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Ελάχιστη η 
συμμετοχή χωρίς

την ευθύνη 
των νέων

της Ηλέκτρας Βενετσάνου

Σελ.3

Παλεύοντας με
τη μοναξιά

γιάννης κορναράκης

Σελίδα 6

H Τοπική Αυτοδιοίκηση

«επιχειρει» 

Εν υπνώσει…

Ούτε ένα ψήφισμα για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η επιτυχία στο Βουκουρέστι!

Εισαγωγά, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανο-

ποίησή μας, για τη συνεπή στάση της Κυ-

βέρνησης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βου-

κουρέστι.

Η κυβέρνηση, με την καθολική σχεδόν

στήριξη του πολιτικού κόσμου, έπραξε το

καθήκον της απέναντι στην πατρίδα, την

ιστορία μας και την Ειρήνη! (το τελευταίο

δεν επισημάνθηκε δεόντως από πολιτι-

κούς και αναλυτές).

Απέτρεψε τα χειρότερα και ανέκοψε την

καταστροφική κατηφόρα που μας είχε

οδηγήσει η πολιτική του ενδοτισμού και

της διαρκούς υποχώρησης στις ακόρεστες και παράλογες

αξιώσεις της υπερδύναμης και άλλων.

Από εδώ κι εμπρός, με σύνεση, αποφασιστικότητα και 

μ ε θ ο δ ι κ ό τ η τ α , πρέπει να καταστήσει σαφές ότι δεν εί-

ναι διατεθειμένη να συνδιαλαγεί με τους πλαστογράφους

και κλέφτες μιας ιστορίας που δεν τους ανήκει, αν δεν συ-

νετιστούν και δεν περιοριστούν στην πραγματική τους ταυ-

τότητα και διαστάσεις.

Δεν θα διαφωνήσω ακόμη με τον ΛΑΟΣ που θεωρεί ότι το

βέτο πρέπει να αφορά όχι το πρόθεμα, αλλά τον όρο Μα-

κεδονία. «Γεωγραφικός προσδιορισμός», που περιλαμβάνει

τον όρο Μακεδονία, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικό-

τητα. Δεν μπορεί το 10% του αρχαίου μακεδονικού χώρου,

ή έστω το 38% του οθωμανικού βιλαετίου, να υποσκελίσει

το 90% που βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων.

Θα συμφωνήσω ακόμη με το ΚΚΕ ως προς την χρησιμότη-

τα και την υφή του ΝΑΤΟ. Οσο υπήρχε Σύμφωνο της Βαρ-

σοβίας και ΕΣΣΔ, είχε λόγο ύπαρξης. Ηταν δύο εχθρικά

στρατόπεδα. Σήμερα τι είναι; Ποιος είναι ο εχθρός; Η “διε-

θνής τρομοκρατία”, που είπε ο Μπους; Αμα ο εχθρός είναι

ο Μπιν Λάντεν και δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια, το ΝΑ-

ΤΟ, να τον εξολοθρεύσει, τότε είναι ανάξιο υπάρξεως. Αλ-

λά δεν είναι έτσι. Οταν οι ΗΠΑ είναι σε θέση οπτικώς μέσω 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ

“Δεν θα υπάρξει
μέλλον για την Ευ-
ρώπη αν οι Ευρω-
παίοι ηγέτες δεν
πάψουν να είναι Φι-
λιππινέζες των

Αμερικανών”.
Νικήτας Κακλαμάνης

Δήμαρχος Αθηναίων

Ομορφες συγκινησιακές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι του Καλάμου, του Μαραθώνα και της Ραφήνας, αλλά και
όσους προσέτρεξαν να προϋπαντήσουν την ολυμπιακή φλόγα που πέρασε απ’ αυτούς τους Δήμους.   Σελ. 20

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
επί τάπητος με Συλλόγους και Φορείς

σε δημόσια διαβούλευση, Σελ. 7

Η Βούλα αγνόησε τους φορείς

Επέτειος Εποποιίας στο Οχυρό Ρούπερ
Μολών Λαβέ
Ο Έλληνας Διοικητής του Οχυρού Αντισυντ/χης Γ. Δουράτσος απάντη-

σε: Τα οχυρά ΔΕΝ παραδίδονται, καταλαμβάνονται. 

Το πρώτο γερμανικό ανακοινωθέν της 6ης Απριλίου το βράδυ, ανέφερε ότι τα επιτε-

θέντα στρατεύματα κατά της Ελλάδας «προσέκρουσαν εις πείσμονα αντίστασιν».

«… Η ικανότητα του εχθρού (των Ελλήνων) για άμυνα, παραμένει σχεδόν αμείωτη. Το (Γερ-

μανικό) τάγμα, λόγω σοβαρών απωλειών είναι εν μέρει μόνο αξιόμαχο…» Σελ. 11
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Χρέος Τιμής Σελ. 8

Καρκίνος μαστού Σελ. 9

Αντί Αττικού πάρκου
Ιατρικό κέντρο! Σελ. 9

Ηλεκτρονικά 
σκουπίδια Σελ. 15

Μεσογειακή Ομάδα
δράσης εθελοντών Σελ. 18

Συνεχόμενες νίκες
στην υδατοσφαίριση
Βουλιαγμένης        Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Απ’ το Αστυνομικό

Δελτίο

Συνέχεια από τη σελ. 1

δορυφόρων να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την κίνηση ενός

πεζού, αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι ο Λάντεν, όπως και ο

Σαντάμ, είναι το άλλοθι. Οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ

εξυπηρετεί το ΝΑΤΟ και μέσω αυτού του μηχανισμού ελέγ-

χει και θέλει να ελέγξει και να ποδηγετήσει την υφήλιο.

Δεν είναι αμυντικός οργανισμός, είναι επιθετικός οργανι-

σμός βίας και αίματος. Πρόσφατα παραδείγματα το Ιράκ και

η Γιουγκοσλαβία. Αποτέλεσμα της διάλυσης της τελευταίας

είναι και το Κόσσοβο και το αποθρασυνθέν κρατίδιο των

Σκοπίων, της ψευδεπίγραφης “Μακεδονίας”. Τα τερτίπια του

Τίτο και της Μόσχας, τότε, τα υιοθέτησε ο Μπους τώρα.

Διευκρίνιση: Όταν λέμε λοιπόν στον τίτλο μας ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑ, δεν αναφερόμαστε, βέβαια, στην κάλπικη. Δεν αναφε-

ρόμαστε σ’ αυτήν που πήγε να περάσει ως γνήσια, ο απερ-

χόμενος Μπους.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ΜΙΑ και είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ συν ένα

10% που εμπεριέχεται στο μόρφωμα των Σκοπίων. Αν λοι-

πόν κάποιος είχε αξίωση, αυτός έπρεπε να είμαστε εμείς. 

Το θέμα μας όμως, σε σχέσημε το υπέρτατο αυτό εθνικό και

βαλκανικό ζήτημα είναι η παντελής απουσία της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης (Τ.Α.), Νομαρχιακής και Δημοτικής.

Η Τ.Α. που στις αρχές της δεκαετίας του ’80, έπαιρνε θέση

εκτός από το Κυπριακό, την αναγνώριση της εθνικής Αντί-

στασης κ.ά. ακόμη και για την απελευθέρωση του Νέλσον

Μαντέλα!... Και ορθώς.

Τώρα δεν έπεσε στην αντίληψή μου κανένα ψήφισμα, ούτε

ενός Δήμου, ούτε βέβαια Νομαρχίας. Κοιμηθήκαμε, αφεθή-

καμε στη «μοίρα μας», αποκτήσαμε τόση εμπιστοσύνη

στους υπεύθυνους – εντός και εκτός εισαγωγικών – χειρι-

σμούς των κυβερνήσεων, ώστε η Τ.Α. να περιοριστεί στα

“καθήκοντά” της, ή διευρύνθηκαν αυτά τα καθήκοντα τόσο

πολύ, με το “επιχειρείν” και τα “επιχειρησιακά”, ώστε δεν

της απομένει χρόνος ούτε καν για σκέψη. Κι όταν λέω «Το-

πική Αυτοδιοίκηση», την εννοώ στο σύνολό της (πλειοψη-

φία και μειοψηφία).

Δεν αμφισβητείται ότι η εξωτερική και εθνική πολιτική

ασκείται από την εκάστοτε υπεύθυνη κυβέρνηση, η οποία

ελέγχεται από τη Βουλή, αλλά η αρμοδιότητα αυτή ΔΕΝ κα-

ταργεί την πρωτογενή εξουσία, που είναι η λαϊκή εξουσία.

Ο Λαός και οι διάφοροι φορείς του και τα όργανα που τον

εκπροσωπούν δεν έχουν αρμοδιότητα, αλλά έχουν ισχυρό

και αναφαίρετο δικαίωμα έκφρασης γνώμης και άσκησης

πίεσης συνεχώς και επί παντός.

Δεν είναι δυνατόν να έχει δικαίωμα – και ορθώς - κάθε ΜΜΕ

και καθένας που έχει πρόσβαση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,

στα τηλεοπτικά Μέσα Ενημέρωσης και Επηρεασμού της κοι-

νής γνώμης, να αρθρώνει και ν’ αναπτύσσει άποψη για όλα,

και να μην έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει πολύ

μακριά παράδοση σ’ αυτό, και μάλιστα πολύ θετική. (΄Εκτα-

κτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε προκαλέσει ο

στρατηγός Μακρυγιάννης, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δή-

μου Αθηναίων το 1836, για να προβάλλει την αξίωση των

δημοτών του, για την ψήφιση του Συντάγματος).

Βέβαια με τον ισχύοντα προσφάτως Κώδικα Δήμων και Κοι-

νοτήτων, το βάρος μετατίθεται στην “Ανάπτυξη”, στο “επι-

χειρείν” και στα επιχειρησιακά σχέδια, που κατά το πλεί-

στον θα παραμείνουν “σχέδια”, ή ετεροβαρή σχέδια, όπου

αυτά είναι συμβατά με συγκεκριμένα συμφέροντα.

H Τοπική Αυτοδιοίκηση

«επιχειρει» εν υπνώσει…

Αυτοαξιολόγηση στους ΟΤΑ!
Δηλαδή, θα σου συμπεριφέρεται ως σε υπο-
τελή και μετά θα αυτομαστιγώνεται κατά
την αυτοαξιολόγησή του.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ αναγνωστών θα δημοσιεύ-

σουμε στο επόμενο φύλλο, αφού διασταυρώ-

σουμε τη θεματολογία αναπτύσσουν.

Περιήλθε στην υπηρεσία οικονομι-

κού εγκλήματος εκπρόσωπος

ασφαλιστικής εταιρείας, και κατήγ-

γειλε έναν ασφαλισμένο του, για-

τρό στο επάγγελμα, ο οποίος το

Δεκέμβριο του 2007 είχε κάνει δή-

λωση θανατηφόρου τροχαίου ατυ-

χήματος στο οποίο υπαίτιος φερό-

τανε ο ίδιος. Μάλιστα προσκόμισε

και σχετική δικογραφία. 

Την ίδια χρονική περίοδο, 11 συγ-

γενείς της φερόμενης ως θανού-

σης, κατέθεσαν αγωγή ζητώντας

700.000€ αποζημίωση. 

Ο υπάλληλος της ασφαλιστικής

εταιρείας που χειριζότανε την υπό-

θεση μετά από έλεγχο διαπίστωσε

ότι όλα τα προσκομισθέντα έγγρα-

φα ήταν αμφιβόλου γνησιότητας

και ενημέρωσε τα διευθυντικά στε-

λέχη.

Από την υπηρεσία οικονομικού

εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι όλα

τα έγγραφα (πιστοποιητικά δήμων,

ιατροδικαστική και τοξικολογική

εξέταση, πιστοποιητικά δήμου κα.)

ήτανε πλαστά. Επίσης εξακριβώθη-

κε ότι οι 11 υποτιθέμενοι συγγε-

νείς του «θύματος» είναι ανύπαρ-

κτα άτομα. 

Κατόπιν υποδείξεων της αστυνο-

μίας, η ασφαλιστική επικοινώνησε

με τον δικηγόρο ο οποίος φερότα-

νε να εκπροσωπεί τους συγγενείς

και συμβιβαστήκανε σε αποζημίω-

ση 300.000€. 

Την 28η Μαρτίου ο δικηγόρος πήγε

στην ασφαλιστική εταιρεία, παρέ-

λαβε την προσημειωμένη από την

υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος,

επιταγή και συνελήφθη.  

Από την προανάκριση προέκυψε

ότι όλα τα πλαστά έγγραφα τα εί-

χε καταρτίσει στέλεχος της ασφα-

λιστικής εταιρείας σε συνεργασία

με γυναίκα, επίσης υπάλληλο της

εταιρείας οι οποίοι και τα έδωσαν

στο γιατρό φερόμενο ως υπαίτιος

του θανατηφόρου τροχαίου. Στην

κατοχή τους βρέθηκαν 84 πλαστές

σφραγίδες υπηρεσιών μεταξύ των

οποίων Εισαγγελικών και Αστυνο-

μικών αρχών κ.α.

Από την συνολική έρευνα εντοπί-

στηκαν 2 περιπτώσεις θανατηφό-

ρων τροχαίων ατυχημάτων που ως

πληρεξούσιος δικηγόρος εμφανι-

ζότανε ο ίδιος με την εν λόγω υπό-

θεση, και που ουδέποτε έλαβαν

χώρα στις περιοχές που ανέφεραν.

Με τον τρόπο αυτό οι δύο μπλεγ-

μένοι υπάλληλοι της εταιρείας κα-

τόρθωσαν να αποσπάσουν απ’ την

ίδια την εταιρεία συνολικά

895.000€. 

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγή-

θηκαν στις 29/3 στην Εισαγγελία

Πρωτοδικών Αθηνών. 

Απίστευτη απάτη εις βάρος

Ασφαλιστικής εταιρείας!

Διαμάχη για την ύπαρξη

“Νομού” Αττικής!
Με λύπη μας διαπιστώσαμε την επιμονή του αντιδημάρχου Γρ.

Κωνσταντέλλου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα στην πα-

ρατήρηση του Αγγ. Αποστολάτου, για δημοσιεύσεις του Δήμου

Βούλας σε εφημερίδες που εκδίδονται εκτός Δήμου και Νο-

μαρχίας και συγκεκριμένα στο “Πειραϊκό Βήμα”.

Ο Αντιδήμαρχος ισχυρίζεται ότι οι δημοσιεύσεις γίνονται εκεί

“γιατί είναι ημερήσια εφημερίδα”...!
Σε παρατήρηση του συνεργάτη μας Κ. Βενετσάνου, ότι η εφη-

μερίδα αυτή είναι εκτός Νομαρχίας Ανατ. Αττικής στην οποία

υπάγεται η Βούλα, ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος αντιπα-

ρατήρησε ότι έχει δώσει 3 νόμους σχετικούς στον Κ. Βενετσά-

νο, από τον οποίο ακόμη περιμένει τις παρατηρήσεις του, για να

κάνει σχετική ερώτηση στο Υπ. Εσωτερικών.

Ο Κ. Βενετσάνος, παρά την προσπάθεια να του αφαιρέσει ο

πρόεδρος το λόγο, απάντησε ότι δεν χρειάστηκε να του στείλει

τίποτα, διότι δημοσίευσε εκτενέστατη ολοσέλιδη επιχειρηματο-

λογία στην “7η”  (φύλλο 1/3 και 8/3/08) και σε πρωτοσέλιδο άρ-

θρο, όπου αρκεί το μοναδικό επιχείρημα, πέραν του οποίου πε-

ριτεύουν όλα τα άλλα: Αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει σήμε-
ρα Νομός Αττικής, να μας πει ποιος είναι ο Νομάρχης.
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Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 30

Μαρτίου, σε όλους τους Δήμους,

οι εκλογές των Τοπικών Συμβου-

λίων Νέων. 

Ο αριθμός των ψηφισάντων δεν

ήταν ικανοποιητικός, αφού μέσες

άκρες ψήφισε μόλις το 55% των

εγγεγραμμένων.

Το βάρος της ευθύνης δεν βαραί-

νει τόσο την νεολαία, αλλά τον

ανύπαρκτο τρόπο ενημέρωσης με

τον οποίο ορισμένοι Δήμοι λει-

τούργησαν. 

Προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε

για το πού και τι ώρα γίνονται οι

εκλογές στον κάθε Δήμο. 

Μπήκαμε στο internet, μιας και εί-

ναι ένα μέσο επικοινωνίας που οι

νέοι προτιμούν, αλλά δεν διαφω-

τιστήκαμε. Συγκεκριμένα από

έρευνα που κάναμε στα site των

παρακάτω δήμων: Βάρης, Βού-

λας, Γέρακα, Καλυβίων, Κερατέ-

ας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώ-

να, Ν. Μάκρης, Παιανίας, Παλλή-

νης, και Σπάτων, πληροφορίες

για τις εκλογές, δεν είχε κανένα.

Οι Δήμοι Καλυβίων, Κρωπίας, Κε-

ρατέας, Παιανίας και Σπάτων εί-

χαν γενική αναφορά στα τοπικά

συμβούλια νέων, δηλαδή πληρο-

φοριακά στοιχεία εγγραφής. 

Κάλεσα λοιπόν, το Δήμο Βούλας,

στον οποίο και είμαι δημότης, την

ημέρα των εκλογών για να ενημε-

ρωθώ, αφού δεν μου είχε έρθει

καμία επιστολή ή κάτι παρόμοιο.

Το τηλέφωνο του Δήμου δεν απα-

ντούσε· (Σάββατο βλέπετε), το

ΚΕΠ δεν γνώριζε καθόλου (αν και

πολύ πρόθυμο να βοηθήσει) και η

ιστοσελίδα του Δήμου δεν ανέφε-

ρε τίποτα. Τελικά οι εκλογές έγι-

ναν στο Πνευματικό κέντρο μεση-

μεριανές ώρες με μικρό αριθμό

συμμετοχών όπως θα δείτε και

παρακάτω στα στοιχεία που σας

παραθέτω. 

Συμπέρασμα, οι νέοι άνω των 18

δεν ενημερώθηκαν από πουθενά,

αφού ο μόνος τρόπος ήταν η τοι-

χοκολλημένη ανακοίνωση στο

κτήριο του Δήμου. Λέω άνω των

18, γιατί στους μαθητές δόθηκε

ιδιαίτερο βάρος και είχαν την ευ-

καιρία να ενημερωθούν μέσα απ’

τα σχολεία τους για τις διαδικα-

σίες.

Τα αποτελέσματα της Βούλας

έχουν ως εξής: Εγγεγραμμένοι

75, Ψήφισαν 43.

Εκλέχθηκαν με σειρά προτίμη-

σης: 

Χαριτωνίδης Κωνσταντίνος, 

Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Αν-

δριόπουλος Μιχάλης, Ζύμαρη

Έλενα, Καστάνης Δημήτρης,

Βλάχος Σπύρος, Τζαφέρη Πανα-

γιώτα. 

Στη Βάρη λειτούργησαν πολύ κα-

λύτερα όσον αφορά στην ειδοποί-

ηση για την ημέρα των εκλογών,

αφού όπως μας πληροφόρησε η

Κυριακή Μποζιάρη, υπεύθυνη

των τοπικών συμβουλίων, έγιναν

τηλέφωνα σε κάθε έναν εγγε-

γραμμένο. 

Αντίθετα ο αριθμός των εγγε-

γραμμένων (35), δείχνει ότι δεν

έγινε σωστή ενημέρωση του προ-

γράμματος. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

εγγεγραμμένοι 35, ψήφισαν 24.

Εκλέχθηκαν με σειρά προτίμη-

σης: Μάλλη Σταυρούλα, Σουτό-

γλου Μαρία, Καζούρης Ευστρά-

τιος, Μπαρμπαγαδάκη Άννα Μα-

ρία, Μαρκόπουλος Γεώργιος.

Στη Βουλιαγμένη αναλογικά με

τον πληθυσμό της υπήρξε καλή

συμμετοχή στα μητρώα, που προ-

φανώς οφείλεται στην δράση του

υπεύθυνου δημοτικού Συμβούλου

Ιάσωνα Κυριακόπουλου. Όμως η

ψηφοφορία δεν είχε το επιθυμητό

αποτέλεσμα αφού από τους 42

εγγεγραμμένους, ψήφισαν μόλις

12. Και εδώ, ο τρόπος πληροφό-

ρησης ήταν μόνο μέσω των σχο-

λείων και των αφισοκολλήσεων

στους πίνακες ανακοινώσεων της

περιοχής. 

Εκλέχθηκαν οι: Σαλάχας Ορέ-

στης, Γκικάκης Δημοσθένης,

Κουλέπης Κάρολος, Μαριέτη Ευ-

γενία, Σταμάτης Ιωάννης.

Δήμος Παλλήνης. Εκλέχθηκαν οι:

Σμυρλιάδης Νικόλαος, Πολίτης

Κωνσταντίνος, Μπίμπα Αφροδί-

τη, Αντωνόπουλος Ρωμανός, Κό-

λια Αλεξάνδρα. Εγγεγραμμένοι

ήταν 65 και ψήφισαν οι 37. Η Παλ-

λήνη είναι από τους Δήμους που

δεν ενημέρωσε παρά μόνο τα

σχολεία. 

Επρώτευσε η Παιανία

Μπράβο πρέπει να πούμε στην

Παιανία, που πήρε την πρώτη θέ-

ση σε όλη την Αττική όσον αφορά

την οργάνωση του θεσμού και

μπήκε στην 5άδα Πανελλαδικά!

Εγγεγραμμένοι ήταν 210 και ψή-

φισαν οι 114.

Εκλέχθηκαν οι: Φύκας Κωνστα-

ντίνος, Γιαννακόπουλος Αντώ-

νης, Νικολογιάννης Σωτήρης,

Χούντας Αλέξανδρος, Σαγάνης

Νικόλαος, Δάβαρης Μιχάλης 

Καλά πήγε και η Κερατέα όπου οι

εγγεγραμμένοι ήταν 93 και ψήφι-

σαν οι 57.

Εκλέχθηκαν οι: Τούντας Ιωάννης,

Ράπτης Δημήτριος, Ιατρού Αυγή,

Σωφρόνης Σπύρος, Κλάδης Διο-

νύσιος. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κερατέας Σωτήρης Ια-

τρού και Πρόεδρος της Εφορευτι-

κής Επιτροπής των εκλογών δή-

λωσε:

«Εύχομαι στο ΤΟΣΥΝ Κερατέας
και εκ μέρους του Δημοτικού Συμ-
βουλίου καλή επιτυχία και γόνιμη
συνεργασία στα θέματα που αφο-
ρούν την Κερατέα.

Συγχαρητήρια επίσης σε όλους
τους υποψηφίους και τους εκλο-
γείς, γιατί είναι πρωτοπόροι και
τους καλούμε να προσελκύσουν
συνομίληκούς τους στο θεσμό
του ΤΟΣΥΝ».

Στα Σπάτα εκλέχθηκαν οι: Γανω-

τής Παναγιώτης, Κατσούλη Δή-

μητρα, Κουλοχέρης Βασίλειος,

Νικήτογλου Νικόλαος, Παπανα-

στασίου Βασίλειος.

Εγγεγραμμένοι ήταν 84 και ψήφι-

σαν 51. Η ενημέρωση για τις

εκλογές έγινε τηλεφωνικά. 

Στα Καλύβια, ο ίδιος ο Δήμαρχος

έκανε επαφές με τα σχολεία και

αναρτήθηκαν αφίσες και ανακοι-

νώσεις. Εγγεγραμμένοι ήταν 50,

ψήφισαν οι 42. Εκλέχθηκαν οι:

Τσαγκρόνη Μαριλένα, Κόλλια Σο-

φία, Τσαγκρόνη Ελισάβετ, Αση-

μακόπουλος Αθανάσιος, Ζεκά-

κος Νικόλαος.

Τέλος στο Κορωπί ενημέρωσαν

στα σχολεία και  τηλεφωνικά

τους υπόλοιπους. Οι εγγεγραμμέ-

νοι ήταν 64 και ψήφισαν οι 33.

Εκλέχθηκαν οι: Αργύρη Αγγελι-

κή, Κασαπιάν Αρτίν, Μωραΐτης

Ιωάννης, Θανοπούλου Γεωργία,

Μπακιρτζόγλου, Γαβριήλ Στεφα-

νία, Μαρκαντώνη Βασιλική. 

Τα αποτελέσματα μιλάνε από μό-

να τους. Κανένα νούμερο συμμε-

τοχής δεν είναι ικανοποιητικό αν

κρίνουμε τον κάθε δήμο πληθυ-

σμιακά. Λαμβάνοντας όμως υπό-

ψη μας ότι τα Τοπικά Συμβούλια

Νέων λειτουργούν για πρώτη φο-

ρά, μπορούμε να πούμε ότι οι Δή-

μοι οι οποίοι πραγματικά δούλε-

ψαν έχουν διπλάσια συμμετοχή

από άλλους με διπλάσιο πληθυ-

σμό. 

Άξιο παρατήρησης είναι ότι οι Δή-

μοι έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στα

σχολεία. Δηλαδή στους νέους

ηλικίας 15-18. Γιατί μειώνουν το

εύρος των ηλικιών που το πρό-

γραμμα ορίζει; Μέχρι τα 28 είναι

τα τοπικά συμβούλια όχι μέχρι τα

18. Δεν δημιουργήθηκε ο θεσμός

για να ακούει η εκάστοτε δημοτι-

κή αρχή τις απόψεις μόνο των μα-

θητών, αλλά τις απόψεις της νεο-

λαίας. 

Στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια

θα έρθει σαν θέμα η επικύρωση

των εκλογικών αποτελεσμάτων

και η ανακύρηξη των τακτικών και

αναπληρωματικών μελών. Στην

ίδια συνεδρίαση το ΤΟ.ΣΥ.Ν κα-

λείται σε πρώτη συνεδρίαση όπου

τα εκλεγμένα μέλη θα ψηφίσουν

για το Προεδρείο. Θα εκλεγεί

Πρόεδρος, Αναπληρωτής Προέ-

δρου, Γραμματέας και Ταμίας.

Από σήμερα οι νέοι και νέες θα

μπορούν ξανά να εγγράφονται

στο Μητρώο Νέων και να παίρ-

νουν μέρος στις Γενικές Συνελεύ-

σεις του νέου Συμβουλίου τους.

Σ.Σ. Τα στοιχεία περισυλλέξαμε

με κόπο τηλεφωνικά σε κάθε Δή-

μο. Μόνο η Κερατέα έστειλε Δελ-

τίο Τύπου...

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απογοητευτική η συμμετοχή

στα Τοπικά Συμβούλια Νέων
Δεν ευθύνονται οι νέοι γι’ αυτό. 

Η ευθύνη βαρύνει οργανωτές και Δήμους

Οταν πριν μερικά φύλλα γράψαμε “Αλλος ένας καταδικασμένος θεσμός”, κάποιοι μας κατηγόρη-

σαν ότι βιαζόμαστε. Ηρθε όμως η πλήρωση του χρόνου, για να αποδειχθεί ότι κάθε ιδέα για να

υλοποιηθεί θέλει οραματιστές, οργανωτικό πνεύμα και δουλειά. Στοιχεία που δεν είδαμε στα Το-

πικά Συμβούλια Νέων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων.

Πρέπει να συγχαρούμε τους νέους που ανταποκρίθηκαν και να γίνουν οι πρωτοπόροι για να πά-

ρουν τη θέση που τους αξίζουν τα Τοπικά Συμβούλια Νέων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού έχει προγραμματίσει,

την Κυριακή 6 Απριλίου, ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ώστε να

απομακρυνθούν τα ξερά κλαδιά από τον χώρο του μεταλλουργικού

εργαστηρίου, γνωστού ως «Ασκληπιακόν» στην Σούριζα.

Η προσπάθεια αυτή έχει την έγκριση (αρ.πρωτ. 2435,17 Μαρτίου

2008) και την υποστήριξη από την Β΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλα-

σικών Αρχαιοτήτων, με την παρουσία επόπτη αρχαιολόγου.

Στη συνεργασία αυτή καλούμε μαζί μας κάθε ενεργό πολίτη που θέ-

λει να συνεισφέρει με την παρουσία του για την Ιστορία και το Περι-

βάλλον της Λαυρεωτικής.

Την Κυριακή 6 Απριλίου στις 9.30 π.μ. ας βρεθούμε στο σημείο συ-

νάντησης, στην OLYMPIC MARINE.

Για πληροφορίες Νίκος Βαφειάδης

Ειδικός συνεργάτης  του ΕΚΤ&Π, Τηλ. 6973717516

Στιγμιότυπο από τις εκλογές στο Δήμο Κερατέας
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Θείον Πάθος, Μαρκόπουλο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου οργανώνει την Πέμπτη

10 Απριλίου στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη,

ένα μουσικό οδοιπορικό προς Το Θείον Πάθος.

Ψάλλει η Δημοτική Χορωδία Ελληνικής Παραδοσιακής

Μουσικής (Βυζαντινής και Δημοτικής) του Δήμου Παια-

νίας. Διδάσκαλος και χοράρχης ο Κων/νος Μάρκος.

Της εκδήλωσης θα προηγηθεί επίκαιρη ομιλία του καθηγη-

τού του Β΄ Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Νικο-

λάου Λαδά.

“Κλεμένη Ταυτότητα”
του Τάσου Ζόμπολα

Ο βραβευμένος λογοτέχνης Τάσος Ζόμπολας, διαπρεπής δι-

κηγόρος μού αφιέρωσε το καινούριο βιβλίο του, που έχει τον

τίτλο “Κλεμένη Ταυτότητα”.
Είναι το 33ο της σειράς των

έργων του, και αποτελεί τη συ-

νέχεια μιας πνευματικής ζωής

καταξιωμένης.

Εκδοση επιμελημένη με μικρά

στιγμιότυπα του καθημερινού

βίου με προοδευτική χάρη, σε

παρασύρουν για να σου δώ-

σουν στην επωδό ένα μήνυμα·

αυτό κρατήστε το. Σ’ αυτό

αποβλέπει και ο συγγραφέας.

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε

εκδήλωση που θα γίνει την Τε-

τάρτη 9 Απριλίου, στις 7μ.μ.

στην αίθουσ της Ελληνικής Εταιρίας Λογοτεχνών (Ακαδη-

μίας και Γενναδίου 8 Αθήνα).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Ιδρύεται Σύνδεσμος Επιστημόνων στη Βούλα με σκοπό, 

α) τη σύσφιξη και συνεργασία των μελών της τοπικής επι-

στημονικής κοινότητας και 

β) τη συμβολή αυτής, στην εν γένει εξέλιξη της πόλης σε

πλείστους τομείς, ως και στη συμμετοχή της βουλιώτικης

κοινωνίας, στην πολιτιστική δραστηριότητα.

Η ιδρυτική σύσκεψη πραγματοποιείται αύριο Κυριακή 6

Απριλίου 2008, στις 11.30π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων

του Ομίλου Νέοι Ορίζοντες Φιλίας (Θάσου 5 Βούλα).

“Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής

Ευθύνης και Λογοδοσίας”

Oι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν συμφωνήσει

να υπογράψουν τη “Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής

Ευθύνης και Λογοδοσίας” οργανώνουν δημόσια εκδήλω-

ση υπογραφής της, η οποία θα γίνει στο Ζάππειο Μέγαρο

την Παρασκευή, 11 Απριλίου και ώρα 18.30

Ομιλητές είναι:

Peter Eigen, Ιδρυτής και π. Πρόεδρος της ΜΚΟ «Διεθνής

Διαφάνεια», Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ευρωπαίος Δια-

μεσολαβητής και Νίκος Εμπέογλου, Πρόεδρος του ALBA ΣΤΟΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση τού 4ου κύκλου τού Ελεύθερου

Πανεπιστημίου της Στοάς τού Βιβλίου (Ιανουάριος-Μάρ-

τιος 2008) θα ξεκινήσει νέος κύκλος μαθημάτων διάρκει-

ας 5 εβδομάδων από τις 12 Μαϊου έως 13 Ιουνίου 2008. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές

ενότητες:
Λαμπρινουδάκης Β.: 5 Μαθήματα ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ 

Παντερμαλης Δ.: 5 Μαθήματα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ζίας Ν.: 5 Μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μαρκόπουλος Α.: 5 Μαθήματα  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νανόπουλος Δ.: 5 Μαθήματα ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Δασκαλόπουλος Δ.: 5 Μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Μπέγζος Μ.: 5 Μαθήματα ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Αναλυτικές πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος στην ιστοσελί-

δα http://www.stoabibliou.gr/ep/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Αγ. Κυριακής

«Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε»

Το Εργαστήριο Αγιογραφίας Αγίας Κυριακής  του Συλλό-

γου Γυναικών Σπάτων, που λειτουργεί σε συνεργασία με

τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής, οργανώνει ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,

την Παρασκευή 11 Απριλίου, που θα πραγματοποιηθεί

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίας Κυριακής,

Ώρα λειτουργίας:  15:00 μέχρι το τέλος του Ακάθιστου Ύμνου.

Εορταγορά από το Βιοτεχνικό  

Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο

Η Διεύθυνση, το Προσωπικό, Οι εθελοντές και συνεργάτες

του Βιοτεχνικού – Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου,

σας προσκαλούν μεγάλους και μικρούς στην Πασχαλινή Εορ-

ταγορά του, το Σάββατο 19 Απριλίου, από 11 το πρωί ως 7

μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαυρεωτικής. 

H κλήρωση της πλούσιας Λαχειοφόρου Αγοράς θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. 

Πασχαλινές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκπλή-

ξεις!!!!!!!!!!

Μία παρουσίαση για δύο σημαντικές εκδόσεις του

Γιάννη Βαρουφάκη, θα γίνει την Τρίτη 8 Απριλίου, 7

μ.μ. στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Αίθουσα Παλαι-

άς Βουλής, Σταδίου 13).

“Θεωρία Παιγνίων”

“Πολιτική Οικονομία”

Μιλούν:

Ηρακλής Πολεμαρχάκης Καθηγητής, Παν/μιο του

Warwick

Γεώργιος Κριμπάς Ομ. Καθηγητής, Εθνικό και Κα-

ποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Ευκλείδης Τσακαλώτος Καθηγητής, Οικονομικό

Παν/μιο Αθηνών

Πληροφορίες: 210 36.42.003,  info@dardanosnet.gr

Οι παραστάσεις του Εαρινού Φεστιβάλ Θεάτρου αυτής

της βδομάδας ξεκινούν στις 8.30 μ.μ. και έχουν ως εξής:

Κυριακή 6 Απριλίου,  Δήμος Κερατέας <<Μιας πεντάρας
νειάτα>>, Γιαλαμά - Πρετεντέρη

Δευτέρα 7 Απριλίου, Δήμος Κάντζας

4 μονόπρακτα

Τετάρτη 9 Απριλίου Μπούρας- Παιανίας

<<Ένας φόνος ακόμα>>, Ν.Σίσκα

Σάββατο 12 Απριλίου, Δήμος Σπάτων

<<Η μικρή μας πόλη>>, Θ.Ουάιλντερ

Κλείσιμο 4ου  Φεστιβάλ Θεάτρου

Εαρινό Φεστιβάλ Θεάτρου

στην Ανατολική Αττική

Latin & Flamenco 

Μετά την μεγάλη επιτυχία των παραστάσεων του Tango

Tricuerdo και του Flamenco en Vivo, έρχεται το Latin και το

Flamenco στην Αθήνα, με τρεις ακόμα χορευτικές βραδιές

με τους Latin Vibes και τους Endiquela.

Ο χώρος  είναι το PLANET MUSIC, Αρδηττού 44, στο

Μετς,  18, 19 και 20 Απριλίου.

Το πρόγραμμα εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:

Cuban Music με τους Latin Vibes
Η μουσική των Latin Vibes, είναι μία μίξη παραδοσιακού Latin  και

Jazz Latin. Η μουσική της Κούβας είναι πολύ πλούσια και η πιο

γνωστή πτυχή της κουλτούρας της. 

Flamenco με τους Endiquela
Οι  Endiquela, είναι ένα γκρουπ πέντε ατόμων, που με το

μπρίο του, σαγηνεύει τους θεατές με την μεταφορά του

Flamenco, από τους δρόμους της Σεβίλλης, στη σκηνή.
Η συγχρονισμένη κίνηση και ο ρυθμός των δύο χορευτών  (El

Oruco & Carolina la Negra), συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που

σε καθηλώνει, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα και το μέγεθος των

συναισθημάτων που οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αναβιώνουν επί

σκηνής.

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μάγοι της Επιστήμης

«Προτάσεις διδασκαλίας των θετικών επιστημών»
12-13 Απριλίου 2008

Το CAID,  σε συνεργασία με το

Ίδρυμα Ευγενίδου, διοργανώ-

νει τον  1ο Διαγωνισμό Επι-

στημονικού Πειράματος – Μά-

γοι της Επιστήμης και στα

πλαίσια του διαγωνισμού θα

δοθούν διαλέξεις με κεντρικό

θέμα: Προτάσεις διδασκαλίας

των θετικών επιστημών. 

Καλούμε όλους τους εκπαιδευ-

τικούς και επιστήμονες σε ένα

διήμερο εξάωρο σεμινάριο,

όπου ειδικοί υποδεικνύουν

πρωτότυπα εργαλεία για την

διδασκαλία των θετικών επι-

στημών και μεθόδους εκπαί-

δευσης των μαθητών. 

Ώρες: Σαβ. και Κυρ. 13.30 –

16.30 Περιορισμένος αριθμός

θέσεων. 

Κρατήσεις στο 210 7251893
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Αίθουσα Τέχνης ΜΕΤΟΠΗ

Τη νέα δουλειά της με τίτλο Σιωπηλή Παρουσία παρου-

σιάζει η γνωστή γλύπτρια Κατερίνα Δελλαπόρτα στην

ατομική της έκθεση Γλυπτικής στην αίθουσα Τέχνης Με-

τόπη (Ερεχθείου και Καλλισπέρη 27, Ακρόπολη, τηλ. 210

9227248), έως τις 21 Απριλίου, με ώρες λειτουργίας 6-9

μ.μ. (Δευτέρα - Παρασκευή) - 11 π.μ.-1 μ.μ. (Σάββατο).Δυόμισι φόνοι και ένα
μπουλντόγκ»

Το Θεατρικό Εργαστήρι Ν. Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ

παρουσιάζει τη νέα παραγωγή του με τη σύγχρονη

κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου - Μιχάλη Ρέπ-

πα «Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ» για δύο

παραστάσεις στην Αθήνα. 

Το έργο είναι βασισμένο στην φάρσα του Ευγένιου

Λαμπίς «Η υπόθεση της οδού Λουρσίν», διασκευα-

σμένο με μαεστρία από το επιτυχημένο συγγραφικό

δίδυμο. Η σκηνοθεσία είναι του Άκη Τσονίδη, ενώ

τα σκηνικά και κοστούμια του γνωστού σκηνογρά-

φου - ενδυματολόγου Ντίνου Πετράτου. Παίζουν:

Χρήστος Βενετίδης, Αργυρώ Καραβά, Ιωάννα Μου-

τουσίδου, Άννα Πατούνα, Νίκος Πατούνας, Μπά-

μπης Τριανταφυλλάκης και ο Άκης Τσονίδης.

Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Απριλίου - 9 μ.μ. - Θέατρο

«Κάτια Δανδουλάκη» (Αγ. Μελετίου 61Α & Πατη-

σίων, τηλ. 210 8640414)

«Απόψε η έκπληξη»

Η «Θεατρομάθεια» επαναλαμβάνει τη “συνήθη ύποπτη”

κίνησή της, με την κατάθεση της πρωτοποριακής παρά-

στασης του έργου του Τάκη Χρυσούλη «Απόψε η έκπλη-
ξη», στον Πολυχώρο Άγκυρα (Σόλωνος 124 και Εμ. Μπε-

νάκη) κάθε Παρασκευή στις 9.15 μ.μ., μέχρι και τις 18

Απριλίου.

Το έργο που κινείται μεταξύ ανατρεπτικής κωμωδίας και

σάτιρας, όχι μόνο διατηρεί τα ζωντανά στοιχεία της κλα-

σικής μορφής τους, αλλά τα προβάλλει σε νέες διαστά-

σεις, μέσα από μια σύγχρονη δροσερή ματιά.

art gallery cafe
Ιπποκράτους 1 Βούλα

30 ΑΠΡ. – 14 ΜΑΙ. 08 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΞΕΡΗΣ 

«συναντήσεις» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΤΡΙΤΗ:   TRIO  LAVA  
Mελωδίες των χωρών της Κεντρικής 

Ευρώπης.  Τζέκι Σουλκούκι (βιολί) , Μαρία Λάρο (τραγού-

δι-βιολί),  Κώστας Ράμμος (πιάνο) &  Μίλλη Στυλόγλου  (

τραγούδι, κιθάρα )

ΤΕΤΑΡΤΗ : ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 
έντεχνα λαϊκά ρεμπέτικα τραγούδια 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΥΡΙΔΗΣ   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΤΕΛΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΠΕΜΠΤΗ :   MILONGA DEL SUR
ΕΛΑΤΕ ΝΑ  MΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΟΡΕΨΕΤΕ   

ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ TANGO

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:ΕΝΤΕΧΝΑ ΛΑΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔIA
ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ  : τραγούδι  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ : πιάνο 

ΣΑΒΒΑΤΟ : 2η ΒΑΡΔΙΑ  
Ρεμπέτικο Τραγούδι 
Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (μπουζούκι, φωνή ) 

Β. ΜΠΑΡΑΚΟΣ (μπαγλαμάς , τραγούδι, ούτι), 

Ν. ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ (ακορντεόν), 

Δ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ (τραγούδι) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 210 89 58 866

Ο «Φωτογραφικός Κύκλος», το σωμα-

τείο που ίδρυσε ο Πλάτων Ριβέλλης με

μερικούς μαθητές του το 1988, έκλεισε

είκοσι χρόνια ζωής. Την επέτειό του την

εορτάζει με μια μεγάλη έκθεση με φωτο-

γραφίες των μελών του στο Μουσείο

Μπενάκη (κτήριο οδού Πειραιώς 138), η

οποία εγκαινιάστηκε την 1η Απριλίου και

θα διαρκέσει  μέχρι 26 Απριλίου.

Αν και από τον «Κύκλο» έχουν περάσει

στη διάρκεια αυτών των είκοσι χρόνων

σχεδόν δύο χιλιάδες μέλη-φωτογράφοι,

μερικοί από τους οποίους συγκαταλέγο-

νται στους σημαντικότερους και γνωστό-

τερους τής Ελλάδας, ο πρόεδρος τού

«Κύκλου» Πλάτων Ριβέλλης προτίμησε

να παρουσιάσει φωτογραφίες των εν

ενεργεία μελών, για να τονιστεί έτσι η

ζωτικότητα και η διάρκεια τής δουλειάς

τού Σωματείου. 

Θα παρουσιαστεί η δουλειά 75 φωτογρά-

φων με έκθεση 700 φωτογραφιών. Για

την ακρίβεια όμως η λέξη «έκθεση» πρέ-

πει να αντικατασταθεί με τη λέξη «προ-

βολή», αφού ο «Κύκλος» επέλεξε έναν

πρωτότυπο και τολμηρό τρόπο παρου-

σίασης, την προβολή δηλαδή των επτα-

κοσίων φωτογραφιών μέσα από είκοσι

οθόνες υπολογιστών. 

Με τον τρόπο αυτό ο «Κύκλος» υιοθετεί

τη νέα ψηφιακή τεχνολογία, η οποία δη-

μιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί

ανατροπές συνηθειών και αντιλήψεων

στον φωτογραφικό χώρο, και ταυτόχρο-

να υπογραμμίζει, αυτό που ήταν πάντα

πεποίθηση της πλειοψηφίας τού «Φωτο-

γραφικού Κύκλου», ότι δηλαδή το σημα-

ντικό είναι το περιεχόμενο τής φωτογρα-

φικής εικόνας και ότι είναι ευχής έργον

οι φωτογραφίες να διαδίδονται με τον

πιο προσιτό και απλό τρόπο.

«Φωτογραφικός Κύκλος» 1988-2008

Ο «Φωτογραφικός Κύκλος» είναι ένα μη κερδο-

σκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύ-

θηκε το 1988 με πρωτοβουλία του Πλάτωνα Ρι-

βέλλη και μερικών μαθητών του από τα σεμινά-

ρια φωτογραφίας που παρέδιδε τότε σε έναν

υπόγειο χώρο της οδού Αραχώβης.

Ιδρύθηκε δε με σκοπό την προώθηση της τέχνης

της φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημέ-

νου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική

καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση του

καλλιτεχνικού τους έργου. Τον σκοπό αυτό επι-

χειρεί να πετύχει με τη διοργάνωση σεμιναρίων,

διαλέξεων, προβολών και εκθέσεων.

Ο «Φωτογραφικός Κύκλος» στεγάστηκε επί εί-

κοσι χρόνια σε ισόγειο κατάστημα στην οδό Τσα-

κάλωφ 44, όπου λειτούργησε χώρος σκοτεινού

θαλάμου, εντευκτήριο-βιβλιοθήκη και αίθουσα

εκθέσεων. Από το 2003 οι δραστηριότητές του

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Μου-

σείο Μπενάκη σε χώρους του Μουσείου..

Μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου» μπορεί να εί-

ναι όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη της φωτο-

γραφίας, είτε είναι οι ίδιοι φωτογράφοι είτε όχι.  

«Γέφυρες Πολιτισμού
Μια πολυπολιτισμική πόλη 

από το 1886, Λαύριο»

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού συνεχίζει ακάθεκτο τις

δραστηριότητές του. Την  Κυριακή  30 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του  Δήμου Λαυρίου  έγινε η έναρξη του σχεδίου δράσης «Γέ-

φυρες Πολιτισμού».

Η αεικίνητη διευθύντρια του ΕΚΤ&Π Βάσω Κιούση παρουσίασε το

σχέδιο δράσης, τον σκοπό  και τους στόχους του, δηλαδή  την προ-

βολή των διαφορετικών πολιτισμών μέσα από εκδηλώσεις που θα

πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2008.

Ο Δήμαρχος Λαυρίου Δημ. Λουκάς χαιρέτησε  την εκδήλωση  και

αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του Δήμου Λαυρίου σε διαπολι-

τισμικά προγράμματα. Στην συνέχεια ο Δημ.Χαλκιώτης καθηγητής,

ανέπτυξε το θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαιδευτική Πολιτική Προβλή-

ματα και προοπτικές».

Η Maria-Cristina Cataldo πτυχιούχος με μεταπτυχιακό στις Ρωμα-

νικές γλώσσες και την ιταλική λογοτεχνία, ερευνήτρια σε προγράμ-

ματα διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών, παρου-

σίασε το θέμα «Η διαπολιτισμικότητα στην Ελλάδα»

Τέλος ο Νικόλαος Τρέχας, μέλος της Λιθουανικής Ακαδημίας  έδω-

σε στοιχεία για την «Ελληνική Αριθμοαλφάβητο».

Ενδιάμεσα των εισηγήσεων μουσικοί από το Κουρδιστάν και την

Βουλγαρία ταξίδεψαν - το κοινό - μουσικά στο Κουρδιστάν, την

Τουρκία, τον Πόντο, την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Σερβία, την

Αλβανία, την Ρωσία κ.α. Παραλληλα προβλήθηκε  βίντεο με εικόνες

από την ζωή των μεταναστών και των προσφύγων στην χώρα τους

αλλά και στην Ελλάδα.                                    

ΣΙΩΠΗΛΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ομαδική επετειακή έκθεση φωτογραφίας

για τα είκοσι χρόνια από την ίδρυση τού Φωτογραφικού Κύκλου

75 φωτογράφοι και 700 φωτογραφίες σε 20 οθόνες

Είκοσι Χρόνια “Φωτογραφικός Κύκλος” 1988-2008
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Πόσο σκληρός μπορεί  να γίνεται

κανείς, όταν όλα τα βλέπει  μονο-

μερώς από τη δική του σκοπιά,  χω-

ρίς να φροντίζει να εμβαθύνει και

στις γενεσιουργές αιτίες, που

απότοκες οδήγησαν σε μια κατά-

σταση, που βρίσκεται στο στόχα-

στρο του ρηχού σχολιασμού  μας.

Το θέμα μας, είναι η αγάπη  που

δείχνουν κάποιοι συνάνθρωποί μας

στα μικρά τετράποδα, η  αγάπη που

ξεφεύγει από τη φυσιολογική  του

ζωόφιλου αλλά εγγίζει τα ψυχοπα-

θολογικά όρια μιας ανεξερεύνητης

προσήλωσης. Με την πρώτη ματιά,

εγώ ο υγιής,  που θεωρούμαι ψυχι-

κά ισορροπημένος,  σχολιάζω και

πέφτω στην κριτική απαξίωση του

ετέρου. Πόσο όμως έχω  δίκαιο και

πόσο έχω το δικαίωμα να λειτουρ-

γώ έτσι;

Το θέμα αρχίζει  με μια εικόνα της

καθημερινότητας. 

Μια ξανθή κοπέλα, που γεύεται την

πρώιμη ομορφιά της ωριμότητας,

καλοβαλμένη απλή και άβαφη,  κά-

θεται σιμά μου, δυο σειρές μπρο-

στά, στα καθίσματα αναμονής στην

τράπεζα. Ψευτοχαρούμενη, γιατί

εμφανώς πιέζει τον εαυτό της να

δείξει κάποια χαρά.  Στην αγκαλιά

της, ένα σκυλάκι, που  σαν ανθοδέ-

σμη δώρο θαυμαστή εξέχοντος, το

προβάλλει.  Τα σκυλάκι όντως χαρι-

τωμένο, με διπλό λουράκι στο σώ-

μα ζωσμένο, θυμίζει ‘‘αγώγι εν υπη-

ρεσία’’.  Σφιχτοκρατιέται από την

ιδιοκτήτρια, αφού αποτελεί το πο-

λύτιμο εξάρτημα- συμπλήρωμα  της

μοναχικής της ζωής  ή μάλλον  τον

καταλύτη  της μοναξιάς,  που ανα-

πόφευκτα έρχεται σε περιόδους

που  το  άλλοτε στενό και φιλικό

περιβάλλον, σε διαγράφει από τα

κοσμικά  του ενδιαφέροντα. Το κα-

λό, με την έννοια του χαρούμενου,

παρελθόν, καταβυθισμένο στη λήθη

της αγνωμοσύνης, άλλοτε  και απα-

ξίωσης, σε αφήνει μοναχικό στη

σκοτεινή γωνία.  Από αυτή τη  γω-

νία  καλείται να σε βγάλει το μικρό

ζωάκι. Γι’ αυτό και η  ώριμη ξανθή

κοπέλα, με το στεγνό άβαφο πρό-

σωπο, το επιδεικνύει.

“Μόνο μιλιά δεν έχει”, απαντά στη

διπλανή.

“Και το όνομα του; “
“Ζιζή”
“Να το φέρετε στον δικό μου.
Έχουν το ίδιο μπόι. Να συγγενέ-
ψομε”.
Και  να η παντρειά που με προξε-

νιό, προέκυψε!

Οι ερωτήσεις, συνεχίζουν να πέ-

φτουν σύννεφο  από τους γύρω, ή

μάλλον από τις γύρω κυρίες: “Τι το

ταΐζετε; Τι βιταμίνες;“…. και τα τοι-

αύτα.

Και ερχόμαστε στα δύσκολα. “Σε

ποιο κομμωτή το πηγαίνετε;”

Προσέξατε; Όχι κομμωτήριο. Αλλά

επώνυμο κομμωτή!

“Ευτυχώς βρήκα έναν με απαλό χέ-

ρι και δεν την πονάει. Και  το χτένι-

σμα είναι πρόβλημα  για εμάς”.

Προσέξτε πάλι την ταύτιση και την

ενσωμάτωση στο οικογενειακό γί-

γνεσθαι.

Οι πιο γύρω ακούνε, κινούν την κε-

φαλή και επικρίνουν.  Γιατί όμως;

Γιατί η κοινωνία μας είναι σκληρή.

Δεν σέβεται τις επιλογές του ετέ-

ρου.

Ίσως γιατί η κυρία υπερβάλλει και

προσβάλει θίγοντας το καθημερινό

πρόβλημα της επιβίωσης  του συνό-

λου· την αγωνία του αύριο, της

ανεργίας, του τιμάριθμου που μο-

νομερώς κατεδαφίζει την οικιακή

οικονομία. Και δυστυχώς  τη συ-

μπράξει του κατ΄ έπίφαση  προστά-

τη,  κράτους. Η κυρία ζει στον ου-

τοπικό κόσμο της. Ο παγκόσμιος

πόνος δεν την αγγίζει. Αλαζονικά

προκαλεί και ενοχλεί. Μιλά για επι-

λογή κομμωτή τετράποδου  και την

ακούει ο συνταξιούχος, που επιμε-

λώς προσμετρά  την επιτρεπομένη

ημερήσια δαπάνη επιβίωσης.

Αυτό το τετράποδο πλάσμα όμως,

κύριοι δικαστές, αυτό το τετράποδο

πλάσμα,  λειτουργεί σαν σωτήριος

λέμβος. Στην πραγματικότητα το

ζωάκι, χρήζει του σεβασμού  μας,

γιατί μέσα από την υπακοή και αφο-

σίωση  στηρίζει το νοήμον ανθρώπι-

νον ον.  Η παρουσία αυτού του ζώ-

ου στο σπίτι, αναγκάζει τη μνήμη

να ανασταίνει σβυσμένες στιγμές

ευτυχίας μιας  νόμιμης ή μη συμ-

βίωσης,  και ενίοτε  να τις αναπλη-

ρώνει. Η συντροφικότητα αυτή, που

εσείς λοιδωρείτε,  δίνει  στην κοπέ-

λα  ένα  νόημα στη ζωή. Μια μονό-

πλευρη απομάκρυνση του “Άλλου”,

ένας χαμένος έρωτας, μια ίσως

αδημιούργητη οικογένεια, σε πολ-

λές γυναίκες εκλαμβάνεται,  σαν

ολοκληρωτική απόρριψη της προ-

σωπικότητάς τους και ψυχικά τραυ-

ματίζονται. Το αμίλητο ον, συντονι-

σμένο  στην άχαρη συμβίωση,  τις

βγάζει από το  στείρο ξημέρωμα και

τους δίνει  ένα σκοπό.  

“Μα γιατί δεν υιοθετεί ένα παιδάκι,

να δείχνει  την αφοσίωση της, να

βιώνει εποικομητικά τη χαμένη μη-

τρότητα της;”

Η απάντηση είναι απλή “Γιατί αυτό

θέλει και είναι δικαίωμα της!”  Εγώ

στο μόνο που την κακίζω είναι η

υπερβολή. Και η υπερβολή όπως

προανέφερα  αποτελεί πρόκληση. 

Οι μόνοι, που μπορούν να ευστα-

θούν  κακολογώντας την, είναι οι

επαγγελματίες θεραπευτές  της

διασαλευμένης ψυχής κι αυτό γιατί

χάνουν πελάτες.  Η αιτία, το μικρό

αυτό σκυλάκι που κοροιδεύετε. Κι

εγώ που δεν βιώνω μοναξιές και

ούτε κλιμακτήριες απαξιώσεις, σέ-

βομαι το γάτο μου, που βασιλεύει

μόνο στον κήπο.  Και στενοχωριέ-

μαι που αδυνάτισε -από τις αταξίες

του- έστω και αν δεν τον έχω χαι-

δέψει ποτέ. Και όποιος με κοροι-

δεύει δικό του το πρόβλημα. Το δι-

κό μου είναι πως ο γάτος μου πη-

γαίνει καλύτερα, με τις δικές μου

προσπάθειες. Κι  αυτός  αναγνωρί-

ζει με τα γουργουρίσματά του τη

συμβολή της παρουσίας μου.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Παλεύοντας με τη μοναξιά

«Αγαπώ τα πάντα,
αγαπώ τους αν-
θρώπους. Επιθυμώ
να τους ομορφαί-
νω με ένα μικρό
έργο τέχνης, που μπορούν να το
έχουν διαρκώς επάνω τους, είτε  από
ευτελή υλικά είτε από ιζηματογενή
πετρώματα…». Το βλέμμα της Γεωρ-

γίας Λαλιώτη, σχεδιάστριας κοσμημά-

των, είναι καθαρό και συνάμα επιβλη-

τικό. Ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος των

καλλιτεχνών καθώς έχει πάντοτε ένα

σεμνό χαμόγελο και πολλή ζεστασιά.

Σε υποδέχεται με καλή διάθεση και

προθυμία για μια πολύωρη ξενάγηση

στα μαγικά συρτάρια της. Κουβαρί-

στρες πολύχρωμες, ως σκουλαρίκια,

που θυμίζουν την «κόκκινη κλωστή

δεμένη» των παιδικών μας χρόνων,

υπέροχα σχέδια καρφιτσών με

εμπνεύσεις από όλες τις εποχές της

τέχνης, ασήμι, χρυσό, πέτρες, σκαθά-

ρια με κορδέλες…

Με σπουδές κεραμικής, σχεδίου και

κατασκευής κοσμήματος, εκθέσεις σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ακατά-

παυστη δουλειά-δημιουργία, η Γεωρ-

γία δημιούργησε το «Ίζημα», χωμένο

στην κλασσική οδό Διδότου, στον

αριθμό 19. 

Αντικρύζοντας  την βιτρίνα του ατε-

λιέ-εργαστηρίου αντιλαμβάνεσαι ότι

εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Επι-

κρατεί μια αρμονία, μια γαλήνη που

χαράζεται επάνω σε λιτά και αέρινα

σχέδια με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Κατα-

πληκτικά δεσίματα

υλικών, γεγονός

που δυσκολεύει

αρκετά την επιλο-

γή. Στη συνέχεια

ακολουθεί ένα κυριολεκτικά τέλειο,

χειροποίητο και πλούσιο πακετάρισμα

της επιλογής σας, με απόλυτο σεβα-

σμό στην προστασία του περιβάλλο-

ντος, που χαρακτηρίζεται και αυτό δί-

χως υπερβολή ως έργο τέχνης.

Η έκπληξη στην όλη προσέγγιση εί-

ναι οι τιμές που έχει επιλέξει η σχε-

διάστρια για τα κοσμήματά της. Αρχι-

κά με είχε  ξαφνιάσει το γεγονός αυ-

τό σε σημείο που δεν συγκράτησα την

απορία μου και την περιέργεια μου. Η

απάντησή της ήταν αφοπλιστική, λέ-

γοντας ότι στο «Ίζημα», το κατακάθι

της αγάπης, δεν ήθελε να έρχονται

μόνο οι λίγοι, οι εκλεκτοί…έτσι προ-

σέγγισε με ευαισθησία και ανθρωπιά

όλους τους υπόλοιπους. Στην θλιβερή

εποχή του νεοπλουτισμού και του

σνομπισμού, υπάρχουν καλλιτέχνες

όχι απλά με ρομαντική διάθεση αλλά

άνθρωποι με πληρότητα και ευτυχία

που την αντλούν μέσα από την τέχνη

τους, διατηρώντας μια αύρα και ανα-

πτύσσοντας μια σχέση αγάπης-προ-

σφοράς.

Όταν τυχαία τους ανακαλύπτουμε και

καταφέρνουμε έστω και για ελάχιστο

χρόνο να έχουμε μια ποιοτική συνα-

ναστροφή μαζί τους, αξίζει να σας

τους συστήσουμε.

Τζωρτζίνα Καλέργη           

Ι Ζ Η Μ Α

Την Κυριακή 30 Μαρτίου το Πολιτι-

στικό Κέντρο του Δήμου Κερατέας

παρουσίασε στο κοινό της πόλης

μια εξαίρετη μουσική συναυλία με

επιλογές από τον παγκόσμιο κινη-

ματογράφο, ρυθμούς και μελωδίες

από τα Βαλκάνια, έντεχνο ελληνικό

ρεπερτόριο κ.ά. 

Η συναυλία που κράτησε δύο και

πλέον ώρες, ενθουσίασε το πολυ-

πληθές κοινό και οι μουσικοί κατα-

χειροκροτήθηκαν. Πήραν μέρος οι:

Βασίλης Ραψανιώτης (βιολί), Αλέ-

ξανδρος Ραψανιώτης (ηλεκτρική κι-

θάρα-μπάσο), Θωμάς Ραψανιώτης

(κλασική κιθάρα-ενορχήστρωση),Νί-

κος Παπαναστασίου (ακορντεόν),

Στράτος Σιδερέας (ντραμς), Χρή-

στος Παυλής (ηλεκτρική κιθάρα),

και Ανδρέας Μερτζέλος (πιάνο).

Πριν τη συναυλία ο δήμαρχος Κε-

ρατέας Σταύρος Ιατρού αναφέρ-

θηκε στο Δημήτρη Νικολάου, έναν

από τους πιο σημαντικούς Έλλη-

νες συνθέτες της διασποράς, που

η καταγωγή του ήταν από την Κε-

ρατέα. Ο Δημήτρης Νικολάου

«έφυγε» από κοντά μας και την

ίδια ημέρα με τη συναυλία οικείοι,

φίλοι και ομότεχνοί του τον απο-

χαιρέτησαν στη Ρώμη. Γι’ αυτό το

λόγο ο δήμαρχος ζήτησε από το

ακροατήριο να τηρηθεί ενός λε-

πτού σιγή στη μνήμη του και η συ-

ναυλία να αφιερωθεί σ’ αυτόν. 

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού στο βήμα...

Η Δημοτική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Κορωπίου, οργανώνει ανοι-

χτή ομιλία με θέμα: “Ασφαλιστικό: Αντίλογος σε ένα αδιέξοδο

νομοσχέδιο - Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα κοινωνικό δί-

καιο και βιώσιμο σύστημα”

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 6 Απριλίου στις 6.30 στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (πεζόδρομος Παπασιδέρη).

Θα μιλήσουν η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου, και εισηγή-

τρια του Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης της Κοιν/τικής Ομά-

δας του ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Κουτρουμάνης, Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής

και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
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ΚΟΡΩΠΙ

Την παρουσίαση του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος έκανε η Αθη-

νά Τζαλιγοπούλου σύμβουλος

έργου για το πρόγραμμα και μέ-

λος της Επιστημονικής Ομάδας,

παρουσία της Χρ. Πορίχη επίσης

συμβούλου,  του ειδικού συνερ-

γάτη Δήμου Κρωπίας και μέλους

της Ομάδας Έργου Επ. Γαρδέλη.

Η κα Τζαλιγοπούλου αναφέρθηκε

στις βασικές αρχές και στρατηγι-

κούς άξονες του ΕΠ. και επεξήγη-

σε πως έγινε η κατάρτιση και ανέ-

λυσε τις φάσεις της υλοποίησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τάσος Χρή-

στου κατά την εισήγησή του στη

σύσκεψη είπε μεταξύ άλλων: «Πι-

στεύουμε ότι προσπαθήσαμε, στο

μέτρο της κοινής  λογικής και

των αρμοδιοτήτων μας, να ικανο-

ποιήσουμε δίκαια αιτήματα συλ-

λόγων και επαγγελματικών φορέ-

ων, να στηρίξουμε το έργο σας

και τις δραστηριότητές σας χωρίς

να παρεμβαίνουμε, όπως αρμόζει

άλλωστε τόσο στο δημοκρατικό

μας ήθος όσο και στην τήρηση

της νομιμότητας, στο έργο σας

και  στις εσωτερικές σας διαδικα-

σίες. Είμαστε όλοι μαζί, Δήμος

και κοινωνία πολιτών,  συμμέτο-

χοι σε μια κοινή πορεία για να κά-

νουμε το Κορωπί μια ανθρώπινη

πόλη, με περιβαλλοντική αποκα-

τάσταση και αναβάθμιση, με πο-

λεοδομική ανασυγκρότηση, με

κοινωνική αλληλεγγύη και σεβα-

σμό στον πολίτη. 

...

Ο θεσμός των Τοπικών Συμβου-

λίων Νέων, που εφαρμόζεται και

στο Κορωπί, μαζί με άλλες διαδι-

κασίες εκπροσώπησης, διαβού-

λευσης και διαλόγου κοινωνικών

ομάδων και επαγγελματικών τά-

ξεων, καθώς επίσης,  και η θε-

σμοθέτηση της Ημέρας του Δη-

μότη και των Εθελοντών στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο -που σύντομα

προωθούνται -θα συμβάλλουν σε

μια ουσιαστική ενίσχυση της

συμμετοχής των πολιτών μας

στο δημοτικό βίο και σε μια δη-

μοκρατική ενημέρωση και πληρο-

φόρηση». 

ΗΑθηνά Τζαλιγοπούλου έκανε

μία ανάλυση των αξόνων του επι-

χειρησιακού προγράμματος που

αριθμούνται σε 12 και είναι.
1. Βελτίωση καθημερινότητας

2. Βελτίωση περιβάλλοντος 

3. Αναβάθμιση Οικονομικής ανάπτυ-

ξης

4. Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής

5. Βελτίωση υπηρεσιών εκπαίδευσης,

αθλητισμού και πολιτισμού.

6. Ενδυνάμωση Νομιμότητας και δια-

φάνειας.

7.Βελτίωση Ικανοποίησης του πολίτη

8. Βελτίωση διαχείρισης πόρων.

9. Βελτίωση παραγωγικότητας

10. Βελτίωση Απόδοσης προσωπικού

11. Βελτίωση Κουλτούρας Οργανι-

σμού

12. Βελτίωση Δαχείρισης Πληροφο-

ρίας και Γνώσης.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος κατά τη διάρκεια της

συζήτησης, στις σύντομες πα-

ρεμβάσεις του, έκανε λόγο για

την ουσία της κατάρτισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«πρόκειται για μια προσπάθεια
ορθολογικού σχεδιασμού και υλο-
ποίησης των δεσμεύσεων κάθε
δημοτικής αρχής. Τα επιχειρησια-
κά προγράμματα είναι ένα τρόπος
να μετρηθούν στόχοι, δεσμεύσεις
και να διαγνωστούν προβλήματα.
Όλες αυτές οι διαδικασίες κατάρ-
τισης και διαβούλευσης,  θα κά-
νουν  δύσκολη την ζωή κάθε πο-
λιτικού, που δεν έχει καθαρές θέ-
σεις και σοβαρό προγραμματικό
λόγο. Για την εφαρμογή του ανα-
γκαστικά θα πρέπει να προσαρμο-
στούν υπηρεσίες, υπάλληλοι και
τα στελέχη. Επίσης πρέπει να εκ-
παιδευτεί το προσωπικό  κατάλ-
ληλα ώστε οι υπηρεσίες να αντα-
ποκριθούν στις υψηλές απαιτή-
σεις των δημοτών και των και-
ρών».

Αναίτια αντίδραση

Παρέμβαση επί της διαδικασίας

ζήτησε ο Δημ. Κιούσης να κάνει

και του εδόθη ο λόγος από τον

πρόεδρο, αλλά «χτύπησε κόκκι-

νο» η κεραία του Δημάρχου, που

ανέβηκε στο πάνελ εκείνη τη

στιγμή και ζήτησε εξηγήσεις, για

την παρέμβαση, αφού η ημέρα

ήταν αφιερωμένη στους φορείς

και οι σύμβουλοι εκφράζονται στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δ. Κιούσης θεώρησε σκόπιμο

να είχε μοιραστεί το επιχειρησια-

κό πρόγραμμα στους φορείς για

να μπορούν να το κατανοήσουν.

Αννα Μπουζιάνη

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
επί τάπητος με τους Συλλόγους και Φορείς της πόλης 

Σε σύσκεψη κάλεσε τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς του Κορωπίου την Δευτέρα

31 Μαρτίου, η Δημοτική Αρχή με θέμα, την ενημέρωση και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος. Το συντονισμό της σύσκεψης είχε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστά-

σιος Χρήστου, και μαζί του στο πάνελ βρίσκονταν δύο εκπρόσωποι του φορέα που έχει αναλά-

βει τη σύνταξή του (η Αθηνά Τζαλιγοπούλου σύμβουλος και η Χρ. Πορίχη επίσης σύμβουλος),

και ο Δήμαρχος Θεοδ. Αθανασόπουλος. 

Συμμετείχαν 21 κοινωνικοί, επαγγελματικοί φορείς και σύλλογοι με Προέδρους, αντιπροέδρους

και  πολλά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, ενώ παρόντες ήταν ο αντινομάρχης Θεόδωρος Γρίβας,

τα περισσότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και εκπρόσωποι των ΝΠΔΔ του Δήμου.

Και οι δημότες έγιναν ...πελάτες

Στη βελτίωση της ικανοποίησης του πολίτη από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχει

καθιερωθεί ο όρος πελάτης. Αντιδρούν οι περισσότεροι όταν το ακούν. Πε-

λάτης όμως δεν είναι  αυτός που έχεις οικονομική δοσοληψία

Πελάτης είναι αυτός ο οποίος είναι  ο αποδέκτης της υπηρεσίας, επεσήμα-

νε η εισηγήτρια Αθ. Τζαλιγοπούλου, για να εγείρει αντιδράσεις από το ακρο-

ατήριο για το  «πελάτης» και είχαν δίκηο. Γιατί τελικά, μας βάζουν σιγά σι-

γά στη φιλοσοφία του «αγοράζω υπηρεσίες» αφού είμαι πελάτης. Και στους

ισολογισμούς τους οι Δήμοι ισοσκελίζουν κέρδη και ζημίες! Δεν βλέπουν

παροχές…

Ο εκπρόσωπος του Σκακιστικού Συλλόγου Ανδρώνης ζήτησε να μάθει ποι-

ος θα κάνει την αξιολόγηση μέσα στις υπηρεσίες του Δήμου; και αναφέρθη-

κε στην πελατειακή σχέση που μας προγραμματίζουν.

Εκδηλώσεις στο Κορωπί
«Κορωπί το Σπίτι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας»

Μια σύντομη ενημέρωση έγινε από την εκπρόσωπο του κρατικού Ορ-

γανισμού για τον Εθελοντισμό  «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» Μαρία Φαγογένη

και τον Ιωάννη Κατιμερτζόγλου, συνεργάτη Δήμου Κρωπίας, για τις

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις του Δήμου υπό την αιγίδα του «ΕΡΓΟ

ΠΟΛΙΤΩΝ» με τίτλο «Κορωπί το Σπίτι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας»,

που θα γίνουν 16 με 18 Απριλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματι-

κή Διημερίδα στην αίθουσα του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορωπίου,

εκδηλώσεις ενημέρωσης στα σχολεία και επίδειξη συστημάτων ανα-

κύκλωσης στην πλατεία Ελευθερίας (Πέμπτη, 17 Απριλίου). 

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τον Μάιο όπου προγραμματίζεται με-

γάλη δράση καθαρισμού σε δάσος του Κορωπίου. Τις επόμενες ημέρες

θα ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 

Μεγάλη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του Κορωπίου. Ολοι οι φορείς ήταν εκεί. Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, μει-
οψηφία και ο νομαρχιακός σύμβουλος Θαν. Γρίβας

Οι φορείς της Βούλας έμειναν έξω από το διάλογο για το επιχειρησια-

κό Πρόγραμμα, που πέρασε ο Δήμαρχος την περασμένη Δευτέρα 31/3

στο Δημοτικό Συμβούλιο με συνοπτικές διαδικασίες.

Οσους Συλλόγους ρωτήσαμε, δεν γνώριζαν τίποτα για το θέμα.

Ο Αγγ. Αποστολάτος το υπερψήφισε· επιφυλάχθηκε μόνο για το κό-

στος σύνταξής του, για να πάρει για άλλη μια φορά την απάντηση του

Δημάρχου ότι “πληρώνει ο “Θησέας”. Λες και πληρώνει, η Κίνα και όχι

ο δημόσιο κορβανάς· δηλαδή η τσέπη μας.

Το Επιχειρησιακό καταψήφισε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη και επιφυλάχθηκε

να το δει στην τελική του μορφή.

Δεν μας εκπλήσσει η περιφρόνηση του Δημάρχου προς τους φορείς

της πόλης, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το πράττει. Αλλά περι-

φρόνηση - επί του προκειμένου - στους φορείς είναι περιφρόνηση των

επιταγών του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού εκεί ορίζεται με Διατάγ-

ματα και Εγκυκλίους η συμμετοχική διαδικασία.

Στη ΒΟΥΛΑ πέρασε απλά από 

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ!
αγνοήθηκαν οι φορείς
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Τ
ρίτη, ανήμερα της 25ης Μαρτίου η εκπομπή

του Κ. Χαρδαβέλλα «Αθέατος Κόσμος» φώτι-

σε την Αθέατη Ελλάδα της Τιμής. Σ’ ένα σπιτάκι

της Νέας Αγχιάλου, που δικό μας νοιώσαμε όλοι

κι αδελφό μας τον Κωνσταντή Αλεξίου. Τον

ήρωα-πολεμιστή του ακήρυκτου πολέμου στην

Κύπρο του 1964. Καθηλωμένο σε αναπηρικό κα-

ροτσάκι που του χάρισε ο συμπολεμιστής κι

αδελφικός του φίλος, Διονύσης Πατεράκης-από

τον μισθό του των 900 ευρώ- κι όχι το ανάλγητο

και αχάριστο κράτος μας. Σκιά του λεβέντη, θε-

ριακωμένου άντρα, όπως τον έδειχναν κάποιες

παλιές φωτογραφίες, άπορος, ανασφάλιστος, μι-

σοπαράλυτος και χτυπημένος από καρκίνο.

Όπως κι οι περισσότεροι πολεμιστές μας που

γνώρισαν από πολύ κοντά τις τούρκικες βόμβες

ναπάλμ, στις συγκρούσεις του 1964, 1967 και

1974 στην Κύπρο.

Δάκρυσε η Ελλάδα. Κι οργίστηκε και ντράπηκε.

Κυρίως ντράπηκε. Λίγες μέρες πριν, τιμούσαμε

εκείνους που μας χάρισαν με τη θυσία τους μιά

λεύτερη πατρίδα. Πως θά ‘νοιωσαν άραγε οι ψυ-

χές τους, βλέποντας με ποιόν τρόπο «τιμά» η ελ-

ληνική Πολιτεία τους συνεχιστές των δικών τους

αγώνων; Πως θά ‘νοιωσαν βλέποντας τον Κων-

σταντή Αλεξίου να εκλιπαρεί τον συμπολεμιστή

του να του δώσει ένα όπλο για να τινάξει τα μυα-

λά του στον αέρα; Γιατί τα παλληκάρια ναι μεν

αντέχουν ως την τελευταία τους πνοή τη φρίκη

του πολέμου και τις όποιες αντιξοότητες σε και-

ρούς ειρηνικούς. Κι ανθούν και στην ξερή τη γη

και στο λίγο το νερό. Αλλά μαραίνονται όταν  η

πατρίδα, που για χάρη της δίνουν και τη ζωή

τους, ανταποδίδει την θυσία τους με περιφρόνη-

ση κι εξευτελισμό. Τιμώντας απλόχερα όσους

την κλέβουν και την ξεπουλάνε κι απαξιώνοντας

όσους ποτίζουν το δέντρο της με το αίμα τους.

Με χίλιους τρόπους σαν να τους φωνάζει: «Δεν

σας θέλουμε. Κακώς υπάρχετε. Χαλάτε την πιά-

τσα»! Την πιάτσα όπου βγάζουμε και ξεπουλάμε

τα όσια και τα ιερά μας. Όλα εκείνα που Έλληνες

σαν τον Αλεξίου και τον Πατεράκη μας πρόσφε-

ραν με τον αγώνα και την θυσία τους. Εκείνα που

μας κράτησαν ορθούς ως τα σήμερα που τρεκλί-

ζουμε ζαλισμένοι, μη μπορώντας να ξεχωρίσου-

με το σωστό από το λάθος και τον φίλο απ’ τον

εχθρό.

Ήταν οι μαύρες για την Κύπρο μέρες του

1964-67. Η Τουρκία, με τις πλάτες των

Αγγλο-Αμερικανών, έστελνε κρυφά

στρατό στο μαρτυρικό νησί κι εξόπλιζε

τους Τουρκοκύπριους. Στα ελληνοκυ-

πριακά χωριά που γειτνίαζαν με τις πε-

ριοχές των Τουρκοκυπρίων, η με κάθε μέ-

σο κατατρομοκράτηση των κατοίκων

ήταν καθημερινή πρακτική. Δολοφονίες,

λεηλασίες περιουσιών, κάψιμο σπιτιών,

βιασμοί... Ακήρυκτος αλλά αδυσώπητος

πόλεμος που στόχευε να τρομοκρατήσει

τους Ελληνοκύπριους και να τους εξανα-

γκάσει να εγκαταλείψουν τις εστίες

τους, για να ανατραπούν τα γεωγραφικά

και πληθυσμιακά δεδομένα προς όφελος

των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας. Οι

κυανόκρανοι του Ο.Η.Ε. έκαναν τα στραβά μάτια

στις τουρκικές αγριότητες, ενώ συχνά συνδαύλι-

ζαν προβοκατόρικα την ένταση μεταξύ των δύο

κοινοτήτων του νησιού, για να παρατείνουν την

ανώφελη   παραμονή τους και την επωφελέστα-

τη για κείνους, υψηλότατη αμοιβή τους.

Η Ελλάδα αναγκάστηκε να στείλει κι εκείνη, κρυ-

φά, επίλεκτες ομάδες καταδρομέων, που έφτα-

ναν στην Κύπρο ως τουρίστες και φοιτητές. Με

μιά τέτοια δεκαμελή ομάδα επιλέκτων στάλθη-

καν στη Μεγαλόνησο ο Κωνσταντής Αλεξίου κι ο

Διονύσης Πατεράκης, τον Νοέμβριο του 1964.

Θα περνούσαν πάνω από δύο χρόνια για να ξα-

ναδούν τα σπίτια τους. Παρακολουθήσεις και

ενημέρωση για τις κινήσεις Τούρκων και Τουρκο-

κυπρίων, καθημερινές συμπλοκές με τα τούρκικα

αποσπάσματα θανάτου, κατάσχεση του οπλι-

σμού τους, ένοπλη συμπαράσταση στους διωκό-

μενους Ελληνοκύπριους, σαμποτάζ. Πολεμιστές-

φαντάσματα. Μιά μέρα βρήκαν σ’ ένα χαντάκι,

όπως ανέβαιναν στον Πενταδάκτυλο, το πτώμα

ενός συμπολεμιστή τους, του Θανάση Παντζή,

που είχε χαθεί 25 μέρες. Βρέθηκε γυμνός, κατα-

ματωμένος από χτυπήματα, χωρίς νύχια και δό-

ντια. Ορκίστηκαν, οι δυό τους, να τον εκδικηθούν.

Κι ένα βράδυ, σ’ ένα τούρκικο στρατόπεδο στον

Πενταδάκτυλο, σύρθηκαν κάτω απ’ τη μύτη των

φρουρών κι έζωσαν με χειροβομβίδες το κτίριο

του τουρκοκυπριακού ραδιοσταθμού προπαγάν-

δας, «Μπαϊράκ». Έδεσαν τις περόνες με σύρμα

κι αφού απομακρύνθηκαν λίγο, τις τράβηξαν

όλες μαζί. Πήρε φωτιά και μιά διπλανή αποθήκη

πυρομαχικών κι έγινε μεγάλο πανηγύρι!

Στα τέλη του 1966, ο τουρκικός στρατός στην

Κύπρο αριθμούσε πάνω από 7.000 στρατιώτες.

Απροκάλυπτα πλέον η Τουρκία έστελνε κι αερο-

πλάνα να χτυπούν τις ελληνικές δυνάμεις. Κι ένα

πρωί, η ομάδα των Αλεξίου και Πατεράκη χτυπή-

θηκε από εμπρηστικές βόμβες ναπάλμ. Τά ‘φερε

έτσι η μοίρα και γλίτωσαν καταπληγιασμένοι, μό-

νο οι δυό φίλοι. Οι υπόλοιποι εξαϋλώθηκαν. Σύρ-

θηκαν όπως-όπως σε μιά σπηλιά του Πενταδά-

κτυλου και κρύφτηκαν. Ύστερα από μέρες βρή-

καν ότι είχε απομείνει από τους συμπολεμιστές

τους και τους έθαψαν με τα όπλα στα χέρια. 48

μέρες έμειναν σ’ εκείνη τη σπηλιά. Έβγαιναν μό-

νο το χάραμα να φάνε χόρτα ωμά και σαλιγκάρια

και να ρουφήξουν την υγρασία απ’ τα χόρτα.

Όταν θέριευε η δίψα κατουρούσαν στα κράνη κι

έβρεχαν λίγο το στόμα τους. Τα σπασμένα τους

οστά κόλλησαν από μόνα τους στραβά. Τυχαία

τους βρήκε ένας καλόγερος που έβοσκε τα πρό-

βατα μιας κοντινής μονής. Τους περιέθαλψαν γιά

λίγες μέρες κι ύστερα τους πήγαν στο νοσοκο-

μείο της Λευκωσίας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να

τους σπάσουν τα οστά και να τα ξαναενώσουν.

Έμειναν 7 μήνες στο νοσοκομείο κι επαναπατρί-

στηκαν στις αρχές του 1967 κατόπιν ενεργειών

της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το

μόνο ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους ήταν

να τους ψάξει όταν επέστρεψαν, μήπως είχαν

φέρει τίποτα λαθραία τσιγάρα! Έκτοτε τους

«έγραψε» κανονικά, ως τα σήμερα. Όπως κι

όλους τους άλλους επιζήσαντες αφανείς πολεμι-

στές των συγκρούσεων 1964-67.

Φίλε αναγνώστη. Απλέ Έλληνα που κρατάς την

Ελλάδα ακόμα ορθή. Εσύ κι εγώ κι όλοι οι άλλοι

οι πολλοί σαν εσένα κι εμένα, που αγαπάμε την

πατρίδα μας, οφείλουμε να συμπαρασταθούμε

στους αγωνιστές της Τιμής της. Δυστυχώς το

κράτος μας κι οι περισσότεροι πολιτικοί μας κά-

νουν ότι μπορούν για να πάρουν διαζύγιο από

την Ελλάδα. Γνωρίζω καλά πως κάθε πρώτη του

μηνός, ο μισθός σου στέκει ως τρεμάμενη αντι-

λόπη εν μέσω αγέλης πεινασμένων λεόντων.

Γνωρίζω καλά και την αλήθεια του εθνικού μας

ποιητή Κωστή Παλαμά, ότι: «η μεγαλοσύνη

στους λαούς δεν μετριέται με το στρέμμα, με της

καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα». Και

σου ζητώ να βάλεις το χέρι στη μεγάλη, πυρω-

μένη καρδιά σου και να βγάλεις ότι μπορείς. Δεν

μπορούμε να βάλουμε χρήματα σε τραπεζικό λο-

γαριασμό, στο όνομα του Κωνσταντή Αλεξίου,

γιατί είναι καταχρεωμένος στις τράπεζες και κο-

ντεύουν να του πάρουν το σπίτι.. Μπορούμε

όμως να καταθέσουμε την αναγνώριση και το ευ-

χαριστώ μας στον χτυπημένο απ’ τον καρκίνο

ήρωα, είτε στον λογαριασμό μισθοδοσίας του

αδελφικού φίλου και συμπολεμιστή του Διονύση

Πατεράκη, Τράπεζα Κύπρου 18198342, είτε με

ταχυδρομική επιταγή στο όνομα της συζύγου

του: Μαρία Αλεξίου, οδός Ελληνικής Αεροπο-

ρίας 169, Τ.Κ. 44019, Ν. Αγχίαλος-Βόλος.

Στο αναπηρικό καροτσάκι του Κωνσταντή Αλεξίου

είναι καθηλωμένη και η εθνική μας αξιοπρέπεια.

Και πρέπει να σταθεί στα πόδια της και πάλι.

Χρέος Τιμής
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Οι εκδόσεις Άγρα και η Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Κορωπί-

ου διοργανώνουν παρου-

σίαση του βιβλίου του Αν-

δρέα Αποστολίδη, Αρχαιο-
καπηλία και εμπόριο αρχαι-
οτήτων: μουσεία, έμποροι

τέχνης, οίκοι δημοπρασιών,

ιδιωτικές συλλογές, την

Κυριακή 13 Απριλίου,

19.00 στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου Κρωπίας. 

Θα ακολουθήσει προβολή

αποσπασμάτων του πολυ-

βραβευμένου ντοκυμαντέρ

με τίτλο “Το Κύκλωμα” (σκη-

νοθεσία Α. Αποστολίδη,

έρευνα των Α. Αποστολίδη,

Ρ. Αποστολίδου, Ν. Ζηργά-

νου, σενάριο Α. Αποστολί-

δη – Ν. Ζηργάνου, φωτο-

γραφία Β. Κουλίνου, μοντάζ

Α. Γασπαράτου  και παρα-

γωγή του Γιάννη Κασπίρη).

Αρχαιοκαπηλία και εμπόριο αρχαιοτήτων

Ο
Πρόεδρος της ΤΕΔ-

ΚΝΑ Δ. Καλογερό-

πουλος χαιρετίζει

την απόφαση του Πρωθυ-

πουργού Κώστα Καρα-

μανλή για τη συγκρότηση

Διυπουργικής Επιτροπής

για τη Διαχείριση των

στερεών αποβλήτων.

Με το συγκρότηση της

Διυπουργικής Επιτροπής

ικανοποιείται ένα από τα

αιτήματα  της ΤΕΔΚΝΑ, η

συνεργασία και η αμφί-

δρομη επικοινωνία μεταξύ

κυβέρνησης και Αυτοδιοί-

κησης είναι καθοριστικής

σημασίας για την αντιμε-

τώπιση του προβλήματος,

κατέληξε ο πρόεδρος της

ΤΕΔΚΝΑ.
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Είχαμε γράψει στο προηγούμενο

φύλλο μας για την απουσία στρα-

τιωτικού αγήματος στην εθνική εορ-

τή της 25ης Μαρτίου στην Παλλήνη

(έδρα της Νομαρχίας Αν. Αττικής),

πράγμα που κατήγγειλε εκείνη την

ώρα ο Νομάρχης.

Στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβού-

λιο (26/3), μετά από ερώτημα του

νομαρχιακού συμβούλου Παντελή

Ασπραδάκη, ο Νομάρχης Λεων.

Κουρής, αναφέρθηκε στο διάλογο

που είχε με τους υπεύθυνους στρα-

τιωτικούς για το θέμα αυτό.

Ο λόγος όπως ελέγχθη στο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο, ήταν να τιμωρη-

θούν για την θέση που έχει πάρει το

Ν.Σ. να μείνει κοινόχρηστος χώρος

το Στρατόπεδο Λάμπρου στην Παλ-

λήνη, κοινή απαίτηση όλου του παλ-

ληνιώτικου λαού.

Ενας ισχυρισμός της ηγεσίας του

Υπουργείου Εθνικης Αμυνας ήταν ότι η

Παλλήνη δεν είναι πρωτεύουσα Νομού,

που δεν απαντήθηκε από το Νομάρχη,

και που επισημάναμε και καυτηριάσαμε

στο πρωτοσέλιδό μας (αρ.φ.526).

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο είχε κατα-

δικάσει τη στάση αυτή και είχε εκδό-

σει ομόφωνα ψήφισμα διαμαρτυρίας

προς τη στρατιωτική ηγεσία, ενώ πα-

ράλληλα “εξουσιοδοτήθηκε ο Νομάρ-

χης να ζητήσει  εξηγήσεις για την

απαράδεκτη αυτή παράλειψη”.

Μετά ταύτα το θέμα πήρε μεγάλες

διαστάσεις, εμφανίστηκε δε με

6στηλα σε πανελλήνιας εμβέλειας

εφημερίδες και ο νομάρχης Λεωνί-

δας Κουρής επανήλθε με νέα  δή-

λωση που δημοσιεύουμε:

“Η εμμονή του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας όχι μόνο να προωθεί αλλά
και να διαφημίζει σειρά παρανόμων
ενεργειών των υπηρεσιών του είναι
πράγματι πρωτοφανής. 
Προφανώς είτε οι αρμόδιοι δεν
έχουν πληροφορήσει τους ιθύνο-
ντες ότι έχουν εκδοθεί δικαστικές
αποφάσεις που δεν επιτρέπουν την
προώθηση της οικοδόμησης του
στρατοπέδου Λάμπρου είτε αμφό-
τεροι σκόπιμα προσπαθούν να τις
παρακάμψουν.

Ό,τι από τα δύο και να συμβαίνει,
σκόπιμο είναι να αναλογιστούν ότι
αυτό που διαχρονικά χαρακτηρίζει
τις ένοπλες δυνάμεις είναι το πνεύ-
μα της προσφοράς προς τον τόπο
και την κοινωνία, και όχι η μίζερη
λογική «οικοπεδούχου» που προ-
σπαθεί να αξιοποιήσει την «περιου-
σία» του καταστρατηγώντας δικα-
στικές αποφάσεις και αγνοώντας
επιδεικτικά τις επιπτώσεις στο περι-
βάλλον καθώς και τις αντιδράσεις
της τοπικής κοινωνίας”

Την προσπάθεια κατασκευής ιδιωτικού

Ιατρικού Κέντρου σε έκταση της Παλ-

λήνης, μέσα σε χαρακτηρισμένο με

Προεδρικό Διάταγμα του 2003 Β3 Ατ-

τικό Πάρκο και χωρίς απόφαση έγκρι-

σης περιβαλλοντικών όρων και οριστι-

κές μελέτες εγκεκριμένες και θεωρη-

μένες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του

Υπουργείου Υγείας, επισήμανε η βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου με ερώτηση που κατέ-

θεσε προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ

και Υγείας. 

Συγκεκριμένα, η Εύη Χριστοφιλοπού-

λου, κατήγγειλε στην ερώτησή της ότι

η κατασκευαστική εταιρεία που έχει

αναλάβει το έργο προχώρησε σε απο-

ψίλωση 100 στρεμμάτων ενώ σε ανά-

κληση της άδειας ανέγερσης έχει

προχωρήσει ήδη η Πολεοδομία. Ζη-

τούσε δε να δοθούν διευκρινίσεις από

την Πολιτεία  για το πώς δόθηκε αρχι-

κά  (τον Ιούνιο του 2004) οικοδομική

άδεια, παρά τις βασικές ελλείψεις  του

φακέλου, πώς μπορεί να είναι βιώσιμη

η κατασκευή ενός ιδιωτικού ιατρικού

κέντρου 60.000 τ.μ. σε μια περιοχή χω-

ρίς αποχετευτικό δίκτυο και περιορι-

σμένο οδικό δίκτυο και ποια προβλέπε-

ται ότι θα είναι η εξέλιξη αυτής της

υπόθεσης. 

Επιπρόσθετα για την οικοδομική άδεια

του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου

Μαρκόπουλου που υπήρχε, έχει εκδο-

θεί από τις 15-2-2008 απόφαση ανά-

κλησης από το Τ.Π. και Π.Ε. Μαρκο-

πούλου. Επίσης, ο Οργανισμός Αθή-

νας δεν έχει εγκρίνει χωροθέτηση ια-

τρικού κέντρου στην περιοχή με στοι-

χείο Β3 (Αττικό Πάρκο) των Μεσογεί-

ων ούτε έχει υποβληθεί σχετικός φά-

κελος γι’ αυτό. 

Η απάντηση που δόθηκε από το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ ήταν διαφωτιστική και επιβεβαί-

ωσε τις καταγγελίες των κατοίκων της

περιοχής για

το παράνομο

της κατασκευ-

ής. Σύμφωνα

λοιπόν με τον

Υφυπουργό

ΠΕΧΩΔΕ

Σταύρο Καλο-

γιάννη, η αρμόδια Διεύθυνση  για την

έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έρ-

γων και δραστηριοτήτων της Περιφέ-

ρειας Αττικής είχε απορρίψει ήδη από

τον Ιούλιο του 2005 την προμελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

συγκεκριμένου έργου. 

Σ.Σ.:Αραγε θα τιμωρηθεί κάποιος επι-

τέλους σ’ αυτό τον τόπο, που παρά την

απόρριψη των αρμοδίων προχώρησαν

σε ανέγερση; Με ποιανού τα “γένεια;”

Και πώς θα αποκατασταθεί η αποψίλω-

ση 100 στρεμμάτων!!

Ναυάγησαν σχέδια σκοτεινών δυνάμεων 

για Ιατρικό Κέντρο αντί Αττικού Πάρκου 
Απεκαλύφθη όλη η διαπλοκή μετά από ερώτηση 

της βουλευτού Εύης Χριστοφιλοπούλου

ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ και

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ενημέρωση ζητάει ο δημοτικός σύμβου-

λος Τάσος Μπουντουβάς από το Δήμαρ-

χο Παλλήνης Σπύρο Κωνσταντά, για τις

ενέργειες που έχει κάνει σχετικά με το

Κτήμα Καμπά.

– Ποιες ενέργειες έχει κάνει μέχρι τώρα
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της
απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλί-
ου;
– Ποια ήταν τα αποτελέσματά τους;

– Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειές του;

Οπως έχουμε γράψει και εμείς σε περασμένα φύλλα μας, και

γράφει και ο δημοτικός σύμβουλος “οι τελευταίες επιχειρούμε-

νες κατασκευές με παράνομες άδειες, αλλά και οι πληροφορίες

για δημιουργία Εμπορικών Κέντρων – και όχι μόνο – στην ευ-

ρύτερη περιοχή των Μεσογείων, καταδεικνύουν ότι έχει δρο-

μολογηθεί ένα σχέδιο “άλωσης” της περιοχής. Ένα σχέδιο που

στόχο έχει την τσιμεντοποίηση των ελεύθερων χώρων στο όνο-

μα της υποτιθέμενης ανάπτυξης.

Στο σχέδιο αυτό οι “μεγαλοεπενδυτές” έχουν βρει  συμμάχους

τις εκάστοτε Κυβερνήσεις που δεν ενδιαφέρονται για τα πραγ-

ματικά προβλήματα της πόλης (αποχέτευση κλπ). Η μια Κυβέρ-

νηση κατασκευάζει “αναπτυξιακούς” νόμους στα μέτρα τους και

η άλλη βγάζει Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή τους.

Οι μόνοι θύλακες αντίστασης σε αυτά τα επιχειρούμενα και κα-

λά μεθοδευμένα σχέδια είναι οι Απλοί Πολίτες, οι Φορείς, οι

Σύλλογοι, κυρίως όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν παίρνει και

υποστηρίζει αποφάσεις που την τιμούν. Τέτοια ομόφωνη από-

φαση πήρε το Δημοτικό μας Συμβούλιο για το Εμπορικό Κέντρο

στο κτήμα ΚΑΜΠΑ. 

Ο θεσμικός παράγοντας που υποχρεούται να μεταφέρει  την

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και να απαι-

τήσει να γίνει σεβαστή, είναι ο κ. Δήμαρχος”.

ΠΑΛΛΗΝΗ

Αιτία “πολέμου” το Στρατόπεδο
Λάμπρου στην Παλλήνη

Οι ιατρικές εκδηλώσεις και

εσπερίδες ενημέρωσης των

δημοτών της πόλης σε θέματα

πρόληψης και αντιμετώπισης

ασθενειών συνεχίζονται από

τον Δήμο Παλλήνης.  

Στις 27/3 πραγματοποιήθηκε

στο Πνευματικό Κέντρο του

Αγίου Τρύφωνα εσπερίδα με

θέμα «Ενημέρωση για την

προστασία από τον Καρκίνο

του Μαστού». 

Ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς

ανέδειξε την ιδιαίτερη αξία που

έχουν παρόμοιες ιατρικές εκ-

δηλώσεις, ενημέρωσης και

πρόληψης, τονίζοντας ότι θα

συνεχιστούν. Μίλησε για τον

«ρεαλισμό με τον οποίο πρέπει
να αντιμετωπίζουμε τέτοιου εί-
δους κρίσιμα θέματα υγείας και
να μην κρυβόμαστε πίσω από
το δάκτυλό μας». 

Ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής Αουα-

ντάλλα Μαχμούντ, ενημέρωσε

για την επιτυχία του προγράμ-

ματος «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» και

την παροχή οφθαλμιατρικών

και οδοντιατρικών εξετάσεων

σε μαθητές των σχολείων της

πόλης. Ανακοίνωσε δε την δω-

ρεάν εξέταση μαστογραφίας

στις παρευρισκόμενες κυρίες

της εκδήλωσης, σε συνεργασία

με την ING.

Η εισήγηση της Λύδιας Ιωαννί-

δου Μουζάκα Ε. Καθηγήτριας-

Γυναικολόγου-Ειδ, Μαστολό-

γου ήταν πολύ κατατοπιστική

και ουσιώδης για τις κυρίες -και

όχι μόνο- που παρακολούθη-

σαν την εσπερίδα.

Με slides παρέθεσε παραδείγ-

ματα και έδωσε έμφαση σε όλα

όσα οι γυναίκες πρέπει να κά-

νουν τόσο σε ό,τι αφορά τις

προληπτικές εξετάσεις όσο και

μετά την εμφάνιση της νόσου. 

Καρκίνος του μαστού 
από τον Δήμο Παλλήνης και 

την Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας
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Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την πρώτη φάση

του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Κορωπίου που

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του

νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με την Υπουργική

απόφαση 18183, ΦΕΚ 534Β΄ /13.04.2007 και εγκρίθηκε

ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας. Η

εκπόνηση του ξεκίνησε το περασμένο έτος και έγινε με

διάλογο όλων των στελεχών του Δήμου μας. Η επιθυμία

μας είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι δημότες να συμ-

μετάσχουν στον δημόσιο διάλογο για την τελική του δια-

μόρφωση ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, όλα τα

προβλήματα και τις προκλήσεις καθώς και να εκμεταλ-

λευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ευκαι-

ρίες που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. 

Είναι μεγάλη ευκαιρία εσείς οι δημότες με τις παρεμβά-

σεις σας να βοηθήσετε να βελτιωθεί και τα σχέδια της

Δημοτικής αρχής να συμβαδίσουν με την θέληση και τα

οράματα του λαού της πόλης μας. Περίληψη του στρατη-

γικού σχεδιασμού του Επιχ. Προγράμματος του Δήμου

μας μπορείτε να βρείτε  στην αριστερή στήλη της ιστο-

σελίδας του Δήμου (www.koropi.gr) με τίτλο  Στρατηγι-

κός Σχεδιασμός. 

Αυτή τη περίοδο το Ε.Π. βρίσκεται σε φάση δημόσιας δια-

βούλευσης και ο Δήμαρχος κ. Κορωπίου Θεόδωρος Αθα-

νασόπουλος κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δημόσιας

σύσκεψης με συλλόγους και επαγγελματικές οργανώ-

σεις  έκανε λόγο για την ουσία της κατάρτισης του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος λέγοντας χαρακτηριστικά

ότι «πρόκειται για μια προσπάθεια ορθολογικού σχεδια-

σμού και υλοποίησης των δεσμεύσεων κάθε δημοτικής

αρχής. Τα επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται

πλέον παντού, σε όλη τη  δημόσια διοίκηση και τοπική αυ-

τοδιοίκηση και είναι υποχρεωτικά. 

Δεν αποτυπώνουν  μόνο μια τεχνοκρατική προσπάθεια

αλλά και τις πολιτικές προτεραιότητες κάθε δημόσιας και

δημοτικής αρχής. Είναι ένα τρόπος να μετρηθούν στόχοι,

δεσμεύσεις και να διαγνωστούν προβλήματα. Όλες αυ-

τές οι διαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμ-

μάτων και διαβούλευσης,  θα κάνουν  δύσκολη την ζωή

κάθε πολιτικού, που δεν έχει καθαρές θέσεις και σοβαρό

προγραμματικό λόγο, αφού όλα τα έργα και οι στόχοι  θα

είναι σε μια συνεχή δημόσια ανάρτηση και συζήτηση και

εύκολα ελέγξιμοι από τους πολίτες αλλά και από την ίδια

την Διοίκηση. 

Για την εφαρμογή του αναγκαστικά θα πρέπει να προ-

σαρμοστούν οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη.

Επίσης πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό  κατάλληλα

ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν στις

υψηλές απαιτήσεις των δημοτών και των καιρών. Η Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση όμως χρειάζεται οικονομική αυτοδυνα-

μία και γενναίους πόρους για να ανταποκριθεί».  

Σύμφωνα με τη πρόταση  του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος και της Δημοτικής Αρχής το Όραμα του Δήμου

Κρωπίας αποτυπώνεται ως εξής:

«Η αναγέννηση της πόλης με περιβαλλοντική αποκατά-

σταση & αναβάθμιση, με πολεοδομική ανασυγκρότηση,

κοινωνική αλληλεγγύη & σεβασμό στον πολίτη»

Η αποστολή του Δήμου Κρωπίας είναι:

Να ικανοποιούνται οι πολίτες μέσω ταχύτατης εξυπηρέ-

τησης μέσα σε περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε

όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού με

τους συναλλασσόμενους πολίτες.

Να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

προς τους δημότες με  αξιοποίηση των νέων Τεχνολο-

γιών και με εξοικείωση των εργαζομένων με αυτές, έτσι

ώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών διαρκώς να

βελτιώνεται, στα πλαίσια ενός οικονομικά εύρωστου ορ-

γανισμού με ελεγχόμενο κόστος λειτουργιών και ποιότη-

τα οικονομικών αποφάσεων.

Να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των εργαζομένων που

θα μετέχουν σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, ανά-

πτυξης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών με

την ανάπτυξη κινήτρων που θα επιβραβεύουν τη συμμε-

τοχή τους στη συνεχή βελτίωση. 

Να παρέχεται φροντίδα στα ΑΜΕΑ και στις ευπαθείς κοι-

νωνικές ομάδες εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για την

συμπαράσταση σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαί-

τερα επείγοντα και σοβαρά προβλήματα.

Οι Στρατηγικοί Άξονες
Μέτρα και Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου

Οι Στρατηγικοί Στόχοι αποτελούν τα σημαντικότερα δο-

μικά στοιχεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου

καθώς εκφράζουν τις πιο κρίσιμες επιδιώξεις που καλεί-

ται ο Δήμος να πραγματοποιήσει τα επόμενα χρόνια προ-

κειμένου να υλοποιήσει το Όραμά του. Οι Στόχοι καλύ-

πτουν το εξωτερικό περιβάλλον (Στόχοι βελτίωσης ικα-

νοποίησης του πολίτη) και το εσωτερικό περιβάλλον του

Δήμου (εσωτερικοί λειτουργικοί στόχοι ανάπτυξης & πα-

ραγωγικότητας) και υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες

δράσεις (έργα) που θα υλοποιηθούν και τους δείκτες μέ-

τρησης της αποτελεσματικότητας. Τα μέτρα ανά άξονα

προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα : 

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
1.1 Βελτίωση οδών – πεζοδρομίων – πεζοδρόμων & πο-

δηλατοδρόμων

1.2 Βελτίωση ασφάλειας δήμου

1.3 Βελτίωση υπηρεσιών παιδικών και βρεφονηπιακών

σταθμών

1.4 Αύξηση αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου 

1.5 Βελτίωση κυκλοφορίας & Parking

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.1 Βελτίωση στην διαχείριση απορριμμάτων-αποβλή-

των & ομβρίων

2.2 Μείωση της ρύπανσης

2.3 Εξοικονόμηση ενέργειας 

2.4 Βελτίωση διαχείρισης νερού

2.5 Βελτίωση αισθητικής της πόλης

2.6 Βελτίωση στον τομέα πρασίνου

2.7 Βελτίωση στον τομέα καθαριότητας

2.8 Βελτίωση αστικού σχεδιασμού

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3.1 Αύξηση επενδύσεων

4. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
4.1 Ένταξη των μειονοτήτων στην κοινωνία

4.2 Βελτίωση υπηρεσιών προς ασθενείς κοινωνικά ομάδες

4.3 Μείωση ανεργίας

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5.1 Δημιουργία υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας

5.2 Βελτίωση πολιτιστικών δρώμενων

5.3 Βελτίωση αθλητικών υπηρεσιών

5.4 Βελτίωση υπηρεσιών προς τα σχολεία

6. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
6.1 Αξιοποίηση συμπερασμάτων ελέγχων & επιθεωρήσεων 

6.2 Συνεχής ενημέρωση υπαλλήλων για κείμενη νομοθεσία

& διαδικασίες σχετικά με προμήθειες & αναθέσεις

6.3 Βελτίωση σχέσεων με προμηθευτές

7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
7.1 Βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης

7.2 Αύξηση παροχής υπηρεσιών νέων τεχνολογιών

7.3 Βελτίωση ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών

8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 
8.1 Αύξηση αξιοποίησης ΣΔΙΤ

8.2 Αύξηση εισερχομένων πόρων – 8.3 Μείωση γενικών

εξόδων & 8.4 Βελτίωση ταμειακής ροής 

9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
9.1 Βελτίωση παραγωγικότητας στελεχιακού δυναμικού

9.2 Βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών του δήμου

10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.1 Βελτίωση εκπαίδευσης προσωπικού – 10.2 Ταχύτε-

ρος ρυθμός προσλήψεων & 10.3 Βελτίωση συστήματος

αξιολόγησης

11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
11.1 Βελτίωση κλίματος, 11.2 Βελτίωση συστήματος 

αξιών, 

11.3 Αύξηση ομαδικής εργασίας, 

11.4 Αύξηση εκχώρησης αρμοδιοτήτων, 

11.5 Βελτίωση ανάλυσης αιτίου – αιτιατού, 

11.6 Βελτίωση διαχείρισης χρόνου, 

11.7 Βελτίωση διαχ/σης έργων, 

11.8 Επικέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου στον πολίτη 

11.9 Βελτίωση διαχ/σης αλλαγών

12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ &

ΓΝΩΣΗΣ
12.1 Βελτίωση διαχείρισης εγγράφων & 12.2 Βελτίωση

υποδομής διαχείρισης πληροφοριών

Οι προτάσεις καθώς και οι παρατηρήσεις σας σχετικά με

το Στρατηγικό Σχεδιασμό μπορούν να σταλούν εγγρά-

φως στον Δήμο Κορωπίου στη Διεύθυνση Οδός Αττικής

12, Τ.Κ 19400 Κορωπί (υπό όψιν Κου Επαμ. Γαρδέλη και

να παραδοθούν στην γραμματεία του Δημάρχου) ή στην

ηλεκτρονική διεύθυνση koropi@hol.gr έως την Τρίτη 15

Απριλίου 2008. Οι προτάσεις σας θα επεξεργαστούν από

την ομάδα έργου και θα ενημερωθείτε γραπτώς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Στρατηγικός Σχεδιασμός)
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Ήταν σαν τώρα, Κυριακή, 6 Απριλίου 1941!

Η Ιταλία είχε ηττηθεί στην Αλβανία. 

Ώρα να επέμβει η μεγάλη σύμμαχος του άξο-

να, η Γερμανία, για να «τελειώνουμε» με την

Ελλάδα. Λογάριασαν λάθος. Η Ελλάδα, δεν

είχε τελειώσει με την ιστορία της! Η Ελλάδα

δεν τελείωσε την ιστορία της στις Θερμοπύ-

λες. Δεν είπε μια φορά «μολών λαβέ». Το εί-

πε πολλές φορές και το ξαναλέει, όποτε

απαιτείται. 

Έτσι και τότε, πριν 67 χρόνια. Μια ιστορία

που δεν τη γνωρίζουμε. Έχουμε μείνει με την

εντύπωση πως μόλις επετέθη  η σιδηρόφρα-

κτη πολεμική μηχανή της αήττητης ως τότε

Γερμανίας, όλα τελείωσαν επειδή συνθηκο-

λόγησε η Κυβέρνηση Κορυζή, και μόνο η

ηρωική Κρήτη αντέστη «με νύχια και με δό-

ντια» ένα μήνα. 

Δεν είναι έτσι. Εκεί στο Ρούπελ*, στα Ελλη-

νοβουλγαρικά σύνορα, ξανάζησαν οι Θερμο-

πύλες. Οι Γερμανοί ηττήθησαν! Ναι. Ο ίδιος ο

Χίτλερ το αναγνώρισε: 

«… απ’ όλους τους αντιπάλους μας, ο Έλλη-

νας στρατιώτης πολέμησε με απαράμιλλο

θάρρος και μέγιστη περιφρόνηση προς το θά-

νατο…»

Το οχυρό Ρούπελ δεν κυριεύθηκε από την θη-

ριώδη στρατιωτική μηχανή των Ναζί. Ο Γερ-

μανικός στρατός υπέστη τεράστιες απώλει-

ες. Οι Έλληνες ελάχιστες. 

Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρουν οι ίδιοι

οι Γερμανοί: «…εδώ πάνω, ακριβώς κάτω από

την κορυφή στο κεντρικότερο σημείο Ρού-

πελ, μένουμε άφωνοι. Μπροστά στην κορυφή

είναι αδύνατον να προχωρήσουμε. Όποιος

τολμήσει να ξεμυτίσει γαζώνεται. Ποιος μπο-

ρούσε να φανταστεί ότι τα λίγα και με δυ-

σκολία φτιαγμένα αυτά οχυρά… θα ήταν τό-

σο δυνατά και μοντέρνα!

Ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι οι Έλληνες

θα μας αντιστέκονταν τόσο σκληρά και με τέ-

τοια ενέργεια…»1

Το πρώτο γερμανικό ανακοινωθέν της 6ης

Απριλίου το βράδυ, ανέφερε ότι τα επιτεθέ-

ντα στρατεύματα κατά της Ελλάδας «προσέ-
κρουσαν εις πείσμονα αντίστασιν».

«… Η ικανότητα του εχθρού (των Ελλήνων)

για άμυνα, παραμένει σχεδόν αμείωτη. Το

(Γερμανικό) τάγμα, λόγω σοβαρών απωλειών

είναι εν μέρει μόνο αξιόμαχο…»2

«Είναι ήδη τρίτη προς τέταρτη ημέρα της γι-

γαντομαχίας. Ημέρες και νύχτες αδιάκοπου

αγώνα, όπου όλα τα εχθρικά κύματα θραύο-

νται πάνω στην ευψυχία, την τόλμη και τον

ηρωισμό των αγωνιστών. 

Ο εχθρός λυσσά.

Οι αμυνόμενοι, με την αντίστασή τους και την

απόφασή τους να πεθάνουν, επαυξάνουν αυ-

τή τη λύσσα. 

Ο Γολιάθ μαίνεται.

Ο Δαυίδ τον σφυροκοπάει. 

Και έτσι…

“Προ αυτής της καταστάσεως ευρεθέντες οι

Γερμανοί αποστέλλουν κήρυκας με λευκάς

σημαίας ζητούντες εξάωρον εκεχειρίαν δια

την περισυλλογήν των νεκρών και των τραυ-

ματιών, η οποία και τους εδόθη υπό τον όρον

να μην την παραβιάσουν…”3

Η επίθεση των Γερμανών άρχισε, πριν λήξει

το σχετικό τελεσίγραφο 5.15’ το πρωί της

6ης Απριλίου. Πήραν μέρος εκτός των βαρέ-

ων και μεσαίων πυροβόλων όπλων, άρματα

μάχης και 240 αεροπλάνα καθέτου εφορμή-

σεως (στούκας). Η αντιστοιχία των δυνάμεων

και αριθμητικώς και από πλευράς τελειότη-

τας και πληρότητας οπλικών συστημάτων

έκλινε, όπως ήταν επόμενο, δυσανάλογα

υπέρ των επιτιθέμενων. Οι Έλληνες φύλακες

υπερτερούσαν μόνο(;) σε γενναιότητα και

ευψυχία. Αρκεί! Έτσι, το απόγευμα της 9ης

Απριλίου, αφού έχουν αποσυρθεί τα γερμανι-

κά στρατεύματα από τις θέσεις που είχαν

προωθηθεί, εμφανίστηκε γερμανικό επιβατι-

κό αυτοκίνητο στην εθνική οδό Κούλας – Σι-

δηροκάστρου, που είχε υψώσει λευκή ση-

μαία. 

Μικρή ομάδα τριών Ελλήνων στρατιωτών

υπό το Ανθ/γό Ι. Δαμιανό πήγε προς συνά-

ντησή τους. Ο Γερμανός αξιωματικός εζήτη-

σε την παράδοση του οχυρού διότι οι Γερμα-

νοί είχαν εισέλθει ήδη στη Θεσσαλονίκη με-

τά την υπογραφή ανακωχής μεταξύ του Αρ-

χιστρατήγου των Γερμανών και του Έλληνα

Διοικητή της στρατιάς της Θεσ/νίκης.

Μολών Λαβέ
Ο Έλληνας Διοικητής του Οχυρού Αντισυ-

ντ/χης Γ. Δουράτσος απάντησε: Τα οχυρά
ΔΕΝ παραδίδονται, καταλαμβάνονται. 
Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα περί ανακω-

χής από τις προϊστάμενες αρχές του και ότι

ο αγώνας θα συνεχιστεί και πάσα απόπειρα

προσεγγίσεως του οχυρού θα συντριβεί.

Τελικά πήρε διαταγή να παραδώσει το οχυρό.

Αρχικά Αξιωματικοί και στρατιώτες αποφάσι-

σαν να συνεχίσουν την αντίσταση παρά τη

διαταγή. Νέα όμως επικοινωνία και διαπίστω-

ση της αδυναμίας ανεφοδιασμού, μετέστρε-

ψε την απόφασή τους. Η συνέχιση του αγώ-

να ήταν μάταιη. Το οχυρό εγκαταλείφθηκε

στις 10 Απριλίου 1941, μετά τετραήμερη λυσ-

σώδη αντίσταση. 

Οι Έλληνες αξιωματικοί απεχώρησαν με τα

ξίφη τους και οι στρατιώτες δεν αιχμαλωτί-

στηκαν. Οι Γερμανοί τίμησαν τους ηρωικούς

αντιπάλους τους και η Ελληνική σημαία υπε-

στάλη μόνον αφού απεχώρησε και ο τελευ-

ταίος Έλληνας στρατιώτης.

–––––––––
*Ρούπελ(ιον): Βυζαντινή ονομασία των στενών

1. Γερμανός Υπολοχαγός Wolfgang Kapp στο βιβλίο του

«Μπροστά στις γραμμές Μεταξά».

2. Dez Dentsche Griechenland Feldzug (Operationen Dez

12 Armee 1941)

3. Από το βιβλίο ΡΟΥΠΕΛ του Ηλ. Κοτρίδη, απ’ όπου

έχουν αντληθεί στοιχεία. 

2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

...έκρηξη αγάπης

Με σύνθημα “γιατί η θρησκεία της ανθρωπότητας είναι η αγάπη”, τα παιδιά του 2ου Δη-

μοτικού Σχολείου Βούλας, έδειξαν στους συνανθρώπους μας, που η ζωή δεν στάθηκε φι-

λική μαζί τους, την αγάπη προσφέροντας χρηματική δωρεά 811 ευρώ στην “Κιβωτό του

Κόσμου” ενισχύοντας το έργο της.

Η “Κιβωτός του κόσμου”, ιδρύθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο από τον πατέρα Αντώνιο

Παπανικολάου και υποστηρίζει οικογένειες με παιδιά 3 - 18 ετών.

Το Σχολείο επισκέφθηκε το χώρο της “Κιβωτού”, στις 27 Μαρτίου και πρόσφεραν τα χρή-

ματα και είδη πρώτης ανάγκης συμβάλλοντας έτσι στο έργο της και παίρνοντας συνάμα

τη χαρά να δουν ένα χαμόγελο ν’ ανθίζει στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την επίσκεψη στην “Κιβωτό του κόσμου”.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΠΕΛ
“Η μεγαλοσύνη στους λαούς δεν μετριέται με το στρέμμα” (Κωστής Παλαμάς)

Η ψυχή της εκδρομής, κατά την οποία επισκεφθήκαμε και το Ρούπελ, αναμφισβήτητα ήταν ο Νί-
κος Βούρος που με την κιθάρα του και τους συμπαίχτες του ξεσήκωνε όλο τον κόσμο, που συμ-
μετείχε τραγουδώντας. Και σε άλλα με υγεία Νίκο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη      26/03/08

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. -  3988      

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ, ΤΗΛ.: 2132030405, ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωσης   δεκαπέντε  [15] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου

αριθ. 25. 

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροπο-

ποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994,

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003,

3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.

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

αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003

[προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών

ΟΤΑ].

3. Την 1/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε από

την Περιφέρεια Αττικής με αριθ. πρωτ  08/ΔΤΑ/459/14-1-2008.

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια 

ΕΡΓΑΤΕΣ 9 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

ΚΑΘ/ΤΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 8 μήνες

[ΥΕ] παρ. 2 του Ν.2527/97 8 μήνες

ΕΡΓΑΤΕΣ 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

ΚΑΘ/ΤΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 5

ΑΠΟΡ/ΡΟΥ [ΥΕ] παρ. 2 του Ν.2527/97 8 μήνες

ΟΔΗΓΟΙ 3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 8 μήνες

ΑΠΟΡ/ΡΩΝ Α.: – Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α]τεχνικού 

[ΔΕ] αυτοκινήτου οχημάτων ή

β] εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή 

– Πτυχίου Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου [ΤΕΕ] 

ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 

ή απολυτήριος  τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος 

Μηχανικώ Αυτοκινήτων ή

– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότη-

τας  Μηχανών αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 

ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλε-

κτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή

– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

– Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

– Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή 

– άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας.

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε  (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών

ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου για

τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα

και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υπο-

ψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρό-

σληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονά-

δας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγγελματική

άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι[6] μη-

νών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υπο-

ψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρό-

σληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απο-

λυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο

τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απολυτήριο  τίτλο     Ερ-

γαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου

1 Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγ-

γελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών [3]

ετών τουλάχιστον .

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υπο-

ψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρό-

σληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απο-

λυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο

τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απολυτήριο  τίτλο Εργα-

στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1

Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελ-

ματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι [6] μηνών

τουλάχιστον.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

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

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

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

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

κη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαί-

ρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που

τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994

άρθρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σει-

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

την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολου-

θούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προ-

σλαμβανομένων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώ-

της εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα

προσόντα της δεύτερης κ.ο.

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

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

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

Προτάσσονται κατά σειρά:

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

πιότητας]  Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός

εντοπιότητας]

β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας.[χωρίς εντοπιότητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται

με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ

Χρόνος  Ανεργίας

α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000

β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες,

προστίθενται  ανά μήνα ανεργίας 50

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

συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της

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

ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελ-

ματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται

σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή

τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο

κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1  άρθρο 9 Ν.3051/2002).

Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνερ-

γος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία

υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης

εποχικού προσωπικού. Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασια-

κής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι

ανεργίας.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.

α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50

β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο  50

Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικο-

γένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9

Ν.3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.

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

β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για

την κατηγορία ΔΕ

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπου-

δών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10

5. Ηλικία

α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετώνμε αφετηρία υπολογισμού

το απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος

γέννησης, ανά έτος. 3

β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετώνμε αφετηρία υπολογι-

σμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το

έτος  γέννησης, ανά έτος. 2

Εμπειρία 

α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30

β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη ανά μήνα εμπειρίας 

5

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει

τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές

συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο

(αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δι-

καιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, απο-

κλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

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

κνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογένειας του

[δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του].

- Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και τις  μονά-

δες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώ-

τα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζε-

ται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

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

ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνω-

στικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το  αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης,

μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη

διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άδεια

άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

- Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως

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

ντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο του

τίτλου σπουδών [παρ. 12 άρθρο 21 Ν.2190/1994 όπως ισχύει].

- Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψήφιου

δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γί-

νεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρ-

τώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υπο-

βολής των αιτήσεων. Από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί

να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε

κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν

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

μη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού   χρόνου από της

αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την  παρέλευση των είκοσι

(20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η  διάρκεια της πραγ-

ματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου. 

Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλη-

σης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται

για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα εί-

ναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφι-

οι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004).

Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις,

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους

δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του

Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέ-

σεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυ-

τών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6

του Π.Δ. 164/2004.

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας ,

οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού αρμόδια υπάλλη-

λος κ.Λάζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομέ-

νη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της

ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου

Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφη-

μερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.

2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής

βαθμός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση που ο

βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φω-

τοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακρι-

βή αριθμητικό βαθμό.

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

μολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βε-

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

αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματι-

κής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθ-

μολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του ΟΕ-

ΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος

των εξετάσεων πιστοποίησης

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

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

κριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης .

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής

κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης

της άδειας,  πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας

υπηρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λό-

γω 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 αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγ-

γελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλ-

λοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ‘’περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής΄΄.

4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας, όπου απαιτείται:

Όταν απαιτείται άδεια ‘άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. ΄Οταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια

της ασφάλισής του.

2α.Οταν ζητείται εξιδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

-   Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,

κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και

η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση

κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια  της εξειδι-

κευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία  παροχής  υπηρε-

σιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:
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Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ

πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα της [παρ. 1 του άρθρου

14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του

ν.2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς

του δημοσίου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πά-

ντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί,

χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ

απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

4α.Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό

τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Ταμείου Συ-

ντάξεως Αυτοκινητιστών ,που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό σε συν-

δυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,στην οποία να δη-

λώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την

εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

.  Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά

περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζο-

μένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο-

χρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο

χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατι-

κή  ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζο-

μένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη

υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο

χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να ανα-

γράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν

πρόκειται περί νομικού προσώπου  και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η

ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν

είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλ-

λοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φο-

ρέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε

στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμέ-

να αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα.

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του

Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποι-

αδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε-

σία,     παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και

για   οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμε-

τάλλευσης   της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παρα-

πεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγού-

μενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέ-

ρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν

τους τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απα-

σχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1  του

Ν.2190/1994,  με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη περιοδι-

κών ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος]

έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝ-

ΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απα-

σχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [έναρξη και λή-

ξη].

7.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμό-

διος προς τούτο], η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο

από πέντε [5] εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας

υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλω-

σης και κάρτας ανεργίας. 

8.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα

επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να

αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο

πρόγραμμα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολού-

θησης του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει

η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.

9.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου

για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.

10. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οικο-

γενειακής τους κατάστασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ,συνοδευόμενο από πιστο-

ποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο

6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών,

εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση Ολο-

μέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και

απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω

και του ενός γονέα (άρθ. 6, παρ.3 ν.3454/2006).

Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

α] Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τεχνική ή μη Επαγγελματική Εκπαίδευση ,

βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Αλλοδαπής,

Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγ-

γελματική Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως [ΟΕΕΚ] –Εθνικής Αντιστάσεως 41,

Ν.Ιωνία Αθήνα και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια

Δ/νση του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων σε  εικοσάβαθμη κλί-

μακα.

β] Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση , βεβαίωση ισοτιμίας από τη Δ/νση

Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε] της Κ.Υ του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

12.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο

υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο.  

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότη-

τας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο  Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαί-

ωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5

Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προ-

κήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική

γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρω-

τοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρω-

τότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδω-

σε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομί-

ζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώ-

νονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα

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

μόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο

της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο

βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προ-

κειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξέ-

νης γλώσσας, τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δε-

κτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών,

στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα

πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση

απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της

οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8  παρ.

4 ν. 1599/1986.

β) Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνι-

κής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες

της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βε-

βαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο-

τύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρω-

τότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδω-

σε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή

δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζη-

τούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλω-

ση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει

ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύ-

πων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική

αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που

συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος

βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Δι-

οίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες

αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών ερ-

γοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με

υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδια-

φερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντί-

γραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα

στοιχεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο

(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανα-

κοινώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του

Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπη-

ρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλ-

λήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση

στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέ-

κα (10) ημερών από την ανάρτησή  τους. 

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου στο δημόσιο τα-

μείο σαράντα  ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ                                                    

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

με το ΚΚΕ

Λόγω θανάτου του Αντιδημάρ-

χου Αχαρνών  Στούρα Σπυρί-

δωνα και την κήρυξη 3ήμερου

πένθους στο Δήμο ανεβλήθη

η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗ-

ΘΑ (30/3/2008) και την μετέ-

φεραν Κυριακή 6 Απρίλη, 11

π.μ. στο Δημαρχείο Αχαρνών.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

“Προστασία της Πάρνηθας

και αντιπλημμυρικά έργα

ΔΑΣΟΣ Λαϊκή Περιουσία,

ΠΟΛΕΙΣ με υποδομές για

τις σύγχρονες ανάγκες των

εργαζομένων”

Θα μιλήσει ο βουλευτής Ατ-

τικής Δήμος Κουμπούρης.
Παρεμβάσεις θα κάνουν ο Αντ.

Θεοχάρης (δασολόγος), ο Βαγγ.

Κορρές (τοπογράφος μηχανι-

κός), ο Βασ. Τοπαλιανίδης, ο Νο-

μάρχης Αν. Αττικής Λεων. Κου-

ρής κι ο Δήμαρχος Αχαρνών.
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Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και η

Διεύθυνση Γεωργίας Ανατολικής Αττι-

κής  (Τμήμα Αγροτικής Οικιακής Οικο-

νομίας) σε συνεργασία με τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο «Αχαρνείς» διοργανώ-

νουν δύο ημερίδες με κεντρικό θέμα

την Τεχνολογία Τροφίμων,

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν

στις 3 και 10 Απριλίου στα γραφεία

του συλλόγου (Φιλαδελφείας 1, κε-

ντρική πλατεία Αχαρνών).

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 3-4-2008 09.30 - 12.30

Η μεσογειακή διατροφή και η σημασία
της στην υγεία - Ομάδες τροφίμων -

Συνταγή διαιτολογίων

με ομιλήτριες την Κολλάρου Ειρήνη 

και Αργύρη Σωτηρία

ΠΕΜΠΤΗ 10-04-2008, 09.30 - 12.30

Γενικές αρχές διατροφής - Με την μέ-
θοδο σύγχρονης τεχνολογίας τροφί-
μων

– Μεταποίηση εποχιακών φρούτων με
ζάχαρη με ομιλήτρια την Κολλαρου

Ειρήνη

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να καλείτε στο 2106032986

Ημερίδες τεχνολογίας Τροφίμων
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Επιστήμονες και φορείς που

συμμετέχουν στο Διατμηματικό

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-

δών του Α.Π.Θ ( τμήματα Βιολο-

γίας, Γεωλογίας και Πολιτικών

Μηχανικών) καταγγέλλουν την

Πολιτεία για εγκληματική αδια-

φορία αναφορικά με το περιβάλ-

λον και τα νερά, σύμφωνα με

πρόσφατο δημοσίευμα*.

Επισημαίνουν ότι το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ

μεταβίβασε το όλο ζήτημα της Κοινοτικής

Οδηγίας για τους υδάτινους πόρους στις

πλάτες των Περιφερειών, οι οποίες για ποι-

κίλους λόγους δεν κατάφεραν να υλοποιή-

σουν εκθέσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης

και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

των λεκανών απορροής και των φορέων δια-

χείρισής τους αλλά και να διαχειριστούν τα

προβλήματα που προκύπτουν

στις διασυνοριακές λεκάνες

απορροής. Σε ψήφισμα που εξέ-

δωσαν ζητούν να αξιοποιηθούν

άμεσα οι εξειδικευμένοι επιστή-

μονες και τονίζουν ότι «οι λεκά-

νες απορροής των ποταμών και

των θαλάσσιων κόλπων της Ελ-

λάδος κινδυνεύουν άμεσα από

την ανεξέλεγκτη ρύπανση». 

Τέλος υπογραμμίζουν ότι πρέπει να λη-

φθούν μέτρα άμεσα που να στηριχθούν

στην παρακολούθηση της οικολογικής ποι-

ότητας των επιφανειακών υδάτων.

Προκύπτει απο τα καταγγελλόμενα, ότι η

χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

στα νερά και το ζήτημα είναι άκρως σοβα-

ρό για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

* Καθημερινή 17/2/08

Προβλήματα των υδάτινων

πόρων της χώρας
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Την αντιμετώπιση της ακρί-

βειας που πλήττει όλα τα ευ-

ρωπαϊκά νοικοκυριά, έχει

στόχο να καταπολεμήσει το

Ε. Κοινοβούλιο. Η Γραπτή

Δήλωση που υποστηρίχθηκε

και από τον ευρωβουλευτή Ι.

Γκλαβάκη συγκέντρωσε πά-

νω από 400 υπογραφές, που

αποτελεί αναγκαία προϋπό-

θεση για να ληφθεί υπόψη το

ενδιαφέρον και η ανησυχία

του  Ε.Κοινοβουλίου και να

συνταχθεί έκθεση που θα

εξετάζει τις αιτίες, αλλά το

σημαντικότερο θα διερευνά

και θα προτείνει τρόπους

αντιμετώπισης της.

Τα αίτια της ακρίβειας που

εστιάζει η Γραπτή Δήλωση

οφείλονται σε πολύ μεγάλο

βαθμό στο μονοπωλιακό τρό-

πο με τον οποίο λειτουργούν

οι μεγάλες αλυσίδες των

Σούπερ Μάρκετ, που στην

κυριολεξία ελέγχουν την

πρόσβαση των γεωργών και

των άλλων προμηθευτών

προς τους καταναλωτές της

ΕΕ. Διαπιστώνεται επίσης

ότι σε πολλές περιπτώσεις

κάνουν κατάχρηση της αγο-

ραστικής τους δύναμης για

να μειώνονται οι τιμές που

καταβάλλονται στους προ-

μηθευτές τόσο της ΕΕ όσο

και των τρίτων χωρών, που

πολλές φορές φτάνουν  σε

μη βιώσιμα επίπεδα.

"Η χαμηλή τιμή που εισπράτ-

τουν οι παραγωγοί αλλά και

οι ψηλές τιμές που καλού-

νται να καταβάλλουν οι κα-

ταναλωτές εξελίσσεται σε

ένα  πολύ σοβαρό θέμα, όχι

μόνο για τους παραγωγούς,

αλλά και για τους καταναλω-

τές" επισημαίνει ο Έλληνας

ευρωβουλευτής. "Γι' αυτό κα-

λούμε την Ε. Επιτροπή να

εκτιμήσει τους κινδύνους

που έχει για το υγιές εμπό-

ριο η συγκέντρωση του

εμπορίου στα χέρια λίγων

μεγάλων επιχειρήσεων και

να προβεί σε ρυθμίσεις επει-

γόντως, με στόχο την προ-

στασία των καταναλωτών

αλλά και των παραγωγών

της ΕΕ. Δεν πρέπει να παρα-

μείνουμε αδρανείς σε ένα

φαινόμενο που πλήττει για

μεγάλο διάστημα  τα κοινοτι-

κά νοικοκυριά. 

Η αντίδρασή μας πρέπει να

είναι και άμεση και αποτελε-

σματική" καταλήγει ο κ.

Γκλαβάκης. 

Το ζήτημα του δρόμου τα-

χείας κυκλοφορίας που θα

ξεκινά από την  παραλιακή

λεωφόρο Ποσειδώνος και

θα καταλήγει στα Μεσόγεια,

μέσω σήραγγας που θα δια-

νοιχθεί στον Υμηττό και η

σχεδιαζόμενη επέκταση της

περιφερειακής Υμηττού,

έχει στο παρελθόν επανει-

λημμένα απασχολήσει φο-

ρείς και κατοίκους της πε-

ριοχής. Οι ΟΤΑ και οι κάτοι-

κοι δικαιολογημένα αντι-

δρούν, στο ενδεχόμενο αυ-

τό, γιατί εκτιμούν ότι θα

υποβαθμίσει σοβαρά την πε-

ριοχή και θα βλάψει το φυσι-

κό περιβάλλον.

Το θέμα επανέρχεται κατά

καιρούς στη δημοσιότητα με

δηλώσεις του κ. Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ. Έχουμε επανει-

λημμένα ζητήσει με ερωτή-

σεις και ΑΚΕ πληροφορίες

για το έργο κατά την προη-

γούμενη κοινοβουλευτική

περίοδο. Ωστόσο, μέχρι σή-

μερα σχέδια του έργου δεν

έχουν κατατεθεί ούτε στη

Βουλή ούτε στους ΟΤΑ που

επίσης τα έχουν ζητήσει.

Επειδή η δημιουργία του πα-

ραπάνω έργου θα επηρεάσει

σοβαρά τη ζωή των κατοί-

κων των περιοχών που θα

περάσει καθώς θα διασχίζει

τμήμα του χώρου του πρώην

αεροδρομίου και των Δήμων

Ελληνικού, Αργυρούπολης

και Γλυφάδας, ερωτάται ο Γ.

Σουφλιάς σε τι στάδιο βρί-

σκεται η σχετική με το έργο

διαδικασία; Γιατί παρά τις

κατά καιρούς διαβεβαιώσεις

του αποφεύγει να δώσει τα

σχέδια της διαδρομής και

τις μελέτες του έργου;

Ζητά δε να κατατεθούν:

Τα σχέδια των δρόμων, η με-

λέτη του έργου  καθώς και

κάθε άλλο, σχετικό με το

παραπάνω έργο, έγγραφο. 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι

παράγονται ετησίως περίπου

180 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων

από ηλεκτρικές και ηλεκτρονι-

κές συσκευές που έχουν ολο-

κληρώσει τον κύκλο ζωής

τους. Από αυτά τα απόβλητα

μόνο 17.000 τόνοι κάθε χρόνο

περνούν από ανακύκλωση.

Οι συσκευές που φθάνουν στη

χωματερή καταλήγουν μαζί με

όλες τις τοξικές ουσίες που

περιέχουν. Επίσης  οι συσκευ-

ές μεγάλες ή μικρές που συλ-

λέγονται από τους πλανόδι-

ους υπόκεινται σε αποσυναρ-

μολόγηση ώστε να αξιοποιη-

θεί κυρίως το μέταλλο από το

οποίο είναι κατασκευασμένες

ή άλλα χρήσιμα εξαρτήματα,

ενώ ταυτόχρονα οι τοξικές

ουσίες καταλήγουν στο περι-

βάλλον. Αυτή η πρακτική είναι

εξαιρετικά επικίνδυνη για το

περιβάλλον, καθώς ειδικά τα

ψυγεία περιέχουν χλωριοφρο-

ράνθρακες που εκλύονται

στην ατμόσφαιρα και ευθύνο-

νται για το φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου και την τρύπα του

όζοντος. Επίσης οι μάντρες

σκραπ που μαζεύουν ηλεκτρι-

κά απόβλητα στην πλειοψηφία

τους δεν τηρούν κανένα περι-

βαλλοντικό όρο και συμπιέ-

ζουν τις συσκευές μέσα σε μι-

κρές αυλές εντός κατοικημέ-

νων περιοχών.

Από το Μάιο του 1992 (Συνθή-

κη Βασιλείας υπό την αιγίδα

του ΟΗΕ), τέθηκαν κανόνες

διαχείρισης  ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών αποβλήτων, που

έχουν υπογράψει 172 χώρες.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτά-

ται ο κ. Υπουργός:

• Έχει συσταθεί δημόσιος φο-

ρές διαχείρισης αυτής της κα-

τηγορίας αποβλήτων; Εάν ναι,

σε ποιες ενέργειες έχει προ-

χωρήσει μέχρι σήμερα;

• Γιατί επιτρέπεται στους πλα-

νόδιους συλλέκτες να τα απο-

συναρμολογούν χωρίς τα απα-

ραίτητα μέτρα για την προστα-

σία  τη δική τους, αλλά και του

περιβάλλοντος;

• Τι μέτρα έχει πάρει προκειμέ-

νου να ελεγχθεί η διακίνηση

επικίνδυνων ηλεκτρονικών και

ηλεκτρικών αποβλήτων από

χώρες που δεν έχουν αποδε-

χθεί τη συνθήκη (ΗΠΑ), ώστε η

Ελλάδα να μην αποτελεί δια-

κομεταμιστικό κόμβο;

Λεωφόρος Ποσειδώνος-Σπάτων
και επέκταση περιφερειακής Υμηττού
ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Δραγασάκη

Ερώτηση είχε καταθέσει

στους αρμόδιους Υπουρ-

γούς, ο βουλευτής Βασίλης

Οικονόμου, για την στέγα-

ση του 1ου Δημοτικού σχο-

λείου Πικερμίου (Αρ. πρωτ.

4578/1.1.2008) 

Ο Υπουργός Παιδείας και

Θρησκευμάτων Ευριπίδης

Στυλιανίδης απάντησε,

όπως μας ενημερώνει με

δελτίο τύπου ο βουλευτής:

«Από τις υπηρεσίες του
ΟΣΚ εκπονείται μελέτη νέ-
ου σύγχρονου Διδακτηρίου
προς στέγαση 12/θεσίου
Δημοτικού Σχολείου & 6/θέ-
σιου Γυμνασίου (18 κύριες
αίθουσες, 7 ειδικές αίθου-
σες & 2 αίθουσες Πολλα-

πλών Χρήσεων)».
Ο βουλευτής Βασίλης Οι-

κονόμου, δεν έμεινε ικανο-

ποιημένος από την απάντη-

ση και επεσήμανε ότι: για

τα ερωτήματα σχετικά με

την εξεύρεση χώρων εκπαί-

δευσης στους οικισμούς

Διώνης και Αγ. Σπυρίδωνα

αλλά και σχετικά με την

προσβασιμότητα των μαθη-

τών στο 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο, καμία απολύτως απά-

ντηση δεν δίνεται. 

Ηλεκτρονικά σκουπίδια!
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Πανευρωπαϊκή μάχη κατά της ακρίβειας
Ι. Γκλαβάκης, ευρωβουλευτής

Ενωμένοι θα την καταπολεμήσουμε

Σχολεία στο Πικέρμι
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 7, ΠΕΜΠΤΗ 10 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτίριο,

στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με αντίστοιχο

προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Πληροφορίες

210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245 κ. Κερασοβίτη. 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 7/4, 8 & 8.30μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

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

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

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

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

ΒΟΥΛΑ, ενοικιάζεται υπερυψωμένο ισόγειο

90τ.μ. σε τιρόφορη οικοδομή, φωτεινό διαμπερές,

με κήπο, βεράντες, σε ήσυχη περιοχή. 

Τηλ. 210 8953.066.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει τη Δευτέρα με ένα θέ-

μα: Λήψη απόφασης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστά-

σεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης,

Προσάρτημα (σολογισμού) της χρήσεως 2004 και 2005.

Προφανώς η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε προχωρήσει σε

ισολογισμούς των ετών αυτών, με αποτέλεσμα να γίνονται τώρα.

Το ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 8/4, 7 μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης  συνεδριάζει την Τρίτη με

26  θέματα στην ημερήσια διάταξη: Επιλέγουμε.

7. Επί υπηρεσ. σημειώματος για διαγραφή οφειλής της Ελληνικά

Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.

9. Εγκριση επιβολής προστίμου στους παραβάτες για απαγόρευ-

ση διέλευσης φορτηγών οχημάτων από την κεντρική λεωφόρο

(Αθηνών-Σουνίου).

10. Επί αποδοχής δωρεάς Νιάρχου για εργασίες ανακαίνισης του

Ξενώνα Ενηλίκων.

11. Επί αίτησης σχετικά με διακοπή της σύμβασης του αναψυκτη-

ρίου στο Λιμανάκι Μαλτσινιώτη.

18. Επί αιτήσεως δημ. υπαλλήλου για απαλλαγή της από τακτικό

μέλος αποσφράγισης προσφορών για προμήθειες.

19. Επί υπηρ. σημειώματος δημάρχου για υλοποίησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος απαλλοτρίωσης - κατασκευής - εκμετάλλευσης

των Ο.Τ. που έχουν αποφασιστεί για χρήση χώρων στάθμευσης

20. Διανοίξεις ασφαλτοστρώσεις οδών

21. Κατασκευή πεζοδρόμου με τη δημιουργία πλακοστρώσεων πε-

τριων τοιχείων στη Λ. Απολλωνος.

Ο  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του

Ευσταθίου και της Ασπασίας, το γένος  Γλυνέλη,

που γεννήθηκε στην Αθήνα  και  κατοικεί στη Βού-

λα και η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΖΟΥΛΑ του  Γρηγορίου και

της Κωνσταντίας το γένος Τσερπελή, που γεννή-

θηκε στο Αγρίνιο και κατοικεί στη Βούλα,  θα έλ-

θουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ
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Να προτιμούν  οι  καταναλωτές

τα ελληνικά ζωοκομικά προϊόντα,

γιατί είναι ασφαλή, υγιεινά και

σε συνδυασμό με φυτικά τρόφι-

μα, σε σωστή αναλογία και χωρίς

υπερβολές, αποτελούν το κλειδί

της σύγχρονης προληπτικής Ια-

τρικής.

Αυτό είναι το μήνυμα των επιστη-

μόνων που μίλησαν κατά τη διάρ-

κεια των εργασιών του «1ου Πα-

νελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρι-

κής Παραγωγικών Ζώων, Υγιει-

νής- Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής

Προέλευσης και Προστασίας του

Καταναλωτή» που διοργάνωσε η

Πανελλήνια Κτηνιατρική Εταιρεία

στην Αθήνα.

Εκτός  από το γεγονός ότι η κα-

τανάλωση ελληνικών ζωοκομικών

προϊόντων, βοηθάει στην καλή

υγεία των ανθρώπων, τα προϊό-

ντα αυτά υπερέχουν σ’ ό, τι αφο-

ρά την ασφάλειά τους. Ακόμη η

κατανάλωση τους   βοηθά στην

παραμονή,  ό,τι πιο πολύτιμου

υπάρχει σήμερα στην ελληνική

ύπαιθρο από απόψεως ανθρώπι-

νου δυναμικού - του Έλληνα κτη-

νοτρόφου. Επίσης αναφέρθηκε η

ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση

του Έλληνα καταναλωτή για την

διαφορετικότητα των ελληνικών

τροφίμων. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

από διαπρεπείς Έλληνες και ξέ-

νους ομιλητές τονίστηκε ο σύγ-

χρονος ρόλος του κτηνιάτρου και

η συμβολή του στην παραγωγή

ασφαλών τροφίμων ζωικής προέ-

λευσης. Ακόμη δόθηκε μεγάλη

έμφαση σε ειδικά προγράμματα

εκρίζωσης επικίνδυνων λοιμωδών

και παρασιτικών νοσημάτων των

παραγωγικών ζώων.

Ειδική αναφορά έγινε στη μείωση

της χρήσης κτηνιατρικών φαρμά-

κων, στη χρησιμοποίηση φυτοϋ-

γειονομικά ελεγχόμενων ζωοτρο-

φών και στη χρησιμοποίηση κα-

τάλληλου πόσιμου νερού για τα

παραγωγικά ζώα.

«Το κατάλληλο πόσιμο νερό,
όπως ανέφεραν οι επιστήμονες,
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα
αποτελούν τις βάσεις για τη δια-
τήρηση της υγείας και της ευζω-
ίας των παραγωγικών ζώων. Κι
αυτό γιατί, υγιή ζώα εκτρεφόμενα
με τις επιβαλλόμενες συνθήκες
ευζωίας παράγουν ασφαλή και
υγιεινά για τον καταναλωτή ζωο-
κομικά προϊόντα».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ –

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μεγάλη σημασία έδωσαν οι ομι-

λητές στην υποχρεωτική συνερ-

γασία Ιατρικής και Κτηνιατρικής

σε τομείς κρίσιμους της Δημόσιας

Υγείας, όπως στη βακτηριοαντο-

χή και στις τροφιμογενείς λοιμώ-

ξεις από Τρόφιμα Ζωικής Προέ-

λευσης και Ζωονόσους. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η

Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής

του Παν/μίου Αθηνών κ Γιαμαρέλ-

λου  «η χώρα μας είναι  πρώτη με-
ταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στη
μικροβιοαντοχή, λόγω της υπερ-
κατανάλωσης αντιβιοτικών (256
φορές περισσότερη κατανάλωση
κεφαλοσπορινών και 30 φορές
περισσότερη κατανάλωση μακρο-
λιδίων απ’ ότι η Δανία)».  
Ακόμη η κ Γιαμαρέλλου  έδωσε

έμφαση στον κίνδυνο που ελλο-

χεύει και αφορά  στη δημιουργία

μεταλλάξεων από τη χρήση των

αντιβιοτικών.

Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής

Αθηνών και της Κτηνιατρικής Σχο-

λής του ΑΠΘ, ανέφεραν ότι έχει

πλέον αποδειχθεί ότι η κακή χρή-

ση κτηνιατρικών αντιβακτηριακών

– αντιβιοτικών οδηγεί σε προβλή-

ματα ανάπτυξης ανθεκτικών στε-

λεχών παθογόνων βακτηρίων

υπεύθυνων για λοιμώξεις του αν-

θρώπου, που ανταποκρίνονται θε-

ραπευτικά σε πολύτιμα ιατρικά

αντιβιοτικά. 

Στη διάρκεια του συνεδρίου  τονί-

στηκε η ανάγκη για καλύτερη κτη-

νιατρική εκπαίδευση στην Ελλά-

δα στον τομέα της προστασίας

της Δημόσιας Υγείας. Επίσης κρί-

θηκε αναγκαία η σύνδεση των

Κτηνιατρικών  Εργαστηρίων και

του ΚΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου

Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοση-

μάτων)  του Υπουργείου Υγείας,

σ’ ότι αφορά την αιτιοπαθογένεια

των τροφιμογενών λοιμώξεων

από ζωοκομικά προϊόντα και στον

τομέα της καταπολέμησης των

ζωοανθρωπονόσων.

Από το σύνολο των ομιλητών το-

νίστηκε ο πολύτιμος  ρόλος των

κτηνιατρικών  εργαστηρίων του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων - που ασχολού-

νται με την υγιεινή των τροφίμων

ζωικής προέλευσης -  ότι αυτά και

μόνο πιστοποιούν ενώπιον των

αρχών την καταλληλότητα ενός

ζωικού προϊόντος.

Ακόμη αναφέρθηκε  η ανάγκη για

πλήρη διασύνδεση μεταξύ Γενι-

κής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης και τροφίμων, των κτηνια-

τρικών αρχών των  Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων,  του ΕΦΕΤ και

του Ευρωπαϊκού ΕΦΕΤ (EFSA).

Τέλος  ο συντονισμός  και η αρ-

μόδια αρχή για την υγιεινή των

τροφίμων ζωικής προελεύσεως

να ανήκει στην Γενική Διεύθυνση

Κτηνιατρικής του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων.

Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυ-

ξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων Αλέξανδρος

Κοντός, παραβρέθηκε ο Πρόε-

δρος της Παγκόσμιας Κτηνιατρι-

κής Εταιρείας, ενώ   παρακολού-

θησαν 864 επιστήμονες διαφό-

ρων ειδικοτήτων. 

Η οργανωτική επιτροπή κάλεσε

14 Έλληνες  και  10 διαπρεπείς

ξένους ομιλητές (από τις ΗΠΑ,

Ευρώπη, Αφρική και Νέα Ζηλαν-

δία), οι οποίοι στις εργασίες τους

παρουσίασαν ό,τι πιο σύγχρονο

επιστημονικά  υπάρχει στον το-

μέα της Κτηνιατρικής και της

Προληπτικής Ιατρικής στην Προ-

στασία του Καταναλωτή.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 28/3/08

Αρ. Πρωτ. 5351

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο δια-

γωνισμό με κριτήριο τη χα-

μηλότερη προσφορά σε ευ-

ρώ, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μετα-

γενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες

και του Ν. 2286/95, για την

“Προμήθεια κάδων απορριμ-

μάτων 2008”.

Η δαπάνη για την προμήθεια

ανέρχεται στο ποσό των

37.800,00€ πλεόν ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-

πει να υποβάλλουν τις προ-

σφορές τους μέχρι την 11η

Απριλίου 2008 στα γραφεία

του Δήμου, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες

δίδονται στα γραφεία του

Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες στο

τηλ. 210 6623.628.
Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος



18 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Με απόφαση του Πρωθυπουργού

Κώστα Καραμανλή,  συστήθηκε Διυ-

πουργική Επιτροπή για την εκπόνη-

ση και παρακολούθηση εφαρμογής

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια-

χείρισης Στερεών Αποβλήτων στο

σύνολο της χώρας. Πρόεδρος της

Επιτροπής ορίστηκε ο Υφ.Εσωτερι-

κών  Θανάσης Νάκος και μέλη ο

Υφ.Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Παπαθανασίου και ο

Υφ.Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Ειδικότερα,  οι αρμοδιότητες της

Επιτροπής είναι μεταξύ άλλων:

Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η

δυνατότητα έγκρισης και  χρηματο-

δότησης μελετών και δράσεων για

την αποκατάσταση, την εξυγίανση

και τη μετέπειτα αξιοποίηση και ανά-

πλαση των Χώρων Ανεξέλεγκτης

Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Επο-

πτεία της πορείας των σχετικών έρ-

γων, καθώς και εποπτεία των αρμο-

δίων οργάνων για την επιβολή τυχόν

κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις.

Η δυνατότητα εκπόνησης και υποβο-

λής επιχειρησιακών σχεδίων, προ-

γραμμάτων και κάθε είδους  δράσε-

ων που αφορούν  τη διαχείριση των

στερεών αποβλήτων. Επίσης, η δυ-

νατότητα αξιολόγησης, έγκρισης και

χρηματοδότησής τους με εθνικούς ή

κοινοτικούς πόρους. 

Η παρακολούθηση της εφαρμογής

του εθνικού και των περιφερειακών

σχεδιασμών (Χώροι Υγειονομικής

Ταφής Απορριμμάτων, Χώροι Υγειο-

νομικής Ταφής Υπολειμμάτων, Σταθ-

μοί Μεταφόρτωσης, Κέντρα Διαλο-

γής Απορριμμάτων κλπ), η οργάνω-

ση και ο συντονισμός των φορέων

διαχείρισης των στερεών αποβλή-

των (ΦΟΔΣΑ) και  η εποπτεία των αρ-

μοδίων οργάνων για την επιβολή

των προβλεπόμενων κυρώσεων σε

περίπτωση καθυστερήσεων ή πλημ-

μελειών. 

Η συμβολή στην προώθηση της ενη-

μέρωσης και ευαισθητοποίησης του

κοινού στον τομέα της ορθολογικής

και φιλικής προς το περιβάλλον δια-

χείρισης των στερεών αποβλήτων.

Η υποβολή εισηγήσεων προς την Ει-

δική Τριμελή Επιτροπή Συμπράξεων

Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα επί

των προτάσεων που υποβάλλονται

και αφορούν στη διαχείριση στερεών

αποβλήτων.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών και πρό-

εδρος της Διυπουργικής Επιτροπής

Θανάσης Νάκος ξεκινά άμεσα περιο-

δείες σε όλες τις Περιφέρειες της

χώρας, προκειμένου να συναντηθεί

με τους γενικούς γραμματείς των

Περιφερειών, τους εκπροσώπους

της Αυτοδιοίκησης και των Φορέων

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για

την αξιολόγηση της πορείας των πε-

ριφερειακών σχεδιασμών, καθώς και

των έργων αποκατάστασης  των Χώ-

ρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απο-

βλήτων (ΧΑΔΑ) και για τον προσδιο-

ρισμό των απαιτούμενων πιστώσεων

για την ολοκλήρωση των έργων.
Αξιοποίηση

μη απαραίτητων

στρατοπέδων!
Πρωτοβουλία για μερική πο-

λεοδόμηση 29 στρατοπέδων,

που κρίθηκαν ως μη απαραί-

τητα για στρατιωτική χρήση,

ανέλαβε το Υπουργείο Εθνι-

κής Αμύνης απευθυνόμενο

σε 23 Δήμους της Βόρειας

Ελλάδας κυρίως.

Επειτα από σχετικές εντολές

του υφυπουργού Εθνικής

Αμύνης Κώστα Τασούλα ορι-

στικοποιήθηκε ο πίνακας

αποδεσμευόμενων στρατο-

πέδων του ΓΕΣ και η Υπηρε-

σία Αξιοποίησης και Μετε-

γκατάστασης Στρατοπέδων

(ΥΑΜΣ) απευθύνθηκε προς

τους ΟΤΑ των περιοχών όπου

βρίσκονται, προκειμένου να

τους γνωστοποιηθεί η διαδι-

κασία βάσει της οποίας,

εγκρίνεται η πολεοδόμηση

των χώρων των συγκεκριμέ-

νων στρατοπέδων. Στους

χώρους αυτούς επιτρέπεται ο

καθορισμός αστικών χρήσε-

ων γης, με την προϋπόθεση

ότι ποσοστό τουλάχιστον

50% των χώρων αυτών θα

προβλέπεται για κάλυψη ανα-

γκών σε κοινόχρηστο πράσι-

νο και κοινωφελείς εξυπηρε-

τήσεις.

Η απαιτούμενη μελέτη πολε-

οδόμησης και χρήσεων γης,

συντάσσεται με μέριμνα του

αρμόδιου Δήμου  και με τη

σύμφωνη γνώμη της ΥΑΜΣ

υποβάλλεται για έγκριση στο

ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην πρόταση περιλαμβάνο-

νται στρατόπεδα συνολικής

έκτασης 2.050 στρεμμάτων.

«Επιστημονική Κριτική του 

Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου»
Ημερίδα

Εν’ όψει της επικειμένης εγκρίσεως και εφαρμογής του

Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, που θα έχει σοβαρές επι-

πτώσεις στο Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη της

Χώρας, το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότη-

τος κρίνει αναγκαίο να υποβληθεί το Σχέδιο αυτό στον

προσήκοντα ειδικό επιστημονικό έλεγχο, ώστε να γί-

νουν φανερές οι ελλείψεις και αδυναμίες του που πρέ-

πει να διορθωθούν.

Για τον σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο, στα πλαίσια του

Διαρκούς Σεμιναρίου για την καλλιέργεια και διάδοση

των Αρχών και Αξιών της Βιωσίμου Αναπτύξεως, οργα-

νώνει ειδική Ημερίδα με θέμα την «Επιστημονική Κριτική

του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου», που θα λάβει χώρα

στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών του Λαϊκού Πανεπι-

στημίου της Εταιρείας των Φίλων του Λαού (Ευριπίδου

12, Αθήνα), την Παρασκευή 18 Απριλίου,  7μμ-9μμ.

Συμμετέχουν:

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλή-

λων (ΠΕΔΔΥ) - Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων - Το

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ-

ΔΟΙΚΟ)

Θα μιλήσουν:

Μιχαήλ Δεκλερής, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας, Μέλος Δ.Σ.

του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Ιωσήφ Στεφάνου, Καθηγητής Χωροταξίας – Πολεοδο-

μίας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Γεώργιος Στουρνάρας Καθηγητής Τμήματος Γεωλο-

γίας Πανεπιστημίου Αθηνών,  Πρόεδρος της Ελληνικής

Επιτροπής Υδρογεωλογίας

Δημήτριος Αθανασούλης, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλή-

νων Αρχαιολόγων

Νικόλαος Μπόκαρης, Δασολόγος, Πρόεδρος ΠΕΔΔΥ

(Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων)

Ηλίας Φρυτζαλάς, Χωροτάκτης, Εκπρόσωπος ΠΑΝΔΟΙ-

ΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων)

Θα ακολουθήσει Συζήτηση

Τράπεζες και

καταναλωτές 
Μπες Ενημερωμένος
– Βγες κερδισμένος 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και

Βουλευτής της Περιφέρειας Ατ-

τικής   Γιώργος Βλάχος παρέ-

στη σε εκδήλωση που διοργά-

νωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης

και η Γενική Γραμματεία Κατα-

ναλωτή, με θέμα «Τράπεζες και

καταναλωτές. Μπες Ενημερω-

μένος – Βγες κερδισμένος» τη

Δευτέρα 31 Μαρτίου,  παρουσία

του αρμόδιου Υπουργού  Χρή-

στου Φώλια και του Γενικού

Γραμματέα Καταναλωτή  Ιωάν-

νη Οικονόμου.

Ο Υφ. Ανάπτυξης  υπογράμμισε

την ανάγκη διαμόρφωσης σχέ-

σεων εμπιστοσύνης μεταξύ

τραπεζών και καταναλωτών λέ-

γοντας ότι «επιτυχία είναι ο κα-

ταναλωτής να ενημερώνεται

σωστά και έγκυρα έτσι ώστε να

βγαίνει πάντα κερδισμένος».

Επίσης ο Γ. Βλάχος σημείωσε

ότι «οι τράπεζες και οι κατανα-

λωτικές οργανώσεις θα πρέπει

να έρθουν κοντά και να δημι-

ουργήσουν κλίμα καλής συνερ-

γασίας». Παράλληλα πρόσθεσε

πως «οι τράπεζες δεν πρέπει να

παγιδεύουν τους καταναλωτές

άλλα να τους ενημερώνουν σω-

στά και αποτελεσματικά». 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΝ

ΚΙ ΑΛΛΑ ΛΑΘΗ

Η Εθελοντική Μη Κυβερνη-

τική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε.

Δράσεις Εθελοντών στηρί-

ζει κάθε προσπάθεια της

κοινωνίας των πολιτών

ώστε να μη γίνουν κι αλλα

λάθη σε βάρος του Περι-

βάλλοντος. Θεωρούμε στο

2008 θεσμικά ξεπερασμένη

την κατασκευή Χώρων

Υγειονομικής Ταφής Απορ-

ριμμάτων και δεχόμαστε

την ανάγκη κατασκευής

Χώρων Υγειονομικής Τα-

φής Υπολειμμάτων.

Το Δ.Σ. ΔΡΑΣ.Ε.
Πληροφορίες: Bαλής Δημήτρης 

τηλ. 22940 63642

κιν. 6977221972

Πρόγραμμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ λειτουργεί μέσα στο πε-

δίο της Πολιτικής Προστασίας με τις αρ-

χές της συμπληρωματικότητας και της

αλληλεγγύης, ενώ εκτείνεται σε τρείς

τομείς δράσεων: την πρόληψη, την αντι-

μετώπιση και την αποκατάσταση. 

Συνεπικουρεί σε κρατικούς και άλλους φορείς (Γενική

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική, Εθε-

λοντική Ομάδα Διάσωσης,  Πολιτικής Προστασίας Κοινό-

τητας Κουβαρά, Ραδιοερασιτέχνες, ομάδες τετρακίνη-

σης κ.ά.) στην υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόλη-

ψης και αποκατάστασης ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύει με

δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών,

συντονίζοντας ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολί-

τες οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν, από τα Μεσόγεια

(Μαρκόπουλο, Κουβαρά, Πόρτο Ράφτη, Αρτέμιδα, Κά-

ντζα, Σπάτα, Καλύβια κ.λπ.).

ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
Να ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ το δάσος 

του ΚΟΥΒΑΡΑ και της ΠΕΡΑΤΗΣ

Αν είσαι από 18-65 χρονών δήλωσε ΤΩΡΑ συμμετοχή

στην ομάδα Εθελοντικής Δασοπροστασίας και Πυροφύ-

λαξης για να παρακολουθήσεις την ολιγόωρη βασική Εκ-

παίδευση για καθήκοντα  Εθελοντών Παρατηρητών, μέ-

σα στο δάσος. Αφιέρωσε λίγο από τον χρόνο σου σε κά-

ποια από τις τρίωρες βάρδιες επιτήρησης κατά τη αντι-

πυρική περίοδο του 2008 και  θα  αποκτήσεις τον τιμητι-

κό τίτλο του «ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΔΑΣΟΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑΣ» στην ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ. 

Δήλωσε συμμετοχή στο 69.46.73.87.77 (20.00-22.00)

e-mail: mesogeiakh.omada@gmail.com

Πληροφορίες: http://mesogeiakh.blogspot.com

Υπουργική

Απόφαση για

“καθαρά” κρέατα

Κοινή Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ), υπεγράφη από τον Υπ.

Ανάπτυξης, σύμφωνα με την

οποία καθορίζεται από την 10η

Απριλίου 2008 υποχρεωτικά η

αναγραφή αναλυτικών στοιχεί-

ων κατά τη λιανική πώληση κρέ-

ατος στις ετικέτες που εκδίδουν

οι ζυγαριές, που απαραιτήτως

θα τοποθετούνται στη  συσκευα-

σία. 

Ολα τα κρεοπωλεία και τα κατα-

στήματα λιανικής πώλησης με

τμήμα κρεοπωλείου πρέπει να

διαθέτουν ζυγιστικές μηχανές,

οι οποίες θα εκδίδουν, αυτόμα-

τα, αυτοκόλλητες ετικέτες, στις

οποίες πρέπει να αναγράφονται: 

1. Η προέλευση του κρέατος με

ένδειξη: - ελληνικό για ζώα που

γεννήθηκαν και εκτράφηκαν

στην Ελλάδα. - κράτους-μέλους

Ε.Ε. π.χ. Ολλανδία ή Βουλγαρία

για τα  ευρωπαϊκά. -Τρίτης χώ-

ρας για τα προερχόμενα από

χώρες εκτός Ε.Ε. 

Η εν λόγω απόφαση ικανοποιεί

αίτημα των Ελλήνων κτηνοτρό-

φων, ενώ η υπογραφή της ΚΥΑ

προέκυψε μετά από εκτενή διά-

λογο με την Πανελλήνια Ομο-

σπονδία Κρεοπωλών. 



ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ
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Με την συμμετοχή 160 Αθλη-

τών και Αθλητριών από τον

Αθλητικό Οργανισμό

των Δήμων Σπάτων και  Ρα-

φήνας, διεξήχθη το 1ο Δια-

δημοτικό Τουρνουά Κολύμ-

βησης  την Κυριακή 30 Μαρ-

τίου στην πισίνα των Εκπαι-

δευτηρίων Νέας Γενιάς Ζηρί-

δη.

Σε 19 συνολικά αγωνίσματα

των κατηγοριών ΑΓΟΡΙΩΝ

και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ο Ο.Α. Δή-

μου Σπάτων κατέκτησε 13

πρώτες, 13 δεύτερες, και 16

τρίτες νίκες.

Ό Α.Ο. Δήμου Ραφήνας πέ-

τυχε 6 πρώτες, 6 δεύτερες,

και 3 τρίτες νίκες.

Την έναρξη των εργασιών

κήρυξε ο Αντιπρόεδρος του

Α.Ο. Δημοτικός Σύμβουλος

Χρήστος Γεωργακόπουλος.

Τον γενικό συντονισμό είχε

η Επιστημονική Σύμβουλος

του Α.Ο.  Ισιδώρα Μπάτρη.

Την υλοποίηση του προγράμ-

ματος συντονισαν οι Καθη-

γητές Φυσικής Αγωγής Δη-

μήτρης Ροντογιάννης, Μαρία

Παπαχρήστου και Ειρήνη Πα-

παδομανωλάκη.

1ο Διαδημοτικό Τουρνουά

Κολύμβησης Σπάτων, Ραφήνας

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

Στη γενική συνέλευση της 1ης Απριλίου του συνδέσμου

παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑ-

ΤΩΝ αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία

2008-2010 το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Γεώργιος Δ. Λίγκος, Πρόεδρος - Χρήστος Π. Γεωργάκης,

Αντ/δρος - Κων/νος Δ. Γκίκας, Γεν. Γραμματέας - Πανα-

γιώτης Γ. Φράγκου, Ταμίας - Χρήστος Κ. Μαργέτης, Μέ-

λος - Αναστάσιος Κ. Μπίμπιζας, Μέλος - Δημήτριος Γ. Γε-

ώργας, Μέλος - Κων/νος Δ. Μπίμπιζας, Μέλος

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΤΩΝ

GRAND PRIX

ΤΗΣ IAAF

Το σπουδαιότερο αθλητικό

γεγονός στο χώρο του κλα-

σικού αθλητισμού, τον Τελι-

κό των Grand Prix της IAAF,

ανέλαβε για πρώτη φορά η

χώρα μας και συγκεκριμένα

η πόλη της Θεσσαλονίκης. 

O Τελικός των Grand Prix

θα διεξαχθεί τον Σεπτέμ-

βριο του 2009 με τη συμμε-

τοχή των οκτώ καλύτερων

αθλητών της χρονιάς σε

κάθε αγώνισμα. 

5οι αγώνες Ανάπτυξης

Υπερπήδησης Εμποδίων

Την Κυριακή μόνο (30/3) πραγματοποιήθηκαν τελικά

οι 5οι αγώνες Ανάπτυξης Υπερπήδησης Εμποδίων,

στην Βόρεια Αττική για πρώτη φορά στον Αθλητικό Ιππικό

Όμιλο Βόρειας Αττικής και στη Νότια Αττική στον Ιππικό

Όμιλο Καλυβίων St George. 

To Σάββατο οι αγώνες δεν έγιναν λόγω της δυνατής βρο-

χής που έπεσε την Παρασκευή. Στην Βόρεια Περιφέρεια

νικητής σε δύο Κατηγορίες με το ίδιο άλογο, τον Stale,

αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Τσακτίρης του ΙΟ Δεκέλειας

με διπλές άπταιστες διαδρομές και τους καλύτερους χρό-

νους. Στο Ομαδικό Αγώνισμα αυτή την φορά ο Ιππικός

Όμιλος Mega Sports έχασε την 1η θέση, την οποία πήρε ο

Ελληνικός Ιππικός Όμιλος. Στη Νότια Περιφέρεια οι δύο

ιππείς του ΑΙΟ Βάρης, Αθανασία Τσιγαρά και Zdenek

Stastny κέρδισαν από δύο κατηγορίες ο καθένας. Η αμα-

ζόνα του ΑΙΟΒ με τον Sony Boy τη Z Παλαιών Ιππέων και

την Δ Εφήβων και ο ιππέας της Βάρης με την Karamba du

Tailis τη Γ και τη Δ. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Οικονομικός απολογισμός 
Ομοσπονδίας 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
Πραγματοποιήθηκε την Πέ-

μπτη 27 Μαρτίου η τακτική

Γενική Συνέλευση της Ελλη-

νικής Φιλάθλου Ομοσπον-

δίας Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.) με

θέμα τον οικονομικό απολο-

γισμό του έτους 2007. 

Ο εκπρόσωπος του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ στην ομοσπονδία,

Στ. Πλακαντωνάκης, κατα-

κεραύνωσε την διοίκηση με

την εμπεριστατωμένη κατά-

θεση των οικονομικών στοι-

χείων τόσο του έτους 2007

όσο και της τριετίας 2005-

2007.

Συγκεκριμένα: 

- Το ποσό που δαπανήθηκε από

την ομοσπονδία, στην τριετία

2005–2007 έφτασε τα

2.728.000€, (930 εκατ. δρχ. πε-

ρίπου) από τα οποία τα

911.000€ αφορούσαν το 2007.

- Από το ποσό των

2.728.000€ τα 588.000 αφο-

ρούσαν Διοικητικές δαπά-

νες, τα 251.000 λειτουργικές

δαπάνες και τα 1.092.000

την εθνική ομάδα. 

Το σύνολο των ποσών αυτών

(1.931.000 €) αποτελεί πάνω

από το 70% των συνολικών

επιχορηγήσεων της ομο-

σπονδίας και αν υπολογί-

σουμε ότι το εσωτερικό αγω-

νιστικό πρόγραμμα απορρο-

φά και άλλα 556.000€ και οι

αμοιβές των προπονητών και

τεχνικών συμβούλων άλλα

177.000 τότε εύκολα αντι-

λαμβάνεται οποιοσδήποτε

ότι το άθλημα οδηγείται σε

μαρασμό. 

- Οι δαπάνες για ανάπτυξη

του αθλήματος είναι ανύ-

παρκτες και οι οφειλές της

ομοσπονδίας προς τα σωμα-

τεία, ξεπερνούσαν στις

31/12/07 τα 80.000 €. 

Ο Στ. Πλακαντωνάκης κατέ-

ληξε λέγοντας: «Απ’ όλα τα

παραπάνω, καθίσταται εξό-

φθαλμο ότι το μέλλον του

αθλήματος μας έχει υποθη-

κευτεί από τον τρόπο διαχεί-

ρισης των επιχορηγήσεων

της Πολιτείας. Δεν φαίνεται

πουθενά κάποια ελπίδα αι-

σιοδοξίας για αναστροφή

του κλίματος και στροφή των

δαπανών προς την πραγματι-

κή ανάπτυξη του αθλήματος

και την στήριξη των Σωματεί-

ων, ιδίως της επαρχίας που

καθημερινά δοκιμάζονται

από το άγχος της διατήρη-

σης του τμήματος. 

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και

με τα σωματεία του κέντρου. 

Αυτή την ύστατη ώρα, κάνω

έκκληση προς όλους εκεί-

νους οι οποίοι διοικούν την

ομοσπονδία μας πάνω από

10,15,20, και 25 χρόνια, να

παραδώσουν την σκυτάλη σε

νέους ανθρώπους, με νέες

ιδέες με διάθεση για προ-

σφορά και βασικούς στόχους

τον αναπροσανατολισμό του

αθλήματος, τους νέους

αθλητές και αθλήτριες, τα

σωματεία, την διάδοση, την

επέκταση, την προβολή και

την αλλαγή του όλου εσωτε-

ρικού αγωνιστικού προγράμ-

ματος με την βοήθεια βεβαί-

ως των προπονητών». 

Και καταλήγει: «Έχω τονίσει

πολλές φορές ότι, ό,τι λέω

και ό,τι κάνω, το κάνω μόνο

και μόνο από την αγάπη μου

για το άθλημα, αγάπη που

κρατάει όσο η ζωή μου και

δεν επιθυμώ απολύτως κα-

μία θέση στην ομοσπονδία

και ούτε διακατέχομαι από

προσωπικές αντιπαραθέσεις

με οποιονδήποτε. 

Αυτή είναι η τελευταία ευ-

καιρία για το άθλημα». 

Ά
νετη νίκη με 11-6 στην

έδρα των Χανίων, πήρε

η Βουλιαγμένη, που σε

συνδυασμό με τη νίκη της

Γλυφάδας επί του Ολυ-

μπιακού (10-5), εξασφάλι-

σε και μαθηματικά τη δεύ-

τερη θέση στην κανονική

διάρκεια της Α1 γυναικών.

Βουλιαγμένη - Νηρέας

Χαλανδρίου: 20 - 3

Τη νίκη με 20-3 επί του Νη-

ρέα Χαλανδρίου, πήρε η

Βουλιαγμένη στο κολυμβη-

τήριο του Λαιμού, για την

14η και τελευταία αγωνι-

στική της Α1 γυναικών.

Μετά και την άνετη επικρά-

τηση απέναντι στην ομάδα

του Γιακουμάτου, ο ΝΟΒ,

κατέκτησε τη δεύτερη θέ-

ση στην κανονική περίοδο,

έχοντας 11 νίκες, 2 ισοπα-

λίες και 1 ήττα.

Πλέον, η ομάδα της Αλε-

ξίας Καμένου, ξεκινάει την

προετοιμασία της για το

Final Four του Τσάμπιονς

Καπ γυναικών (25-26/4) και

την τελική φάση του ελλη-

νικού Πρωταθλήματος (3-

14/5).

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Βουλιαγμένη (Καμένου):

Τσουκαλά 3, Αλεξάκη 3,

Κουτέλη 3, Κάντζου 2, Με-

λιδώνη 2, Χρυσικοπούλου 2,

Λιόση 1, Ασημάκη 1, Ρου-

μπέση 1, Δρίμη 1, Λαρά 1. 

Νηρέας (Γιακουμάτος):

Κρασιλνίκοβα 1, Βασιλακο-

πούλου Α. 1, Πανουσάκη 1.

Παρά το γεγονός ότι δυ-

σκολεύθηκε ως το τελευ-

ταίο οκτάλεπτο, η Βουλιαγ-

μένη επικράτησε με 7-5 του

ΠΑΟΚ, στο κολυμβητήριο

του Λαιμού, για την τελευ-

ταία αγωνιστική (22η) της

κανονικής περιόδου στην

Α1 ανδρών.

Έτσι, η ομάδα του Γιάννη

Γιαννουρή, εξασφάλισε

την πέμπτη θέση της βαθ-

μολογίας και θα αντιμετω-

πίσει στην πρώτη φάση των

πλέι οφ, τη Χίο, με μειονέ-

κτημα έδρας σε μία σειρά

αγώνων που θα κριθεί στις

δύο νίκες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο

ΝΟΒ, ξεκίνησε άσχημα και

βρέθηκε να χάνει με 0-2,

χάρη στα γκολ των Ψύχου

και Γκάλιτς, αλλά ισοφάρι-

σε πριν τη λήξη της πρώτης

περιόδου σε 2-2 με τους

Κατσαούνη και Χατζηδάκη

κι από εκεί και μετά ο αγώ-

νας ήταν ντέρμπι.

Στην τελευταία περίοδο, οι

δύο ομάδες μπήκαν ισόπα-

λες 4-4, όμως η Βουλιαγμέ-

νη επέβαλε τον ρυθμό της

και με ένα επιμέρους σκορ

3-1 (γκολ από τους Καρού-

ντζο, Χατζηδάκη, Κατσαού-

νη), έφτασε στην τελική

επικράτηση.

Συνεχόμενες νίκες 

για την Α1 Γυναικών της Βουλιαγμένης

στην Υδατοσφαίριση

Ακολουθεί η Α1 κατηγορία αντρών

με νίκη επί του ΠΑΟΚ 7-5

Αναβολή αγώνων

νέων - παμπαίδων
Αναβάλεται η β’ φάση νέων

και μεταφέρεται για το επό-

μενο Σάββατο 12/4.

Αναβάλεται ο αγώνας πα-

μπαίδων μεταξύ των ομάδων

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ -

ΠΑΛΛΗΝΗ ή ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

που είχε οριστεί για το Σάβ-

βατο 5/4.

Απόφαση Δ.Σ Ε.Π.Ο.

για αλλοδαπούς 

ποδοσφαιριστές

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. σε συνε-

δρίαση (7.12.07) αποφάσισε

ομόφωνα ότι η ορθή ερμη-

νεία του κανονισμού (αρθ.19

παρ.3δ) είναι η διατήρηση

στη δύναμη του σωματείου 5

αλλοδαπών ποδοσφαιρι-

στών, η συμμετοχή στην

αποστολή (αναγραφή στο

φύλλο Αγώνα) κάθε ομάδας

3 από αυτούς και η συμμετο-

χή στον αγώνα 2 εξ αυτών

ανεξαρτήτως ηλικίας.
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Η εκκίνηση έγινε  στον Κάλαμο,

όπου εκατοντάδες κάτοικοι  κάθε

ηλικίας, μαθητές με κλαρί ελιάς και

σημαίες των δύο χωρών, επίσημοι

προσκεκλημένοι μετέβησαν  στον

Αρχαιολογικό Χώρο του Αμφιαρά-

ειου (τόπος ιερός που χρειάζεται

να γίνει γνωστή η ιστορία του και

έξω από τα ελληνικά σύνορα. 

Αφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας

(09.55), και η αφή βωμού από λα-

μπαδηδρόμο. Ακολούθησε έπαρση

των σημαιών, προσφώνηση του Δη-

μάρχου Παναγιώτη Λίτσα, χαιρετι-

σμός του εκπροσώπου της Οργα-

νωτικής Επιτροπής «ΠΕΚΙΝΟ

2008», χαιρετισμός εκπροσώπου

Ε.Ο.Ε. και ανταλλαγή δώρων.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε σε

όλους, το τελετουργικό της ημέ-

ρας. Πανέμορφες κοπέλλες  με αρ-

χαίες ενδυμασίες πλαισίωσαν τον

βωμό και ομάδες παιδιών σχημάτι-

σαν τους 5 Ολυμπιακούς Κύκλους.

Χειροκροτήθηκε ιδιαίτερα η εκπρό-

σωπος της Λ.Δ. της Κίνας, που μι-

λώντας Ελληνικά ευχαρίστησε για

την φιλοξενία, την όμορφη διοργά-

νωση και ευχήθηκε «αρκετά μετάλ-

λια για τους αθλητές της ελ-

ληνικής αντιπροσωπείας

στο Πεκίνο».               

Παρευρέθησαν  ο Υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης Γιώργος

Βλάχος, εκπρόσωπος του Θ.

Ρουσόπουλου, οι Βουλευ-

τές  Νίκος Καντερές, Θανά-

σης Μπούρας, η επ.Βουλευ-

τής Ντίνα Τριλίκη,  ο Βου-

λευτής  Βασίλης Οικονόμου.

Το παρόν έδωσαν επίσης εκ-

πρόσωποι από τη Νομαρχια-

κή και Τοπική Αυτοδιοίκηση,

εκπρόσωποι οργανισμών και

φορέων όλης της περιοχής.

Στη συνέχεια η Φλόγα  ανα-

χώρησε για τον Μαραθώνα

και στη συνέχεια για τη Ρα-

φήνα.
Ο Δήμαρχος Παν. Λίτσας ανταλλάσει δώρα  με
την εκπρόσωπο της Λ.Δημοκρατίας της Κίνας.

Το παρόν έδωσαν πολιτικοί, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί άρχοντες, όπως η φωτογραφία
όπου διακρίνεται  ο Δήμαρχος Καλάμου Παν. Λίτσας, η επ.Βουλευτής  Ντίνα Τριλίκη, ο
Υφ.Ανάπτυξης Γ. Βλάχος, ο βουλευτής Ν. Καντερές, ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ Αθ.Μανούρης.

Κάλαμο, Μαραθώνα, Ραφήνα η ολυμπιακή φλόγα 

Η φλόγα στη Ραφήνα

Και η Ραφήνα υποδέχτηκε με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια την Ολυ-

μπιακή φλόγα, στην κατάμεστη από κόσμο κεντρική πλατεία της, λίγο

πριν το υπερατλαντικό της ταξίδι. Οι τοπικοί φορείς είχαν διαμορφώ-

σει στην είσοδο της πλατείας και μέχρι την εξέδρα που υπήρχε ο βω-

μός, ένα διάδρομο πλαισιωμένο με μικρές ελιές, ανάμεσα από τις οποί-

ες πέρασε ο λαμπαδηδρόμος που άναψε το βωμό στην εξέδρα, γύρω

απ’ τον οποίο κυρίες του Λυκείου των Ελληνίδων με παραδοσιακές φο-

ρεσιές πλαισίωναν τιμητικά. Η αναπαράσταση του χορού των ιερειών

που στο τέλος στεφάνωσαν δύο Ολυμπιονίκες με τον κότινο της νίκης,

υπό τον γλυκό ήχο του αυλού της αυλίστριας, έκλεψε τις εντυπώσεις. 

Την τελετή έκλεισε η ποιήτρια κ. Κουφοπούλου – Ηλιοπούλου, με ένα

ποίημά της για το Ολυμπιακό ιδεώδες. Λιγόλεπτες ομιλίες έγιναν από

τον δήμαρχο Ραφήνας Ανδρέα Κεχαγιόγλου, ο οποίος δήλωσε συγκι-

νημένος για την έστω και ολιγόωρη παραμονή της φλόγας στη Ραφή-

να, δίπλα στις ακτές του Ευβοϊκού, ενώ δώρισε από ένα ασημένιο δάφ-

νινο στεφάνι στους δύο εκπρόσωπους, της Κίνας και της Ολυμπιακής

επιτροπής. Σε άψογα Ελληνικά η Κινέζα εκπρόσωπος δήλωσε περή-

φανη που η πατρίδα της θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακό ιδεώδες, που

μετουσιώνεται σε παγκόσμια ειρήνη, μέσω του Ολυμπιακού φωτός,

που θα φωτίσει την έναρξη αλλά και την διάρκεια των 29ων Ολυμπια-

κών Αγώνων και ευχήθηκε «αρκετά μετάλλια για τους αθλητές της ελ-

ληνικής αντιπροσωπείας στο Πεκίνο».

Μετά το τέλος της ομιλίας της, χάρισε στο δήμαρχο μία Ολυμπιακή Δά-

δα. Ένα αναμνηστικό πινακάκι του αρχαίου σταδίου της Ολυμπίας, δώρι-

σε επίσης στο δήμαρχο ο εκπρόσωπος της Ολυμπιακής επιτροπής. 

Στην εκδήλωση εκτός των πολλών κατοίκων της περιοχής, τοπικών

συλλόγων και φορέων, παραβρέθηκαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο

βουλευτής της Ν.Δ. Νίκος Καντερές, η πολιτευτής της Ν. Δ. Λυδία

Μουζάκα, ενώ η παρουσία του  Γ. Γ. Νέας Γενιάς Παντελή Σκλιά, υπήρ-

ξε εξόχως διακριτική. 

Αγγελική Ραγκούση

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Α. Κεχαγιόγλου, χαρίζει ένα αναμνηστικό στην εκπρό-
σωπο της Κίνας.


