΔΟΜΗ  20  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Το 2ο ετήσιο Φεστιβάλ Πα-

ραδοσιακών Χορών "Τα

Ορέστεια " διοργανώνεται

από τον Λαογραφικό Ομιλο

Βάρης “Σεμέλη”, σε συνερ-

γασία με τον ΟΑΠΠΑ του

Δήμου 3Β και είναι αφιερω-

μένο στη μνήμη του 19χρο-

νου χορευτή του Συλλόγου,

Ορέστη-Κωνσταντίνου Μυ-

λωνάκη* που χάθηκε πρό-

ωρα το 2011 την ίδια μέρα,

στις 20 Ιουλίου, ώρα 8.30

μ.μ. στον Ι. Ν. Προφήτη

Ηλία, στο Κόρμπι της

Βάρης.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Τμήμα Ελληνικών Χορών

Καλυβίων Ν.Π. Αριστόδικος

Δήμου Σαρωνικού (Αρβανί-

τικα)

Λαογραφικός Όμιλος

Βάρης «Σεμέλη» (Λέρος,

Αν. Ρωμυλία)

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυ-

ναικών Κρυονερίου Αττικής

(Μ. Ασία)

Πολιτιστικός Σύλλογος Επι-

σκοπής Αλεξάνδρειας Ημα-

θίας (Ρουμλούκι)

Εργαστήρι Ελληνικής Μου-

σικοχορευτικής Παράδοσης

«Χορεία» (Χοροί των ντό-

πιων Ν. Σερρών)

Παραδοσιακή Ορχήστρα

«Επτάσημο» [Παπαναστα-

σίου Βαγγέλης (κλαρίνο),

Σαραντίδης Βαγγέλης

(βιολί), Ηλιάδης Ιάκωβος

(λαούτο) και Ακριβόπουλος

Λάζαρος (κρουστά)]

Ζουρνάδες: Η ζυγιά των

Ψαθάδων

Κανονάκι: Μάνος Κουτσαγ-

γελίδης

Τραγούδι: Κώστας Μήτσης,

Δανάη Μπότικ, Μαριάννα

Πασπαλιάρη, Σοφία Πασπα-

λιάρη και η Χορωδία της Σε-

μέλης

Καλ/κή επιμέλεια: Βάνα

Σαλταπίδα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

* Ο Ορέστης ήταν αριστού-

χος φοιτητής του Βιολογι-

κού Τμήματος του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και έχασε

τη ζωή του προσφέροντας

εθελοντική εργασία στον

Εθνικό Δρυμό της Σαμα-

ριάς. Τη μνήμη του τίμησε

το Πανεπιστήμιο Αθηνών

καθιερώνοντας υποτροφία

στο όνομά του και δίνοντας

το όνομά του σε ένα νέο

είδος φυτού που ανακαλύ-

φθηκε πρόσφατα στον Πάρ-

νωνα. Το φυτό ονομάστηκε

Allium Orestis.

Χορηγός: Ιερά Μητρόπολις

Γλυφάδας-Ελληνικού - 3Β

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7

19.00: Αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνος,  

Αφή Φλόγας

20.00: Λαμπαδηδρομία

21.00: Γήπεδο Μπάσκετ Βραυρώνος,

Χορός, τραγούδι

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7

20.00: Ξενοδοχείο MARE

NOSTRUM

Απονομή βραβείων 2ου Ποι-

ητικού Διαγωνισμού, Συνο-

δεία χορωδιών.

"Τα Ορέστεια" - 2ο ετήσιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 

Φωτογραφία αρχείου.

ΟΙ ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΔΕΣ
(πολιτική κωμωδία) 

του Αλ. Παπαδιαμάντη

στο Κηποθέατρο Παπάγου

Σάββατο, 27 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ.

για μία μόνο παράσταση

Οι Χαλασοχώρηδες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά επί

σκηνής τη θεατρική περίοδο 2011-2012, συνεχίζουν... για

3η χρονιά και σας περιμένουν το Σάββατο, 27 Ιουλίου για

μία παράσταση  στο Κηποθέατρο Παπάγου, στο πλαίσιο

των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2013.

Λίγα λόγια για το έργο:
Το 1892 (ένα χρόνο πριν την πτώχευση του ‘93)  δημοσιεύεται
στην εφημερίδα «Ακρόπολη»  το διήγημα του Αλέξανδρου Πα-
παδιαμάντη «Οι Χαλασοχώρηδες».
Η ιστορία διαδραματίζεται στο νησί την τελευταία εβδομάδα βου-
λευτικών εκλογών. 
Ο Παπαδιαμάντης σατιρίζει τα πολιτικά και εκλογικά ήθη της επο-
χής και προβάλλει τις παθογένειες του νέου ελληνικού κράτους,
παρουσιάζοντας με κωμικό τρόπο την αναστάτωση και τον εκ-
φυλισμό της τοπικής κοινωνίας τις ημέρες των εκλογών. Δεν
υπάρχουν καλοί και κακοί. 
Υπάρχουν απλώς άνθρωποι που συμμετέχουν σ’ ένα παιχνίδι αν-
ταγωνισμού και επιβίωσης.
Ψηφοφόροι και ψηφοθήρες έχουν μπροστά τους λίγες μέρες για
να κερδίσουν όσα περισσότερα μπορούν...
«Η φιλοδοξία είναι η νόσος των χορτάτων,

η λαιμαργία είναι των πεινασμένων το νόσημα»

Τιμή Εισιτηρίου:  10 € και 8 € (μαθητικό, κάρτα δημότη) 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Γραφείο Φεστιβάλ: Αναστάσεως 90, Τ.: 213-

2027187,186 – εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ταμείο Θεάτρου: Οδός Κορυτσάς, 6η στάση λεωφορείου Παπάγου,

Τηλ. 210 65 20 412, την ημέρα της  παράστασης από 6:30μ.μ.

Θερμοκήπιο
Χάρολντ Πίντερ

Αφιέρωμα 

στον Λευτέρη 

Βογιατζή
Nέα ΣΚΗΝΗ

22-26 Ιουλίου, 21:00 



O Δήμος Κρωπίας

τιμά τη μνήμη

του Ηλία Παπαθεοδώρου

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΙΟΥΣΗ

«Eκφράζω την οδύνη μου για τη μεγάλη αυτή απώλεια και
συμπάσχω στον πόνο της οικογένειας του Ηλία Παπαθε-
οδώρου  και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Π.Υ Κορω-
πίου και η πόλη  μας έχασαν ένα δικό τους παιδί. Έχασαν
έναν νέο άνθρωπο γεμάτο ζωή με αθλητική προσφορά
στα ποδοσφαιρικά τμήματα της Δόξας και του ΑΟΚ. Ο
Δήμος Κρωπίας θα τιμήσει την μνήμη του Ηλία σύμφωνα
και με την πρόταση του διοικητή της Π.Υ Κρωπίας, Αθ.
Τζοΐτη. Ένα τμήμα της οδού Αγίας Ειρήνης στον πυρο-
σβεστικό σταθμό θα μετονομαστεί σε οδό Ηλία Παπαθε-
οδώρου. Είναι μια πρώτη συμβολική πράξη αποτίμησης
φόρου τιμής στη μνήμη του».
Η πρόταση του δημάρχου να δοθεί το όνομα του Ηλία

Παπαθεοδώρου σε μία οδό, έτυχε της απόλυτης αποδο-

χής από το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουλίου. Ετσι ο

επικεφαλής της επιτροπής ονοματοδοσίας του Δήμου και

δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Δήμου, δεσμεύθηκε

στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ονοματοδοσίας,

να προωθήσει την υλοποίηση της πρότασης.  

Τρεις τέως Δήμαρχοι της Ανατ. Αττικής, ο Σταύρος Παπα-

σταυρόπουλος (Λαυρεωτικής ), ο   Σύρμας Άγγελος (Αυ-

λώνας) και ο   Κασσαγιάννης Λάμπρος (Γλυκά Νερά),

συμμετείχαν σε ομάδα Αυτοδιοικητικών στελεχών, τέως και

εν ενεργεία Δημάρχων, η οποία επισκέφθηκε τις Βρυξέλ-

λες το διάστημα από 9-11/7, κατόπιν πρόσκλησης της αντι-

προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε

συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η ομάδα των Αυτοδιοικητικών είχε συναντήσεις με στελέχη

των Γενικών Διευθύνσεων: Περιφερειακής πολιτικής, Κλι-

ματικής αλλαγής, Μεταφορών, και Απασχόλησης της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελληνίδα Επίτροπο

Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μ. Δαμανάκη, καθώς

και με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή Αννυ. Ποδηματά.

Η θεματολογία των συναντήσεων ήταν συναφής με τις τρέ-

χουσες οικονομικές εξελίξεις στην χώρα, καθώς και με την

επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση από τα διάφορα Ευρωπαϊκά ταμεία, για την

άμεση ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών στις δύσκολες

σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Αποτελεί είδηση, ότι τρεις τέως δήμαρχοι ενεργοποιήθη-

καν όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων στην Τ.Α.

Μήπως τους δούμε υποψήφιους δημάρχους στις προσεχείς

εκλογές;

Κάρτα Κοινωνικών

Παροχών 

στον Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης, όπως έχουμε γράψει και στο παρελ-

θόν έχει δημιουργήσει την “Κάρτα Κοινωνικών Παροχών”

για αγορές προϊόντων με έκπτωση από συνεργαζόμενες

επιχειρήσεις.  Είναι μία πρωτοβουλία του Δήμου, στα

πλαίσια ανάπτυξης τοπικού δικτύου κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, με σκοπό την ανακούφιση των κοινωνικά ασθενέ-

στερων ομάδων

Στο μεταξύ η λίστα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

συνεχώς επικαιροποιείται. Ετσι νέες επιχειρήσεις προ-

στέθηκαν στη λίστα που προσφέρουν εκπτώσεις, από 5%

έως και 50%, στους κατόχους της Κάρτας Κοινωνικών

Παροχών του Δήμου Παλλήνης.

• Οι κάτοχοι της Κίτρινης Κάρτας διασφαλίζουν το δι-

καίωμα συμμετοχής στα εκπτωτικά πακέτα και υπηρεσίες

με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι; Όλοι οι άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες,

τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ

• Οι κάτοχοι της Λευκής Κάρτας, αποκτούν πρόσβαση

στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στα πολι-

τιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου, στα προ-

γράμματα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης στα

Δημοτικά Ιατρεία και εκπτωτικά πακέτα στα συνεργαζό-

μενα καταστήματα.

Δικαιούχοι: ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τα

προστατευόμενα μέλη κι ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγ-

γενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανα-

σφάλιστων ΟΓΑ.

Για  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέ-

φωνα: 210 6604658-659.

Οι λίστες των επιχειρήσεων θα ανανεώνονται κάθε δεκα-

πενθήμερο, στο βαθμό που προκύπτουν νέες συμμετοχές.  

Τρεις τέως δήμαρχοι στις Βρυξέλες
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Τα “ψέματα τελείωσαν. Οι μάσκες
έπεσαν οριστικά” γράφει στην ανα-

κοίνωση και τονίζει μεταξύ άλλων:

«Με επίσημη απόφαση της Οικονομι-

κής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττι-

κής που έχει την ευθύνη της

υλοποίησης των έργων διαχείρισης

απορριμμάτων στην Αττική, επιβεβαι-

ώνεται ότι ο στόχος τους παραμένει η:

«Κατασκευή χώρου υγειονομικής
ταφής αποβλήτων στην ΟΛΕ.Δ.Α. Νο-
τιοανατολικής αττικής στη θέση
“Βραγόνι” Κερατέας - Λαυρεωτικής».
Επιβεβαιώνεται η πρόθεση κατα-

σκευής Χ.Υ.Τ.Α. στον χώρο Βραγόνι

(Οβριόκαστρο).

Επιβεβαιώνεται ότι επιθυμούν να κα-

τασκευαστεί Χ.Υ.Τ.Α. και όχι Χ.Υ.Τ.Υ.,

όπως επιμελώς και με επιμονή προ-

σπάθησαν να πείσουν την κοινή γνώμη

«τα τσιράκια» όλων των προηγούμε-

νων κυβερνήσεων από το 2010 και οι

γνωστοί ξεπουλημένοι δημοσιογρά-

φοι, «παπαγαλάκια» της ψευτιάς και

της παραπλάνησης.

Επιβεβαιώνεται πλήρως η υλοποίηση

του Περιφερειακού Σχεδιασμού, στο

όνομα του οποίου λαμβάνονται οι απο-

φάσεις και σύμφωνα με τον οποίο επι-

θυμούν να κατασκευαστεί στην

Κερατέα Ολοκληρωμένη Εγκατά-

σταση Διαχείρισης Απορριμμάτων

(Ο.Ε.Δ.Α.), δηλαδή ο προβλεπόμενος

ΧΥΤΑ και 3 εργοστάσια για 330.000

τόνους ανά έτος (αρχικά) για τα σκου-

πίδια όλης της Αττικής.

Επιβεβαιώνεται κυρίως η σαφής πρό-

θεση και απόφαση του κράτους, της

κυβέρνησης, του ΕΔΣΝΑ και, κυρίως,

της Περιφέρειας και του Γ. Σγουρού

να καταστραφεί η Κερατέα, να συκο-

φαντηθεί ο αγώνας μας τα τελευταία

17 χρόνια και ιδίως η περίοδος των

128 ημερών στα μπλόκα, με το «κρά-

τος» να επιθυμεί τη ρεβάνς.

Μην ξεχνάμε πως πριν λίγους μήνες ο

Γ. Σγουρός στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο βροντοφώναξε πως «ο αγώνας
της Κερατέας είναι παράδειγμα προς
αποφυγή». 
Για την κυβέρνηση και την Περιφέρεια

δεν υπήρχε καμμία άλλη μέθοδος επι-

βολής των σχεδίων τους παρά μόνο

αυτή της βίας, όπως την υποστήκαμε

το 2010-2011.     

Στην επίσημη απόφαση της Οικονομι-

κής Επιτροπής της Περιφέρειας προ-

στίθεται ένα νέο συμπληρωματικό

έργο οδοποιίας, που αφορά τη σύν-

δεση του χώρου του Οβριοκάστρου με

την εγκατάσταση Ο.Ε.Δ.Α. στις Φοβό-

λες (!!!!!).

Επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι στην Κε-

ρατέα έχουμε 2 χώρους: Το Οβριόκα-

στρο και τις Φοβόλες, που προέκυψαν

από φιλότιμες και ανιδιοτελείς προσπά-

θειες της Δημοτικής Αρχής Λαυρεωτι-

κής και της πρώην Γραμματείας. [...]

Τους απαντάμε πως λογαριάζουν

χωρίς εμάς. Και εμείς είμαστε εδώ να

εμποδίσουμε τα σχέδιά τους και να

απαλλάξουμε οριστικά την Κερατέα

και όλη τη Λαυρεωτική από την κατα-

στροφή. Όπως το κάναμε με τον αδιά-

λειπτο, ασυμβίβαστο αγώνα μας μέχρι

σήμερα, με επιμονή στο δίκαιό μας και

την νομιμότητα. Με ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ,

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜ-

ΒΙΒΑΣΜΟΥΣ και κυρίως με ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ.

Χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες όσων

θέλουν να ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΚY-

ΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ & ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κυ-

βερνητικά κόμματα που είναι οι κυρίως

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της στοχοποίησης της

Κερατέας το 1996, το 2003, το 2010

και το 2013.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ, δυστυχώς, όλες οι

προβλέψεις μας ως μειοψηφίας του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

πριν και μετά την απόφαση 94/2011.

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ η στάση μας, η επιχει-

ρηματολογία μας, οι πράξεις μας και

επιβεβαιώνονται πλήρως οι λόγοι κα-

ταψήφισης της παραπάνω απόφασης.

Οι προειδοποιήσεις μας, δυστυχώς,

δεν εισακούστηκαν.  

Aποψη που εμείς στηρίξαμε, δηλαδή

τον ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΓΩΝΑ που οδή-

γησε στην νίκη, και ουσιαστικά έχει

προδιαγράψει την οριστική τελική

νίκη. 

Εμείς δεν κάνουμε το χατίρι και δεν

ικανοποιούμε τις επιθυμίες κανενός.

Υπηρετούμε τον τόπο μας και την κοι-

νωνία και κανέναν άλλο.

Σταύρος Ιατρού

τ. Δήμαρχος Κερατέας

Επιβεβαιώνεται η πρόθεση κατασκευής

Χ.Υ.Τ.Α. στον χώρο Βραγόνι Κερατέας
H Δημοτική παράταξη “Ελεύθερες Πόλεις” καταγγέλει

H Δημοτική παράταξη “Ελεύθερες Πόλεις” του Δήμου Λαυρεωτικής,

με επικεφαλής τον τέως δήμαρχο Σταύρο Ιατρού, έβγαλε ανακοίνωση

μετά την απόφαση της Περιφέρειας να προχωρήσει στην υλοποίηση

του περιφερειακού σχεδιασμού για τα εργοστάσια διαχείρισης απορ-

ριμάτων στην Κερατέα και στο Γραμματικό.
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Οι πληροφορίες λένε ότι επιτέλους το Metro (γραμμή 2) θα

λειτουργήσει μέχρι τέλος Ιουλίου μέχρι το Ελληνικό, με

επέκταση δηλαδή τεσσάρων ακόμη σταθμών (Ηλιούπολη,

Άλιμος, Αργυρούπολη, Ελληνικό).

Ετσι ο ΟΑΣΑ αποφάσισε να κάνει μεταβολές στα δρομο-

λόγια προκειμένου να συνδέονται με τους νέους σταθμούς.

Γραμμές που είχαν ως αφετηρία το σταθμό του Αγίου Δη-

μητρίου ή το σταθμό της Δάφνης μεταφέρονται στο σταθμό

του Ελληνικού, ενώ άλλες γραμμές συνενώνονται ή κα-

ταργούνται.

Σημειώνεται ότι όλες οι παρακάτω αλλαγές θα επέλθουν

ΜΕΤΑ την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς το Ελ-

ληνικό.

Αναστέλλεται η λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών:

202 ΣΤ. ΔΑΦΝΗ – ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ – ΦΙΞ

210 ΤΕΡΨΙΘΕΑ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

216 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η λεωφορειακή γραμμή Ε22 ΑΚΑΔΗΜΙΑ–ΣΑΡΩ-

ΝΙΔΑ (EXPRESS) μετονομάζεται σε Ε22 ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ

– ΣΑΡΩΝΙΔΑ (EXPRESS). Η αφετηρία της γραμμής θα βρί-

σκεται στο σταθμό Ελληνικού του Μετρό και το τμήμα της

διαδρομής από το κέντρο της Αθήνας ως το σταθμό του Ελ-

ληνικού καταργείται. Η νέα διαδρομή της γραμμής θα είναι:

Στην κατεύθυνση προς το Τέρμα:

Από την Αφετηρία, συνέχεια στην Ανώνυμη οδό, δεξιά στη

λεωφόρο Βουλιαγμένης, δεξιά στην οδό Σάκη Καρά-

γιωργα, αριστερά στη λεωφόρο Ποσειδώνος, συνέχεια στη

λεωφόρο Κ. Καραμανλή (λεωφόρο Αλκυονίδων), συνέχεια

στην οδό Αθηνάς, συνέχεια στην οδό Ποσειδώνος, συνέ-

χεια στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου μέχρι την Σαρωνίδα,

αριστερά στη λεωφόρο Σαρωνίδος, αριστερά στην οδό Κε-

φαλληνίας, αριστερά στην οδό Ποσειδώνος, αριστερά στην

οδό Λευκάδος (ΤΕΡΜΑ).

Στην κατεύθυνση προς την Αφετηρία:

Από την οδό Λευκάδος, δεξιά στη λεωφόρο Σαρωνίδος,

δεξιά στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, συνέχεια στην οδό

Ποσειδώνος, συνέχεια στην οδό Αθηνάς, συνέχεια στη λε-

ωφόρο Κων/νου Καραμανλή (λεωφόρο Αλκυονίδων), συνέ-

χεια στη λεωφόρο Ποσειδώνος, δεξιά στον παράδρομο της

λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Ναπ. Ζέρβα

(Γλυφάδα), δεξιά την οδό Ναπ. Ζέρβα, συνέχεια στην οδό

Ζέππου, αριστερά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά

στην ανώνυμη οδό μετά το σταθμό Μετρό Ελληνικό, αρι-

στερά στην 27η Οδό, δεξιά και αριστερά στην 25η Οδό,

δεξιά πριν την οδό Ελ. Βενιζέλου, αριστερά και αριστερά

στην οδό Ελ. Βενιζέλου, αριστερά στην 25η Οδό, δεξιά και

αριστερά στην 27η Οδό, δεξιά στην Ανώνυμη οδό, Αφετη-

ρία.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ97 ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ – ΑΕ-

ΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) μετονομάζεται

σε Χ97 ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EX-

PRESS). Η αφετηρία της γραμμής θα βρίσκεται πλησίον

του νέου τερματικού σταθμού της γραμμής 2 του Μετρό. Ο

χρόνος διαδρομής θα είναι 1 ώρα και 40 λεπτά και η συ-

χνότητα τις ώρες αιχμής είναι ανά 50 – 55 λεπτά. Η νέα

διαδρομή της γραμμής θα είναι η εξής:

Στην κατεύθυνση προς το Τέρμα:

Από την Αφετηρία, συνέχεια στην Ανώνυμη οδό, δεξιά στη

λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά στην οδό Καλύμνου,

αριστερά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στη λε-

ωφόρο Κορωπίου – Αεροδρομίου Σπάτων, συνέχεια στο

φωτεινό σηματοδότη ευθεία στην Νέα Οδό προς Αερολι-

μένα, συνέχεια στην Αττική Οδό, λοξά δεξιά στη ράμπα

προς το κτίριο Διοίκησης (πύλη 3), συνέχεια στη ράμπα εξό-

δου προς Αττική Οδό, συνέχεια στην Αττική Οδό, δεξιά στη

ράμπα προς το κτίριο αφίξεων – αναχωρήσεων, συνέχεια

στη ράμπα αναχωρήσεων, αριστερά στη ράμπα εξόδου

προς σταθμό ΤΑΞΙ, συνέχεια στην Περιμετρική Οδό προς

το κτίριο Αφίξεων (μεταξύ 3ης και 4ης θύρας) (ΤΕΡΜΑ).

Στην κατεύθυνση προς την Αφετηρία:
Από το κτίριο αφίξεων, αριστερά στη ράμπα εξόδου προς Αθήνα,

δεξιά στη ράμπα προς το χώρο Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών, αρι-

στερά στη ράμπα προς το κτίριο Διοίκησης, αναστροφή στο χώρο

μπροστά στην Πύλη 3, συνέχεια στην Αττική Οδό, δεξιά στη ράμπα

εξόδου προς Γλυφάδα (Οδός άνευ διοδίων), από την Νέα Οδό από

Αερολιμένα προς Κορωπί, συνέχεια ευθεία στο φωτεινό σηματο-

δότη, συνέχεια στη λεωφόρο Κορωπίου – Αεροδρομίου Σπάτων,

αριστερά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στη λεωφόρο

Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην οδό Καλύμνου, δεξιά στη λεωφόρο

Βουλιαγμένης, αριστερά στην ανώνυμη οδό μετά το σταθμό Μετρό

Ελληνικό, αριστερά στην 27η Οδό, δεξιά και αριστερά στην 25η

Οδό, δεξιά πριν την οδό Ελ. Βενιζέλου, αριστερά και αριστερά

στην οδό Ελ. Βενιζέλου, αριστερά στην 25η Οδό, δεξιά και αρι-

στερά στην 27η Οδό, δεξιά στην Ανώνυμη οδό, Αφετηρία.

Η λεωφορειακή γραμμή 171 ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

– ΒΑΡΚΙΖΑ (μέσω Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) μετονομάζεται

σε 171 ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΒΑΡΚΙΖΑ με νέα αφετηρία στο

σταθμό του Ελληνικού. Η νέα διαδρομή της γραμμής θα

είναι η εξής:

α) Στην κατεύθυνση προς το Τέρμα:

Από την Αφετηρία, συνέχεια στην Ανώνυμη οδό, αριστερά

στην 27η Οδό, δεξιά και αριστερά στην 25η Οδό, δεξιά πριν

την οδό Ελ. Βενιζέλου, αριστερά και αριστερά στην οδό Ελ.

Βενιζέλου, αριστερά στην 25η Οδό, δεξιά και αριστερά

στην 27η Οδό, δεξιά στην Ανώνυμη οδό, δεξιά στη λεω-

φόρο Βουλιαγμένης, αριστερά στην οδό Καλύμνου, αρι-

στερά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην παλιά

λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην πλατεία Βάρης,

δεξιά στην οδό Βάκχου, συνέχεια στην οδό Βασ. Κων/νου,

αριστερά στην Πλαζ Βάρκιζας, συνέχεια στον παράδρομο

λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου έως το (ΤΕΡΜΑ).

β) Στην κατεύθυνση προς την Αφετηρία:

Από το Τέρμα, δεξιά στον παράδρομο της λεωφόρου Αθη-

νών – Σουνίου, συνέχεια στην Πλαζ Βάρκιζας, δεξιά στην

οδό Βασ. Κων/νου, συνέχεια στην οδό Βάκχου, αριστερά

στην παλιά λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, συνέχεια στη λε-

ωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην οδό Καλύμνου, δεξιά

στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά στην Ανώνυμη οδό

μέσω του φωτεινού σηματοδότη που βρίσκεται αμέσως

μετά το Σταθμό Μετρό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ», Αφετηρία.

Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Β3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ –

ΓΛΥΦΑΔΑ (ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ) (μέσω Βουλ.) τροποποιείται στη

κατεύθυνση προς Αφετηρία ως εξής: Από τον ειδικά δια-

μορφωμένο χώρο, αριστερά στην οδό Αλεξ. Παναγούλη,

δεξιά στην οδό Σάκη Καράγιωργα, αριστερά στη λεωφόρο

Ποσειδώνος, αριστερά Γρ. Λαμπράκη, συνέχεια κανονικά.

O Δήμος 3Β τί κάνει γι’ αυτό; Δεν πρέπει να διεκδικήσει κυ-

κλική γραμμή για να καλύψει και τις τρεις ενότητες με το

Mετρό;                Πηγή: ΟΑΣΑ

To Metro έφθασε στο Ελληνικό!
Λεωφορειακές γραμμές που αναστέλλονται και γραμμές που τροποποιούνται από ΟΑΣΑ

Μετά από συνεχείς προσπά-

θειες δύο και πλέον ετών και

σε συνέχεια των προσφάτων

αλλαγών στις Λεωφορειακές

γραμμές του Δήμου Παλλή-

νης, η ενοποίηση των γραμ-

μών 306 και 324 είναι

γεγονός

Στα δύο αυτά έτη ανταλλάχ-

θηκαν επιστολές, επισκέψεις

αρμοδίων, προβληματισμοί

και συζητήσεις. 

Το τελευταίο έγγραφο του

ΟΑΣΑ στις 12 Ιουλίου 2013

έφερε το θετικό αποτέλε-

σμα.  Σύμφωνα με το έγ-

γραφο αυτό, η νέα γραμμή, η

οποία θα έχει αμφίδρομη κί-

νηση, θα διατηρεί την υπάρ-

χουσα διαδρομή της

γραμμής 306 και μέσω της

οδού Ολυμπιονικών θα εξυ-

πηρετεί την περιοχή της

Κάντζας - Προαστιακού - Ερ-

γατικές Κατοικίες Παλλήνης

- Κέντρο Παλλήνης - Αν-

θούσα (οδ. Ατλαντίδος),

σύμφωνα με την υπάρχουσα

διαδρομή της γραμμής 324. 

Η ενοποίηση των λεωφορει-

ακών γραμμών 306 και 324,

ανακοινώθηκε από το Δή-

μαρχο, Αθανάσιο Ζούτσο,

στην πρόσφατη διαβού-

λευσή του με τους κατοίκους

της ευρύτερης περιοχής της

Κάντζας.  

Τα δρομολόγια που θα ξεκι-

νήσουν από αρχές Σεπτεμ-

βρίου, συνδέουν μεταξύ

τους τις τρείς Δημοτικές

Ενότητες (Ανθούσα, Γέρακα,

Παλλήνης) και θα εξυπηρε-

τούν καθημερινά πλήθος επι-

βατών προς κεντρικές υπη-

ρεσίες όπως: Δημαρχείο

Παλλήνης, εμπορικά κέντρα

Γέρακα και Παλλήνης, Ταχυ-

δρομεία Γέρακα και Παλλή-

νης, ΔΟΥ Παλλήνης,

καταστήματα τραπεζών, Δη-

μοτικά Ιατρεία, ενώ θα συν-

δέει Αθλητικές

Εγκαταστάσεις, Πολιτιστικά

και Πνευματικά Κέντρα. 

Επίσης, δίνεται η δυνατό-

τητα στο επιβατικό κοινό να

προσεγγίζει εύκολα και γρή-

γορα κεντρικούς σταθμούς

Προαστιακού Σιδηροδρόμου

και Μετρό (Παλλήνη, Κάντζα

και Δουκίσσης Πλακεντίας)

δίνοντας τη δυνατότητα άμε-

σων μετεπιβιβάσεων με

άλλες λεωφορειακές γραμ-

μές που διέρχονται από τη

λεωφόρο Μαραθώνος.  

Στην ουσία, πρόκειται για μία

περιμετρική κάλυψη του

Δήμου Παλλήνης η οποία θα

μπορεί να ολοκληρώνεται

εύκολα και γρήγορα, αφού

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

των αρμοδίων η  συχνότητα

των δρομολογίων θα είναι

κάθε 30 με 35 λεπτά σε ώρες

αιχμής. 

Οπως επεσήμανε ο δήμαρ-

χος, σημαντικότατος αρω-

γός στην επιτυχή αυτή

προσπάθεια του Δήμου Παλ-

λήνης στάθηκε η αμέριστη

συμπαράσταση των Συλλό-

γων της Κάντζας και των Ερ-

γατικών Κατοικιών, οι οποίοι

συνέλεξαν 800 περίπου υπο-

γραφές υποστήριξης του εν

λόγω αιτήματος, και τους

οποίους ο Δήμος Παλλήνης

ευχαριστεί θερμά. 

Ενοποίηση Λεωφορειακών γραμμών 

306 και 324 στην Παλλήνη
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Η Γερμανία πλουτίζει 

από την κρίση!

Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που κερδίζει από

την κρίση. Tο Βερολίνο εμφανίζεται ηγεμονικά ως η πρω-

τεύουσα της Ε.Ε.  και όπως είπε και η Ανγκελα Μέρκελ, οι

ΗΠΑ τις σέβονται ως “ηγεμονία”.

“ Σταθεροποιήσαμε το ευρώ, κάτι που λειτουργεί υπέρ των
συμφερόντων της Γερμανίας… Ζήτησα από την ηγεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών ρητή διαβεβαίωση ότι θα σέβεται το
γερμανικό δίκαιο, όταν οι μυστικές υπηρεσίες της επιχει-
ρούν στη χώρα μας… Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει ότι
στο παρελθόν έκαναν κάτι διαφορετικό και δεν μας σεβά-
στηκαν”, δίκτυο “ARD” Άνγκελα Μέρκελ.

Το ελληνικό δίκαιο βέβαια, έχει πεταχτεί στον κάλαθο των

αχρήστων...

Αμνηστεύουν εκ των προτέρων 

τη Διοίκηση του Ταμείου Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας!

Η Νάντια Βαλαβάνη, ήταν ξεκάθαρη στη Βουλή: «πρέπει,
επιτέλους, να τερματιστεί η προκαταβολική αμνήστευση
των αστικών και ποινικών ευθυνών των μελών των Διοική-
σεων, που αναλαμβάνουν να κάνουν την, “αμφιλεγόμενη”
δουλειά της Κυβέρνησης και της Τρόικας. Όπως ξέρουμε,
έχει ήδη συμβεί, η προκαταβολική απαλλαγή από ποινι-
κές και αστικές ευθύνες: Με τις διοικήσεις της Τράπεζας
της Ελλάδας για τα πάντα.
Των τραπεζών που έδιναν θαλασσοδάνεια στα κόμματα

και αποφάσιζαν την συμμετοχή στο buy-out του Δεκέμβρη

του 2012. Του ΤΑΙΠΕΔ, για τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν

έχει ακόμη κάνει. Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

για τις γνωμοδοτήσεις του, που βέβαια έτσι μπορούν να

πάρουν άφοβα μια συγκεκριμένη «κατεύθυνση». 

Και φτάνουμε τώρα να θεσπίσουμε το ίδιο, για το ΤΧΣ. Κι

αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας μας έχει ήδη αναγγείλει, ότι μεταβίβασε το

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - ό,τι καλύτερο είχαμε από την

άποψη συνολικά των εμπορικών τραπεζών,  - στη EU-

ROBANK – με μεταβίβαση μετοχών.

Προφανώς, για να ενισχύσει την ανακεφαλαιοποίηση της

Eurobank, χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ η οικογένεια

Λάτση. Όπως θυσιάστηκε η δημόσια Αγροτική Τράπεζα,

για να «ξελασπώσει» την Πειραιώς ένα χρόνο πριν. 

Άρχισε, λοιπόν, το ΤΧΣ να πουλάει, αλλά είναι γνωστό ότι

το κοινό σχήμα προορίζεται για πώληση σε ενδιαφερό-

μενα ξένα μεγάλα τραπεζικά κεφάλαια. Και, μάλιστα, επεί-

γεται η Τρόικα, γι’ αυτό και σας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό

να έχουν όλα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/07/2013. 

Σας καλούμε να αποσύρετε αυτή τη διάταξη, και να φέρετε

εδώ ένα νομοθέτημα με το οποίο θα καταργείτε και την

προκαταβολική αμνήστευση. Για τις ποινικές ευθύνες,

όπως ξέρετε, ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί

να γίνει τίποτα, γιατί η άρση της “προστασίας” δεν μπορεί

να έχει στο ποινικό δίκαιο αναδρομική ισχύ.

Δηλαδή, εν μέρει το έγκλημα έχει ήδη συντελεστεί. Του-

λάχιστον, να προλάβουμε τα από εδώ και πέρα. Τελικά, ο

Al Capone δεν πιάστηκε λόγω της κύριας δραστηριότητας

του, πιάστηκε για φοροδιαφυγή. Και μια μελλοντική κυ-

βέρνηση της Αριστεράς μόνο έτσι θα μπορεί να κάνει κάτι,

ακόμα και αν καταργηθούν όλες αυτές οι προκαταβολικές

αμνηστεύσεις σήμερα, γι’ αυτά που έχουν ήδη γίνει… 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Το 409  π. Χ. οι Σελινούντιοι, σύμμαχοι των

Συρακουσών επιτίθενται κατά της σικελικής

πόλης Έγεστας. Οι Εγεσταίοι ζητούν την

βοήθεια της Καρχηδόνας. Βρισκόμαστε στον

5ο αιώνα π. Χ. και  η Καρχηδόνα  έχει  αρ-

χηγό τον στρατηγό Αννίβα , το γιό του   Γί-

σκωνος  και εγγονό του Αμίλκα Α΄, ο οποίος

αμέσως  σπεύδει σε βοήθεια. Ο Αννίβας

αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με τον με-

γάλο στρατηλάτη Αννίβα (Hannibal)  που

έζησε και έδρασε στα έτη 247-183 π.Χ.. τον

γιο του Αμίλκα Βάρκα.

Ο Αννίβας ηγείται ενός μεγάλου ισχυρότα-

του  πολυφυλετικού στρατεύματος, του

οποίου η αγριότητα όχι μόνο αγγίζει αλλά

και υπερβαίνει τα όρια  του κανιβαλισμού.

Μαζί του, ένας  στόλος από πολυάριθμα πο-

λεμικά καράβια  καλύπτει  τις κινήσεις της εκ-

στρατείας. 

Η Μοτύη είναι μια καρχηδονιακή αποικία στη

βορειοδυτική ακτή της Σικελίας. Τα νερά της

μεσογείου που μεσολαβούν τη φέρνουν απέ-

ναντι στην αφρικανική ακτή και την Καρχη-

δόνα, που είχε χτισθεί με την σύμπραξη των

Φοινίκων (8ος π.Χ. αι)  Σε αυτή την πόλη απο-

βιβάζεται τώρα ο Αννίβας.   

Προχωρεί προς τον   Σελινούντα και τον πο-

λιορκεί. Ο Σελινούντας ήταν παραμεθοριακή

πόλη χτισμένη και αυτή στη  βόρειο -δυτική

πλευρά της Σικελίας. Ο  Σελινούντας είχε

ιδρυθεί από το 628 π.Χ. από την αποικία   των

Υβλαίων  Μεγάρων, που και  αυτά είχαν ιδρυ-

θεί  από τα Μέγαρα της Αττικής. Οι Σελι-

νούντιοι χρόνια τώρα είχαν επιτύχει να

αποικήσουν την πόλη, χωρίς να έχουν έλθει

σε ρήξη με τους ντόπιους της κατοίκους,  με

τους οποίους μάλιστα από πιο μπροστά  δια-

τηρούσαν εμπορικές συναλλαγές. Έχοντας

δε καλή συνεργασία και αρμονική συμβίωση

με τους αυτόχθονες, είχαν επιτύχει ο τόπος

τους να πάρει μεγάλη άνθηση, εμπορική και

πολιτιστική. Αυτή η φιλική πολιτική, λόγω εμ-

πορικών συναλλαγών είχε επεκταθεί και

προς τους Καρχηδονίους, με τους οποίους

διατηρούσαν αρμονικές σχέσεις. Μετά την

ήττα των Καρχηδονίων το 480 π.Χ. με τον

Αμίλκα στην Ιμέρα, ο Σελινούντας ο οποίος

τότε είχε συμπαραταχθεί με τους Καρχηδο-

νίους,  είχε αναγκασθεί αργότερα να περά-

σει   στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και τώρα με

τον Αννίβα προ των πυλών του, εκλιπαρεί

για βοήθεια από τις Συρακούσες. 

Στις Συρακούσες  αυτή την εποχή  τύραννος

ήταν ο Διονύσιος  Α’.  Μια  ιστορική  πολιτική

και στρατιωτική φυσιογνωμία, η οποία   από

την μια μεριά καταγράφει στο παθητικό της

ένα προσωπείο σκληρού, πανούργου και αδυ-

σώπητου έκφυλου κυβερνήτη, από την άλλη

μεριά όμως σαν ηγέτης  έχει καταφέρει να

κρατά κάτω από τα πόδια του, όλες σχεδόν

τις πόλεις της κεντρικής Μεσογείου.  Ο Διο-

νύσιος  μαζεύει και προσκαλεί σε συστρά-

τευση κάθε άνδρα που μπορεί να φέρει όπλα,

για να μπορέσει να  αναχαιτίσει την καρχη-

δονιακή εισβολή  στη Σικελία.  Όλοι τρέχουν,

αλλά ο Αννίβας τρέχει πιο γρήγορα  και προ-

λαβαίνει τον Διονύσιο. Ταχύτατα επιτίθεται

και πολιορκεί τον Σελινούντα, ο οποίος

τώρα μάχεται χωρίς τη συμμαχική βοήθεια.

Οι πολιορκητικές μηχανές των Καρχηδονίων

που έχουν υψωθεί γύρω από τα τείχη  εγ-

κλωβίζουν και περισφίγγουν από παντού τον

Σελινούντα. Εξω από τα τείχη είναι η νεκρό-

πολη, δηλαδή τα νεκροταφεία του Σελι-

νούντα. Ιερόσυλοι Καρχηδόνιοι,

ανασκάπτουν και καταστρέφουν  τάφους και

μνημειακούς χώρους, σπάνια έργα πολιτι-

σμού, με μόνο σκοπό να πάρουν   πέτρες και

βράχους για τις πολεμικές μηχανές τους. Οι

Σελινούντιοι  καθώς βλέπουν τα τείχη τους

να σωριάζονται,  έχουν καταλάβει ότι το

τέλος τους φτάνει, ή ήδη έφτασε. Παρ΄ όλα

ταύτα δεν παύουν να διατηρούν την ψυχραι-

μία τους και   να  μάχονται μέχρις εσχάτων,

υπέρ βωμών και εστιών. Συντεταγμένοι   με

το ηθικό ακμαίο,  οπισθοχωρούν   προς  το

εσωτερικό της πόλης.  Με το σπαθί στο χέρι

μπροστά στις πόρτες των σπιτιών τους πο-

λεμούν και  υπερασπίζονται  οικογένειες και

ιερά.  

Την ενάτη ημέρα από την έναρξη της πο-

λιορκίας,   τα στίφη των Καρχηδονίων   κα-

ταφέρνουν  και κατακυριεύουν την πόλη.

Ακολουθούν σφαγές αμάχων, παιδιών, γε-

ρόντων και γυναικών. Έφηβοι και νέοι κατα-

κρεουργούνται και  κόρες βιάζονται. Τα

στίφη των Καρχηδονίων στρατιωτών τώρα,

περιφέρονται νικηφόρα στους δρόμους της

κατεστραμμένης πόλης.  Με αλαλαγμούς ση-

κώνουν ψηλά  και  ανεμίζουν  σπαθιά και δό-

ρατα με τα κεφάλια των νεκρών θυμάτων

καρφωμένα επάνω τους. 

Το όλο   σκηνικό  κλείνει  με   μια  παρέλαση

κανιβάλων, όπου κοντάρια κραδαίνονται   με

αποκομμένα μέλη, από ποδάρια και χέρια

κρεμασμένα σταυρωτά σε κρίκους, σε   μια

θριαμβική απόλαυση   φρίκης. ανάμεσα στο

θρήνο και στους καπνούς των σπιτιών, που

καίγονται. 

Επικές στιγμές θρήνου του γένους μας και

της φυλής μας που πόνεσε και πονάει, και

που απαξιώνονται στις πίσω σελίδες του

σχολικού μας βιβλίου. Πολλάκις δε εσκεμ-

μένα αλλοιωμένες, για μην εξάπτεται η φαν-

τασία στην διαχρονική  ψευτοδημοκρατική

μας συνείδηση. (θυμηθείτε εκείνο του περιώ-

νυμου   ‘’Συνωστισμού”). 

Ο δρόμος τώρα για τον Αννίβα είναι ανοι-

χτός προς  τις Συρακούσες. Αλλά πρέπει να

περάσει από την Ιμέρα,  την οποία καταστρέ-

φει παρ΄όλο που αυτή είχε προλάβει και δεχ-

θεί τη βοήθεια από τον Διονύσιο. Και εδώ η

λεηλασία πλαισιώνεται από τις σφαγές και

τους βιασμούς των αμάχων. Για κάποιο λόγο

που δεν ξέρομε, μετά την άλωση της Ιμέρας,

ο Αννίβας δεν συνεχίζει εναντίον του Ακρά-

γαντα, που και αυτός είναι στο δρόμο του,

αλλά  σταματά την επέλαση του,  μαζεύει το

στρατό του και γυρίζει στην Καρχηδόνα.  

Αλλά η  ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Ένας πο-

λιτικά  κοντόφθαλμος και εθνικά  θερμόαιμος

Συρακούσιος, ο Ερμοκράτης, οργανώνει μια

δική του ανεξάρτητη αντάρτικη ομάδα. Εγ-

καθίσταται στα ερείπια του Σελινούντα.  Από

εκεί εξορμά,  επιτίθεται και παρενοχλεί όλες

τις σικελικές πόλεις που είναι  υποτελείς ή

φιλικές στην Καρχηδόνα, συμπεριλαμβανο-

μένης και της Μοτύης και του Παλέρμο. 

Οι Συρακούσες παίρνουν θέση αρνητική.

Εξανίστανται και  καταδικάζουν την όποια τέ-

τοια ανεξάρτητη  ενέργεια και αποστασιο-

ποιούνται από τις πράξεις του Ερμοκράτη.

Αλλά είναι πια αργά. Οι Καρχηδόνιοι έχουν

εξοργισθεί και  αφηνιάσει. Με καινούργιο με-

γαλύτερο στρατό έρχονται πάλι  στη Σικελία

και πολιορκούν τώρα τον Ακράγαντα. Το τι

επακολούθησε θα το  μάθομε στο επόμενο

άρθρο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σημ. Η βιβλιογραφία στο τέλος του κεφα-

λαίου των Συρακουσών.

Συρακούσες:  O Αννίβας

καταστρέφει τον Σελινούντα
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Ένας καυτός Ιούλιος πριν 48 χρόνια. Έβραζε η

άσφαλτος στο κέντρο της Αθήνας. Καιγόταν η

Αθήνα κι όχι μόνο από τον συνήθη καύσωνα. Και-

γόταν από οργή. Ιούλιος του ’65. Το βασιλικό πρα-

ξικόπημα του «Κοκού», γνωστού και ως

Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ-Χοεντζόλερν, Βασι-

λέως της Ελλάδος, είχε ανατρέψει την λαοπρό-

βλητη κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου και τον

πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Οργανωτής

του Ιουλιανού πραξικοπήματος, ο πιστός υπήκοος

του παλατιού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επίσης

γνωστός με τα ονόματα Εφιάλτης, Δρακουμέλ,

Γκαντεμόσαυρος, Επίτιμος και Απέθαντος, που αν

και δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση των Αποστα-

τών δεν κατάφερε να ξεγελάσει το λαϊκό αισθητή-

ριο και την κοινή γνώμη.

Στο κέντρο της Αθήνας, Γερανίου 41 και Ζήνωνος

το πατρικό μου σπίτι και τα γραφεία του εκδοτικού

οίκου που είχαμε. Ήμουν δέκα χρονών το ’65 και

θυμάμαι καλά το κεντρικό, επαναλαμβανόμενο

σύνθημα των διαδηλωτών που έσειαν την Αθήνα:

«Μητσοτάκη κάθαρμα ...Μητσοτάκη κάθαρμα ...Μη-
τσοτάκη κάθαρμα».

Διαφωνώ κάθετα με την γνωστή ρήση του Καρλ

Μαρξ, ότι «η Ιστορία  επαναλαμβάνεται ως
φάρσα». Η Ιστορία αενάως επαναλαμβάνεται και

θα επαναλαμβάνεται όσο οι άνθρωποι και πρώτοι

και «καλύτεροι» οι Έλληνες δεν διδάσκονται από

τα πικρά και τραγικά διδάγματά της. Τόσο πριν την

γνωστή Κερκόπορτα των τελευταίων στιγμών της

Κωνσταντινουπόλεως, όσο και κατοπινά κι ως τα

σήμερα, οι Έλληνες πάντοτε ανοίγαμε Κερκόπορ-

τες στους εχθρούς μας. Η επανάληψη μιάς τραγι-

κής ιστορικής συγκυρίας είναι εξίσου τραγική με το

πρωτότυπό της, ή και περισσότερο. Η Ιστορία δεν

γράφει φάρσες και καμμιά φάρσα δεν γράφεται με

αίμα, καταστροφή και δυστυχία. Παράδειγμα: ο θλι-

βερός σημερινός πρόεδρος της Γαλλίας Ολάν και ο

εξίσου θλιβερός προκάτοχός του Σαρκοζί δεν δια-

φέρουν σε τίποτε από τον καραγκιοζάκο Νταλαν-

τιέ που το 1938 έκανε τεμενάδες στον Χίτλερ, ενώ

τότε ο γαλλικός στρατός είχε τη δύναμη να συν-

τρίψει το ναζιστικό τέρας που ένα χρόνο αργότερα

ξεκίνησε το αιματοκύλισμα της Ευρώπης.

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Αναδημοσιεύω από το

πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας «Παρατηρη-

τής» των Χανίων, φύλλο 807, Σάββατο 6 Μαϊου

1944:

Σήμερον Σάββατον 6η Μαϊου και ώραν 11ην π.μ.
ΚΑΛΟΥΜΕΝ

τον λαόν Χανίων εις την πλατείαν Δικαστηρίων
εις πάνδημον συγκέντρωσιν ίνα διακηρύξωμεν
ομοφώνως ότι η θέλησις όλων ημών όπως και

ολοκλήρου του Κρητικού λαού είναι να διατηρηθή
αφ’ ενός μεν η έννομος τάξις και η ησυχία του
τόπου, αφ’ ετέρου δε η πλήρης νομιμοφροσύνη
του λαού απέναντι των Στρατευμάτων Κατοχής

Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(τρίτος μεταξύ 53 συνυπογραφόντων και φέρων

τον βαρύγδουπο τίτλο του εκπροσώπου της «Λαϊ-

κής Επιτροπής» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παππούς

του σημερινού υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι-

σης. Την ίδια μέρα εξεφώνησε και λόγο προς τον

λαό των Χανίων και όλης της Κρήτης όπου τόνιζε

την ανάγκη «ίνα διακηρύξωμεν την ζωηράν θέλη-
σίν μας διά την εσωτερικήν γαλήνην του τόπου και
την νομιμοφροσύνην μας προς τας Αρχάς Κατο-
χής». Υποχρέωσα τον εαυτό μου να διαβάσει όλο

το κείμενο της βαρυσήμαντης ομιλίας από τον

«Παρατηρητή». Εξόχως εμετική.)

Η ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ απεδείχθη στις τελευταίες

κινητοποιήσεις ότι στερείται αισθήσεως χιούμορ,

σαρκασμού κσι στοιχειώδους γνώσεως της πρό-

σφατης Ιστορίας της Ελλάδος. Δεν εννοώ τα της

Κατοχής, τότε που ο «μέγας αντιστασιακός» Κώ-

στας Μητσοτάκης, του «νομοταγούς» Κυριάκου,

δικηγορούσε στα γερμανικά στρατοδικεία της Κρή-

της (όπου η παράσταση και η αθώωση κόστιζε 30

χρυσές αγγλικές λίρες) ούτε τότε, δύο χρόνια μετά

την απελευθέρωση όταν υπερασπίστηκε ως δικη-

γόρος τον Γερμανό διοικητή Κρήτης Μπρόγιερ που

τελικώς καταδικάστηκε σε θάνατο γιά εγκλήματα

πολέμου. Εννοώ την στοιχειώδη γνώση των γεγο-

νότων που διαδραματίσθηκαν τον Ιούλιο του 1965. 

Το σύνθημα «Μητσοτάκη κάθαρμα» έπρεπε να δο-

νήσει ξανά την Αθήνα τον Ιούλιο του 2013. Πόσο

μάλλον που ο Κυριάκος τζούνιορ δήλωσε απερί-

φραστα στους εκπροσώπους της ΠΟΕ-ΟΤΑ που

τον επισκέφθηκαν στο γραφείο του: «Μέχρι το
τέλος του χρόνου θα τεθείτε όλοι σε διαθεσιμό-
τητα. Οι δήμοι θα κλείσουν. Θα περάσουν όλα σε
ιδιώτες». Πως δεν του ξέφυγε η συμβουλή «συ-
νεργαστείτε με τα γερμανικά στρατεύματα Κατο-
χής»; Πρέπει να ξαναμιλήσω με τους τυχερούς

συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ που απόλαυσαν την

ύψιστη εύνοια της τύχης να δουν από κοντά έναν

Μητσοτάκη και να μιλήσουν μαζί του. Τυχεροί μελ-

λοθάνατοι! Μήπως σας αποχαιρέτισε μ’ ένα φιλεύ-

σπλαχνο «raus»; Αν σας έσφιξε το χέρι,

καλού-κακού να προσέχετε όταν οδηγείτε, όταν

κατεβαίνετε σκάλες, όταν τρώτε μήλο κλπ ...κλπ

...κλπ. Φορέστε κι ένα σταυρουδάκι. Η κληρονομι-

κότητα έχει διαχρονικά αποδειχθεί ότι διαθέτει

τρομακτική δύναμη στο Μητσοτακέϊκο. 

Χανιά 1944-Αθήνα 1965-Αθήνα 2013
Η Ιστορία επαναλαμβάνεται

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Για τον ένα χρόνο ανοιχτού κάμπινγκ και
αυτοδιαχειρισμού του χώρου μιλάει ένας εκ
των εθελοντών o Μάκης Σταύρου. Για τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν και άλλα
πολλά που αντιμετώπισαν. Τον αφήνουμε
να μιλήσει.

Πριν από ένα χρόνο στις 10 Ιουνίου του 2012

συλλογικότητες του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βου-

λιαγμένης διεκδίκησαν και πετύχαμε το άνοιγμα

του κάμπινγκ της Βούλας που παρέμενε κλειστό

για περισσότερα από 20 χρόνια. Στόχος της πρω-

τοβουλίας αυτής είναι να παραμείνει το κάμπινγκ

δημόσιος χώρος, ώστε οι πολίτες και να απο-

λαμβάνουν ελεύθερα και δωρεάν το κολύμπι και

ταυτόχρονα να έχουν την ευκαιρία να συμμετέ-

χουν σε κοινωνικές, πολιτιστικές, οικολογικές

και αλληλέγγυες εκδηλώσεις και δράσεις. Πα-

ράλληλα κάναμε σαφές με κάθε ευκαιρία  ότι το

άνοιγμα του κάμπινγκ σηματοδοτεί το αγώνα

για απομάκρυνση όλων των επιχειρηματιών από

τις ακτές και  τη διαχείριση των παραλιών και

όλων των δημόσιων χώρων από τους ίδιους

τους πολίτες. Η δημοτική αρχή με ομόφωνη από-

φασή της στις 28/5/2011 υιοθέτησε το αίτημα

των συλλογικοτήτων του δήμου και πρωτοστά-

τησε στο άνοιγμά του κάμπινγκ που έγινε με την

ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.

Η μικρή ιστορία ενός μεγάλου εγχει-

ρήματος
Βέβαια το άνοιγμα του κάμπινγκ δεν ήταν κε-

ραυνός εν αιθρία. Το φθινόπωρο του 2011 πραγ-

ματοποιήθηκαν αγώνες και κινητοποιήσεις για

δημόσιες και ελεύθερες ακτές με αφορμή κυ-

ρίως τη δικαστική διεκδίκηση από την εταιρεία

ΜΕΕΚΒ μεγάλων τμημάτων της παραλίας του

Δήμου, στις οποίες  πρωτοστάτησε η Εναλλα-

κτική Δράση και καλούσε τους πολίτες σε αγώνα

για να μην πάρει την παραλία της Βούλας η προ-

αναφερόμενη εταιρεία. Τελικά το δικαστήριο

έγινε στις 6/12/2011 και η Εναλλακτική Δράση

ήταν εκεί για να υπερασπισθεί την παραλία.

Όμως λόγω της πλήρους αδιαφορίας της δημοτι-

κής αρχής (συνειδητής ή όχι), η οποία απουσίασε

παντελώς από όλη τη  δικαστική εξέλιξη η εται-

ρεία κέρδισε στα δικαστήρια την παραλία.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012, εν όψει της θερινής

περιόδου η Εναλλακτική Δράση κάλεσε σύσκεψη

συλλόγων και άλλων φορέων του δήμου στην κα-

φετέρια ESPLANADE στη Βάρκιζα, προκειμένου

να συζητηθεί η αρνητική για τα συμφέροντα του

δήμου δικαστική απόφαση, αλλά και να χαραχθεί

μια νέα αγωνιστική τακτική για τη διεκδίκηση της

παραλιακής ζώνης του δήμου, με δεδομένη μά-

λιστα την απόφαση της μνημονιακής  κυβέρνη-

σης για εκποίηση όλου του παραλιακού μετώπου.

Στη σύσκεψη αυτή  εκτός από τις προτάσεις για

διεκδίκηση του δήμου από την εταιρεία και την

απομάκρυνση των ιδιωτών από τις ακτές του

δήμου ΒΒΒ, έγινε πρόταση από την Εναλλακτική

Δράση να ανοίξουν οι συλλογικότητες του δήμου

το κάμπινγκ της Βούλας με σκοπό αφενός να

έχουν οι πολίτες ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση

στην παραλία και αφετέρου να το διαχειρίζονται

οι ίδιοι οι πολίτες εθελοντικά. Σαν ημέρα ανοίγ-

ματος προτάθηκε συμβολικά η 5η Ιουνίου (ημέρα

περιβάλλοντος). Aποφασίστηκε δε να τεθεί το

θέμα και στο δημοτικό συμβούλιο, όπως και

έγινε. Το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση

στις 28/5/2012, αποφάσισε ομόφωνα να ανοιχθεί

το κάμπινγκ στις 10 Ιουνίου ημέρα Κυριακή,

πράγμα το οποίο και έγινε.

Από την πρώτη ημέρα που ανοίχθηκε το κάμπινγκ

έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις των πρωτα-

γωνιστών του εγχειρήματος ότι δεν πρόκειται

μόνο για άνοιγμα μιας παραλίας που θα διατη-

ρείται καθαρή από εθελοντές μόνο για να κο-

λυμπούν ελεύθερα και δωρεάν οι πολίτες.

Αντίθετα κατά το άνοιγμα επισημάνθηκε με ιδι-

αίτερη έμφαση - όπως και στη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου -  ότι πρόκειται για μια κι-

νηματική πρωτοβουλία, με τρείς στόχους:

α) Να απομακρυνθούν οι επιχειρηματίες απ όλες

τις παραλίες και η πρόσβαση σε αυτές να είναι

ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους πολίτες

β) Να ακυρωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης για

πλήρη εκποίηση του παραλιακού μετώπου.

γ) Να δείξουμε ότι σαν πολίτες θεωρούμε το δη-

μόσιο χώρο και τις ακτές  δική μας περιουσία,

μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε εθελοντικά κα-

λύτερα από κάθε επιχειρηματία.

Καθιερώθηκε η λειτουργία ανοιχτής συνέλευσης

εθελοντών κάθε Τετάρτη, όπου οι πολίτες συζη-

τούν και αποφασίζουν για όλα τα θέματα.

Η έναρξη των συνελεύσεων (13 Ιουνίου) συνέ-

πεσε με την εξαγγελία από το πρωθυπουργό Α.

Σαμαρά του ξεπουλήματος όλης της παραλίας

του Σαρωνικού σε κερδοσκόπους «επενδυτές»,

ώστε να γίνει ο Σαρωνικός μια νέα Ριβιέρα.

Η συνέλευση αντέδρασε άμεσα και μια από τις

πρώτες της αποφάσεις ήταν να συμμετέχει μαζί

με το Δίκτυο Προστασίας του Σαρωνικού σε

όλες τις κινητοποιήσεις για την ανατροπή αυτής

της πολιτικής. Συγκροτήθηκε από κοινού με το

Δίκτυο ένα μπλοκ για την υπεράσπιση της παρα-

λίας και πήραμε μέρος σε όλες τις μεγάλες λαϊ-

κές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας με

δικό μας πανό και ενημερωτικά φυλλάδια που

μοιράζαμε στου πολίτες.

Παράλληλα με την αγωνιστική μας παρουσία

στις κινητοποιήσεις οργανώσαμε μόνοι μας ή σε

συνεργασία με άλλους φορείς δεκάδες εκδηλώ-

σεις  με ελεύθερη και δωρεάν συμμετοχή στις

οποίες πήραν μέρος χιλιάδες συμπολίτες μας απ

όλη την Αττική ενώ δύο φορές παραβρέθηκαν

εκπρόσωποι κοινωνικών, επιστημονικών, συνδι-

καλιστικών οργανώσεων και κινημάτων από ευ-

ρωπαϊκές χώρες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, τα επιστημονικά σεμι-

νάρια ιστορίας (α’ φάση 3 μήνες), τις κινηματο-

γραφικές προβολές σε όλη τη διάρκεια της

χρονιάς, τα μαθήματα μελισσοκομίας, τις εκδη-

λώσεις αλληλεγγύης, τις μουσικές και θεατρικές

εκδηλώσεις, φεστιβάλ,  τη δημιουργία λαχανό-

κηπου, ειδική εκδήλωση για την οργάνωση και

λειτουργία αυτοδιαχειριζόμενου κάμπινγκ, στην

οποία πήραν μέρος και μετέφεραν την εμπειρία

τους συλλογικότητες από άλλους αυτοδιαχειρι-

ζόμενους χώρους και μια ατέλειωτη σειρά πολύ-

μορφων εκδηλώσεων .

Το κάμπινγκ λειτουργεί και σαν ακτή ελεύθερης

κολύμβησης, όπου επί ένα χρόνο χιλιάδες πολί-

τες, κολυμπούν δωρεάν σε μια φιλική και δρο-

σερή παραλία, που τη διατηρούν πεντακάθαρη οι

εθελοντές.

Ένα νέο επιτυχημένο πείραμα αυτο-

διαχειριζόμενου δημοσίου χώρου οι-

κοδομείται
Είναι γεγονός ότι πολλοί εθελοντές - ακόμα και

από αυτούς που καταθέσαμε αρχικά την πρόταση

για αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ - δεν πι-

στεύαμε ότι το εγχείρημα θα έχει τόση επιτυχία

και διάρκεια και κυρίως ότι από τον πρώτο

χρόνο θα συνυπήρχαν αρμονικά από τόσο η διά-

θεση για συμμετοχή σε αγώνες και κινητοποι-

ήσεις όσο και η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία,

η φαντασία, η επιμονή, το πάθος και πολλές

άλλες αρετές που εκφράστηκαν με μοναδικό

τρόπο στις δεκάδες εκδηλώσεις και δράσεις οι

οποίες πραγματοποιήθηκαν στο κάμπινγκ.

Η μεγάλη επιτυχία του πειράματος της αυτοδια-

χείρισης είχε τόσο μεγάλη απήχηση, ώστε επώ-

νυμοι πολιτικοί παράγοντες αρθρογράφησαν σε

τοπικές εφημερίδες υποστηρίζοντας ότι το μον-

τέλο αυτό της αυτοδιαχείρισης των δημόσιων

ακτών πρέπει να εφαρμοσθεί και στις υπόλοιπες

ακτές του Σαρωνικού, ενώ αρκετοί δημοτικοί

σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι πρότειναν δημόσια

στα δημοτικά συμβούλια του δήμου ΒΒΒ να

εφαρμοσθεί το μοντέλο του αυτοδιαχειριζόμε-

νου κάμπινγκ και στις υπόλοιπες οργανωμένες

ακτές του δήμου. Παράλληλα έχουν γραφτεί

ήδη εκατοντάδες θετικά σχόλια σε εγχώρια μα-

ζικά μέσα ενημέρωσης αλλά και διεθνή.

Οι μνημονιακοί ενοχλήθηκαν από την

επιτυχία και η κρατική καταστολή

εξαπολύθηκε και στο κάμπινγκ.
Όπως είναι φυσικό η μνημονιακή πολιτική δεν θα

μπορούσε να ανεχθεί για πολύ ένα τόσο πετυχη-

μένο και με τόση εμβέλεια (ελληνική και διεθνή)

πείραμα. Δε θα μπορούσε να αφήνει σε λειτουρ-

γία ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που απο-

δεικνύει έμπρακτα και καθημερινά, ότι οι

τοκογλύφοι «επενδυτές» δεν είναι μόνο επικίν-

δυνοι για την κοινωνία και το περιβάλλον της πα-

τρίδας μας, αλλά και παντελώς άχρηστοι.

Το κάμπινγκ, όπως και άλλοι αυτοδιαχειριζόμε-

νοι χώροι κάνει απόλυτα σαφές ότι οι ίδιοι οι πο-

λίτες μπορούν θαυμάσια να διαχειρίζονται μόνοι

τους  δημόσιους χώρους -εν προκειμένω τις πα-

ραλίες-  σε όφελος και της κοινωνίας και του πε-

ριβάλλοντος και του πολιτισμού.

Δεν άργησε λοιπόν η κυβέρνηση, σε αγαστή συ-

νεργασία με τη δημοτική αρχή -η οποία μέχρι

τότε υποκρινόταν θεατρινίστικα ότι στηρίζει το

εγχείρημα που με ομόφωνο ψήφισμα της είχε

υιοθετήσει χωρίς ποτέ να το πιστέψει- να εκδη-

λώσει την καταστολή και στο κάμπινγκ και την

Κυριακή 28 Απριλίου εξαπέλυσε τρομοκρατική

επίθεση με σύλληψη και προσαγωγή σε δίκη

τριών αγωνιστών εθελοντών, γιατί εκτελούσαν

στο κάμπινγκ εργασίες, τις οποίες ήταν υποχρε-

ωμένη η δημοτική αρχή να κάνει!!! Στη συνέχεια

την επόμενη εβδομάδα έστειλαν και πάλι δυνά-

μεις καταστολής με σκοπό να εκκενώσουν το

κάμπινγκ. Oι εθελοντές αντέδρασαν άμεσα και

σε λίγη ώρα οργάνωσαν στο χώρο μεγάλη συγ-

κέντρωση στην οποία έφθασαν πολίτες και κινή-

ματα από όλη την Αττική όπως και βουλευτές.

Η άμεση κινητοποίηση των πολιτών απέτρεψε

την εκκένωση του χώρου και αυτό ήταν η πρώτη

νίκη των εθελοντών. Το κάμπινγκ για πρώτη φορά

εκτός από χώρος δημιουργίας είχε μετατραπεί

και σε χώρο αντίστασης ενάντια στην μνημο-

νιακή πολιτική.

Ο πρώτος χρόνος δείχνει το δρόμο
Η  επίθεση των δυνάμεων καταστολής, όχι μόνο

φόβισε και απογοήτευσε τους εθελοντές,  αλλά

αντίθετα  μας  χαλύβδωσε γιατί διαπιστώσαμε ότι

ο εχθρός δεν είναι ανίκητος. Βιώσαμε την εμ-

πειρία της καταστολής και τώρα δεν τρέφουμε

αυταπάτες. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχί-

σουμε τον όμορφο δρόμο του αγώνα και της δη-

μιουργίας  που από 10 Ιουνίου του 2013

ξεκινήσαμε. Πιστεύουμε ότι οι συμπολίτες μας

σε όλη την Αττική κατανοούν την ανάγκη διατή-

ρησης αυτού του εγχειρήματος   και για το λόγο

αυτό όχι μόνο σταδιακά συνεχώς περισσότεροι

το αγκαλιάζουν, αλλά είναι έτοιμοι και να το υπε-

ρασπίσουν, όποτε χρειασθεί. Γιατί δεν τους εν-

διαφέρει μόνο για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση

σε μια παραλία για μπάνιο,  αλλά κυρίως γιατί θε-

ωρούν ότι οι παραλίες είναι περιουσία του λαού

και ο λαός ξέρει να τις διαχειρίζεται. 

Είμαστε λοιπόν όλοι αντίθετοι στο να ξεπου-

ληθούν οι ακτές μόνο και μόνο για τα κέρδη των

επενδυτών και των δανειστών. Γιατί σε τελευ-

ταία ανάλυση είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η

φύση και  η κοινωνία είναι πάνω από τα κέρδη.

Μάκης  Σταύρου

Εθελοντής αυτοδιαχειριζομένου

Κάμπινγκ Βούλας

Ένας χρόνος αντίστασης και δημιουργίας 

στο αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ της Βούλας
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

H σιωπή
είναι
χρυσός;
Οι περισσότεροι άνθρωποι

θέλουν να τα έχουν καλά με

όλους. Αυτό όμως είναι μια

παγίδα με ηθικές συνέπειες.

Αν όλοι σιωπούν δεν προ-

σφέρουμε το καλύτερο

στην κοινωνία.

Δεν χρειάζονται βαθυστό-

χαστες αναλύσεις για να

καταλάβεις γιατί αυτός ο

τόπος έφτασε στο παρα-

πέντε.

Μια επίσκεψη στις συνε-

δριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου 3Β

θα σας κάνει να μελαγχολή-

σετε αν δεν εξοργιστείτε με

κάποιους που καθορίζουν

το μέλλον του τόπου μας.

Αναφέρομαι στις επίσημες

καταγγελίες που γίνονται

κατά τη διάρκεια των συνε-

δριάσεων από τους Δημοτι-

κούς Συμβούλους της

πλειοψηφίας και της μει-

οψηφίας για κακοδιαχείριση

και αδιαφάνεια.

Το παράξενο είναι ότι κα-

νείς από αυτούς που καταγ-

γέλονται, αλλά και από την

διοίκηση δεν αντιδρούν,

καμμία απάντηση· απόλυτη

σιωπή!

Γιατί άραγε δεν προσπα-

θούν να αποδείξουν ότι

είναι κακόβουλα ψέμματα;

Την αποδέχονται ως πραγ-

ματικότητα; Θεωρούν το

Δήμο δικό τους, άρα οι

άλλοι δεν έχουν το δι-

καίωμα να ομιλούν;

Πιστεύουν ότι σε λίγο καιρό

δεν θα θυμάται κανείς τί-

ποτα;

Είναι οπαδοί του Δόγματος

“η σιωπή είναι χρυσός”;
Ο,τι και να ισχύει δεν έχουν

καταλάβει ότι ο πολίτης σε

θέματα διαφάνειας δεν

δίνει κανένα συγχωροχάρτι;

Σωτήρης Ελευθερίου

Αγαπητέ Κύριε, 

Το να μας στερείτε την ενημέρωση

των επίκαιρων γεγονότων τα οποία

μας γεμίζουν με ενθουσιασμό, και ελ-

πίδα για ένα λαμπρό μέλλον, είναι

κάπως υποφερτό.   

Το να αγνοείτε όμως τα πλέον ου-

σιώδη που αφορούν τα διαδραματιζό-

μενα ενός γάμου, και να ασχολείστε

με την σημασία του μυστηρίου και όχι

την περιγραφή της κοσμικής κουλτού-

ρας, είναι απαράδεκτο...

Και ερωτώ? τι έχει  μεγαλύτερη σημα-

σία, το νόημα του μυστηρίου, η το μέ-

γεθος της ουράς του φορέματος της

Νύμφης και ο μόδιστρος δημιουργός

της?

Γιατί δίνετε τόση έκταση στην ύπαρξη

και τον πολλαπλασιασμό του γένους,

και δεν μας λέτε  ποια από τις καλε-

σμένες φορούσε το πιο τολμηρό φό-

ρεμα, η έστω κάτι για την κόμμωση

της?

Παρέρχεστε τον ζώντα αριθμό των κα-

λεσμένων, και ασχολείστε με την ση-

μασία της διαιώνισης του είδους, λες

και δεν υπάρχουν αρκετοί για να φάμε

ένας τον άλλον.

ΑΜΑΡΤΙΑ  γι’ αυτό δεν είστε στην

λίστα

Αγαπητέ Κύριε συντάκτη, αυτό το δη-

μοσίευμα δεν ήταν περιγραφή ενός

γάμου, αλλά κήρυγμα  επιμόρφωσης

της ανθρώπινης ύπαρξης, ήταν σάλπι-

σμα αφύπνισης από τον λήθαργο  της

ανευθυνότητας, και της απαξίωσης

της ευθύνης ενός εκάστου που θεωρεί

το γάμο μόνο ως επισφράγιση ενός

δεσμού, ή μια κοινωνική υποχρέωση ,

και όχι ιερό καθήκον έναντι της αν-

θρωπότητας. 

Το πλέον αντιπροσωπευτικό άθλημα

που δεσπόζει στον στίβο, ίναι η ΣΚΥ-

ΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ  διότι εκτός από

άθλημα είναι και μήνυμα διαιώνισης

του είδους όπως εύστοχα το χαρα-

κτηρίζετε  στο δημοσίευμα σας.

Όσο γυμνασμένος και ταχύς να είναι

ο πρώτος δρομέας, εάν δεν υπάρχει

δεύτερος να πάρει την σκυτάλη, η

κούρσα του δρόμου τελειώνει πριν

ολοκληρωθεί η όλη διαδρομή 

Εκτός του φιλοσοφημένου κειμένου

και τον πρωτότυπο τρόπο δημοσίευ-

σης του γάμου της πανέμορφης κο-

ρούλας σας, η οποία όπως γνωρίζω

ακολουθεί τα χνάρια σας, γνωρίσαμε

και την ταπεινοφροσύνη που σας δια-

κρίνει.

Το άρθρο σας δεν αναφέρονται ούτε

μία φορά οι λέξεις: εγώ, δική μου,

όμορφη, έστω παιδί μου, και αυτό

διότι τις αφοπλίζει ο σεβασμός που

εκδηλώνετε σε κάθε αράδα των  δη-

μοσιευμάτων σας, και στην παρούσα

περίπτωση που θα μπορούσε να υπε-

ρισχύσει το πατρικό ένστικτο, ο χαρα-

κτήρας παρέμεινε αλώβητος.

Σας Ζηλεύω.

Τις ευχές μου, τις έχετε καθημερινά.

Σ.Β

Φυτεύσεις στις παραλίες

Ο Εξωραϊστικός & Εκπολιτιτιστικός Σύλλογος “Νέος

Ανάφλυστος” με επιστολή του που απευθύνεται προς

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής – Γ.Δ. Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών &

Φυσικού Περιβάλλοντος, αναφέρεται στο παρελθόν,

όπου το Υπουργείο Γεωργίας,  κατείχε  φυτώρια και τα

παραγόμενα φυτά τα διέθεταν για αναδασώσεις στους

Δήμους και σε συλλογικότητες ακόμη και σε ιδώτες

ΔΩΡΕΑΝ.

Προτείνει λοιπόν στο Υπουργείο να κοιτάξει λίγο και την

βλάστηση των παραλιών όλης της χώρας σημειώνοντας:

«Υπάρχει ένα ευλογημένο δέντρο, το ΑΡΜΥΡΙΚΙ, που δεν
χρειάζεται γλυκό νερό για να επιζήσει και να αναπτυχθεί. 
Του κάνει και του περισσεύει το θαλασσινό νερό. Αλλά
επειδή οι παραλίες, όπως είναι εύλογο, δεν μπορούν να
ενταχθούν στην κατηγορία των δασών, τα προαναφερ-
θέντα φυτώρια αφενός μεν παράγουν μικρές ποσότητες
αλμυρικιών και αφετέρου αρνούνται να τα διαθέσουν
στους Δήμους που τα χρειάζονται για τις παραλίες τους.

Προτείνουμε λοιπόν τα εξής:
1. Το Υπουργείο να μεριμνήσει, ώστε να αυξηθεί κατακό-
ρυφα η παραγωγή αρμυρικιών από τα δασικά αυτά φυτώ-
ρια (με προτίμηση σε αρμυρίκια που έχουν ροζ άνθη. Είναι
πιο εντυπωσιακά).
2. Να δώσει εντολή να παρέχονται και για παραλίες και
όχι μόνον για δάση.
3. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) να ενη-
μερώσει αλλά και να συστήσει έντονα στους παραλιακούς
Δήμους να προγραμματίσουν φύτευση των παραλιών τους
σε συνεργασία με τους, πολυπληθείς στην Χώρα μας,
Εξωραϊστικούς Συλλόγους και με συμμετοχή των Συλλό-
γων Γονέων και των σχολείων της Χώρας.
4. Οι Δήμοι να ανταποκριθούν ένθερμα.
5. Τα ΜΜΕ να αγκαλιάσουν την Πρωτοβουλία και να δια-
δώσουν την ιδέα.

Εκτός δε από τα αρμυρίκι υπάρχει  μια σειρά δέντρων κα-
τάλληλων για φύτευση στην παραλία».

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

με αφορμή τη διανομή κει-

μένων από τις δύο αντιμα-

χόμενες ομάδες, που έχουν

δημιουργηθεί στη Δημοτική

μας Αρχή (3Β) για το θέμα

του 3ου Γυμνασίου - Λυ-

κείου, επίτρεψέ μου από τις

σελίδες σου να εκφράσω τη

θλίψη μου και την απογοή-

τευσή μου.

Στέλιος Γκίκας

Δημότης Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης

Προς τον συντάκτη του κύριου άρθρου της ΕΒΔΟΜΗΣ με τίτλο “Γάμος”

«Γεια σας. Ονομάζομαι Ed
Snowden. Λίγο περισσότερο
από ένα μήνα πριν, είχα οικογέ-
νεια, ένα σπίτι στον παράδεισο
και ζούσα με μεγάλη άνεση.
Είχα επίσης τη δυνατότητα,
χωρίς κανένα ένταλμα, να έχω
πρόσβαση και να διαβάζω τις
επικοινωνίες σας. Την επικοι-
νωνία του καθενός ανά πάσα
στιγμή. Μια εξουσία που μπορεί
να αλλάζει τη μοίρα των αν-
θρώπων.
Πρόκειται για σοβαρή παρα-
βίαση του νόμου. Οι Τροποποι-
ήσεις 4 και 5 του Συντάγματος
της χώρας μου, το άρθρο 12
της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που, καθώς και πολυάριθμα κα-
ταστατικά και συνθήκες
απαγορεύουν τέτοια συστή-
ματα μαζικής, διάχυτης επιτή-
ρησης. Ενώ το Σύνταγμα των
ΗΠΑ χαρακτηρίζει αυτά τα προ-
γράμματα ως παράνομα, η κυ-
βέρνησή μου υποστηρίζει ότι
μυστικές δικαστικές αποφά-
σεις, που ο κόσμος δεν επιτρέ-

πεται να δει, νομιμοποιούν με
κάποιο τρόπο μια παράνομη
πράξη. Οι αποφάσεις αυτές
φθείρουν απλά την πιο βασική
έννοια της δικαιοσύνης – την
έννοια της διαφάνειας των
πράξεων. Κάτι ανήθικο δεν μπο-
ρεί να γίνει ηθικό μέσω ενός
μυστικού νόμου.
Πιστεύω στην αρχή που διακη-
ρύχθηκε στη Νυρεμβέργη το
1945: «Τα άτομα έχουν διεθνείς
υποχρεώσεις που υπερβαίνουν
τις εθνικές υποχρεώσεις υπα-
κοής. Ως εκ τούτου, οι πολίτες
έχουν το καθήκον να παραβιά-
ζουν εθνικούς νόμους προκει-
μένου να προληφθούν
εγκλήματα κατά της ειρήνης
και της ανθρωπότητας».
Κατά συνέπεια, από πλευράς
μου έκανα ό,τι πίστευα σωστό
και άρχισα μια εκστρατεία για
να διορθωθεί αυτή η αδικία.
Δεν επιδιώκω πλουτισμό για
τον εαυτό μου. Δεν επεδίωξα
να πουλήσω μυστικά των ΗΠΑ.
Δεν συνεργάζομαι με οποιαδή-
ποτε ξένη κυβέρνηση προκει-

μένου να εγγυηθεί την ασφά-
λειά μου. Αντ΄ αυτού, δημοσιο-
ποίησα ό,τι ήξερα, έτσι ώστε
ό,τι επηρεάζει όλους μας, να
μπορεί να συζητηθεί από όλους
μας στο φως της ημέρας, και
ζήτησα δικαιοσύνη απ΄όλη την
ανθρωπότητα.
Αυτή η ηθική απόφαση να μι-
λήσω δημόσια για την κατασκο-
πεία που επηρεάζει όλους μας
είχε μεγάλο κόστος, αλλά ήταν
το σωστό που έπρεπε να κάνω
και δεν το μετανιώνω.
[...] Έχασα την ιθαγένειά μου
και καταδιώκομαι για πράξη πο-
λιτικής έκφρασης. Η Κυβέρ-
νηση των Ηνωμένων Πολιτειών
με έχει τοποθετήσει στη λίστα
απαγόρευσης πτήσεων.
...Έχει απειλήσει με κυρώσεις
τις χώρες που θα υψώσουν το
ανάστημά τους για να υπερασπί-
σουν τα ανθρώπινα δικαιώματά
μου και το σύστημα ασύλου του
ΟΗΕ.  Αυτές οι επικίνδυνες κλι-
μακώσεις αντιπροσωπεύουν μια
απειλή όχι μόνο για την αξιο-
πρέπεια της Λατινικής Αμερι-
κής, αλλά και για τα βασικά
δικαιώματα κάθε ατόμου, κάθε
έθνους, να ζει ελεύθερο από
διώξεις, αναζητώντας και λαμ-
βάνοντας άσυλο.

[...] Αυτή η βούληση των ισχυ-
ρών κρατών να ενεργούν
εκτός νομιμότητας αντιπροσω-
πεύει μια απειλή για όλους μας,
και δεν πρέπει να επιτραπεί να
επιτύχει».  

Το γύρο του κόσμου έχει κάνει η αποκάλυψη του Εντ Σνόουντεν

για ένα γιγαντιαίο σύστημα παρακολούθησης εκατομμυρίων πολι-

τών και οργανισμών και κυβερνήσεων, γραφείων του Ευρωκοινο-

βουλίου  και πρεσβειών από τις κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σε

συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών. Από τη στιγμή

που έκανε αυτές τις αποκαλύψεις, δεν υπάρχει έδαφος που να

μπορεί να κατοικήσει! Σήμερα βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μό-

σχας και ζητάει πολιτικό άσυλο, το οποίο του έδωσαν κάποιες

χώρες, παρά την απειλή των ΗΠΑ, αλλά δεν μπορεί να ταξιδέψει.

Ενδιαφέρουσα επιστολή απευθύνει προς κάθε πολίτη αυτού του

πλανήτη.

“H βούληση των ισχυρών κρατών να ενεργούν εκτός
νομιμότητας είναι μια απειλή για όλους μας” 
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Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο,

27.6, με θέμα «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό», από

τους πράσινους ευρωβουλευτές Heide Rühle (Γερμα-

νία), Νίκος Χρυσόγελος (Ελλάδα), Karim Zéribi (Γαλ-

λία). 

Βασικοί ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Κώστας Νικο-

λάου (Κίνηση 136, Ελλάδα)*, ο Jan Willem Goudriaan

(Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών "Right2water"), η

Leslie Franke και ο Herdolor Lorenz (δημιουργοί του

ντοκυμαντέρ 'Water makes money') καθώς και ο Luís
Babiano (από το κίνημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

του νερού στην Ισπανία)  

Η σημαντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβου-

λίας Πολιτών για το νερό (European Citizens’ Initia-

tive (ECI)) που συγκέντρωσε 1.5 εκατομμύρια

υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ενάντια στα σχέδια

ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά και στην Ελλάδα

τα 2/3 των πολιτών απαιτούν τη μη πώληση του

νερού, ο Επίτροπος Μ. Barnier αναγνώρισε ότι είναι

καθήκον της Επιτροπής να λάβει σοβαρά υπόψη τις

ανησυχίες που εκφράζονται από τους πολίτες. 

Έχει ήδη προτείνει την εξαίρεση των υπηρεσιών

νερού από την Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την

ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης. Μάλιστα

σχετική συμφωνία επετεύχθη τελικά κατά τις πρό-

σφατες διαπραγματεύσεις Ευρωκοινοβουλίου, Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου (κυβερνήσεις).

«Στην περίπτωση της Ελλάδας όπου η ιδιωτικοποί-
ηση του νερού αποτελεί μνημονιακή δέσμευση, είναι

απαραίτητη η πλήρης κατάργηση της σχετικής πρό-
βλεψης του μνημονίου για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ
και της ΕΥΔΑΠ», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος των

“Οικολόγων Πρασίνων”, σε Συνέντευξη Τύπου που

παραχώρησε λίγο πριν την ημερίδα, αλλά και σε πρό-

σφατη ερώτησή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ζήτησε

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αποδέσμευση της

Ελλάδας από τη μνημονική δέσμευσή της για ιδιωτι-

κοποίηση των δημόσιων οργανισμών διαχείρισης του

νερού.   

Ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε επίσης στη μη

ύπαρξη λόγου ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ύδρευ-

σης, διότι δεν είναι ελλειμματικές ή αποτυχημένες

εταιρείες. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης

της οικολογικής αποτελεσματικότητάς τους, σε συ-

νεργασία πάντα με τους εργαζομένους τους, καθώς

και βελτίωση των  επιδόσεων των εταιρειών μέσω της

αξιοποίησης  προγραμμάτων του Ταμείου Συνοχής

την περίοδο 2014-2020.

Ο Κώστας Νικολάου της “Κίνησης 136”, αναφέρθηκε

στη στήριξη από τα 2/3 των Ελλήνων της καταψήφι-

σης του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων και στη συμμε-

τοχή της «Κίνησης 136» στο παγκόσμιο κίνημα κατά

της ιδιωτικοποίησης του νερού, ενώ ευχαρίστησε για

την μεγάλη υποστήριξη που έχει από κινήματα πολι-

τών από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλ-

λία, και η Ιταλία. 

Τόνισε, επίσης, ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις σε χώρες

της Ευρώπης, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις των

τιμών και των ελλειμμάτων καθώς και ταυτόχρονη

μείωση της ποιότητας του νερού. Πρότεινε, τέλος,

την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, για την ιδιωτικο-

ποίηση της ΕΥΑΘ, θέμα που έχει την υποστήριξη

όλων των δήμων της Θεσσαλονίκης.

* Η «Κίνηση 136» δραστηριοποιείται στη Θεσσαλο-

νίκη από το 2011, με στόχο τη διακοπή των διαδικα-

σιών ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και την οργάνωση

των πολιτών σε συνεταιρισμούς για τον κοινωνικό

έλεγχο στις υπηρεσίες νερού και είναι επικεφαλής ο

Κώστας Νικολάου.

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό»
Πρωτοβουλία των Πρασίνων ευρωβουλευτών για αναίρεση της πώλησης του νερού

Η Υδριάδα, είναι μια πρότυπη σε

παγκόσμιο επίπεδο πλωτή μονάδα

αφαλάτωσης νερού, που παίρνει

την ενέργειά της από ενσωματω-

μένη ανεμογεννήτρια και φωτο-

βολταϊκή συστοιχία.

Επικεφαλής του προγράμματος

είναι ο  Νικήτας Νικητάκος, Καθη-

γητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

που μαζί με τους συνεργάτες του

Θ.Λίλα και Α.Βατίστα έχουν κατα-

φέρει να πραγματοποιήσουν το

πρόγραμμα που για την νησιωτική

Ελλάδα θα έπρεπε να είναι ο

«απόλυτος στόχος». Την δημιουρ-

γία νερού από τη θάλασσα χωρίς

να καταναλώνεται «ρυπογόνο»

ρεύμα παραγωγής ΔΕΗ.

Η Υδριάδα με ύψος άνω των 35

μέτρων, αποτελείται από τέσσερις

πλωτήρες και έναν κεντρικό, συν-

δεδεμένους με μεταλλικό πύργο

που φιλοξενεί και την ανεμογεν-

νήτρια. Μπορεί να καλύψει τις

ημερήσιες ανάγκες 300 κατοίκων

σε νερό και έχει σχεδόν μηδενικό

κόστος λειτουργίας, όχι βέβαια και

κατασκευής…

Η αντίστροφη όσμωση, η τεχνολο-

γία που χρησιμοποιεί η Υδριάδα,

είναι γνωστή εδώ και πολλά χρό-

νια. Ωστόσο, η εφαρμογή της σε

«εθνικό» επίπεδο σκόνταφτε

πάντα στην μεγάλη κατανάλωση

ενέργειας του συστήματος η

οποία αν καλυπτόταν από ηλε-

κτρικό ρεύμα παραγωγής ΔΕΗ

(άνθρακας κλπ) δεν θα είχε το οι-

κολογικό αποτύπωμα που όλοι

αναζητούμε στις ημέρες μας.

Οι επιστήμονες που εξέλιξαν την

Υδριάδα, έλυσαν αυτό το πρό-

βλημα, εγκαθιστώντας πάνω στον

τεράστιο πυλώνα, φωτοβολταϊκά

συστήματα αλλά και ανεμογεννή-

τριες ενώ για τον απομακρυσμένο

έλεγχό της λειτουργίας, η

Υδριάδα είναι εφοδιασμένη και με

ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο!

Η ιδέα έχει αποσπάσει παγκόσμια

αναγνώριση αλλά στην Ελλάδα...

Η εγκατάσταση αυτή θα μπορούσε

να λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας

σε νησιά μας, που αγοράζουν νερό

το οποίο μεταφέρουν με τα πλοία,

αλλά σκοντάφτει προφανώς,

στους υπεύθυνους και μεσολαβη-

τές...

Υστερα την ώρα που πουλάμε τις

δημόσιες εταρείες νερού, περιμέ-

νουμε να επιτρέψουν να παρέχε-

ται δωρεάν νερό;

Να θυμόμαστε ότι όπου πουλή-

θηκε το νερό, οι κάτοικοι είπαν το

“νερό νεράκι”, αφού στις συμβά-

σεις περιέγραφαν ότι ακόμη και τα

σύννεφα τους ανήκουν!!! 

Υδριάδα: μια ελληνική εφεύρεση που λύνει 

το πρόβλημα της λειψυδρίας, αλλά...
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Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, με δελτίο τύπου, μας ενημερώνει ότι πριν

μερικές ημέρες κατάφερε να εισπράξει ένα μεγάλο

μέρος από οφειλές προηγούμενων ετών προς το

Δήμο, (ύψους 476.785,74 ευρώ) από την Εταιρεία

Ακινήτων Δημοσίου  Α.Ε., έναντι χρέους από τις Ορ-

γανωμένες Ακτές της Βούλας και της Βάρκιζας που

χρονολογούνται από το 2007 και 2010 αντίστοιχα,

αλλά και οφειλές προς το νέον ενιαίο Δήμο.

Για το θέμα έχουμε χύσει πολύ, μα πάρα πολύ μελάνι

όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η ΕΤΑ Α.Ε. (που έχει γίνει

ΕΑΔ Α.Ε.) το 2001 έστησε μία φάκα και έβαλε ένα

ωραίο τυρί προς τους Δήμους και τους άρπαξε τις ορ-

γανωμένες ακτές, με δική τους υπογραφή - μέσω

μνημονίων -.

Συγκεκριμένα τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.

(ΕΤΑ) το 2001 κάλεσαν τους Δημάρχους να συνυπο-

γράψουν ένα μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να

δοθούν οι οργανωμένες ακτές σε “επενδυτές” και να

εισπράττουν οι Δήμοι το 12% επί των ακαθαρίστων

εσόδων της διαχείρισης κάθε ακτής (αρ. 4§111 Μνη-

μονίου). 

Οταν όμως υπεγράφησαν οι συμβάσεις, άλλα υπέ-

γραψαν. 
Αντιγράφουμε από το αρχείο μας (αρ. φ. 196/3.11.01):

«Στη σύμβαση  αναφέρετε ρητά  (αρθ.6) ότι «Η Επιτροπή,
όπως αυτή ορίζεται στο μνημόνιο συνεργασίας που επισυ-
νάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
σύμβασης (εκτός των οικονομικών όρων που αφορούν τις
μεταξύ της ΕΤΑ ΑΕ και των  Δήμων σχέσεις) ελέγχει... 
Καταλάβατε; το “εκτός των οικονομικών όρων” λέει που
αφορούν πλέον, όχι ποσοστό 12% επί των εσόδων που
προκύπτουν από τη διαχείριση της ακτής στο σύνολό της,
αλλά το 12% επί των μισθωμάτων που θα εισπράττει η ΕΤΑ
από τον επενδυτή. Δηλαδή για τη Βουλιαγμένη, για παρά-
δειγμα, που έχει το πιο ακριβό μίσθωμα, αναλογούν το
χρόνο 37 έως 40 εκατομμύρια δραχμές.  (αρθ. 811 & 2)». 

σ.σ. Βγάλτε τώρα το 12% για να δείτε την κοροϊδία.

Βεβαίως για το θέμα ευθύνονται οι Δήμαρχοι που δεν κα-

τήγγειλαν τα μνημόνια αλλά έκαναν ...τουμπεκί. Μάλιστα ο

τέως δήμαρχος Βούλας, Γ. Μάντεσης, επανελάμβανε

συχνά ότι είναι υπερήφανος που έχει υπογράψει το μνη-

μόνιο!

Αλλά το πήραν ποτέ, έστω αυτό το πενιχρό 12% επί των

μισθωμάτων; Χλωμό μου φαίνεται...

Πολλές φορές είχαν ερωτηθεί αν έχουν εισπραχθεί αυτά

τα χρήματα αλλά έπεφτε “η σιωπή των αμνών”.

Οσο για το Βάρη, προφανώς ο τότε δήμαρχος Παν. Καπε-

τανέας είχε εισπράξει και αναρωτιόταν στο παρόν δημο-

τικό συμβούλιο αν έχουν εισπράξει από το 2010 και μετά.

(αρχείο 7ης: Εχετε εισπράξει από την ΕΤΑ; Τον Φεβρουά-

ριο 2013 ο Παν. Καπετανέας σε δημοτική συνεδρίαση ζή-

τησε να ενημερωθεί το σώμα του Δ.Σ., αν έχουν εισπραχθεί

τα χρέη της ΕΤΑ Α.Ε. για τα έτη 2010, 2011, 2012 από την

παραλία της Βάρκιζας).

Ανατρέξαμε λίγο στην ιστορία γιατί είναι χρήσιμη και μπο-

ρούμε να δούμε πως απογύμνωσαν τους Δήμους από τις

πολύτιμες ακτές τους και τις νέμονται σήμερα ιδιώτες με

ψυχία... ενώ η Β’ πλαζ Βούλας δεν άνοιξε ποτέ!!!

Ας επανέλθουμε στο δελτίο τύπου του

Δήμου:

Πώς προέκυψαν αυτές οι οφειλές

...Με βάση τις συμφωνίες αυτές, ο Δήμος δικαιούται να

εισπράττει ποσοστό επί των εσόδων που έχει η εται-

ρεία αυτή (και το διάδοχο σχήμα της)  από τη διαχείριση

της Α’ και Β’ Ακτής Βούλας και της Ακτής Βάρκιζας. 

Στη συμφωνία αυτή δεν υπήρξε συνεπής η εταιρεία του

Δημοσίου προς το Δήμο, με αποτέλεσμα ο τ. Δήμος

Βάρης να έχει εισπράξει για τελευταία φορά το ποσο-

στό που του αναλογεί  τo 2010, που αφορούσε το έτος

2009. Ενώ ο τ. Δήμος Βούλας είχε εισέπραξε για τε-

λευταία φορά το έσοδο αυτό τo 2007, κι αφορούσε το

έτος 2006.

Οι ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής

Η οικονομική διεύθυνση του Δήμου και ο αρμόδιος αν-

τιδήμαρχος Οικονομικών Ν. Ζαχαράτος, αφού συνέλε-

ξαν τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των

μισθωτών των πλάζ και της ΕΤΑΔ, προχώρησαν στη συ-

νέχεια στη βεβαίωση συνολικά 707.850,34 ευρώ.

Το ποσό προέκυψε με βάση τα ελάχιστα ετήσια μισθώ-

ματα που εισπράττει η ΕΤΑΔ από τους μισθωτές των εν

λόγω εγκαταστάσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τις

μισθωτικές συμβάσεις. Στη συνέχεια ξεκίνησαν τις δια-

δικασίες αναγκαστικής είσπραξης βάσει του Κώδικα Εί-

σπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και δέσμευσαν τη

φορολογική ενημερότητα της ΕΤΑΔ, με αποτέλεσμα να

αναγκαστεί η εταιρεία να αποδώσει στο Δήμο πριν με-

ρικές ημέρες τμήμα της βεβαιωμένης οφειλής, ύψους

476.785,74 ευρώ.

Πέραν από την είσπραξη και του υπόλοιπου ποσού που

έχει βεβαιωθεί και μας οφείλεται, θα απαιτήσουμε να

υποβληθούν από την ΕΤΑΔ στο Δήμο τα επίσημα οικο-

νομικά στοιχεία, μέσα από τα οποία προκύπτει το σύ-

νολο των εσόδων που έχει η εταιρεία αυτή από τη δια-

χείριση των οργανωμένων ακτών κολύμβησης του

Δήμου, προκειμένου να βεβαιώσουμε και να εισπρά-

ξουμε το σύνολο αυτών που μας οφείλονται. Όχι μόνον

από τα παρελθόντα έτη, αλλά και στο μέλλον.

Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Δήμαρχος Βάρης

– Βούλας- Βουλιαγμένης, Σπύρος Πανάς έκανε την πα-

ρακάτω δήλωση: «Σε αντίθεση με ότι γινόταν τα προ-
ηγούμενα χρόνια, όπου κάποιοι επέτρεπαν στους
οφειλέτες του Δήμου να μην αποδίδουν αυτά που χρω-
στούν στην πόλη και τους δημότες από την εκμετάλ-
λευση των παραλιών μας, η σημερινή Διοίκηση δεν
χαρίζεται σε κανέναν. Αυτά που κάποιοι ήξεραν, τώρα
έχουν τελειώσει. 
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα και σε κανέναν δεν θα επι-
τρέψουμε να στερεί έσοδα από το Δήμο και το μήνυμα
αυτό θέλω να το στείλω παντού. Η δική μας Διοίκηση
έχει επιλέξει να διεκδικεί αυτά που οφείλονται στο Δήμο
κι όχι να επιβαρύνει τους δημότες με ακριβά τέλη και
πανάκριβα δάνεια που θα τα αποπληρώσουν οι επόμε-
νες γενιές. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ν. Ζαχαράτο και τα στελέχη
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις πε-
τυχημένες ενέργειες τους. Σε κάθε περίπτωση, θέλω
να επαναλάβω πως πάγια θέση του Δήμου και της ση-
μερινής Διοίκησης είναι να περάσει στο Δήμο ο έλεγ-
χος και η εκμετάλλευση των ακτών της πόλης μας.»

Η ιστορία είναι μεγάλη και πονάει και ευθύνη φέρουν

πάρα πολλοί δημοτικοί σημερινοί σύμβουλοι, που συμ-

μετείχαν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Τα

γράφουμε επί δεκαεπτά συναπτά έτη. Και φθάσαμε σή-

μερα οι Δήμοι να λιμοκτονούν και να χρεοκοπούν...

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να δώσουμε εύσημα στην πα-

ρούσα Δημοτική Αρχή, γιατί κινήθηκε και εισέπραξε

έστω κι αυτά τα ποσά.
Αννα Μπουζιάνη 

Εισπράξεις από τις οργανωμένες ακτές
μπήκαν στα ταμεία του Δήμου 3Β
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Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ενημερώνει

τους πολίτες, για το τί μέτρα πρέπει να πάρουν σε ενδε-

χόμενη προσβολή ζώου από λύσσα.

Η λύσσα ακόμα και σήμερα παραμένει μια απειλή για την

ανθρωπότητα. Παρ’ ότι θεωρείται κατά κύριο λόγο νόσος

των σαρκοφάγων, προσβάλει τα περισσότερα είδη των θη-

λαστικών και τον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παι-

δείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Τι να κάνω αν με δαγκώσει κάποιο ζώο; 

-  Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά του

ζώου (είδος, μέγεθος, χρώμα), την τοποθεσία, τις συνθή-

κες του συμβάντος και που κατευθύνθηκε το ζώο μετά.

-  Σε περίπτωση που είναι δεσποζόμενο κατοικίδιο (σκύλος ή

γάτα), ανταλλάξτε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με τον

ιδιοκτήτη του ζώου. 

-  Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου το ζώο

να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση από κτηνίατρο, για 15

ημέρες. Έτσι θα εκτιμηθεί καλύτερα η ανάγκη υποβολής

σας σε προφυλακτική αγωγή για λύσσα. 

-  Αναζητήστε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν και

περιγράψτε τις λεπτομέρειες του περιστατικού. 

Οδηγίες προφύλαξης ενάντια στη λύσσα

Η Ενωση γονέων  Παλλήνης πραγματοποίησε την κα-

θιερωμένη συνάντησή της - στο τέλος κάθε σχολικού

έτους - με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

του δήμου (Ανθούσα –Παλλήνη –Γέρακας), που αφο-

ρούν την  πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά και νη-

πιαγωγεία ) στο Οινοποιείο Πέτρου, την 1η Ιουλίου.

Συζητήθηκαν θέματα ουσίας  που αφορούν τα σχο-

λεία του δήμου για τα  προβλήματα  της χρονιάς που

πέρασε, αλλά και τρέχοντα   θέματα και προβλήματα

που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και που

αναμένεται να γίνουν εντονότερα στο επόμενο διά-

στημα.

Το προεδρείο  καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους

και ενημέρωσε εφ’ όλης της ύλης για την πορεία της

ένωσης, τον προγραμματισμό δράσεων και δραστη-

ριοτήτων αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν

για το επόμενο σχολικό έτος. Η συζήτηση διεξήχθη

σε πολύ φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα   με προ-

βληματισμούς  και προτάσεις εκ μέρους  όλων των

μελών  των ΔΣ 

Επίσης στις 3/7/13  πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη

συνάντηση της Ενωσης Γονέων με τους συλλόγους

γονέων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου

(Γυμνάσια και Λύκεια)  στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα, όπου

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους συλλό-

γους γονέων των 3 δημοτικών ενοτήτων.

Η συνάντηση αυτή επίσης διεξήχθη σε πολύ φιλικό

και εποικοδομητικό κλίμα με  την ιδιαιτερότητα   πα-

ρουσίας  εκπροσώπου  της Ε΄ΕΛΜΕ (Ενωση Λει-

τουργών Μέσης Εκπαίδευσης)  καλεσμένο από το

προεδρείο της ένωσης

Ο συνδικαλιστικός  εκπρόσωπος  των εκπαιδευτικών

ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της

παιδείας και ιδιαίτερα για τις επικείμενες υποχρεωτι-

κές μετακινήσεις εκπαιδευτικών και τις ενδεχόμενες

απολύσεις λόγω της αύξησης του ωραρίου, και τη

συγκρότηση των τμημάτων με δυσμενέστερους για

τους μαθητές όρους, μετά τις νέες νομοθετικές ρυθ-

μίσεις του Υπουργείου. 

Ειδικότερα  ενημέρωσε  ότι κατά τη συνάντηση που

είχαν Δ.Σ. ΕΛΜΕ της Αττικής με τον περιφερειακό

Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Αττικής, τους

έγινε σαφές ότι η Περιφέρεια θα παρέμβει με τρόπο,

ώστε ο αριθμός των απολυτηρίων που θα «μοιραστεί»

στα Γυμνάσια να είναι κατά βάση πολλαπλάσιος του

27 (μαθητές ανά τμήμα).

Όσον αφορά τα θέματα των κατευθύνσεων (στο λύ-

κειο) υπήρξε ξεκάθαρη άρνηση του Περιφερειακού να

δεσμευτεί αν θα λειτουργήσουν τα τμήματα με βάση

την περσινή εγκύκλιο (Παπαθεοδώρου), ενώ ξεκαθά-

ρισε πως μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές της Ατ-

τικής θα λειτουργήσουν κατευθύνσεις με λιγότερους

από 15 μαθητές. Στις περισσότερες περιπτώσεις

έγινε σαφές πως θα μετακινούνται οι μαθητές από

Λύκειο σε Λύκειο, για να «γεμίζουν» τμήματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε η

ανάγκη κοινής δράσης ένωσης γονέων και εκπαιδευ-

τικών για την προάσπιση του Δημόσιου σχολείου και

της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. 

Ενημερωτικές συναντήσεις της Ενωσης Γονέων με τα

σχολεία πρωτοβάθμιας &  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 

Από τη συνάντηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τη συνάντηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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κοντά σας και 

στη γειτονιά σας,

φιλικά και

οικονομικά

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη

Τηλ. 210 8965.944

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Μπροστά από το Δημαρχείο, επί της οδού Ιθάκης, παραγω-

γοί από όλη την Ελλάδα έστησαν τους πάγκους τους την

Κυριακή 14 Ιουλίου, προκειμένου να διανείμουν τις παραγ-

γελίες που έλαβαν από τους κατοίκους του Δήμου Παλλή-

νης. Είναι η 7η διανομή προϊόντων.

Παρά τις εργασίες τοποθέτησης αγωγών ομβρίων που

πραγματοποιούνται επί της οδού Ιθάκης, οι κάτοικοι, τόσο

αυτοί που είχαν υποβάλει παραγγελία, όσο και αυτοί που

δεν πρόλαβαν να το κάνουν, εξυπηρετήθηκαν χωρίς ταλαι-

πωρία.  

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης, έχει “θεσμοθετή-

σει” θα μπορούσαμε να πούμε τη διανομή προϊόντων χωρίς

μεσάζοντες και οι κάτοικοι του Δήμου έχει εξοικειωθεί με

τη διαδικασία  («αυτοματοποιημένη»  ενημέρωση-παραγ-

γελία-παράδοση), που επιτυγχάνεται μέσω του ιστοχώρου

www.marketpallinis.gr, το site που δημιούργησε ο Δήμος

Παλλήνης, πρώτος στην Ελλάδα, αποκλειστικά για το

σκοπό αυτό.

Ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστεί θερμότατα τους παραγω-

γούς για την άψογη συνεργασία, αλλά κυρίως τους εθε-

λοντές που για μια ακόμη φορά προσέφεραν τις υπηρεσίες

τους καθοριστικά. 

Οπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, οι διανομές προ-

ϊόντων θα συνεχιστούν. Για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε

με σχετικές ανακοινώσεις. 

Εβδομη διανομή προϊόντων στην Παλλήνη

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577

VIDEO - TV - ELECTRONICS

Tηλ./Fax:  210 8954.408, kin. 6944 525989

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
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Γράφουν σχετικά:

Το τελευταίο διάστημα γίνεται αρκε-

τός λόγος αναφορικά με την ποιότητα

του ντίζελ κίνησης που διατίθεται στην

Ελληνική αγορά και τα προβλήματα

του οποίου –εκ του πονηρού- αποδί-

δονται στο βιοντίζελ. Για το λόγο αυτό

ως παραγωγοί βιοκαυσίμων θα θέλαμε

να επιστήσουμε την προσοχή του κοι-

νού στα εξής:

1. Οι Έλληνες παραγωγοί βιοκαυσίμων

είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν το

προϊόν τους (βιοντίζελ) στα διυλιστή-

ρια και στις εταιρίες εμπορίας πετρε-

λαιοειδών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό

πρότυπο ΕΝ14214 το οποίο εξασφαλί-

ζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα

των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μάλι-

στα καλύτερες ιδιότητες στο ντίζελ κί-

νησης σε πολλές παραμέτρους,

2. Σε περίπτωση που το βιοντίζελ είναι

εκτός προδιαγραφών ο αποδέκτης

είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να

μην το παραλάβει,

3. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ντίζελ

κίνησης περιέχει συγκεκριμένο ποσο-

στό βιοκαυσίμου για το οποίο παρέχε-

ται εγγύηση από όλες τις αυτοκινητο-

βιομηχανίες,

4. Η μίξη και διάθεση του βιοντίζελ με

το ντίζελ κίνησης είναι αποκλειστική

ευθύνη των διυλιστηρίων και τον

εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών,

5. Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται

πολλές εισαγωγές βιοντίζελ αμφιβό-

λου ποιότητας και προέλευσης.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα θέ-

λαμε να αντιληφθεί το κοινό ότι οι Έλ-

ληνες Παραγωγοί Ανανεώσιμων

Καυσίμων ακολουθώντας τις επιταγές

τις Ελληνικής νομοθεσίας διαθέτουν

το προϊόν τους σύμφωνα με τις αυ-

στηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές

τηρώντας το Ευρωπαϊκό πρότυπο

ΕΝ14214. Σε διαφορετική περίπτωση,

πάντα σύμφωνα με το Νόμο, το βιον-

τίζελ δεν θα μπορούσε να διατεθεί

στην Ελληνική αγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, το μικρό

ποσοστό συμμετοχής του βιοντίζελ

στο τελικό μείγμα καυσίμου του ντίζελ

κίνησης (93% ορυκτό ντίζελ – 7%

βιοντίζελ) αλλά και την τήρηση των

προδιαγραφών από πλευράς παραγω-

γών, οι αιτίες για τα όποια προβλή-

ματα δύναται να δημιουργηθούν

στους κινητήρες θα πρέπει να αναζη-

τηθούν αλλού και όχι στην ποιότητα

του βιοκαυσίμου.

Ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να νιώ-

θει υπερήφανος που η χώρα του πα-

ράγει ένα ανανεώσιμο καύσιμο

υψηλών προδιαγραφών, το οποίο συμ-

βάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής

ρύπανσης, προέρχεται κατά 90% από

Ελληνικες ύλες, δημιουργεί χιλιάδες

θέσεις εργασίας, μειώνει την εξάρ-

τηση της χώρας από εισαγωγές πε-

τρελαίου συμβάλλοντας ενεργά στη

μείωση του ελλείμματος του εμπορι-

κού ισοζυγίου

Προδιαγραφές και ποιότητα του διατιθέμενου

στην ελληνική αγορά βιοντίζελ
Από το Σύνδεσμο Βιοκαυσίμων και Βιομάζας στην Ελλάδα (ΣΒΙΒΕ)

ελάβαμε δελτίο τύπου που διευκρινίζει σχετικά με τις προδιαγραφές

και την ποιότητα βιομάζας, που διατίθεται στην αγορά. 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Αση-
μακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
email:promithies@vvv.gov.gwww.vv
v.gov.gr
Βούλα:  15-7-2013
Aρ. Πρωτ.:  38875

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟ-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
23/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλ-
λοντος  και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή  για την υπηρεσία
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» , προ-
ϋπολογισμού 52.471,80€  (συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  23/2013 και
την με αρ. Πρωτ.  37167/3-7-2013
σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 26 Ιου-
λίου 2013 και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
2.623,60 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου  καθημερινά    από  Δευτέρα
22- 7-2013  έως Πέμπτη 25-7-2013
και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ο Δήμος Σαρωνικού  συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ε.Ε. για

δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους. 

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας που καταβάλ-

λει ο Δήμος, για την ενίσχυση των άπορων δημοτών στην πα-

ρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, εντάσσεται και η

συμμετοχή του για πρώτη φορά στο πρόγραμμα  Δωρεάν
Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013

που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» δήλωσε ο

Δήμαρχος Σαρωνικού,  Πέτρος Φιλίππου.

Φορέας υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος για τον

Δήμο Σαρωνικού είναι το Νομικό Πρόσωπο «Αριστόδικος».  

Κατά το χρονικό διάστημα από 1/5  έως και 31/5  στον Δήμο

Σαρωνικού υποβλήθηκαν 229 αιτήσεις απόρων ατόμων-οικο-

γενειών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα

με τη σχετική νομοθεσία. 

Οι ανωτέρω αιτήσεις, που αφορούν 482 άτομα δημότες του

Δήμου Σαρωνικού, διαβιβάστηκαν στην Π.Ε. Ανατολικής Ατ-

τικής της Περιφέρειας Αττικής στις 28/6/2013.

Ο πίνακας των τελικών δικαιούχων σύμφωνα με τη διευκρινι-

στική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων θα οριστικοποιηθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διανεμηθούν βασικά είδη

διατροφής, όπως ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο, τυρί.

Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού,  Μανώλης Τσαλικίδης, ως υπεύ-

θυνος για την υλοποίηση του προγράμματος, δήλωσε: «Πέρα

από το Κοινωνικό Παντοπωλείο που έχουμε θέσει υπό την αι-

γίδα μας, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα

που υπάρχει, προκειμένου να προσφέρουμε στήριξη στους

άπορους δημότες μας».

MONAΔΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

στο αυτοδιαχειριζόμενο

Κάμπινγκ Βούλας

Το Σάββατο 27/7 και την Κυριακή 28/7 η Κινητή Μονάδα

Ενημέρωσης μαζί με προσωπικό, μέλη, γονείς και εθε-

λοντές του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ, θα βρί-

σκεται στην παραλία του κάμπινγκ της Βούλας, στον

αυτοδιοχειριζόμενο χώρο, από 11 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

Θα διανεμηθεί έντυπο υλικό, θα γίνει ενημέρωση και θα

υπάρχει και δυνατότητα ατομικής συμβουλευτικής σε θέ-

ματα πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 

Παράλληλα, θα γίνει καθαρισμός της παραλίας και δια-

μόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η δράση θα κορυ-

φωθεί τη Δευτέρα 29/07 στις 19.30 το απόγευμα όπου θα

πραγματοποιηθεί μία ανοιχτή συζήτηση με θέμα την θε-

ραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ και τις θεραπευτικές κοι-

νότητες με συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού,

γονιών και μελών σε φάση απεξάρτησης.  
Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Νόστος  του Κέντρου Θερα-

πείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α.)  δραστηριοποιείται στον

Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του. Όλες οι υπηρεσίες του

βρίσκονται στον Πειραιά. Απευθύνεται σε ενήλικες χρήστες ναρ-

κωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους.  Κατά την διάρκεια της

απεξάρτησης δεν χρησιμοποιούνται υποκατάστατα και φαρμα-

κευτικές ουσίες. 

Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και όλες οι υπηρεσίες προσφέ-

ρονται δωρεάν. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής κινητοποί-

ησης, (street work), κοινωνικής επανένταξης  και εκπαίδευσης σε

ενήλικες χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειες τους.

Παράλληλα υποστηρίζει εργαζόμενους και περιστασιακούς χρή-

στες ουσιών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2104226005 ,  2104112778.

http://www.kethea-nostos.gr/

Δωρεάν διανομή 

τροφίμων στο Σαρωνικό

ΕΒΔΟΜΗ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί 

τηλέφωνο 210 6030655 - 6939153052

e-mail: press@ebdomi.com

20. 000.000 € 

δίνει  ο Περιφερειάρχης 

για το γήπεδο της ΑΕΚ

ΑΝΤΙΘΕΤΗ η παράταξη των οικολόγων  “Αττική Οικολο-

γική Απάντηση” στη διάθεση κονδυλίων από την Περιφέ-

ρεια  για την κατασκευή το νέου γηπέδου της ΑΕΚ.

Στην  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

συζητήθηκε η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της προ-

κειμένου να μπορέσει να επιχορηγήσει με  20 εκατομμύ-

ριαν ευρώ (από ιδίους πόρους της Περιφέρειας) για την

κατασκευή του νέου  γηπέδου της ΑΕΚ.

O περιφερειακός σύμβουλος της “Αττικής Οικολογικής

Απάντησης” Γιώργος Δημαράς παρατήρησε: Με   την υπ

αριθ. 1847/2008 απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου

της Επικρατείας είχε ακυρώσει  τους περιβαλλοντικούς

όρους της κατασκευής γηπέδου της ΑΕΚ, θεωρώντας ως

αντισυνταγματικές τις διατάξεις των σχετικών νόμων, στις

οποίες στηρίζονταν οι προαναφερθέντες όροι. Οι λόγοι

ακύρωσης σχετίζονταν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

οικοπέδου (μικρή έκταση, γειτνίαση με Άλσος και παραδο-

σιακό οικισμό, ελάχιστες οδικές προσβάσεις κ.λ.π.).  

Το στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας,  που γκρεμίστηκε προκει-

μένου  να κτιστεί το νέο γήπεδο,  είχε περιμετρικά στίβο,

όπου αθλούνταν πολλά παιδιά της περιοχής, σε αντίθεση με

το νέο, το οποίο, σύμφωνα με δηλώσεις του νέου προέδρου

της ΑΕΚ  κ. Μελισσανίδη, δεν θα έχει περιμετρικά στίβο. 
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Ερώτηση για την υποστελέ-

χωση του Αστυνομικής Διεύ-

θυνσης Νοτιοανατολικής

Αττικής κατέθεσε ο βουλευ-

τής Βασίλης Οικονόμου, προς

τον αρμόδιο Υπουργό επιση-

μαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:

Παρά τις κατά καιρούς δημό-

σιες δεσμεύσεις εναλλασσό-

μενων Υπουργών στο κρίσιμο

Υπουργείο που προΐστασθε τα

αστυνομικά τμήματα, τα τμή-

ματα ασφαλείας, τα τμήματα

τροχαίας ακόμα και η αστυνο-

μική διεύθυνση αερολιμένα

Αθηνών, παραμένουν υποστε-

λεχωμένα, παρά το γεγονός

ότι η εγκληματικότητα στους

Δήμους της Ανατολικής και

Νότιας Αττικής αυξάνει με

ρυθμούς μεγαλύτερους ακόμα

και από την ραγδαία πληθυ-

σμιακή αύξηση που παρατη-

ρείται τα τελευταία χρόνια. Οι

κενές οργανικές θέσεις των

υπηρετούντων στελεχών της

αστυνομίας, δεν επιτρέπει την

αποτελεσματική αστυνόμευση

της περιοχής. Η ανασφάλεια

των κατοίκων της περιοχής

είναι εντεινόμενη και δεν λεί-

πουν οι περιπτώσεις «αυτό-

κλητων προστατών» που

θεωρούν ότι έχουν το δι-

καίωμα να υποκαταστήσουν

το κράτος στον τομέα της

αστυνόμευσης χρεώνοντας εκ

προοιμίου τις εγκληματικές

και παραβατικές συμπεριφο-

ρές στους νόμιμους μετανά-

στες και σε πολιτικούς τους

αντιπάλους. 

Και ερωτά ποιες οι κενές θέ-

σεις και σε ποιες ενέργειες

σκοπεύετε να προβείτε προ-

κειμένου να επανέλθει το αί-

σθημα ασφάλειας στους

κατοίκους.

Ενίσχυση των αστυνομικών

υπηρεσιών που εδρεύουν

στην Νοτιοανατολική Αττική 
ερώτηση του βουλευτή Β. Οικονόμου

«Ήξεις αφήξεις» από την Κομισιόν σε ερώτηση του

Νίκου Χουντή για τα θαλασσοδάνεια των γερμανικών

τραπεζών

Απάντηση του Επιτρόπου Michel Barnier, σε ερώτηση του

ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, σχετικά με τα

θαλασσοδάνεια των γερμανικών τραπεζών. «Ήξεις αφή-
ξεις» και μασημένα λόγια.

Απ’ την άλλη, ο οίκος Moody’s έχει ήδη υποβαθμίσει με-

γάλες γερμανικές τράπεζες για προβληματικά δάνεια

προς τη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ η Κομισιόν, με ένα

«ήξεις αφήξεις», προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από εν-

δεχόμενες δυσάρεστες εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

της Γερμανίας, δηλώνοντας αφ’ ενός ότι «δεν συγκεντρώ-

νει στοιχεία σχετικά με τα ανοίγματα των γερμανικών τρα-

πεζών στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο ή τη ναυτιλία

και δεν σταθμίζει τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι

τράπεζες» και αφ’ ετέρου ότι, στα stress-test του 2011 ελή-

φθησαν υπ’ όψιν τα δάνεια στο ναυπηγοεπισκευαστικό

κλάδο «για τις γερμανικές τράπεζες που συμπεριλήφθη-
καν στην προσομοίωση αυτή». Δηλώνει άγνοια δηλαδή για

τις τράπεζες, οι οποίες, με απόφαση της γερμανικής κυ-

βέρνησης, δεν συμπεριελήφθηκαν στα stress-tests.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, σε ερώτησή του σχε-

τικά με τα προβληματικά δάνεια των γερμανικών τραπεζών

στη ναυπηγική βιομηχανία, τόνιζε ότι «Ο οίκος Moody’s

έχει ήδη υποβαθμίσει μεγάλες γερμανικές τράπεζες,

επειδή, όπως αναφέρει, έχουν εκτεθεί σε προβληματικά

δάνεια προς τη ναυπηγική βιομηχανία, ύψους περίπου 100

δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο οίκο, το ποσό αυτό είναι

υπερδιπλάσιο από το σύνολο της αξίας των ομολόγων Ελ-

λάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, που

κατέχουν οι ίδιες τράπεζες». Ο Ν. Χουντής επεσήμαινε επί-

σης ότι, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche

Bundesbank, Andreas Dombert «προέβλεψε πρόσφατα ότι
η κρίση στη ναυτιλία θα προκαλέσει τριγμούς στο τραπε-
ζικό σύστημα της Γερμανίας, καθώς οι γερμανικές τράπεζες
διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην παγκόσμια ναυτι-
λιακή χρηματοδότηση», καλώντας την Κομισιόν να αξιολο-

γήσει τον κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα.

Στα 1000 δις ευρώ τα θαλασσοδάνεια των γερμανικών τραπεζών
Η κρίση στη ναυτιλία θα προκαλέσει τριγμούς στο τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας

Σημαντική συμμετοχή και ιδιαίτερο εν-

διαφέρον προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο η συζήτηση με θέμα:

«Καθιστώντας την Ευρώπη ασφαλή

αλλά όχι απρόσιτη: Εξελίξεις στα ευ-

ρωπαϊκά σύνορα και στην μετανα-

στευτική πολιτική», όπου

συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και τα έν-

τονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η

χώρα μας εξαιτίας της παράνομης με-

τανάστευσης. 

Η επικεφαλής του γραφείου της αρ-

μόδιας Επιτρόπου για θέματα Εσωτε-

ρικών Yποθέσεων, Μαρία Ασένιους,

Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές,

ακαδημαϊκοί, αλλά και πολίτες τοπο-

θετήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις,

ιδέες και προβληματισμούς σχετικά με

τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αν-

τιμετώπιση της παράνομης μετανά-

στευσης, με στόχο να αναζητηθούν

νέες λύσεις και καινοτόμα ευρωπαϊκά

εργαλεία που θα αντιμετωπίσουν αλ-

ληλέγγυα το πρόβλημα στην ΕΕ και

ιδίως στις χώρες, όπως η Ελλάδα,

όπου τα σύνορά τους αποτελούν ταυ-

τόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα.

«Η παράνομη μετανάστευση δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί συνολικά, όσο
δεν θέτονται σε εφαρμογή αξιόπιστες
συμφωνίες επιστροφών παράνομων
μεταναστών σε τρίτες χώρες Αυτό
είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να
δούμε πιο προσεκτικά και σε αυτό
ευελπιστούμε να συμβάλλει η σχετική
έκθεση που προτείναμε και θα συντά-
ξουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο», ανέφερε στην εισήγησή του, ο

Ελληνας ευρωβουλευτής Γ. Παπανι-

κολάου. Παράλληλα, υπενθύμισε πως

αλληλεγγύη σημαίνει ισορροπημένη

κατανομή ευθυνών και επανέλαβε,

ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

την πρόταση για την ανάγκη θέσπι-

σης μηχανισμού εσωτερικής (εντός

της ΕΕ) επανεγκατάστασης μετανα-

στών, ο οποίος θα βασίζεται σε μια

ρήτρα ανακατανομής σύμφωνα με ποι-

οτικούς και ποσοτικούς δείκτες που θα

ισχύουν για κάθε κράτος μέλος. 

Η Μαρία Ασένιους, τόνισε πως η Ευ-

ρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια

διπλή πρόκληση: αφενός να σταματή-

σει την παράνομη μετανάστευση και

αφετέρου να βελτιώσει τις νόμιμες

οδούς μετανάστευσης. Προαναγγέλ-

λοντας την ακόμα μεγαλύτερη ενί-

σχυση των υπηρεσιών επιτήρησης

συνόρων της ΕΕ, η Ασένιους ανέφερε

μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με

την ονομασία «Έξυπνα Σύνορα» με

στόχο την θέσπιση ενός λειτουργικού

συστήματος καταγραφής των στοι-

χείων των ταξιδιωτών από τρίτες

χώρες.  

Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ
προϋποθέτει αλληλεγγύη και κοινό καταμερισμό ευθυνών

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανικολάου

“Πουλάνε τα κόκκινα δάνεια 

των Ελλήνων στους άρπαγες”

O βουλευτής Παν. Κου-

ρουμπλής κατήγγειλε

στη Βουλή την πώληση

των “κόκκινων” δανείων

σε καιροσκόπους... τονί-

ζοντας: 

«Στο Αθηναϊκό Κέντρο

καταφθάνουν “νέοι επι-

σκέπτες” έτοιμοι να δια-

πραγματευθούν με το

παρασιτικό τραπεζικό σύ-

στημα του τίτλους των

“κόκκινων” δανείων.

Ο ελληνικός λαός, μικρο-

ιδιοκτήτες και μικρομε-

σαίοι επιχειρηματίες,

μετά την αφαίμαξη των

εισοδημάτων του καλεί-
ται να υποστεί περαιτέρω
αρπαγή της περιουσίας
του.
Όταν ο ελληνικός λαός,

παρά τα φοβερά δεινά

που βιώνει, πληρώνει την
ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού συστήματος
και τους τόκους αυτής, οι

τραπεζίτες των θαλασσο-

δανείων και των επισφα-

λειών των δάνειων των

ημετέρων, αποφάσισαν
να πουλήσουν  για ένα
κομμάτι ψωμί, δηλαδή
στο 20% με 30% τα τιτλο-

ποιημένα κόκκινα δάνεια
των Ελλήνων πολιτών.
Η Κυβέρνηση για ακόμη

μια φορά καθίσταται υπό-

λογη, εάν επιτρέψει
στους απάτριδες τραπε-
ζίτες να καταστήσουν
τους Έλληνες τους πιο
φτωχούς στην Ευρώπη.

Ο Σόλων πριν από 2500

χρόνια, είχε το κουράγιο

να συγκρουστεί με τα με-

γάλα συμφέροντα της

εποχής  του, η σημερινή

Κυβέρνηση αδυνατεί. Τα

κοράκια πανηγυρίζουν».
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ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΨΖ-303
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18   -  66 73, Βούλα
Πληροφορίες: Α.ΛΑΖΑΡΗ  Τηλ: 2132020043  -  Fax: 2132020089
Βούλα: 27-6-2013
Aρ. Πρωτ.: 35694

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-
2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο-
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Την υπ΄αριθμ. 51/13-3-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με θέμα: «Προγραμματισμός προσ-
λήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού
χαρακτήρα) για την υπηρεσία καθαριότητας  έτους 2013».
6. Την υπ΄αριθμ.15163/12894/26-3-2013 εισηγητική έκθεση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7. Την υπ' αριθμ.20473/22-5-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτε-
ρικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
κονομικών περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα
τριών (4.413) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της
Χώρας για το έτος 2013.
8. Το υπ΄αριθμ.20559/22-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/26-2-2013) του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
10. Την υπ΄αριθμ.17064/9-4-2013 βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  περί ύπαρξης  πιστώσεων για την κά-
λυψη της δαπάνης της ΣΟΧ1/2013  ανακοίνωσης.
11. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.10376/15-7-2013 έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. Της ανακοί-
νωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βου-
λιαγμένης, που εδρεύει στη Βούλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπη-
ρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά 
& τυχόν πρόσθετα) προσόντα

――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυ-
τοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότη-
τας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αν-
τίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται,
σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαι-
τείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απο-
λυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαι-
τείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απο-
λυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαι-
τείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ
και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτού-
μενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κα-
τηγορίας Γ΄  από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να
προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστο-
ποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμά-
των, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).
Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω
άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμ-
βρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστο-
ποιητικό.
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινο-
τικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών
ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχω-
ρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για
τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής,
στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστο-
ποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερο-
μηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης
άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφα-
της θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βε-
βαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί
:
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημε-
ρομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προ-
σκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τε-

χνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών
Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συ-
στημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχα-
νικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ει-
δικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανο-
τεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου
ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής
ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                            
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαι-
τείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαι-
τείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απο-
λυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινή-
του .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' +Ε΄κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαι-
τείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολου-
θούν).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τρι-
ταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυ-
τήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απο-
λυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' +Ε΄κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτεί-
ται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κα-
τηγορίας Γ΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να
προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστο-
ποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμά-
των, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).
Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω
άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμ-
βρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστο-
ποιητικό.
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγ-
γελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινο-
τικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών
ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχω-
ρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για
τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής,
στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστο-
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ποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερο-
μηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης
άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφα-
της θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βε-
βαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να
αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχι-
κής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζη-
τείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προ-
σκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγ-
κοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ι΄τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-
κείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματι-
κών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ι΄τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κα-
τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτ-
λος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ι΄ τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή  ισο-
δύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ.
580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμ-
πειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Ι΄τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισο-
δύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμ-
πειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδη-
γών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορη-
γήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειρι-
στή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες
μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προ-
σκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα [άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν.2527/97].

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.        

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακό-
λουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται
η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιω-
τικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αν-
τικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζη-
τούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση
άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων έργου ή
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπει-

ρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπει-
ρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέ-
σεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμ-
βάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά από-
δειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγρά-
φονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την πα-
ρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρε-
ωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδι-
αίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περί-
πτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση
θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδο-
σης «21-3-2012» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στον οποίο εδρεύει
η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Τ.Κ.16673 Βούλα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Κωνσταντίνας Στεφανή ή κ.
Παναγιώτας Σύριου (τηλ. επικοινωνίας: 2132020043). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατη-
γορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση

στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρο-
μής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνι-
σμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κα-
τατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προ-
σόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄
επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια
ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολο-
γία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρό-
νος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων
τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προ-
ηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογού-
μενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτε-
κνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η
σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περί-
πτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση
δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμ-
πλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο.
――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργό-
τερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο
κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα
αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτη-
σής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να
εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το κατα-
βληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υπο-
ψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατά-
ταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγ-
γελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι
υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχό-
λησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση
από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν ανα-
μόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχω-
ρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «21-3-2012», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθ-
μολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύου-
σες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δη-
λαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων →
Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

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, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

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 Specia-

list 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Στέβια-H ζάχαρη του μέλλοντος
Στέβια, η «νέα ζάχαρη» έχει κατακτήσει ήδη μεγάλο πο-

σοστό τη βιομηχανίας τροφίμων και οι προβλέψεις είναι

κάτι παραπάνω από αισιόδοξες.

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν γεμίσει από προϊόντα

που περιέχουν στέβια αντί για την κλασσική ζάχαρη. Γλυ-

κίσματα, μπισκότα, ροφήματα, αναψυκτικά, είναι μερικά

από τα τρόφιμα που έχουν αντικαταστήσει τη ζάχαρη με

στέβια απευθυνόμενα πλέον και σε ειδικές ομάδες κατα-

ναλωτών όπως τους διαβητικούς, τα άτομα που προσπα-

θούν να χάσουν βάρος αλλά και απλά σε άτομα που

έχουν επιλέξει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Όμως ποιο

είναι εκείνο το φυτό που έχει καταφέρει μέσα σε τόσο

λίγο χρονικό διάστημα να γοητεύσει παγκοσμίως το κα-

ταναλωτικό κοινό και τι το καθιστά τόσο μοναδικό;

Χρησιμοποιείται κυρίως ως γλυκαντική ουσία σε διάφορα

τρόφιμα και αναψυκτικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί ως αφέψημα.

Η Στέβια μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκια αλλά και

αποξηραμένη, στα φαγητά, σε σαλάτες, σε γλυκά, σε

ποτά χωρίς να προσθέτει θερμίδες στη διατροφή μας. Οι

γλυκοζίτες περιέχονται στα φύλλα του φυτού της στέ-

βιας 

Ο τόπος καταγωγής της στέβιας (Stevia rebaudiana) είναι

η βορειανατολική Παραγουάη στα σύνορα με τη Βραζι-

λία. Εκεί βρίσκεται ακόμη αυτοφυής σε άγρια κατάσταση

σε όχθες ποταμών. Οι εντόπιοι ιθαγενείς Γκουαράνοι της

Παραγουάης (Guarani) κατανάλωναν αυτό το φυτό σαν

τσάι, σαν γλυκαντικό και σαν θεραπευτικό βότανο για

πολλούς αιώνες.

Το 1887 Sandiago Bertoni έκανε γνωστή τη Στέβια στο δυ-

τικό κόσμο, όταν την περιέγραψε, την εκθείασε για τις

θαυμαστές ιδιότητες της και για την ολοφάνερη υπεροχή

της έναντι της ζάχαρης και έκανε τη βοτανική ταξινόμηση

της μαζί με τον παραγουανό συνάδελφο του Rebaudi,

που της έδωσαν τη σημερινή διεθνή επιστημονική βοτα-

νική της ονομασία Stevia rebaudiana bertoni. Η λέξη Ste-

via για το γένος δόθηκε προς τιμήν του Παραγουανού

καθηγητή Stevius, ενώ οι λέξεις rebaudiana bertoni για το

είδος προέκυψαν από τα επώνυμα των δύο βοτανολόγων

που την ταξινόμησαν βοτανικά.

Βοτανικά χαρακτηριστικά

Είναι πολυετές ποώδες φυτό ύψους 0,60 μέτρων ως αυ-

τοφυές στα τροπικά, θερμά κλίματα. Παρ’ όλα αυτά καλ-

λιεργείται ως ετήσιο ακόμα και σε διάφορες ψυχρές

περιοχές της γης.

Τα φύλλα είναι μικρά, μήκους 5 εκατοστών (εκτός από

κάποιες μεγαλόφυλλες ποικιλίες). Φύονται σταυρωτά στο

βλαστό.

Τα άνθη αναπτύσσονται σε ταξιανθίες (κορύμβους) λευ-

κού χρώματος. Είναι ερμαφρόδιτα και γονιμοποιούνται

με σταυρεπικονίαση με τη βοήθεια των εντόμων. Εποχή

άνθισης είναι το φθινόπωρο.

Οι βλαστοί αρχικά είναι τρυφεροί, στη συνέχεια γίνονται

ημιξυλώδεις.

Το ριζικό σύστημα είναι επιφανειακό και επομένως δεν

αντέχει την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους.

Ο σπόρος είναι μικρός χρώματος μαύρου όταν είναι σε

καλή κατάσταση.

Χρήσιμες πληροφορίες για εν δυνάμει καλλιεργητές στέ-

βιας

Απαιτήσεις σε κλίμα-έδαφος
Η στέβια αναπτύσσεται σε υποτροπικά υγρά κλίματα με

ύψος βροχής πάνω από 700-800mm το έτος, ενώ προτιμά

τα καλά αποστραγγιζόμενα, αμμώδη ή αμμοαργιλώδη

εδάφη. Αναπτύσσεται σε θερμοκρασία από 15 0C έως 30

C με μέγιστη θερμοκρασία 410C. Αναπτύσσεται σε κλί-

ματα που κυμαίνονται από εύκρατα ως τροπικά και δεν

αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από -6 C). Για

το λόγο αυτό, στη χώρα μας, η σπορά θα πρέπει να γίνε-

ται σε σπορεία νωρίς την άνοιξη και η μεταφύτευση να

γίνει μετά την παρέλευση των τελευταίων αναμενόμενων

παγετών. Είναι φωτόφιλο φυτό και δεν αναπτύσσεται σε

σκιερές τοποθεσίες.

Πολλαπλασιασμός
Ο ιδανικός τρόπος πολλαπλασιασμού του φυτού είναι

αγενώς με τη χρήση μοσχευμάτων στελεχών ή φύλλων

του φυτού, όμως το κόστος παραγωγής τους είναι απα-

γορευτικό. Για το λόγο αυτό η στέβια πολλαπλασιάζεται

με σπόρο σε θερμοκήπιο (σε θερμοκρασία 24-25 C) για

την παραγωγή φυταρίων για περίοδο 8 με 10 εβδομάδων.

Στην περίπτωση καλλιέργειας για παραγωγή φύλλων,

είναι απαραίτητος ο συνεχής φωτισμός των φυτών ώστε

να αποφευχθεί η πρώιμη άνθιση. Η μεταφύτευση γίνεται

την άνοιξη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Στον Κα-

ναδά η μεταφύτευση γίνεται το Μάιο, ενώ σε πιο θερμές

χώρες, όπως η χώρα μας, μπορεί να γίνει πιο νωρίς. Σπέρ-

νεται σε αποστάσεις 50 έως 70 εκατοστά μεταξύ των

γραμμών με συνολική πυκνότητα φυτείας 7.500 έως

8.000 φυτών/στρ. περίπου, η οποία θεωρείται και η ιδα-

νική.

Άρδευση
Στις τροπικές περιοχές η στέβια δεν απαιτεί άρδευση.

Όμως σε περιοχές, όπως είναι η Ελλάδα, που το ύψος

βροχής δεν φτάνει τα 700mm ανά έτος, απαιτείται άρ-

δευση. Είναι απαραίτητη συχνή και επιφανειακή άρδευση

ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις. Σε γε-

νικές γραμμές, η άρδευση είναι απαραίτητη όταν οι άκρες

των βλαστών αρχίσουν να γέρνουν. Η καταλληλότερη μέ-

θοδος άρδευσης θεωρείται η στάγδην.

oikopress.gr

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30.

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213

2030.311.

Με συμμετοχή και ανταπόκριση εθε-

λοντών δημοτών, ολοκληρώθηκε μια

ακόμα αιμοδοσία του Δήμου Παλλή-

νης, για πρώτη φορά στη Δημοτική

Ενότητα Ανθούσας, με στόχο την ενί-

σχυση της τράπεζας αίματος του

Δήμου.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου, στο ΚΑΠΗ Αν-

θούσας, οι δημότες έδειξαν έμπρακτα,

την κοινωνική τους ευαισθησία και αλ-

ληλεγγύη.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος

Ζούτσος, με την παρουσία του, ευχα-

ρίστησε όλους τους εθελοντές για την

άσβεστη ανθρωπιά τους και τους κά-

λεσε να ανταμώσουν και πάλι στις

επόμενες δράσεις κοινωνικής ανθρω-

πιάς και ευαισθησίας

Η διαδικασία της εθελοντικής αιμοδο-

σίας πραγματοποιήθηκε με την πρωτο-

βουλία του τμήματος Δημόσιας υγείας

του Δήμου Παλλήνης και τη συμπαρά-

σταση των συλλόγων: "Εξωραϊστικός

Σύλλογος Ανθούσας", "Εκπολιτιστι-

κός - Επιμορφωτικός Σύλλογος Αν-

θούσας",  Αθλητικό σωματείο

"Νικητές Ανθούσας-Μεσογείων",

Σύλλογος Γυναικών Ανθούσας, Σύλ-

λογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπια-

γωγείου και Δημοτικού σχολείου

Ανθούσας, Ένωση Συλλόγων Γονέων

και Κηδεμόνων Δήμου Παλλήνης.

Εθελοντική αιμοδοσία, η πρώτη στην Δ.Ε. Ανθούσας
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Τα «μικρά» του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης

Βάρκιζας ΑΚΟΒΒ, επισφράγισαν την συμμετοχή τους στο

Θερινό Πρωτάθλημα Κλασσικής Κολύμβησης, για ηλικίες 9

– 12 ετών, που διεξήχθη στο Κλειστό Κολυμβητήριο του

ΟΑΚΑ στις 12, 13 και 14 Ιουλίου, με 2 χρυσά, 1 Αργυρό, 4

Χάλκινα μετάλλια και 8 πλασαρίσματα στην 8άδα και απέ-

δειξαν για άλλη μία φορά ότι το Σωματείο της Βάρης Βάρ-

κιζας αν και νέο Σωματείο έχει μεγάλες δυνατότητες,

ξεπερνώντας ακόμα και ομάδες μεγάλου βεληνεκούς.

Μεγάλη ήταν και η επιτυχία της ομάδας σκυταλοδρομίας

κοριτσιών 10 ετών που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ανά-

μεσα σε 18 ομάδες.

Τα αποτελέσματα: Ελεονόρα Ζερουνιάν Χρυσό στα 50μ

ελεύθερο, 2η στα 100μ ελεύθερο και 3η  στα 100 ύπτιο.

Καλλιαμπάκος Λάζαρος 3ος στα 200μ πρόσθιο και 3ος στα

100 πρόσθιο. Αντωνιάδη Ολγα Χρυσό στα 50μ πρόσθιο.

Ομάδα σκυταλοδρομίας κορίτσια 10 ετών 3η. 

Στην οκτάδα πέρασαν οι εξής: Διακουμάκος 4ος στα 50μ

ελεύθερο, 7ος στα 100μ ελεύθερο, Μπουζά Έλενα 6η στα

100μ και 6η στα 50μ ελεύθερο, Δευτερίγος 7ος στα 100μ

ελ., Αναγνωστοπούλου Κων/να 6η στα 100μ πρόσθιο και 8η

στα 50 πρόσθιο, Ξυμητήρη Μυρτώ 5η στα 50μ πρόσθιο, Πα-

παδημητρίου Γιάννης 8ος στα 50 ύπτιο !!! 

Σάββατο 20 Ιουλίου ο ΝΟΒ διορ-

γανώνει για πρώτη φορά αγώνες

SUP (Stand Up Paddle Surfing),

ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου

αθλήματος.

Θα γίνουν δύο αγώνες: ο πρώτος,

“Flevopoula 7km challenge”, θα

είναι διαδρομή 7 χλμ. για προπο-

νημένους! Ο αγώνας “Race 4All”

θα είναι μικρότερης απόστασης

και απευθύνεται σε όσους για

οποιονδήποτε λόγο δεν θέλουν

να συμμετάσχουν στον μεγάλο

αγώνα.

Μετά το τέλος των αγώνων, όσοι

αθλητές επιθυμούν, έμπειροι ή

αρχάριοι, θα συναγωνιστούν σε

αγώνες σκυταλοδρομίας, ακρι-

βώς μπροστά στις εγκαταστάσεις

του Oμίλου για να έχουν και κερ-

κίδα!!!

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποι-

ηθούν κι άλλες δραστηριότητες,

όπως:

• επίδειξη functional training πάνω

σε σανίδα SUP (από τις Αγγελική

Γερόλυμου και Τόνια Γουνιτσιώτη)

και

• dance aerobic με τον Αλέξανδρο

Λιάλιο, καθηγητή της ιδιωτικής

ακαδημίας γυμναστών "Base

Training".

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10:00 δηλώσεις συμμετοχής

11:00 riders meeting

11:30 αγώνες

15:00 επίδειξη functional training

σε σανίδα SUP

15:30 σκυταλοδρομία

17:00 Απονομή

18:00 dance aerobic

Αναλυτικές πληροφορίες για τον

αγώνα και τις προϋποθέσεις συμ-

μετοχής υπάρχουν στην προκή-

ρυξή του.

Ο Ομιλος ευχαριστεί  τον Χορηγό της

διοργάνωσης, την εταιρεία BIC®.

Τα έπαθλα των νικητών προσφέρουν:

• το ξενοδοχείο The Margi, 

• το κέντρο ομορφιάς και περιποίησης

Chez Beauté Βουλιαγμένης 

(Ερμού 1, 210 8964120) και 

• το bar – reastaurant RUMORS 

Επιτυχίες στα «μικρά» του ΑΚΟΒΒ 

στο θερινό Πρωτάθλημα Κλασσικής Κολύμβησης

Η ομάδα σκυταλοδρομίας (κορίτσια 10 ετών) που κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο. Από αριστερά Αντωνιάδη Ολγα ,
Καραγιαννίδου  Χρύσα, Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα και Μπουζά Έλενα 

ΑΓΩΝΕΣ  Stand Up Paddle Surfing (S.U.P.)

ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Κερατέα, 05-07-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  -
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗ-
ΛΟΤΗΤΑΣ  -  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΡΕΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
‘ΣΠΗΛΙΑ ΖΕΖΑ’ ΚΑΙ ‘ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ’
ΤΗΣ Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑ-
ΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτι-
κής ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-
νίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994

(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-
φασης δήλωση ιδιοκτησίας, σε ει-
δικό έντυπο μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δε-
καπέντε (15) ημέρες από την τελευ-
ταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Σταύρος Ρόζης

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 19/7/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 28683

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Eπαναληπτικό πρό-
χειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά με έκπτωση επί
τοις εκατό (%) επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ» συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
49.864,20 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύ-
λου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττι-

κής, ενώπιον της Επιτροπής Διε-
νέργειας Διαγωνισμού, την
31/7/2013  ημέρα Τετάρτη  και από
ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

υποβάλλεται μαζί με την προ-
σφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης και των προγενέστερων
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.
Spata-artemis.gr» και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιω-
μένων.  Τηλ. 6982 173851

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών.  Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών
ή ηλικωμένων.  Τηλ. 6983 954766

ΖΗΤAΕΙ εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρ-
μόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοση-

λεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και

περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του

Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα

στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Λεωφόρο Αναβύσ-

σου πλησίον της θάλασσας, 1 στρέμμα. 

Τηλ. 6937194268

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζητείται τριάρι στη Βάρκιζα.

Τηλ. 6971 920938

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Σου μεταφέρω, αυτολεξεί, αυτά

που διάβασα σε ημερήσια μεγά-

λης κυκλοφορίας αθλητική εφη-

μερίδα στις 14.7.13

«Οικονομική ανάσα για τα Σωμα-

τεία”.

«Με απόφαση της πλειοψηφίας

του Δήμου Διονύσου θα επιχορη-

γηθούν οι Σύλλογοι της περιοχής

με διάφορα ποσά. Ασφαλώς θα

είναι μια οικονομική ανάσα, ειδικά

με την κρίση που περνάμε. Συγκε-

κριμένα, τα παρακάτω Σωματεία

θα πάρουν τα εξής ποσά:

Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου

17.000 €, Ανοιξη 10.000, Διόνυ-

σος 18.000, Νίκη Δροσιάς 17.000,

Κρυονέρι 10.000, Ροδόπολη

8.000, Σταμάτα 17.000€. Επίσης

με 6.000 € θα επιχορηγηθούν ο

ΑΓΣ Αγίου Στεφάνου “το Οίον” και

ο Α.Ο. Αγίου Στεφάνου».

Αλήθεια θα αποφασισθεί κάτι

ανάλογο από το Δήμο των 3Β ή

θα μείνουν τα αθλητικά σωματεία

του Δήμου ικανοποιημένα επειδή

γράφτηκε ένα ποσόν στον προ-

ϋπολογισμό του 3Β;

Σε λιγότερο από 15 ημέρες αρχί-

ζει η προετοιμασία των αθλητών,

αθλητριών των συλλόγων. Οι

αθλητικές εγκαταστάσεις παρου-

σιάζουν μικρά και μεγάλα προ-

βλήματα. Παρουσιάζουν παγίδες

ακόμα και για τη σωματική ακε-

ραιότητα των αθλουμένων.

Μέχρι σήμερα ουδεμία γραπτή

ανακοίνωση για την αντιμετώπιση

των προβλημάτων από τους αρ-

μοδίους. Καιρός είναι να ασχολη-

θεί επιτέλους και ο Δήμος μας με

τις πραγματικές ανάγες των Σω-

ματείων. Καλή είναι η υποβολή

...προγραμμάτων δράσης (αν και

δεν γνωρίζουμε ούτε τη διαδικα-

σία αξιολόγησής τους), αλλά

χρειάζεται ΔΡΑΣΗ και από πλευ-

ράς Δήμου και όλων των αρμο-

δίων.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Στ. Πλακαντωνάκης

Από τον φιλαθλητή και ενεργό πολίτη στα αθλητικά της Βούλας, Σταύρο Πλακαντωνάκη ελάβαμε την πα-
ρακάτω επιστολή, που αφορά τις επιχορηγήσεις των Σωματείων. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι Δήμοι,
ακόμη και από το υστέρημά τους, δίνουν στους αθλητικούς κυρίως συλλόγους επιχορηγήσεις, γιατί ο
αθλητισμός είναι μεγάλο “κεφάλαιο” για την νεολαία μιας πόλης. Νους υγιής εν σώματι υγιεί, έλεγαν οι
αρχαίοι, που γνώριζαν πολύ καλά ότι ο αθλητισμός πάει μαζί με την παιδεία. 

Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

και της ΑΝΝΑΣ, το γένος ΠΟΛΛΑΤΟΥ, που γεννή-

θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Αγ. Δημήτριο Ατ-

τικής και η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΩΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και

της ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ, το γένος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που γεν-

νήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Καλ-

λιθέα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον

ναό Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη.

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΧΑ-

ΡΙΚΛΕΙΑΣ, το γένος ΛΑΔΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην Αρτέμιδα Ανατ. Αττικής

και η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΛΑΖΑΡΙΝΗ, που γεννή-

θηκε στο Αγρίνιο και κατοικεί στην Αρτέμιδα Ανατ.

Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγ.

Μαρίνα Αρτέμιδας.

ΓΑΜΟΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι προσφέρουν σπουδαίο έργο
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Ο Δήμος Κρωπίας, σχετικά

με δημοσιεύματα που εδώ

και χρόνια συνεχίζουν να

αναφέρονται στην καταλλη-

λότητα των νερών κολύμβη-

σης στις ακτές του

Σαρωνικού και του νότιου

Ευβοϊκού στην Ανατολική

Αττική  του εξέδωσε την

ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Δήμος Κρωπίας διενεργεί

κάθε χρόνο τις δικές του

μετρήσεις από εξειδικευ-

μένο πιστοποιημένο εργα-

στήριο για να ελέγξει  την

καταλληλότητα των νερών

κολύμβησης με σκοπό την

προστασία της δημόσιας

υγείας.

Τα αποτελεσμάτων των με-

τρήσεων που διενεργήθη-

καν το τρίτο δεκαήμερο του

Ιουνίου 2013 δείχνουν ότι οι

παραλίες του Κορωπίου

(Αγ. Δημήτριος, Σκαλάκια,

Νησί Ντούνη, Αγία Μαρίνα,

Λουμπάρδα) είναι κατάλλη-

λες για κολύμβηση. 

Όλες οι τιμές των αποτελε-

σμάτων είναι από μηδενι-

κές έως τις κατώτερες

δυνατές των ορίων που κα-

θορίζονται από την Κοινή

Υπ. Απόφαση (ΚΥΑ)

8600/416/Ε103/ΦΕΚ 356/τΒ/26-

2-2009 σε εναρμόνιση με

την Οδηγία 2006/7/ΕΚ που

αφορά την ποιότητα των

ακτών κολύμβησης.

ΚΑΘΑΡΕΣ OI ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Συνεχίζονται οι αποψιλώ-

σεις σε κοινόχρηστους χώ-

ρους στην πόλη, τους

οικισμούς και σε δημοτι-

κούς και αγροτικούς δρό-

μους του Δήμου Κρωπίας.

Συνεργεία του δήμου και

του Συνδέσμου Προστασίας

και Ανάπτυξης Υμηττού-

υπό την εποπτεία των αντι-

δημάρχων, Πολιτικής Προ-

στασίας Θοδωρή Γρίβα,

Περιβάλλοντος Μανώλη

Γρινιεζάκη και του μέλους

της Ε.Ε ΣΠΑΥ, δημοτικού

συμβούλου Κρωπίας Βα-

σίλη Γούλα -αποψιλώνουν

κρίσιμα σημεία κατά μήκος

των δρόμων και απομακρύ-

νουν ξερή καύσιμη ύλη. Επι-

πλέον από τον Ιούνιο

μηχανήματα του Δήμου δια-

στρώνουν/διανοίγουν αγρο-

τικούς και δασικούς

δρόμους. Ο Κυνηγετικός

σύλλογος Κορωπίου επάν-

δρωσε το πυροφυλάκιο στο

Σέσι και έχει θέσει σε ετοι-

μότητα τις δεξαμενές

νερού. 

Αξιοσημείωτη επίσης ήταν

η παρέμβαση των συνερ-

γείων του Δήμου σε δασικό

θύλακα στην γωνία της

οδού Κιμώλου και οδού

Αγίου Δημητρίου με την

οποία απομακρύνθηκε καύ-

σιμη ύλη από πευκοβελόνες

και ξερά κλαδιά πολλών

ετών. Τέτοιου είδους πα-

ρεμβάσεις θα συνεχιστούν.

Τέλος, απαιτείται μεγαλύ-

τερη συμμετοχή και ένταση

των προσπαθειών των ιδιο-

κτητών οικοπέδων σε περι-

φερειακές περιοχές εκτός

σχεδίου και εντός οικισμών

επισημαίνει ο Δήμος Κρω-

πίας καθώς και η Π.Υ. Πα-

ραρτήματος Κορωπίου. 

Τις φωτογραφίες μας ενεχεί-

ρισε η Προστασία  Δήμου Κρω-

πίας.  

ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κάθε χρόνο εμφανίζονται μετρήσεις σε θαλασσινά ύδατα, από διάφορα κέντρα που τις

πέρισσότερες φορές αντικρούονται, έτσι που δεν μπορεί κανείς να τις λαμβάνει σοβαρά

υπ’ όψιν. Ετσι και φέτος έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο διάφορες μετρήσεις που σε

απόσταση μερικών μόλις μέτρων η θάλασσα ακατάλληλη και αμέσως δίπλα, είναι ιδιαιτέ-

ρως κατάλληλη έως καθαρή!

Η Δημοτική Αστυνομία στο “πόδι”

Η εβδομάδα που πέρασε είχε έντονες κινητοποιήσεις από

τη Δημοτική Αστυνομία που “στραγγαλίζεται” μετά το πο-

λυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε 17.7.

Επί τρεις ημέρες, όργωναν τους δρόμους διαμαρτυρόμε-

νοι με μηχανές και οχήματα, μοιράζοντας ενημερωτικά

έντυπα, αλλά η τρόικα έχει άλλη γνώμη...

Μόνο το 10% των δημοτικών αστυνομικών θα παραμείνει στη

θέση τους, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών

Γ. Μιχελάκη. Οι περισσότεροι θα βγουν σε διαθεσιμότητα.

Οι Δήμοι που έχουν Δημοτική Αστυνομία βρίσκονται κυ-

ρίως στο λεκανοπέδιο Αττικής και στο νομό Θεσσαλονί-

κης και φθάνουν περίπου τους 2.500.

Η Δημοτική Αστυνομία, ήταν μόνο η αρχή του ξηλώματος

των Δήμων ανά την επικράτεια. Σειρά έχουν οι σχολικοί

φύλακες, η καθαριότητα που “ξύνουν τα νύχια τους” εδώ

και καιρό να την περάσουν σε ιδιωτικές εταιρείες και μια

σειρά άλλες δράσεις των Δήμων που είτε θα καταργη-

θούν είτε θα περάσουν σε ιδιωτικά χέρια.

Οποιος εφησυχάζεται ότι η θέση του δεν πειράζεται, άρα

δεν τον ενδιαφέρει είναι μακράν νυχτωμένος...


