
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 528
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
1212 Επισκεφθείτε 

τη δυναμική μας 

ιστοσελίδα

www.ebdomi.com

Τηλεοπτικές
εξομολογήσεις!

γιάννης κορναράκης

Σελίδα 6

...κι ύστερα 
ήρθε το  χρώμα

Μάριος Γκρόγκος 

Σελίδα 14

ΚΑΛΥΒΙΑ
Σωρεία 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
από Συμφέροντα

κατά του 
Δημάρχου

Σελίδα 7

Πρωταθλητής Αττικής ο ΓΣ Κορωπίου

στην κατηγορία παίδων του χάντμπολ

Ανοδος των Γυναικών Παλλήνης

στην Α’ Αθηνών

Με ανακοίνωσή του προς τα μέλη του, τον τύπο και

την τοπική κοινωνία, ο Σύλλογος Προστασίας Περι-

βάλλοντος Βουλιαγμένης, την οποία υπογράφει ο

πρόεδρός του Παύλος Καταφυγιώτης, δικηγόρος,

γνωστοποιεί απόφαση του Εφετείου Πειραιά

(αρ.35/27.3.08) με την οποία, «δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της 20/5-10-2005 οικοδο-

μικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου Βουλιαγ-

μένης και της 2/2006 πράξεως αναθεωρήσεως της

αδείας αυτής του ίδιου Πολεοδομικού Γραφείου».

Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή του Συλλό-

γου στο εν λόγω δικαστήριο, την οποία έκανε απο-

δεκτή, δεσμεύοντας έτσι το Δήμο Βουλιαγμένης και

την ενδιαφερόμενη κοινοπραξία Δ. Μουστάκα Α.Ε.

και High Level ΑΕΒΤΕ να κατασκευάσει καντίνες

στην παραλία του Μεγ. Καβουρίου Βουλιαγμένης.

Καλλιτεχνικοί Μαθητικοί αγώνες

Παιδιά από το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης Σελ. 10

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας κα-

τέθεσε στη Βουλή, προχθές 10 Απριλίου (αρ.

πρωτ. 10135) ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

σχετικά με τη “σύγχιση” του ΥΠΕΘΑ ως προς την

ύπαρξη(;) της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και

της πρωτεύουσάς της, της Παλλήνης, ως “επιχεί-

ρημα” για τη μη αποστολή αγήματος στον επετει-

ακό εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Σε προσεχές φύλλο θα επανέλθουμε λεπτομερώς.

ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ η ELBISCO
στο ΠΙΚΕΡΜΙ

δουλεύουν νύχτα με προβολείς

Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΩΝ ΧΥΤΑ

χτυπά τον Δήμαρχο 

Κερατέας
Σελίδα 2

STOP στις Καντίνες Καβουρίου
Το Εφετείο δικαίωσε τον Σύλλογο Περιβάλλοντος 

“Εκθεση ιδεών” 
ο Στρατηγικός 

Σχεδιασμός Βούλας
“Μη στρατηγικός

μη σχεδιασμός”

Συνέντευξη με την 

Ηλέκτρα 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣελ.3

Σελ. 15
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3 Ελληνες από την

Κύπρο.... Σελ. 8

14οι Καλλιτεχνικοί 

Μαθητικοί Αγώνες Σελ. 10

Λαμπρή Εκδήλωση 
Παναθηναϊκής Σελ. 10

Κορωπί, το σπίτι μας Σ ελ. 11

Ολυμπιακή ημέρα 
στο Μαραθώνα       Σελ. 11

Απ’ το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Σελ. 15

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“Εκθεση ιδών” χαρακτηρίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

(Δ.Σ.) το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (σ.Σ.Σ.), που ψη-

φίστηκε από το Δ.Σ. Βούλας κατά πλειοψηφία, μειοψηφού-

ντων του  Πέτρου Θανόπουλου και Ιωάννη Σκουμπούρη, οι

οποίοι το κατέκριναν, με ισχυρή επιχειρηματολογία, καθώς

και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Ηλέκτρας Τσιριγώτη, η οποία

το απέρριψε ομοίως. Το υπερψήφισε, παρ’ όλη την αυστηρή

κριτική που άσκησε, ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας

“για να μην ανακόψει τη χρηματοληπτική ικανότητα του Δή-
μου”, όπως είπε ο Αγγελος Αποστολάτος.

Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

(Ε.Π.) για τους Δήμους προκύπτει από την εφαρμογή των

διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 185), που δη-

μοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είχε προηγηθεί

εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Δ.Δ.Α. ένα χρόνο

πριν, το 2006 (Α.Πρ.58939/14.9.06) και ακολούθησαν άλλες δύο,

μετά την έκδοση του Π.Δ. (Αρ. Πρωτ. 50873/14.9.07 & Αρ. Πρ.

8910/14.2.08). Η τελευταία εγκύκλιος έθετε προθεσμία μέχρι

30 Απριλίου τ.έ. (σ.Σ. στις 27 Απριλίου έχουμε Πάσχα).

Λάχα - λάχα λοιπόν η Δημοτική Αρχή έφερε προς ψήφιση το

εν λόγω Σ.Σ. για να μη χάσει τις χρηματοδοτήσεις, ενώ είχε

ολιγωρήσει από το 2006.

Αξιολόγηση του Σχεδίου Σ.Σ.

Κατόπιν τούτων λοιπόν ήταν λογική συνέπεια να έρθει ένα

σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού εν είδει “έκθεσης ιδεών”,

αφού “δημοσιοποιήθηκε” - για να καλυφθεί τυπικά η “δημό-

σια διαβούλευση” που επιβάλλει το Διάταγμα - στην ιστοσε-

λίδα του Δήμου! (όταν σκεφθείτε ότι δεν ανάρτησε τα Τοπι-

κά Συμβούλια Νέων, που κάνουν χρήση H/Y σε ποσοστό

90%).

Βέβαια το Προεδρικό Διάταγμα και οι εγκύκλοι του ΥΠΕΣ-

ΔΔΑ, μιλούν “για κάθε πρόσφορο μέσο”, “ημερίδα, θεματικές

συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια

διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία...” για να γίνει “διαβού-

λευση” και να υπάρξουν “προτάσεις”, μεταξύ των άλλων και

“από πολίτες και τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς

φορείς”. Και όχι από επιλεγμένα φίλια και κατευθυνόμενα,

εν πολλοίς, πρόσωπα.

“Εκθεση Ιδεών” ο Στρατηγικός 

Σε βρώμικο πόλεμο εξελίσσεται το

θρίλερ της χωροθέτησης ΧΥΤΑ

στην Κερατέα με επιθέσεις ενα-

ντίον του Δημάρχου Σταύρου Ια-

τρού σε πολιτικό αλλά και προσω-

πικό επίπεδο.

Με αγωγές και μηνύσεις - τις τε-

λευταίες 10 ημέρες - του ζητάνε

εκατομμύρια ευρώ και από την άλ-

λη  με σκηνοθετημένες ανώνυμες

καταγγελίες, επιχειρούν να σταμα-

τήσουν το Δήμαρχο και την Επι-

τροπή Αγώνα εναντίον της χωμα-

τερής στην Κερατέα.  

Κοριούς, μηνύσεις, αγωγές εκα-

τομμυρίων, γράμματα και καταγγε-

λίες από ανύπαρκτους ανθρώπους,

οικονομικό αποκλεισμό της πόλης,

καταγγέλει ο δήμαρχος, αλλά και

εμείς που παρακολουθούμε τα γι-

νόμενα στην Κερατέα, βλέπουμε

την εκστρατεία βρωμιάς που έχει

ξεκινήσει.

Προχθές Πέμπτη στην εκπομπή

του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, πα-

ρακολουθήσαμε και επαληθεύσαμε

τη βρώμικη προσπάθεια διαβολής

του Δημάρχου, σε μια κίνηση να

«φαγωθεί» ό,τι αντιστέκεται, ό,τι

δε χρηματίζεται, ότι δε κάνει πίσω. 

Στη ζούγκλα λοιπόν δεν κατηγο-

ρούσαν το Δήμαρχο. Κατηγορού-

σαν τον αγώνα του ίδιου και της

πόλης.  Φάνηκε περίτρανα το βρώ-

μικο παιχνίδι.  

Και ήταν ξεκάθαρο από πού ξεκινά-

νε και που θα τελειώσουν όλα αυ-

τά. 

Έφτασε μέχρι και ο ίδιος ο Μ. Τρια-

νταφυλλόπουλος να ρωτά επίμονα

το Δήμαρχο: «Ποιοι είναι αυτοί,

ποιοι σας κινηγάνε έτσι».

Ο Δήμαρχος Στ. Ιατρού απέδειξε

ότι και θέλει, και μπορεί να υπερα-

σπιστεί των αγώνα της Κερατέας.

Απέδειξε ότι δεν θα κάνει πίσω ό,τι

και να κάνουν, όσο και αν προσπα-

θήσουν να τον τσακίσουν.

Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

χτυπά το Δήμαρχο Κερατέας

Ο Δήμαρχος δηλώνει αποφασισμένος 

ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ.

ΑΦΟΥ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ.

Η πληροφορία, ότι η σκοπιανή πολι-

τική ηγεσία προτίθεται να καταγγεί-

λει τον Έλληνα πρωθυπουργό ως

ντοπαρισμένο στη σύνοδο κορυφής

του ΝΑΤΟ, ελέγχεται ως ανακριβής. 
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Σχεδιασμός της Βούλας

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ: Κυρία Τσιριγώτη,
ήσασταν ιδιαίτερα επικριτική, στην τελευ-
ταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Βούλας, σχετικά
με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος 2007-2010, του
Δήμου. Αναλύστε μας παρακαλώ τις από-
ψεις σας.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη: Εδώ μιλάμε για «μη

στρατηγικό», «μη σχεδιασμό».

Το σχέδιο που ήρθε για έγκριση στο Δημο-

τικό Συμβούλιο είναι ένα κείμενο ελλιπές

και αποσπασματικό. Αλλά ας πάρουμε τα

πράγματα από την αρχή.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τον Δήμο μας

είναι αναγκαίο. Είναι το εργαλείο για να

προχωρήσουμε σε χρηματοδοτήσεις από

το 4ο ΚΠΣ, από το ΕΣΠΑ,  και κατ’ επέκτα-

ση σε  έργα. Το θέμα είναι  πολιτικό, δηλα-

δή τι είδους  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θέ-

λουμε, ένα κοντόφθαλμο και μικρονοϊκό ή

μήπως αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα

σχεδιασμό με ΟΡΑΜΑ και προοπτικές.

Αυτό που παρουσίασε η δημοτική αρχή θα

μπορούσε να αφορά έναν οποιοδήποτε Δή-

μο της Αττικής ή και της Ελλάδας ακόμα.

Στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμα-

στε είναι ένας επιχειρησιακό πρόγραμμα

που να   προσδιορίζει τον χαρακτήρα της

πόλης, που να καθορίζει ποια είναι τα προ-

βλήματα του Δήμου  που καλούμαστε να

προγραμματίσουμε και να λύσουμε, καταρ-

χήν την ερχόμενη τριετία, αλλά και παρα-

πέρα.

Κ.Β.: Τι εννοείτε μ’ αυτό;

Το κείμενο που ήρθε προς ψήφιση είναι

αποσπασματικό και τι εννοώ με αυτό; Απο-

τελείται από ένα πρώτο μέρος καταγραφής

της υπάρχουσας κατάστασης και ποσοτικο-

ποίησης της, η οποία όμως αντλεί στοιχεία

αποκλειστικά από τα αρχεία του Δήμου και

όχι από το σύνολο των αναγκών της πό-

λης. Και γίνομαι πιο σαφής. Στην αρχή αυ-

τής της προσπάθειας ο Δήμαρχος δεσμεύ-

τηκε ότι θα διανείμει ερωτηματολόγια τόσο

στους φορείς  της πόλης, τους κατοίκους,

αλλά και τους δημοτικούς σύμβουλους της

αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρχει πραγμα-

τική καταγραφή των προβλημάτων. Μπορώ

να σας πω με βεβαιότητα ότι κανένας εξω-

ραϊστικός σύλλογος δεν έλαβε ποτέ ερω-

τηματολόγιο, ούτε και κλήθηκε ποτέ να πει

τις απόψεις του, δεν συζητώ δε για εμάς,

τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπο-

λίτευσης, που στην πραγματικότητα εκ-

φράζουμε  το 60% των πολιτών της Βού-

λας. Από εμάς όχι μόνο δεν ζητήθηκε η

γνώμη μας και η συμμετοχή μας, αλλά δεν

κρίθηκε αναγκαία  για μας ούτε μια στοι-

χειώδης παρουσίαση της μελέτης και των

μεθόδων με τις οποίες έγινε η έρευνα και η

επεξεργασία των στοιχείων και των αποτε-

λεσμάτων.

Αυτά, ως προς τις συμμετοχικές διαδικα-
σίες. Στην ουσία;

Στο δεύτερο τμήμα αυτού του «στρατηγι-

κού σχεδιασμού», στην αξιολόγηση της

υφισταμένης κατάστασης, και ενώ στην

καταγραφή των προβλημάτων γίνεται

μνεία για την τριχοτόμηση της πόλης και

την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού,

στα θέματα που προκύπτουν από την χρή-

ση του παραλιακού μας μετώπου από επι-

σκέπτες του υπόλοιπου λεκανοπέδιου, για

τις πλαζ και τα νυχτερινά κέντρα, για το

Ασκληπιείο, για το ΠΙΚΠΑ, για το Τραμ. Για

τις χρήσεις γης και τον ορεινό όγκο του

Υμηττού και ενώ οι αναφορές για τις ανά-

γκες αθλητικών και πολιτιστικών χώρων

περιορίζονται στην ανάγκη δημιουργίας

ενός κολυμβητήριου, το οποίο, μάλιστα,

ανάλογα με την διάθεση των συντακτών

της μελέτης, μετακομίζει από την Β’ Πλαζ

στον εκτός σχεδίου χώρο δίπλα από το 2ο

Γυμνάσιο-Λύκειο, και ενώ ελάχιστα αναφέ-

ρονται για την  άμεση ανάγκη αναδιοργά-

νωσης του οργανογράμματος του δήμου,

όλη η  προσπάθεια καταλήγει σε έναν πί-

νακα δυνατών και αδύνατων σημείων που

αντί να αξιολογεί και να προτείνει λύσεις,

καταφέρνει να μπερδέψει ακόμα και τους

πιο θετικά προς αυτό σκεπτόμενους ανα-

γνώστες.

Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση της υπάρ-

χουσας κατάστασης δεν καταλήγει πουθε-

νά.

Στο σημείο όμως που πραγματικά «εντυ-

πωσιάζει»  ο «στρατηγικός μας σχεδια-

σμός» είναι στον καθορισμό των στόχων

της ανάπτυξης του Δήμου μας. Ενώ έχουν

αναφερθεί όλα τα παραπάνω μεγάλα θέμα-

τα για την πόλη μας, η Δημοτική αρχή κα-

ταλήγει να μας πει ότι οι στόχοι για την πό-

λη μας είναι: 

–  η προώθηση οικιστικών αναπλάσεων

–  τα έργα οδοποιίας και αντιπλημμυρικής

προστασίας 

–  η συμμετοχή στην κοινωνία της πληρο-

φορίας 

–  η βελτίωση των προνοιακών  και σχολι-

κών υποδομών

–  η βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής

φροντίδας

–  η λειτουργία του γηροκομείου

–  η μείωση της ανεργίας

–  η ενίσχυση του αθλητισμού

–  η ενίσχυση της πνευματικής εστίας και

των πολιτιστικών συλλόγων

–  η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη

–  ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών λει-

τουργίας κλπ

Θετικά δεν είναι όλα αυτά; Αν και τη λει-
τουργία του Γηροκομείου δεν βλέπω, πως
θα την καταφέρει η Δημοτική Αρχή, αφού
βασίζεται σε μια αμφίβολη έκβαση δικα-
στική διαπάλη, με το Δημόσιο, αντί της
διεκδίκησης παραχώρησης με Υπουργική
Αποφάση, όπως είχε γίνει με το οικόπεδο
για το 2ο Δημοτικό Σχολείο, το 1983.

Και βέβαια, ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά

και ο πιο καλόπιστος και καλοπροαίρετος

δημότης μένει με την απορία  ποιό από τα

παραπάνω αφορά πραγματικά την πόλη

μας.  Όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά

ένα γενικό μοντέλο που θα μπορούσε να

αναφέρεται στη Γλυφάδα, τη Βάρη,  τα

Αμπελάκια, τον Προμαχώνα ή όποια άλλη

Ευρωπαϊκή πόλη. Στους στόχους και τον

σχεδιασμό μας δεν αναφέρονται καν τα

θέματα της παραλίας, της ενοποίησης του

Πολεοδομικού Ιστού της υπογειοποίησης

της παραλιακής λεωφόρου και της λεωφό-

ρου Βουλιαγμένης, των χρήσεων γης και

της δέσμευσης χώρων αθλητισμού και πο-

λιτισμού. Δεν αναφέρεται καθόλου το θέμα

της προστασίας και της αναδάσωσης  του

ορεινού όγκου του Υμηττού.  Μας λείπει

δηλαδή ο πραγματικός και ουσιαστικός

σχεδιασμός, με γνώμονα τα μεγάλα και

σοβαρά προβλήματα της πόλης μας. Αντ’

αυτού μας προσφέρεται ένας πρόχειρος,

ρουτινιάρικος προγραμματισμός, που λες

και έγινε από ένα κουρασμένο και βαριε-

στημένο επιτελείο.

Για μια ακόμα φορά χάνεται μέσα από τα

χέρια μας μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε

κάτι σημαντικό για εμάς, να διεκδικήσουμε

κονδύλια για να ξανασχεδιάσουμε, να

ομορφύνουμε και να κάνουμε πραγματικά

λειτουργική την πόλη μας, να την κάνουμε

πραγματικά φιλική προς τον κάτοικο και

τον δημότη. Και για μια ακόμα φορά η Δη-

μοτική αρχή μας επιβεβαιώνει ότι δεν έχει

«ΟΡΑΜΑ» για να δει πραγματικά μπροστά

την πόλη του μέλλοντος που ονειρευόμα-

στε και θέλουμε.

Δεν διαφωνώ μαζί σας, τουλάχιστον ως

προς τη γενικότητα της αναφοράς και στ’

άλλα, αλλά, μ’ όλα ταύτα “το όραμα του

Δημάρχου Βούλας Γ. Μάντεση” επικαλεί-

ται στην αρχή του 3ου μέρους, αυτό το πό-

νημα των μελετητών, που προσδοκά

“...ένα καλύτερο αύριο της πόλης μας”

(σελ. 93).  Ευχαριστώ για τις θέσεις σας.

Είσαστε κατατοπιστική. 

Αυτη η διαδικασία όχι μόνο ΔΕΝ τηρήθηκε αλλά αγνοήθηκαν παντελώς οι εξωραϊστικοί Συλλόγοι της

πόλης και βέβαια η έκθεση ιδεών δεν είναι “στρατηγικός σχεδιασμός”. Σκεφθείτε ότι το εν λόγω Επι-

χειρησιακό Σχέδιο αποτελείται από 124 σελίδες εκ των οποίων “η υπάρχουσα κατάσταση του Δή-

μου”, τα εισαγωγικά μπλα-μπλα και οι χάρτες καταλαμβάνουν 97 σελίδες! και το σχέδιο “Στρατηγικού

Σχεδιασμού του Δήμου Βούλας” με επαναλήψεις, πίνακες και παραδείγματα, καταλαμβάνει όλες -

όλες 27 σελίδες!!

Υπ’ όψιν ότι για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου προβλέπεται δαπάνη 53.550 ευρώ. Η δική μας

“αυθαίρετη” επιχειρηματική αξιολόγηση δεν της δίνει πάνω από το 10%.

Για τη διασπάθιση όμως του δημοτικού και δημόσιου χρήματος από τους ΟΤΑ θ’ ασχοληθούμε ειδικώς.

Τώρα ας δώσουμε το λόγο στην Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αρχηγό του συνδυασμού

“Οραμα 2010” Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που είχε την προθυμία να μας εκφράσει τις απόψεις της. (Εχουμε

«Μη στρατηγικός, μη σχεδιασμός
ο “Στρατηγικός Σχεδιασμός”»
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΠΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη - 22940 98500

Σινε ΑΛΙΚΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 21:15  

«ΠΕΡΣΟΝΑ», του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδία 1967, σε επα-

νέκδοση νέας κόπιας.

Με την Mπίμπι Άντερσον και την Λιβ Oύλμαν.

Μια αριστουργηματική μινιμαλιστική σπουδή πάνω στη γυναικεία

φύση, την ψυχολογία της χαμένης ταυτότητας και την ουσία της

ανθρώπινης ύπαρξης, από τις πιο προχωρημένες και μοντέρνες

δημιουργίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ένα ψυχογράφημα άψογα φωτισμένο, μια σπουδή της ανθρώπι-

νης ψυχής, με τη γνωστή σφραγίδα του Σουηδού σκηνοθέτη. Οι

δυο πρωταγωνίστριες καθώς πλησιάζουν η μια την άλλη, αρχί-

ζουν να χάνονται, η μια μέσα στην ταυτότητα της άλλης, μέχρι

που τα όρια της προσωπικότητάς τους θολώνουν κι εξαφανίζο-

νται.

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ: ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 21:00 

«25 + Ένα ψέμα για τον πόλεμο στο Ιράκ»
Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Σ. Κούλο-

γλου, για τις αιτίες, τις αλήθειες και τα μεγάλα ψέματα στον πό-

λεμο του Ιράκ.
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/

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ο Δήμος Σπάτων διοργανώνει εκδήλωση στο Πνευματικό

Κέντρο “Χρήστος Μπέκας” παρουσιάζοντας το οπτικοαου-

στικό έργο: «Η Ραψωδία του Αέναου»

του διεθνούς φήμης μουσουργού και Μουσικού συμβού-

λου του Δήμου Δημήτρη Παπαποστόλου, την 19 Απριλίου

στις 08.00 μ.μ. 

Την εικόνα και τον ήχο θα συνοδεύει ο συγγραφέας Χρή-

στος Κορέλας, που θα αποσυμβολοποιήσει τα συναισθή-

ματα, που γεννιούνται από το έργο του μουσουργού και

τις προεκτάσεις του.

Ο μύθος του μουσικού έργου, εστιάζεται στην πορεία του

ανθρώπινου όντος από την γέννηση στον θάνατο, ένα πα-

ντοτινό λυρικό έπος, με όλη την υπαρξιακή του αγωνία και

τα κρατήματα της πίστης προς την αιωνιότητα: αγώνας,

σμίλεμα, πάθος, λάθος, δράμα, τραγική σύγκρουση και

έξοδος στη λύτρωση. 

Η επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη διάσωση και αξιοποίηση του ερ-

γοστασίου της Columbia και η ομάδα «Σαρμάκο» προσκαλούν

στην παρουσίαση του βιβλίου: 

«COLUMBIA, 60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

τη Δευτέρα 14 Απριλίου στις 18:30, στην αίθουσα του Βιβλιοπω-

λείου Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα, τηλ.210-3811740).

Πρόκειται για ένα χρονολόγιο σημειώσεων με αφορμή το γκρέ-

μισμα του εργοστασίου της Columbia.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον αγώνα

που ξεκίνησε η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας», ώστε να αξιοποιηθεί

ο χώρος του εργοστασίου στη Ριζούπολη και να γίνει Δημόσιο

Μουσείο της Ελληνικής Μουσικής και Δισκογραφίας. 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:

• Κώστας Σκανδαλίδης, βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑ.ΣΟ.Κ

• Εύα Μελά, βουλευτής Β’ Αθηνών του Κ.Κ.Ε.

• Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής Β’ Αθηνών ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

• Νότης Μαυρουδής, Μουσικοσυνθέτης

• Δημήτρης Υφαντής, Κοινωνιολόγος 

• Άννα Θεοδόση, από την Ομάδα «Σαρμάκο»

Μια έκδοση αφιερωμένη σε όλους εκείνους που πότισαν με νό-

τες και μουσικές τους τοίχους και τα μηχανήματα της Columbia,

που μέσα σε μια μέρα έγιναν μπάζα και παλιοσίδερα για τα σκου-

πίδια...

COLUMBIA, 

60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το Πολιτιστικό Πάρκο "ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ" βρίσκεται στα Μεσόγεια

και είναι ένας πολυχώρος μέσα στον οποίο ακμάζουν οι τέχνες,

τα γράμματα και ο πολιτισμός.

Στο Πάρκο λειτουργούν καθημερινά ένα Λαογραφικό Μουσείο,

μια Παλιά Αγορά στην οποία αναβιώνουν τα παλιά ξεχασμένα

επαγγέλματα, μια Ανοιχτή Βιβλιοθήκη, μια Gallery με έργα τέ-

χνης, έκθεση  Χειροποίητου Κοσμήματος, πωλητήριο κομπολογι-

ού, αρκετά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια κ.α. που κουβαλούν μαζί

τους στην πορεία του χρόνου.

Η "ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ", επιμένει στην προσπάθειά της να αναδείξει τον

πολιτισμό και την ιστορία μας, να ξυπνήσει μνήμες στους μεγά-

λους, να μεταδώσει γνώσεις και αγάπη στους μικρότερους, που

πολλές φορές αγνοούν την παράδοση και την ιστορία.... 

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει προγράμματα, ακολουθώντας

όσο το δυνατόν πιστότερα τις εποχές του χρόνου και τις δρα-

στηριότητες που αυτές συνεπάγονται.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το βιωματικό πρόγραμμα που λαμ-

βάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Πάρκου "ΧΡΥ-

ΣΑΛΙΔΑ" (16ο χλμ. προέκτασης Αττικής οδού προς Λαύριο / τηλ.:

22990 47999, 22990 67999 / www.chrisalida.gr)

Αναβιώνοντας 

τις Παραδόσεις μας

Η Πανελλήνια Ένωση Πο-

ντίων Επιστημόνων και ο

σύλλογος "Φάρος", οργανώ-

νουν την Τετάρτη 16 Απριλί-

ου στις 7:30 μ.μ. στην "Εστία

Ποντίων" Μεγάλου Αλεξάν-

δρου και Καραολή, Αγία Βαρ-

βάρα την παρουσίαση του βι-

βλίου της Ελένης Τσολακίδου

"Ταξίδι αυτογνωσίας" από τις

εκδόσεις “ΔΩΔΩΝΗ”.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ο Δρ. Παναγιώτης Ξανθό-

πουλος Πρόεδρος της Πανελ-

λήνιας Ένωσης Ποντίων Επι-

στημόνων, o Αλεξέϊ Λούν-

κωφ Πρόεδρος του Ρώσικου

Κέντρου Επιστήμης και Πολι-

τισμού, η ποιήτρια Ελένη

Τσολακίδου και εκπρόσωπος

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ποιήματα θα απαγγείλουν οι

ηθοποιοί: Λ. Τερζάς και Γ.

Σκυριανός.

"Ταξίδι αυτογνωσίας"
της Ελένης Τσολακίδου

Ο Σύλλογος  Μικρασιατών Ανατολ. Αττικής σας καλεί

στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία

με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγ. Παρασκευής

την Παρασκευή 16 Μαΐου ώρα 7:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο

του Αμερικανικού Κολλεγίου (Γραβιάς 6, στην Αγ. Παρα-

σκευή.

Θέμα εκδήλωσης:

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

Η κοινωνία της Σμύρνης

πριν την Καταστροφή



με την Τζωρτζίνα Καλέργη
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Το Megaron Plus συνομιλεί με την επιστήμη μέσα από τη λογο-

τεχνία !

Τρίτη 6 Μαΐου 

Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Ανιχνεύοντας τη σχέση μεταξύ επιστήμης και λογοτεχνίας, το

Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τη διάλε-

ξη μιας σημαντικής προσωπικότητας που ανήκει και στους δύο

αυτούς χώρους. Ο Ντενί Γκετζ (Denis Guedj), καθηγητής Μα-

θηματικών και Ιστορίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του

Παρισιού (Paris VIII) και συγγραφέας, θα μιλήσει με θέμα «Επι-

στήμη και Λογοτεχνία». Την ομιλία του θα προλογίσει ο συγ-

γραφέας και μαθηματικός Τεύκρος Μιχαηλίδης.

Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τη Γαλλική

πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η διάλεξη θα γίνει στα γαλλικά  και θα υπάρχει ταυτόχρονη με-

τάφραση στα ελληνικά.

Το ΚΑΠΗ Βούλας οργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή

18 Απριλίου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ιωνία” (δί-

πλα στο Δημαρχείο) με τίτλο: Σοφία Βέμπο: 30 χρόνια με-

τά...

Τριάντα χρόνια από το  θάνατο της Σοφίας Βέμπο, θα “ξε-

τυλίξουν” τη ζωή της μέσω αφήγησης και οπτικοακουο-

στικών μέσων και με τη συμμετοχή της μουσικής ομάδας

του ΚΑΠΗ

«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.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης προγραμματίζει το

ανέβασμα στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης της θεατρικής πα-

ράστασης του έργου του Γιάννη Σαρακατσάνη «ΖΕΛΟΒ»

από τη θεατρική ομάδα “ABOVO” για την Παρασκευή 18

Απριλίου στις 8:30 μ.μ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η παράσταση αρκετά χα-

ρούμενη και ενδιαφέρουσα. 

Ο «Φωτογραφικός Κύκλος»,

το σωματείο που ίδρυσε ο

Πλάτων Ριβέλλης με μερικούς

μαθητές του το 1988, έκλεισε

είκοσι χρόνια ζωής. Την επέ-

τειό του την εορτάζει με μια

μεγάλη έκθεση με φωτογρα-

φίες των μελών του στο Μου-

σείο Μπενάκη (κτήριο οδού

Πειραιώς 138), η οποία εγκαι-

νιάστηκε την 1η Απριλίου και

θα διαρκέσει  μέχρι 26 Απρι-

λίου.

Θα παρουσιαστεί η δουλειά

75 φωτογράφων με έκθεση

700 φωτογραφιών. Για την

ακρίβεια όμως η λέξη «έκθε-

ση» πρέπει να αντικατασταθεί

με τη λέξη «προβολή», αφού

ο «Κύκλος» επέλεξε έναν

πρωτότυπο και τολμηρό τρό-

πο παρουσίασης, την προβο-

λή δηλαδή των επτακοσίων

φωτογραφιών μέσα από είκο-

σι οθόνες υπολογιστών. 

Διάλεξη του Γάλλου 

μαθηματικού και συγγραφέα

Denis Guedj 

Ομαδική επετειακή έκθεση

φωτογραφίας

75 φωτογράφοι και 
700 φωτογραφίες σε 20 οθόνες

20 Χρόνια “Φωτογραφικός Κύκλος” 

Μάγοι της Επιστήμης
«Προτάσεις διδασκαλίας των θετικών επιστημών»

12-13 Απριλίου 2008

Το CAID,  σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, διοργα-

νώνει τον  1ο Διαγωνισμό Επιστημονικού Πειράματος –

Μάγοι της Επιστήμης με κεντρικό θέμα: Προτάσεις διδα-

σκαλίας των θετικών επιστημών. 

Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς και επιστήμονες σε ένα διήμε-

ρο εξάωρο σεμινάριο, όπου ειδικοί υποδεικνύουν πρωτό-

τυπα εργαλεία για την διδασκαλία των θετικών επιστημών

και μεθόδους εκπαίδευσης των μαθητών. 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Κρατήσεις στο 210

7251893. Οι διαλέξεις θα γίνουν στα αγγλικά

Κ.Α.Π.Η. Βούλας
Σοφία Βέμπο: 30 χρόνια μετά...

Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

«ΖΕΛΟΒ»

Το κτήμα Mabrida (στο Κο-

ρωπί) εγκαινιάζει σήμερα 12

Απριλίου στις 20:00 την έκ-

θεση της Ευγενίας Καρα-

μούζη «Το Ταξίδι της ψυ-

χής – terra incognita». 

Θα ακολουθήσει μουσική

βραδιά.

Η έκθεση θα διαρκέσει από

τις 12/04 – 11/05/. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα

– Παρασκευή: 10π.μ – 14μ.μ & 17μ.μ – 21μ.μ

Σάββατο & Κυριακή: 10π.μ – 14μ.μ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6620805 – 6

Την Πέμπτη 17 Απριλίου στις 7:00μ.μ. στο ξενοδο-

χείο Congo Palace (στη Γλυφάδα), ο Αττικός Πνευ-

ματικός Όμιλος Γλυφάδας διοργανώνει ομιλία με

θέμα: Alberto Moravia (1907 - 1990), ένας πολίτης

του κόσμου, με ομιλήτρια την πεζογράφο Ευαγγελία

Μισραχή.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας

“Ένας πολίτης του Κόσμου”

Το Ταξίδι της ψυχής – terra incognita

Έκθεση της Ευγενίας Καραμούζη

Το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού με

αφορμή την ολοκλήρωση

του σχεδίου δράσης “Οι

παραδοσιακοί χοροί των

Μεσογείων” διοργανώνει

εκδήλωση την Κυριακή 13

Απριλίου στις 11.00π.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Κερατέας. 

Η Βάσω Κιούση, διευθύ-

ντρια ΕΚΤ&Π θα ανοίξει

την εκδήλωση με την ομι-

λία της με θέμα: “Απολογι-

σμός του σχεδίου δράσης”.

Η Ζωή Μάργαρη, πολιτισμι-

κή Ανθρωπολόγος - Εθνο-

χορολόγος, θα μιλήσει για

τα “Μεσόγεια Αττικής: ο

χορός από την έρευνα και

τη μελέτη στη διδασκαλία

και την παρουσίαση”.

Οι ομιλίες θα κλείσουν με

τον Γιάννη Κοντογιάννη,

χοροδάσκαλο του Πνευμα-

τικού Κέντρου Καλυβίων,

με θέμα: “Διδάσκοντας πα-

ραδοσιακό χορό: Από την

θεωρία στην πράξη”.

Οι Παραδοσιακοί χοροί των Μεσογείων
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Σύγχρονη εικόνα που ταράσσει την

ψυχική μας οντότητα, είναι η πα-

ρουσίαση της περιθωριακής  τραγι-

κότητας, στις γυάλινες οθόνες.

Θαρρείς πως  όλα τα κανάλια, συμ-

μετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου

σκυταλοδρομίας, όπου οι προστά-

τες  πεισματικά αλλάζουν τη σκυτά-

λη,  επιθυμώντας  να επαναφέρουν

την όποια ευταξία, στη δύσμοιρη

ζωή.. 

Ηρωες και  ηρωίδες, συνωστίζονται

σε έσχατη θεατρική λύπη,  να παί-

ξουν το νούμερο του πρόωρου και

δήθεν αθέλητου θανάτου. Περιθω-

ριακοί και πρώην ή και νυν -δήθεν -

ευυπόληπτοι πολίτες, δραπέτες φυ-

λακών και αναμορφωτηρίων, υπόλο-

γοι του ποινικού νόμου,  μοιχοί και

μοιχαλίδες, έμποροι – αρσενικοί και

θηλυκοί -του αγοραίου έρωτα, ανα-

λώνονται σε υποκλίσεις και κολακεί-

ες  προς την μεγάλη ή τον μεγάλο

συντονιστή και οικοδεσπότη.  Μα και

συναγωνίζονται σε βωμολοχίες,

προς  τον πρωταγωνιστή της ετέρας

πλευράς, δείγματα της αξιωσύνης

του προσκεκλημένου.. 

Η μητρότητα πέφτει στη λάσπη:

“Μα εγώ δεν πρέπει να κάνω τη ζωή

μου;”

Γι’ αυτό και μάνα ούσα, κλειδώνει

τα παιδιά της τα ανήλικα, μοναχά

στο σπίτι,  όταν φυσικά λείπει ο σύ-

ζυγος σε δουλειές, για να προχω-

ρήσει στο προπατορικό αμάρτημα. 

Σε άλλο επεισόδιο, ο σύζυγος

επαίρεται: ”Εγώ είμαι άνδρας” και

αμέσως  έρχεται η ανέκδοτη δήλω-

ση: “Ο άνδρας για να κρατά δέσμια

τη γυναίκα του, πρέπει να την δέρ-

νει”. Τώρα,  το  σκηνικό αλλάζει

οπτική γωνία: “Ο άνδρας μου όταν

γυρίζει στο σπίτι, δεν θέλει  να κά-

νει όλες τις δουλειές- τη λάτρα του

σπιτιού εννοείται”. Και στην απο-

ρία, εσύ τι κάνεις,  αφού δεν δου-

λεύεις: “Μα βεβαίως και δεν δου-

λεύω. Άλλωστε γι’ αυτό τον πα-

ντρεύτηκα!  Βγαίνω,  έχω τις δικές

μου δουλειές. Κομμωτήριο, καφές,

φίλες”. Δεν  λέει παντρευτήκαμε,

αλλά τον παντρεύτηκα! 

Το περίεργο είναι, ότι τέτοιες προ-

βαλλόμενες εικόνες, αντιστέκονται

στη  φθορά του χρόνου, και δεν

εξαντλούνται σε μια χρονική στιγ-

μή ή εποχή.  Ακόμη ότι οι εικόνες

αυτές,  δεν είναι κάτι το σπάνιο, αλ-

λά το σύνηθες· το κλασικό θα λέγα-

με. 

Το κίνητρο,  που οδηγεί την οικο-

γένεια ή το μεμονωμένο άτομο,

στην τηλεοπτική εξομολόγηση, εί-

ναι αποσιωποιημένο. Ίσως  κάποιο

χρηματικό έπαθλο, ίσως όμως και

αυτό να είναι δευτερεύον, μπροστά

στην ευκαιριακή προβολή. Στην ευ-

καιρία της δημοσιοποίησης

μια προσωπικής και μονομε-

ρούς ενίοτε αδικίας. Η τηλε-

οπτική απογύμνωση που

ακολουθεί,  μπορεί να κοστί-

ζει κοινωνικά στους συμμε-

τέχοντες, σ’ αυτούς τους ίδι-

ους, αλλά  δυστυχώς και στα

παιδιά τους. Φτάνει όμως

που τους βλέπουν.

Παγιδευμένη  σε έναν παρα-

λογισμό η οικογενειακή

εστία διασύρεται. Ο γενέθλιος τό-

πος, ξεφτιλίζεται σε μια καλλωπι-

σμένη βαναυσότητα. 

Η συντονίστρια  ή ο συντονιστής,

μεθοδικά διαχειρίζονται τον ανθρώ-

πινο πόνο, ψηλαφούν τις  κοινωνι-

κές  πληγές  προσεκτικά και  μεθο-

δικά·  στριφογυρίζουν  βαθειά μέσα

σε αυτές φροντίζοντας  να συμβά-

λουν στον προθανάτιο ρόγχο του

θύματος. Και όσο το μαχαίρι χώνε-

ται βαθύτερα,  όσο ο ρόγχος γίνε-

ται πιο δυνατός, τόσο  και το φιλο-

θεάμον κοινό αγάλλεται  και ικανο-

ποιείται.

Εδώ στο άψυχο γυαλί, πιέζεται το

έμψυχο  αντικείμενο να εξωτερι-

κεύσει τα καταχωνιασμένα πάθη

του, να ξαναζήσει κοινοποιώντας

τις ιδιαίτερες στιγμές του. Όλα

εκείνα τα σκοτεινά σημεία  μιας

αγοραίας συμπεριφοράς, όλα βορά

στο πιάτο του αδηφάγου θεατή. Κα-

λή όρεξη, λοιπόν. 

Όμως, η μαστόρισσα  αχόρταγη,

δεν σταματά. Φέρνει το θύμα σε μια

καταλυτική υπαρξιακή αγωνία και

αποσύνθεση, σε μια κατεδάφιση

ψυχής και το οδηγεί στην ανθρώπι-

νη μετάλλαξη. Τα αθύρματά της,

άβουλα πιά παιχνίδια,  εξάπτονται

αμύνονται, ισοπεδώνονται: Σύζυ-

γοι, παιδιά, γονείς,  ιδανικά,  οικο-

γένειες, θρησκείες- στον αχταρμά

της κατανάλωσης. 

Η τραγικότητα ανεφλέγη. Το επιζη-

τούμενο φτάνει στο τέλος του. Το

καμπανάκι, αγγελτήριο μιας πύρρει-

ας νίκης, έχει σημάνει. Οι θεατές

και οι πρωταγωνιστές του δράμα-

τος,  όλοι φτωχά δίποδα, απογυ-

μνωμένα πάσης ηθικής πραγματικό-

τητας, έχουν παρακολουθήσει το

κουρέλιασμα  της ζωής· της ζωής

και των δυό τους  σε όλες της εκ-

φάνσεις της. Όλοι, τρίβουν τα χέ-

ρια τους από ικανοποίηση. Μαζί και

ιδιαίτερα οι συντονιστές.

Είναι στιγμές,  που δεν ξέρει κανείς

ποιόν να  ψέξει και να λυπηθεί. Αυ-

τό τον δύσμοιρο, που το χαμηλό

του πνεύμα  και η εναντία σ’ αυτόν

μοίρα τον φέρνει στο προσκήνιο

της τηλεθέασης,  τον θεατή με το

ζωώδες ένστικτο ικανοποίησης,

όταν βλέπει τη δυστυχία ή τον ορ-

γανωτή,  τον κυρίως εκμαυλιστή και

εκτελεστή το ανθρωπίνου ολοκαυ-

τώματος; Γιατί αυτός ο τελευταίος

είναι που  πληρώνει και πληρώνεται

για να προκαλέσει τη ροή του αίμα-

τος. Μήπως όμως και τελικά  ο εκ-

μαυλιστής δεν θα υπήρχε, αν δεν

υπήρχαμε εμείς οι αποδέκτες του

θεάματος της ανθρώπινης δυστυ-

χίας; Πιστεύω ότι κανένας μας δεν

είναι αναμάρτητος.  

Δυστυχώς, ο πόνος και η στειρότη-

τα του πνεύματος καταργούν την

ταυτότητα μιας ζωής, που ο καθέ-

νας  πάσχισε    να οικοδομήσει για

τον εαυτό του και  τους γύρω του. 

Και ενώ μέσα στο σκοτάδι συνεχί-

ζει να  παίζεται το θέατρο του πα-

ραλόγου, έξω ο ήλιος συνεχίζει την

πορεία μιας φαινομενικής ισότητας,

δικαιοσύνης και αγάπης.
γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Tηλεοπτικές Εξομολογήσεις!

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος 

Επιστημόνων Βούλας
Σε ιδιαίτερα ενθουσιώδες κλίμα και μεγάλης συμμετοχής

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ομίλου «Νέοι Ορίζο-

ντες Φιλίας» την περασμένη Κυριακή 6/4, η ιδρυτική Σύσκε-

ψη για τη σύσταση Επιστημονικού Φορέα με την επωνυμία

«Σύνδεσμος Επιστημόνων Βούλας» (ΣΕΒ), με την παρουσία

παραγόντων της πολιτικής ζωής του τόπου, δημοσιογρά-

φων, μελών και φίλων.

Την εκδήλωση προλόγισε η Γενική Γραμματέας του Ομίλου

«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» Κλεονίκη Ζαχαράκη.

Ο πρόεδρος του Ομίλου και μέλος της οργανωτικής Επιτρο-

πής του υπό σύσταση φορέα ΣΕΒ Γ. Δρίτσας τόνισε με θέρ-

μη την ανάγκη δημιουργίας και στήριξης του Συνδέσμου

Επιστημόνων Βούλας και την αξία του εθελοντισμού για την

επίτευξη του μέγιστου κοινωνικού έργου.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. του ΣΕΒ Λεωνίδας Κατερίνης οικονο-

μολόγος και αν.αξιωματικός ε.α. ιδρυτής και πρόεδρος του

Ιδρύματος «Κατερίνη» ανέφερε διεξοδικά τους σκοπούς και

τους στόχους αλλά και πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για τη σύ-

σταση του ΣΕΒ.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν ο τέως πρωθυπουργός της Ελ-

λάδας και επί τιμή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννης Γρί-

βας, ο επ. βουλευτής Ντίνα Τριλίκη, η πολιτευτής Λυδία Ιω-

αννίδου-Μουζάκα, η δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής

της παράταξης «Οραμα» Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η πρόεδρος

της Παναθηναϊκής Γλυφάδας-Βούλας Μαίρη Δαμηλάκου, η

πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ασκληπιείου Πασχαλιά Τι-

μαγένη, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Αλίμου Ι. Κορναράκης και

πολλές άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες.

"ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ" 
του Γιώργου Νικολαϊδη

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

(ΕΤΕΛ) & ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΛΙΒΑΝΗ παρουσίασαν (3/3) το νέο,

όγδοο κατά σειρά, βιβλίο του Βουλιαγ-

μενιώτη συγγραφέα Γιώργου Νικολαϊ-

δη, "ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ". 

Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος

της ΕΤ.Ε.Λ., ποιήτρια Ελευθερία Ανα-

γνωστάκη - Τζαβάρα, η οποία αναφέρ-

θηκε στην πορεία και το σημαντικό λο-

γοτεχνικό έργο του συγγραφέα. Για το

βιβλίο μίλησε πρώτος ο Καθηγητής του

Παν/μίου Πειραιά Κων/νος Παπανδρέου,

που αναφέρθηκε στο βιογραφικό και τις

τιμητικές διακρίσεις του συγγραφέα και

στο νέο του μυθιστόρημα, ιδιαίτερα στα

δρώμενα στο Μεσολόγγι που είναι η δι-

κή του ιδιαίτερη πατρίδα. "Είναι ένα βι-
βλίο που θα σας αιχμαλωτίσει και δεν θα
το αφήσετε από τα χέρια σας παρά μό-
νο όταν τελειώσει", είπε χαρακτηριστι-

κά. 

Τον λόγο πήρε μετά, ο γνωστός φιλόλο-

γος συγγραφέας και βιβλιοκριτικός

Χρήστος Ρώμας, που καθήλωσε κυριο-

λεκτικά το κοινό με την εις βάθος θεώ-

ρηση και ανάλυση του βιβλίου.           

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η

γνωστή και καταξιωμένη ηθοποιός Μαί-

ρη Ιγγλέση. Τελευταίος έλαβε τον λόγο

ο συγγραφέας που ευχαρίστησε συγκι-

νημένος όλους όσους τον τίμησαν με

την παρουσία τους κι' όσους συντέλε-

σαν στην έκδοση και παρουσίαση του βι-

βλίου του.

“Ένα σχολείο μαθαίνει”

Η Μονάδα Μεθοδολογίας και προγραμ-

μάτων Εκπαίδευσης του Παν/μίου Πα-

τρών σε συνεργασία με τη Δ/νση Δευτε-

ροβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής και τα

Κολλέγια Αθηνών παρουσίασαν το βιβλίο

“Ένα σχολείο μαθαίνει”, στις 28 Μαρτίου

στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών. 

Το βιβλίο έχει γραφτεί από τριμελή ομά-

δα αποτελούμενη από τους Γ. Μπαγάκη

(αναπλ. Καθηγητή Παν/μίου Πατρών), Κι-

κή Δεμερτζή (υπεύθ. Πολιτιστικών θεμά-

των) και Θαν. Σταμάτη (Δ/ντή 2ου Γυμνα-

σίου Πετρούπολης), βασισμένο στο   και-

νοτόμο διεθνές πρόγραμμα: Leadership

for learning (Ηγεσία για τη μάθηση).

Μίλησαν οι συγγραφείς, προβλήθηκαν

στιγμιότυπα από σειρά ντοκιμαντέρ της

ΕΡΤ1 «Μαθήματα – Παθήματα) και χαιρέ-

τισαν την εκδήλωση ο Απ. Παπακωνστα-

ντίνου (Δ/ντης Δ/θμιας Ανατ. Αττικής), η

Αννα-Μαρία Κόκλα (δ/ντρια του Λυκείου

και Συντονίστρια των σχολικών μονάδων

του Κολλεγίου Ψυχικού) και η Πολυάνθη

Τσίγκου, συνδιευθύντρια του Κολλεγίου

Αθηνών.

Ο Απ. Παπακωνσταντίνου στο χαιρετισμό

συνεχάρη τους διοργανωτές της εκδή-

λωσης και τους συγγραφείς του βιβλίου

και δήλωσε ότι: «οι προσωπικές μου πε-
ποιθήσεις, οι αποκτηθείσες από τη μα-
κροχρόνια εμπειρία μου στα σχολεία ως
εκπαιδευτικός και διευθυντής επιβεβαιώ-
θηκαν ακόμη μία φορά και επιπλέον συ-
γκλίνουν με τις δικές σας απόψεις».

Επεσήμανε δε και εστιάστηκε σε δύο πε-

δία του βιβλίου τα οποία θα πρέπει να εί-

ναι και ο στόχος μας για την εκπαίδευση:

1) Τα πλεονεκτήματα του ερευνητικού

διεθνούς προγράμματος Leadership for

Learning – Ηγεσία για τη μάθηση, που

αφορούν τους μαθητές (Διεύρυνση των

οριζόντων, Πειθαρχία, Ομαδική εργασία,

Δημιουργική συνεργασία, αλληλοσεβα-

σμός, Σύσφιξη σχέσεων μαθητή προς μα-

θητή και μαθητή προς καθηγητή) και 2) τα

πλεονεκτήματα που αφορούν τους εκ-

παιδευτικούς (παιδαγωγικό κλίμα, απο-

τελεσματική εξέλιξη αυτού του κλίμα-

τος).

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Από αριστερά ο Γ. Νικολαΐδης, ο Κων/νος Παπαν-
δρέου, η Μαίρη Ιγγλέση και ο Χρίστος Ρώμας.
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ΚΕΡΑΤΕΑ

Σύσκεψη κορυφαίων υπηρεσιακών παραγό-

ντων της Ε.Ε. για θέματα περιβάλλοντος

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου στο Υπουργείο Εξωτερι-

κών για θέματα περιβάλλοντος, όπου ο πρόεδρος του Γραμματικού Νί-

κος Κούκης, κατήγγειλε τον περιφερεια-

κό σχεδιασμό σ’ ότι αφορά τη δημιουργία

ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από

τους κομισάριους της Ε.Ε., ο πρόεδρος

του ΕΣΔΚΝΑ και εκπρόσωποι της Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος Γραμ-

ματικού αναφέρθηκε με στοιχεία στην

αστοχία χωροθέτησης ΧΥΤΑ στο Γραμμα-

τικό αλλά και στις αντιδράσεις της τοπι-

κής κοινωνίας και της Νομαρχιακής και

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ανατ. Αττι-

κής.

Καταλήγοντας αναρωτήθηκε σε ποια χώρα της Ε.Ε. επιχειρήθηκε δη-

μιουργία ΧΥΤΑ χωρίς την κοινωνική συναίνεση και τόνισε ότι σε καμία

περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί ΧΥΤΑ η κοινωνία του Γραμματι-

κού.

Επέκταση, βελτίωση και συ-

ντήρηση αποχετευτικών δι-

κτύων ομβρίων και ακαθάρ-

των στο Νέο Σχέδιο πόλης

(Αγία Τριάδα) και την Κερατέα

Ενα μεγάλο έργο προϋπολογισμού

1.709.875€ από το πρόγραμμα

“ΘΗΣΕΑΣ” του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών, υλοποιήθηκε από την ώρα

που ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή ο

νέος δήμαρχος Σταύρος Ιατρού.

Το έργο είχε “βαλτώσει” και βρισκό-

ταν σε απόλυτο αδιέξοδο λόγω έλ-

λειψης χρηματοδότησης.

Ταχύτατα ολοκληρώθηκε η διαδικα-

σία συμβάσεων και υπογράφτηκε

το 2007 η σύμβαση. 

Ταυτόχρονα εγκρίθηκε δανεισμός

909.875€ και ξεκίνησε το έργο με

την εγκατάσταση του εργολάβου

και με συμβατική υποχρέωση απο-

περάτωσης λόγω των αποπληρω-

μών (2007-2009), τα 3 χρόνια. Κι

όμως ολοκληρώθηκε το 90% του

έργου εντός του 2007!

α) Έγινε συμπλήρωση, και διόρθω-

ση της μελέτης για την Αγία Τριά-

δα, επειδή μεγάλα τμήματα έργου

δεν είχαν προβλεφθεί, ιδιαιτέρως

το νότιο τμήμα που με σοβαρή πα-

ρέμβαση συνδέθηκε στον αγωγό

της Αθηνών- Σουνίου.

β)  Προχώρησε το έργο της αποχέ-

τευσης έως την εκκλησία Αγίας

Τριάδος και το νέο Κέντρο Υγείας 

γ)  Εγινε συμπλήρωση αποχέτευ-

σης της άνω αγοράς στις οδούς

Νοταρά και Βασ. Σοφίας

Σήμερα σε ελάχιστο χρονικό διά-

στημα ολοκληρώθηκε το έργο στην

επέκταση του σχεδίου πόλης στην

Αγία Τριάδα και απομένει ένα τμή-

μα (10% του έργου) στην περιοχή

Αμάχαιρη. Δυστυχώς εκεί το έργο

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Θα γίνει αυτό και με συμφωνία των

ιδιοκτητών και όταν ολοκληρωθεί η

διαδικασία απαλλοτριώσεων.

Έτσι μέσα σ’ ένα δύσκολο οικονομι-

κό περιβάλλον μέσα σ’ ένα χρόνο

αυτή η Δημοτική αρχή ολοκλήρωσε

ένα τεράστιας έκτασης, σημασίας

και κόστους έργο αποχέτευσης ομ-

βρίων και ακαθάρτων στο νέο σχέ-

διο πόλης, στο Κέντρο Υγείας και

στην άνω αγορά.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

(ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

Το έργο προϋπολογισμού 615.000€

ήταν ένα από τα πλέον προβληματικά

και ολοκληρώνεται τώρα στην 4η φάση. 

Ο ανάδοχος του έργου, εξωσυμβατικά,

αναγκάστηκε να παραδώσει υλικά

ύψους 30.000€ (3Α) για έργο οδοποιίας

- προεκλογικά - σε εκτός σχεδίου περιο-

χή, εις βάρος έργου οδοποιίας εντός

σχεδίου.

Το πρόβλημα λύθηκε με παροχή υλικού

3Α από τη σημερινή Δημοτική αρχή και

ξεκίνησε στις αρχές του 2007, ακολου-

θώντας αναγκαστικά το προηγούμενο

έργο αποχέτευσης. Κατά την πρόοδο

του έργου αντιμετωπίστηκαν τεράστια

προβλήματα με τα ήδη χτισμένα σπίτια.

Αποδείχτηκε ότι πολλά σπίτια είχαν κτι-

στεί σε λάθος υψόμετρο, οπότε διαρ-

κώς η μεγάλη οδοποιία άλλαζε για να

σωθούν τα σπίτια, προσαρμοσμένα στα

νέα δεδομένα. Αυτός ήταν ο λόγος που

το έργο από τότε που ξεκίνησε έως σή-

μερα είχε τρεις διακοπές.

Σήμερα έχοντας ολοκληρώσει όλες τις

αλλαγές στη μελέτη, ο εργολάβος έχει

εγκατασταθεί στην 4η και τελική φάση,

ολοκληρώνοντας το έργο με τις τελικές

επιστρώσεις 3Α και ασφάλτου.

Με αυτό το μεγάλο και σημαντικό έργο

σύντομα η περιοχή Αγίας Τριάδος θα

ξεφύγει οριστικά από την ταλαιπωρία

και θα ολοκληρώσει τις υποδομές της.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κερατέας

Σταύρος Ιατρού, «τα έργα στην πόλη εί-

ναι ο λόγος που εκλεγήκαμε, ο λόγος

που δουλεύουμε, ο λόγος που μας κάνει

να αγωνιούμε. Για τη Δημοτική Αρχή αλ-

λά και εμένα προσωπικά αυτά τα έργα

είναι έργα ζωής και η παρακαταθήκη

μας για το μέλλον. Θέλω όλοι να ξέρουν

ότι αυτά δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Η

πόλη μας δικαιούται να κερδίσει όλο το

χαμένο της χρόνο και παρά τα προβλή-

ματα που μας δημιουργεί ο αγώνας για

την χωματερή, εμείς θα προλάβουμε. Το

χρωστάμε στους κατοίκους μας που

υποφέρουν τόσο από την έλλειψη βασι-

κών υποδομών, το χρωστάμε στα παιδιά

μας να μην κληρονομήσουν αυτά τα χά-

λια που εμείς παραλάβαμε.»

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων & Οδοποιία νέου σχεδίου Αγίας Τριάδας

Δύο έργα, που για χρόνια ήταν στα χαρτιά ολοκληρώνονται, χάρη στην επιμο-

νή και τη δραστηριότητα της δημοτικής αρχής με δήμαρχο τον Σταύρο Ιατρού,

ο οποίος έχει απασχοληθεί επί σειρά ετών με θέματα περιβάλλοντος και έχει

θητεύσει πολλά χρόνια στην Τοπική και  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Πλήθος διώξεων υφίσταται ο Δή-

μος Καλυβίων και προσωπικά ο Δή-

μαρχος  Πέτρος Φιλίππου εξαιτίας

των αγώνων της Δημοτικής Αρχής

και των κατοίκων της περιοχής να

ακυρωθούν οι σκανδαλώδεις απο-

φάσεις της προηγούμενης Κυβέρ-

νησης (2003), με τις οποίες παρα-

χωρήθηκε για εκμετάλλευση στην

εταιρεία της «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ

Α.Ε.» η πιο σημαντική, προσβάσιμη

και πολυσύχναστη για τους πολί-

τες παραλία του Δήμου, στην Κιτέ-

ζα – Πεύκο, η οποία βρίσκεται δί-

πλα από τις ξενοδοχειακές εγκατα-

στάσεις του ομίλου (Grand Resort

Lagonissi). 

Σύσσωμοι,  Δημοτική Αρχή, Δημοτι-

κό Συμβούλιο και οι κάτοικοι  εξαρ-

χής δεν αποδέχτηκαν ως τετελε-

σμένη αυτήν την παραχώρηση και

ξεκίνησαν έναν μεγάλο αγώνα προ-

κειμένου να αποδοθεί η παραλία

στο Δήμο και να παραμείνει ελεύ-

θερη για όλους τους πολίτες, βρί-

σκοντας συμπαραστάτες και αρω-

γούς όλους τους βουλευτές – εκ-

προσώπους των πολιτικών κομμά-

των στην Περιφέρεια της Αττικής,

ενώ ανάλογες ήταν και οι δεσμεύ-

σεις της σημερινής Κυβέρνησης.

Μηχανιστμοί τρομοκράτησης;

Αντί όμως να αποδοθεί η παραλία

στο Δήμο ξεκίνησε ένας τεράστιος

κύκλος ελέγχων στο Δήμο, από

όπου έχουν περάσει όλοι οι ελε-

γκτικοί μηχανισμοί του κράτους –

Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοί-

κησης, Σώμα Επιθεωρητών Περι-

βάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών

Ελεγκτών Υπουργείου Οικονομι-

κών, Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου,

Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α. – μετά από

καταγγελίες  του ομίλου «ΑΤΤΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΣ Α.Ε.».

Επιπλέον σωρεία διώξεων υφίστα-

ται ο Δήμος Καλυβίων και ιδιαίτερα

ο Δήμαρχος  Πέτρος Φιλίππου. Ήδη

με παλαιότερη επιστολή του ο Δή-

μαρχος είχε ενημερώσει τις πολιτι-

κές ηγεσίες και όλους τους αρμόδι-

ους φορείς για τον δικαστικό και

εξώδικο εκφοβισμό που έχει εξαπο-

λυθεί κατά του Δήμου από τους

υπεύθυνους της ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ

Α.Ε.

Μέχρι σήμερα όπως προκύπτει από

την συνημμένη κατάσταση έχουν

προσδιοριστεί: 

• 15 δικαστικές υποθέσεις με ποινι-

κές διώξεις με διάφορες κατασκευ-

ασμένες κατηγορίες,

• 2 αστικές δίκες όπου ο Π. Μαντω-

νανάκης ζητάει αποζημίωση από

τον Δήμαρχο ύψους 6.500.000 ευ-

ρώ ως χρηματική ικανοποίηση για

ηθική βλάβη λόγω προσβολής της

προσωπικότητάς του

• 2 διοικητικές δίκες για τις γαλά-

ζιες σημαίες και για τα καταστήμα-

τα υγειονομικού ενδιαφέροντος

• πάρα πολλές εξωδικαστικές ενέρ-

γειες και εξώδικα για παρεμφερή

θέματα, προκειμένου να εξασκεί

πίεση προς τον Δήμο. (Βρίσκεται

ήδη εν εξελίξη δίκη στο 5ο τριμε-

λές Εφετείο)

Με όλα τα παραπάνω (τα οποία

αποδεικνύονται από μία σωρεία εγ-

γράφων)  ο Δήμαρχος Καλυβίων

Πέτρος Φιλίππου, δίνει μια μικρή

μόνο εικόνα του τι έχει  προκαλέσει

στον Δήμο και υπό ποιες συνθήκες

καθημερινής ψυχολογικής πίεσης

υποχρεούνται να φέρουν σε πέρας

τα καθήκοντά τους, όταν συγκρού-

ονται με ισχυρούς οικονομικούς

παράγοντες και μεγάλα συμφέρο-

ντα. 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίποου, για

άλλη μια φορά απευθύνει έκκληση

“να δοθεί πολιτική λύση και να τη-

ρήσει η κυβέρνηση την προεκλογι-

κή της δέσμευση προκειμένου να

λυθεί η σκανδαλώδης σύμβαση με

την οποία παραχωρήθηκε η ελεύθε-

ρη  παραλία στην ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ

Α.Ε τον Νοέμβριο του 2003”.

ΚΑΛΥΒΙΑ

«Βιομηχανία» διώξεων του Grand Resort Lagonissi

κατά του Δημάρχου Π. Φιλίππου

Παρέμβαση του προέδρου Γραμματικού
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Ε
χουν κι εκείνοι οικογένειες

και δουλειές. Άγχη και δάνεια

και σκοτούρες. Τρεχάματα

διάφορα. Μα τα παράτησαν

όλα κι ήρθαν από τη μικρή - στα

στρέμματα μόνο Κύπρο -, μόλις ακού-

στηκε το σάλπισμα του Χρέους από

την εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα.

Πρόστρεξαν αμέσως σε βοήθεια των

Ελλαδιτών συμπολεμιστών τους, που

μάτωσαν στο πλευρό τους τότε στην

Κύπρο του 1964-67. Και που το ελλη-

νικό κράτος τους εγκατέλειψε και

τους περιφρόνησε. Λίγα λόγια μετρη-

μένα είπαν μα βγαλμένα απ’ τη ζεστή,

ελληνική καρδιά τους. Κι ακτινοβο-

λούσαν Ήθος και Λεβεντιά που ο τη-

λεοπτικός φακός έστειλε μέσα στις

δικές μας καρδιές, τις κουρασμένες.

Όσοι τους ακούσαμε νιώσαμε ότι...

Δεν είμαστε λίγοι. Λίγους αφήνουμε

να μας κουμαντάρουν κατά τα κέφια

τους.

Δεν είμαστε αδύναμοι. Τον τρόπο

δεν γνωρίζουμε να δείξουμε τη δύνα-

μή μας. Δεν πέθανε η Ελλάδα μέσα

μας. Παρ’ όλα τα φαρμάκια που άθε-

λά μας την ποτίζουμε. Δεν είναι μι-

κρή η Κύπρος μας, όσο γεννά τέτοια

παλληκάρια.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της

καρδιάς μας Νίκο Παππά, Γιάννο

Σαββίδη, Χάρη Θεοφάνους.

Για το σείσμα στον εφησυχασμό μας.

Για το κουράγιο στο λαχάνιασμά μας.

Για την ελπίδα στη μαυρίλα μας.

Το μήνυμά σας καθαρό και βροντερό:

Είμαστε πολλοί όσοι αγαπούμε την

Ελλάδα.

Αυτή την Ελλάδα που σε δυό χώρες

ανθεί, μα η ρίζα είναι μία. Μία κι η ψυ-

χή. Και πρέπει ν’ ανταμώσουμε ξανά

οι Έλληνες. Ενωμένοι μπορούμε τα

πάντα. Γι’ αυτό κάποιοι έφτιαξαν ένα

καβούκι για τον καθένα μας και μας

έχωσαν μέσα να μη βλέπουμε, να μην

ακούμε, να μη νιώθουμε. Και δίπλα

μας, μπροστά μας, η Ελλάδα να χά-

νεται.

Εσείς αδέρφια, Νίκο Παππά, Γιάννο

Σαββίδη, Χάρη Θεοφάνους κι άλλοι

πολύτιμοι Έλληνες, που τα ονόματά

σας δεν γνωρίζω, το σπάσατε αυτό

το καβούκι και τρέξατε στο κάλεσμα

της Πατρίδας. Όπως είχατε δώσει το

“παρών” και τότε παλιά  και πάντοτε

ως τα σήμερα. Όπως έτρεξαν και πο-

λέμησαν  στο πλευρό σας ο Κωνστα-

ντής Αλεξίου, ο Διονύσης Πατεράκης

κι οι άλλοι Ελλαδίτες αγωνιστές το

1964-67 και το ’74. Και θα συνεχίσετε

να είστε έτοιμοι και μάχιμοι ως την

τελευταία σας πνοή, γιατί οι ψυχές

βαστούν τα όπλα.

Μένει σ’ εμάς ν’ ακολουθήσουμε το

παράδειγμά σας. Τρόποι υπάρχουν

πολλοί. Αρκεί να βρούμε τη θέληση

για το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε

από τον καναπέ. Το οφείλουμε στην

Ελλάδα, στην αξιοπρέπειά μας, μα

πιο πολύ το οφείλουμε στα παιδιά

μας, τον όρκο των προγόνων να τη-

ρήσουμε: «Την Πατρίδα ουχ έλασσον

παραδώσω».

Τρεις Ελληνες από την Κύπρο φορτωμένοι με κουράγιο

Οι «Βετεράνοι Κύπρου 1974», έχοντας

μεγαλώσει και ανδρωθεί από απλούς ΕΛ-

ΛΗΝΕΣ γονείς και δασκάλους, που μας δί-

δαξαν ότι άνθρωπος χωρίς αίσθηση Τιμής

ελάχιστα διαφέρει από τα ζώα, πιστεύου-

με ότι με την επιστολή μας αυτή εκφρά-

ζουμε την αγανάκτηση της συντριπτικής

πλειονότητας των απλών, έντιμων και

αξιοπρεπών Ελλήνων. Που άλλωστε είναι

διάχυτη και εξώφθαλμη για όποιον δεν

εθελοτυφλεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τον πρωθυπουργό της

Ελλάδος, την υπουργό Εξωτερικών, την

κυβέρνηση, τους αρχηγούς όλων των

κομμάτων της Βουλής και όλους τους

βουλευτές να αρθούν στο ύψος των περι-

στάσεων έναντι των προσβλητικών για

τους Έλληνες πράξεων των Σκοπιανών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των πολιτικών μας ηγε-

τών δεν είναι μόνο να διαχειρίζονται το

κράτος, αλλά και να υπερασπίζονται

την τιμή και την αξιοπρέπεια των Ελλή-

νων πολιτών, τα σύμβολα της Πίστεως,

τα εθνικά μας σύμβολα και τους θε-

σμούς έναντι οιουδήποτε υβριστή.

Τα αξιώματα που κατέχουν οι πολιτικοί

μας δεν οφείλονται μόνο στην ψήφο εμπι-

στοσύνης των Ελλήνων, αλλά κυρίως στο

αίμα που κάποιοι έχυσαν για να υπάρχει

Ελλάδα με Βουλή, κόμματα, αρχηγούς,

βουλευτές, πρωθυπουργό και υπουργό

Εξωτερικών.

Η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων υποκινεί

και καλύπτει πλήρως τις πρόσφατες και

παλαιότερες προς τους Έλληνες προσβο-

λές. Την ίδια ώρα που η πολιτική ηγεσία

της χώρας μας, κατά πλειοψηφία, ικετεύ-

ει τους σφετεριστές της Ιστορίας και της

εθνικής μας ταυτότητας, να δεχθούν την

εκ μέρους μας εκχώρηση του ονόματος

της Μακεδονίας, σε σύνθετη ονομασία

που από μόνη της θα διαιωνίζει τον σκο-

πιανό ψευτο-αλυτρωτισμό. Ο πρωθυπουρ-

γός μας, η κυβέρνηση και οι αρχηγοί των

περισσότερων κομμάτων  εύκολα εκχω-

ρούν όσα ανήκουν σε όλους τους Έλλη-

νες, χωρίς να αισθάνονται την υποχρέω-

ση που έχουν να απευθυνθούν με δημο-

ψήφισμα στη λαϊκή ετυμηγορία (άρθρο 44

του Συντάγματος). Αντίθετα, δείχνουν να

αισθάνονται πολύ άνετα με τις προσβολές

και τις ύβρεις που δέχονται το σύμβολο

της Πίστεώς μας, το εθνικό μας σύμβολο

και ο θεσμός του Πρωθυπουργού της χώ-

ρας, από τους Σκοπιανούς. Οι Έλληνες

όμως δεν αισθανόμαστε καθόλου άνετα.

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ βαθύτατα προσβεβλημέ-

νοι, όταν οι δρόμοι των Σκοπίων γεμίζουν

με βεβηλωμένες ελληνικές σημαίες, όπου

στη θέση του Σταυρού υπάρχει η ναζιστι-

κή σβάστικα. Διότι οι πατεράδες και οι

παππούδες μας πολέμησαν και μάτωσαν

κατά του Ναζισμού και Φασισμού, όταν

στην πλειονότητά τους οι Σκοπιανοί υπήρ-

ξαν συνεργάτες των Ναζί. 

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ βαθύτατα προσβεβλημέ-

νοι όταν δημοσιεύεται, μονταρισμένη φω-

τογραφία του Έλληνα πρωθυπουργού με

στολή ναζί, στο μεγαλύτερης κυκλοφο-

ρίας περιοδικό των Σκοπίων, ιδιοκτησίας

ανώτατου κυβερνητικού στελέχους.

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΡΓΉ και ΠΊΚΡΑ και

ΝΤΡΟΠΉ, όταν η εκλεγμένη κυβέρνηση

και λοιπή πολιτική ηγεσία της χώρας,

πλην ελαχίστων τιμητικών εξαιρέσεων,

εμφανίζεται αναίσθητη, απρόθυμη και ανί-

κανη να υπερασπισθεί τα σύμβολα της Πί-

στεώς μας, της Πατρίδος, αλλά και τους

θεσμούς της Πολιτείας μας, από τον οιον-

δήποτε υβριστή, πόσο μάλλον από ένα

κρατίδιο-προτεκτοράτο, αμφιβόλου μέλ-

λοντος.

ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ στα ανώ-

τερα αξιώματα της Ελληνικής Πολιτείας,

είναι θεσμοθετημένος εκφραστής και υπε-

ρασπιστής της Τιμής και της Αξιοπρέπειας

όλων των Ελλήνων. Της Ιστορίας και των

συμβόλων μας, των αγώνων και θυσιών

των προγόνων μας, της μεταλαμπαδεύσε-

ως των προαιώνιων αξιών μας στις αυρια-

νές Ελληνικές γενιές. Και εάν δεν συναι-

σθάνεται την ιερή υποχρέωσή του να υπε-

ρασπίζεται ανυποχώρητα όλα αυτά τα ανε-

κτίμητα για τους Έλληνες, Η ΕΝΤΙΜΗ ΣΤΑ-

ΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.

Αθήνα, 1η Απριλίου 2008 (53η Επέτειος Ενάρξε-

ως Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα κατά των

Άγγλων κατακτητών)

Παπάγου 28-Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή-Τηλ. &

Fax 210-600 36 80-κιν. 6934 654321- e-mail

veterans1974@yahoo.gr

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Νίκος Αργυρόπουλος

Ο Γραμματέας  Αντώνης Δούλας

Υπερασπισθείτε την τιμή των Ελλήνων

Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης βρέθηκε

στην πιο ευαίσθητη ηλικία, 17 ετών

πρόσφυγας, αφού μετά την τουρκική

εισβολή (1974)  οι Τράχωνες της

Λευκωσίας βρέθηκαν υπό τουρκική

κατοχή.

Ετσι αμέσως μετά (1975) κατετάγη

στην Εθνική Φρουρά, όπου υπηρέτη-

σε ως έφεδρος αξιωματικός στην

32η Μοίρα Καταδρομέων. Ηταν ένα

από τα ιδρυτικά και πιο δραστήρια

μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου

Εφέδρων Καταδρομέων.

Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και

προσελήφθη ως Αστυνομικός με ει-

δικότητα στα τουρκικά θέματα, αφού

ήταν καλός γνώστης της τουρκικής

γλώσσας.

Το 1986 προσελήφθη στο Γραφείο

Τύπου και Πληροφοριών, όπου εργα-

ζόταν μέχρι την άνανδρη δολοφονία

του (20/3/94) από τις τουρκικές μυ-

στικές υπηρεσίες.

Τόλμησε να ορθώσει το ανάστημά

του απέναντί τους, ανέπτυξε έντονη

δραστηριότητα γράφοντας εκατο-

ντάδες άρθρα, αναρίθμητες συνε-

ντεύξεις και διαλέξεις για τον Κουρ-

δικό αγώνα, για την κατοχή της Κύ-

πρου, τα δικαιώματα του Ελληνι-

σμού και για τη σφαγή των Αρμε-

νίων.

Αποκορύφωμα ήταν το Συνέδριο

που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες

(12-13/3/1994), όπου ξένοι πολιτικοί

και διπλωμάτες (που συμμετείχαν)

κατέκριναν έντονα την Τουρκία για

την τρομοκρατία που ασκούσε, την

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων του Κυπριακού λαού, των

Κούρδων και την παράνομη κατοχή

του Κυπριακού εδάφους.

Η τεράστια επιτυχία του Συνεδρίου,

σήμανε και το τέλος του Θεόφιλου

Γεωργιάδη. Τα μεσάνυχτα της 20ης

Μαρτίου 1994, 5 σφαίρες έκοψαν το

νήμα ζωής του Θεόφιλου.

Φέτος τίμησαν τη μνήμη του σε επι-

μνημόσυνη δέηση (16/3/08) ο Πα-

γκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Κα-

ταδρομέων και η οικογένειά του,

ανάμεσα σε φίλους αλήσμονες κα-

τοίκους και τον επιμνημόσυνο λόγο

έβγαλε ο Νικόλας Παπαδόπουλος

(βουλευτής του ΔΗΚΟ και υιός του

τ. Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου).

Μνήμες που δεν πρέπει να πέφτουν στη λήθη...
Θεόφιλος Γεωργιάδης

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Επαναπροσέγγιση!!

Το μίσος!

Εφ’ όσον υπάρχει στον κόσμο ο 

πρόστυχος  Ελληνας

Μα τον Αλλάχ δε μου φεύγει αυτό το μί-

σος

Οσο στέκομαι και τον βλέπω 

απέναντίμου σα σκυλί

Μα τον Αλλάχ δε μου φεύγει αυτό το μίσος

Χίλια κεφάλια από Γκιαούρηδες δεν μπο-

ρούν να μου ξεπλύνουν αυτό το μίσος.

Μοναδικός σκοπός μου είναι η εκδίκηση

Οταν έρθει η σειρά μου να πάω στο πεδίο 

της μάχης

Σε μια μέρα θα σφάξω χίλιους 
Γκιαούρηδες

Μα τον Αλλάχ δε μου φεύγει αυτό 
το μίσος

Είναι μία στροφή (ακολουθούν άλλες

6 παρόμοιου περιεχομένου), από το

ποίημα που διδάσκονται οι μαθητές

στα Τουρκικά σχολεία!

Τα στοιχεία πήραμε από το βιβλίο “Ο αδελ-
φός μου ο Θεόφιλος”, Λευκωσία 1998.

Η επιστολή των «Βετεράνων Κύπρου 1974» που ακολουθεί, γράφτηκε τρείς ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑ-

ΤΟ στο Βουκουρέστι. Η απόφαση που ελήφθη εκεί σε σχέση με το Σκοπιανό ζήτημα δεν αλλοιώνει τις αλήθειες και τη

διαχρονικότητά της, γιατί τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια-εξαιτίας του εκμαυλισμού που έχουμε υποστεί-εμφανίζουμε ως

κράτος και ως λαός μιάν απαράδεκτη κι επικίνδυνη απάθεια έναντι των εθνικών προσβολών που κατ’ εξακολούθηση δε-

χόμαστε. Και αυτό εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδιαφορίας, αδυναμίας, κοπώσεως και φόβου, από τους ολοένα αποθρασυ-

νόμενους-και εξ αυτής της αιτίας-επίβουλους γείτονές μας.  

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας Ευρώπης

Τούρκων της Δυτικής Θράκης, στις 17 Απριλίου 2008, στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλες, πρόκειται να λάβει

χώρα διεθνές πάνελ με θέμα: "Τούρκοι της Δυτικής Θρά-

κης και Μακεδόνες: Οι μη αναγνωρισμένες μειονότητες

στην Ελλάδα"

Σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις, στο πάνελ, που διορ-

γανώνουν η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία-Ευρωπαϊκό

Πολιτικό Κόμα (EFA), η Ομοσπονδιακή Ένωση Λαών της

Ευρώπης (FUEN) και το "Ουράνιο Τόξο", θα προεδρεύσει ο

Hans Heinrich Hansen, πρόεδρος της FUEN. και ένα κατε-

βατό άλλων ονομάτων.

Σχόλιο: Σημειώνεται η συνεύρεση και κοινή δράση των

μουσουλμάνων της ελληνικής Θράκης με τους εκπροσώ-

πους του Ουρανίου Τόξου και με το Παρατηρητήριο του

Ελσίνκι.

Ασφαλώς, όλοι οι άνθρωποι έχουν το αναφαίρετο δικαίω-

μα να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, όπως οι ίδιοι το

αντιλαμβάνονται. Όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέ-

χουμε με ποιούς συμπαρατασσόμαστε κάθε φορά.

Για παράδειγμα ποιοι είναι οι χρηματοδότες τέτοιων οργα-

νώσεων και εκδηλώσεων και τι σκοπούς εξυπηρετούν.

Οι μηχανισμοί που έχει στήσει το τουρκικό Γενικό Επιτε-

λείο  αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες στην ίδια την Τουρ-

κία, ενώ ο εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης έχει διατάξει

την προφυλάκιση πάνω από 50 ατόμων από διάφορους χώ-

ρους και οργανώσεις.                     Σάββας Καλεντερίδης

"Τούρκοι της Δυτικής Θράκης και Μακεδόνες: 

Οι μη αναγνωρισμένες μειονότητες στην Ελλάδα"!!
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ΡΑΦΗΝΑ

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Σχολείο Βάρης την Τε-
τάρτη 9 Μαρτίου, οργανωμένη
από το Κέντρο Υγείας Βάρης και

Κλινικές του Ασκληπιείου Νοσο-
κομείου Βούλας. 
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αι-
γίδα του Δήμου Βάρης.
Ομιλητές ήταν καταξιωμένοι για-
τροί  και τα θέματα που ανέπτυ-
ξαν αφορούσαν τον προαθλητικό
έλεγχο σε παιδιά και ενήλικες. 
Θέμα που θα έπρεπε να βρίσκο-

νται στην αίθουσα όλοι οι  γονείς,
αλλά και μαθητές γιατί τους αφο-
ρούν άμεσα. Και βέβαια οι αθλητι-
κοί παράγοντες και οι αθλητές.
Μόνο που δυστυχώς η αίθουσα

ήταν άδεια. Δεν γνωρίζουμε αν
και κατά πόσο ενημερώθηκαν οι
γονείς και οι μαθητές γι’ αυτή την
τόσο σημαντική ημερίδα.
Θεματικές ενότητες: «Η σημασία
της φυσικής άσκησης στην πρό-
ληψη και την προαγωγή υγείας»
(Ε. Θηραίος γεν. ιατρός). «Πόσο
απαραίτητος είναι ο προαθλητι-

κός έλεγχος σε παιδιά και ενήλι-
κες» (Χ. Αντωνακούδης καρδιο-
λόγος), «Συμπλήρωση ατομικού
δελτίου Υγείας Μαθητών» (Σ. Πα-
παδάκου Παιδίατρος), «Αξιολό-

γηση προγράμματος συμπλήρω-
σης Ατομικού Δελτίου Υγείας»
(Μ. Δανδουλάκης γεν. ιατρός),
«Συνήθη μυοσκελετικά προβλή-
ματα κατά την άσκηση» (Α. Αλε-
ξίου ειδ. Ιατρός φυσικής ιατρικής
και αποκατάστασης), «Προαγωνι-
στική εξέταση ενηλίκων» (Χ. Δά-
ρας αθλητίατρος).

Πιστοποίηση της ελληνικής

γλώσσας για αλλοδαπούς

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του

ΥΠ.Ε.Π.Θ., σε εφαρμογή κοινής απόφασης των Υπουργών

Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανακοινώ-

νει την έναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης

της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελλη-

νικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για τους υπηκό-

ους τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς

του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα».

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου

2008, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.).

Καλούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδιαφέρονται

να αποκτήσουν «πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσ-

σας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού

πολιτισμού» να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, από Τετάρτη

16 Απριλίου μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008 στα Κ.Ε.Ε.

Στην παρούσα πρώτη εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης

γνώσης της ελληνικής γλώσσας, δικαίωμα συμμετοχής στις

εξετάσεις έχουν μόνο οι υπήκοοι ξένων χωρών οι οποίοι έχουν

αποκτήσει:

α) Από τη Γ.Γ.Ε.Ε. - Ι.Δ.ΕΚ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,  πιστοποιητικό εκ-

μάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης Γ’ ή Δ’ επιπέδου 

β) Από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., πιστο-

ποιητικό ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Β’, όπως πε-

ριγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α’

/29.10.1998).

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Ε Ανατολικής

Αττικής, Ι. Μεταξά 1 – Παιανία, Tηλ./Fax: 2106664788, E-MAIL:

mail@keen-anatol.att.sch.gr. Ώρες επικοινωνίας 09.00 – 20.00. 

Προαθλητικός έλεγχος στη Βάρη

Ευχαριστήριο

Ευχαριστώ τους συν-
δημότες Πανοραμίτες
που με τίμησαν με την
ψήφο τους και εξελέ-
γην στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Εξω-
ραϊστικού - Εκπολιστι-
κού Σωματείου “Πανό-
ραμα” Βούλας.

Νίκος Βούρος

τηλ. 210 8955.875

κιν. 6947 702814

ΝΕΟ Δ.Σ. στο Σύλλογο

“Πανόραμα” Βούλας
Μετά την Γενική συνέλευση

και τις εκλογές που πραγμα-

τοποίησε ο εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Πανοράματος την πε-

ρασμένη Κυριακή 6/4, ανέδει-

ξε νέο Δ. Σ. όπως παρακάτω:

Αντρέας Αγγελιδάκης

Γιώργος Αλεξόπουλος

Νίκος Βασιλόπουλος

Νίκος Βούρος

Γεώργιος Σιμόπουλος

Δημ. Νικηφοράκη &

Πολυτ. Σκούτα

Όσο απίστευτο και αν ακούγε-

ται είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Η μείζων μειοψηφία της Ραφή-

νας, απέρριψε την δωρεά

100.000,00 €, απ’ τον Δ. Α. Α.

«Ελευθέριος Βενιζέλος», για

την κατασκευή υπαίθριου θεά-

τρου χωρητικότητας 1000 θέσε-

ων, στο λόφο «Οχυρό» της Ρα-

φήνας, φοβούμενη ότι αν γίνει

δεκτή, θα σταματήσουν οι διεκ-

δικήσεις εναντίον του Αεροδρο-

μίου για τις όποιες περιβαλλο-

ντικές επιβαρύνσεις επιφέρει

στην πόλη.

Όμως παρά τις διαβεβαιώσεις

του δημάρχου, ότι η αποδοχή

της δωρεάς, η οποία προήλθε

μετά από δική του επιστολή, ως

ένα μικρό αντισταθμιστικό όφε-

λος, (να σημειωθεί ότι η Ραφήνα

ουδέποτε έχει πάρει ούτε ένα

ευρώ ως ανταποδοτικό όφελος,

εν αντιθέσει με τους γειτονι-

κούς της Δήμους), για την επι-

βάρυνση που υφίσταται απ’ την

λειτουργία του Αεροδρομίου,

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα

σταματήσει να διεκδικεί τα νόμι-

μα, όπως άλλωστε και όλοι οι

όμοροι στο αεροδρόμιο δήμοι, η

αντιπολίτευση δεν πείστηκε.   

Τελικά η αποδοχή της δωρεάς

των 100.000,00 € απ’ τον Δ.Α.Α.

ψηφίστηκε  κατά πλειοψηφία. 

Για την πολυσυζητημένη υπόθε-

ση «Λεμονή», που αφορά εξα-

γορά καταπατημένης κοινόχρη-

στης έκτασης, ο δήμαρχος δεν

δέχτηκε καμιά επί πλέον συζή-

τηση καθώς το θέμα βρίσκεται

υπό δικαστική διερεύνηση. 

Αγγελική Ραγκούση

“Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες”

Η μειοψηφία είπε ΟΧΙ σε δωρεά 100.000€!

Χαρακτηριστική περί-

πτωση διασπάθισης του

Δημοσίου και κοινοτι-

κού χρήματος, η πλα-

τεία Ηρώων Πολυτε-

χνείου στη Βούλα

3.500.000 ευρώ είναι

και για έναν ανίδεο, πά-

ρα - πάρα πολλά για

την ανάπλαση μιας

πλατείας-πάρκου, που  είχε κατασκευαστεί στα

μέσα της διετίας του 1970 πάλι με δημόσια χρή-

ματα.

Η φτωχή Ελλάδα λοιπόν, με τα ελλείμματα και

τις αδυναμίες κάλυψης του ασφαλιστικού συ-

στήματος, του υγειονομικού συστήματος, των

συντάξεων, των, των, των, έχει χρήματα για να

“ξηλώνει και να ξαναράβει”, προς όφελος κάποι-

ων επιτήδειων επιτηδευματιών  και μη.

Αυτή η πλατεία λοιπόν, μετά τον επιτηδίως ψευ-

δεπίγραφο πρόσφατο “έλεγχο”, επί του έργου,

όπως κατήγγειλε ραδιοφωνικώς - στον ρ/σ “Αθή-

να 9,84” - η δημοτική σύμβουλος Νανά Καρα-

γιάν, αποτέλεσε αιτία 20λεπτου περίπου debate

- λεκτικού διαξιφισμού - της εν λόγω συμβούλου

με το Δήμαρχο Βούλας Γ. Μάντεση.

Πολλά τα επιχειρήματα της Δ.Συμβούλου, κύριο

επιχείρημα του Δημάρχου ότι “όλα γίνονται νό-
μιμα” και το κυριότερο, ότι ο Δήμος δεν βάζει

χρήματα. Το “μάρμαρο”, δηλαδή το τσιμέντο, το

πληρώνει “η Περιφέρεια” και η Ε.Ε., δηλαδή

εμείς και οι ...”κουτόφραγγοι”, που κάποια στιγ-

μή θα μας ζητήσουν να πληρώσουμε κι εμείς για

τους πρώην σοβιετικούς και νυν “φιλιππινέζους”

των ΗΠΑ.

Κραυγαλέο ακούστηκε

το αντεπιχείρημα της

Καραγιάν ότι η ανάπλα-

ση 120 στρεμμάτων του

“Πεδίου Αρεως” στην

Αθήνα με δύο θέατρα,

ποδηλατόδρομους, με,

με κοστίζει μόνο

9.120.000€. Αυτό το πο-

σό, όντως είναι ελάχι-

στο απέναντι στα 3,5 εκατομ. μιας πλατείας-

πάρκου 10-15 στρεμμάτων.

Τι κάνουν οι μηχανικοί σύμβουλοι;

Διατυπώνουμε ένα εύλογο ερώτημα και πρότα-

ση συνάμα: Ο Αγγελος Αποστολάτος, αρχηγός

της μείζωνος αντιπολίτευσης που έχει καταγγεί-

λει το θέμα και προεκλογικά, έχει κατασκευαστι-

κή εταιρία. Γιατί δεν βάζει ένα μηχανικό του να

κάνει μια πρόχειρη, χοντρική επιμέτρηση της

κατασκευής και του κόστους; Γιατί δεν κάνει το

ίδιο ο αρχηγός της δεύτερης μειοψηφικής παρά-

ταξης Πέτρος Θανόπουλος, επίσης μηχανικός

και με σύμβουλο οικονομολόγο, το Γιάννη Σκου-

μπούρη;  Αλλά και ο τρίτος συνδυασμός της μει-

οψηφίας διαθέτει μηχανικό, την επικεφαλής του

“Οράματος” Ηλέκτρα Τσιριγώτη.

Μεμονωμένα ή από κοινού ας επιμετρήσουν και

ας κοστολογίσουν το έργο με προσέγγιση ±100

χιλ.€, να δούμε τί γίνεται.

Αληθεύουν οι καταγγελίες ή όχι. Εμείς πιστεύ-

ουμε ότι αληθεύουν, αλλά χρειάζεται τεκμηρίω-

ση.

Κ. Βενετσάνος

Debate Νανάς Καραγιάν - Γιώργου Μάντεση

για μια “χρυσή” πλατεία

Debate ΒΟΥΛΑ

Είχαμε δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλ-

λο μας (αρ.φ.526) τους διαξιφισμούς που

αντάλλαξαν σε δημοτική συνεδρίαση Κο-

ρωπίου, ο αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας με τον

επικεφαλής της μειοψηφίας Δ. Κιούση.

Η αιτία η αναστολή έκδοσης οικοδομικών

εργασιών, προκειμένου να διασφαλίσει

τους κοινόχρηστους χώρους στον Γενικό

Πολεοδομικό Σχεδιασμό, σε όλες τις πολε-

οδομούμενες περιοχές του Δήμου.

Ο Δ. Κιούσης, είχε μειοψηφίσει, και δεν ευθυγραμμί-

ζεται με την απόφαση του Δ.Σ. με το αιτιολογικό ότι

δεν έχει προωθηθεί για  έκδοση Υπουργικής Απόφα-

σης ή απόφαση Νομάρχη. Και ως εκ τούτου δεν την

εφαρμόζει.

Ο Αντιδήμαρχος Κόλλιας όμως, είπε «mea culpa”,

στην επιστολή που είχαμε δημοσιεύσει. Δηλαδή, πα-

ραδέχθηκε ότι ήταν αβλεψία, ή ίσως δεν το γνώριζε.

Αυτό όμως απαλλάσσει τον Δ. Κιούση; Ή μήπως ως

μηχανικός – και δηλώνων αγάπη προς την πόλη -

έπρεπε να έχει ενημερώσει τον Αντιδήμαρχο για τη

διαδικασία αυτή;

Ο Δ. Κιούσης μας έχει στείλει επιστολή Απάντηση

στην επιστολή Κόλλια, όπου καταγράφει το ιστορικό

και τονίζει ότι  «οι αναστολές έκδοσης οι-

κοδομικών αδειών εκδίδονται αναλόγως

του χρονικού διαστήματος, κατόπιν απο-

φάσεως Νομάρχη ή Αποφάσεως Υπουρ-

γού και τότε μόνο είναι εφαρμοστέες.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες μάλιστα,

εγκρίνονται μόνον όταν έχουν ολοκληρω-

θεί τα δύο πρώτα στάδια των πολεοδομι-

κών μελετών, δηλαδή όταν έχουν ωριμά-

σει και οριστικοποιηθεί τα περιγράμματα του σχεδια-

σμού (Ο.Τ.,Κ.Χ. κλπ.).

Πώς λοιπόν ο κ. Κόλλιας κατά παράβαση της ισχύ-

ουσας, νομοθεσίας και του συντάγματος, προβαίνει

σε παράνομες ενέργειες δέσμευσης των ιδιοκτησιών

για μεγάλα χρονιά διαστήματα; 

…Ο κ. Κόλλιας οφείλει πρώτα να διασφαλίσει σ’ αυ-

τόν τον σχεδιασμό τις υποδομές της πόλης, κεντρι-

κές αρτηρίες, περιφερειακούς, αποχέτευση κλπ.».

Σ.Σ. Αποψή μας όμως είναι, ότι όταν προσπαθούμε

να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της πόλης, δεν

κολλάμε στην τυπική διαδικασία. Γιατί αν χτίσει ο κα-

θένας όπως θέλει, άντε μετά να δημιουργήσεις κε-

ντρικές αρτηρίες, περιγράμματα σχεδιασμών κλπ.

Ο Δ. Κιούσης απαντά στις κατηγορίες Σ. Κόλλια
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Μια λαμπρή εκδήλωση της Παναθη-

ναϊκής Οργάνωσης Γυναικών Πα-

ραρτήματος Γλυφάδας – Βούλας,

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2

Απριλίου στο Golf της Γλυφάδας.

Λαμπρή γιατί είχε καθολική συμμε-

τοχή με μια κατάμεστη αίθουσα και

γιατί είχε ένα σπουδαίο σκοπό.  Τη

στήριξη του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλα-

σματικές Παθήσεις (Νοσοκομείο

Παίδων Αγία Σοφία) “ΠΙΣΤΗ”.

Η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Ορ-

γάνωσης Γυναικών Γλυφάδας –

Βούλας, Μαίρη Δαμηλάκου, στη

σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε

στους σκοπούς της Παναθηναϊκής

και τη σημασία της συγκεκριμένης

εκδήλωσης: “Με την παρουσία σας

απόψε, μας δίνετε ένα μήνυμα ελ-

πιδοφόρο για την ολοκλήρωση του

μεγάλου σκοπού τον οποίο ξεκινά-

με, αφού στηριζόμεθα στην δική

σας συμπαράσταση, στη δική σας

αγάπη”.

Επίσης η Α’ αντιπρόεδρος Φίλια

Θεοδωροπούλου και σύζυγος του

Δημάρχου Γλυφάδας, αναφέρθηκε

στους σκοπούς και στη δράση του

Συλλόγου “Πίστη”. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Δή-

μαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδω-

ρόπουλος ο οποίος συνεχάρη την

Πρόεδρο Μαίρη Δαμηλάκου για την

πλούσια δράση της Παναθηναϊκής. 

Το παρόν έδωσε η πρόεδρος της Κί-

νησης Πολιτών “Ανοιχτοί Ορίζοντες

Γλυφάδας” και δημοτική σύμβου-

λος  Αθηνά Λυγνού, (η οποία έδει-

ξε έμπρακτα την αγάπη της στο συ-

νάνθρωπο αφού πρόσφερε ένα ση-

μαντικό χρηματικό ποσό για τους

σκοπούς της εκδήλωσης και ένα

ταξίδι που μπήκε σε λαχνό), πολλοί

δημοτικοί σύμβουλοι της Γλυφάδας

και ο Δ. Δαβάκης από το Δ.Σ. Βού-

λας, ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Δ.

Φωτεινόπουλος. Επίσης τίμησαν

την εκδήλωση η πρόεδρος της Πα-

νελλαδικής Οργανώσεως Γυναικών

“Παναθηναϊκή” Αγγέλα Φραντζε-

σκάκη, η πρόεδρος της Κοινωνικής

Προσφοράς και Αλλυλεγγύης Ραλ-

λού Τσενέ, το Διοικητικό συμβούλιο

και η πρόεδρος Ειρήνη Μουσταφέ-

λου της Διενθούς Ενωσης Γυναι-

κών Λακωνίας, η πρόεδρος του

Συλλόγου ΠΙΚΠΑ Φωτεινή Ψυλλά-

κη, πολλοί σύλλογοι και φορείς της

περιοχής.

Μηνύματα απέστειλαν η Υπουργός

Απασχόλησης Φάνη Πάλλη Πετρα-

λιά, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-

πος της Ν.Δ. Πάνος Παναγιωτό-

πουλος, και ο Βουλευτής Κυριάκος

Μητσοτάκης.

Έλειπαν οι πολιτικοί αλλά την αί-

θουσα γέμισε η καρδιά του κόσμου

που ανταποκρίθηκε ζεστά. 

Ακολούθησε επίδειξη μόδας και χο-

ρός.

Μια λαμπρή εκδήλωση της Παναθηναϊκής Γλυφάδας-Βούλας

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Ι. Θεοδωρόπουλος με την πρόεδρο της Πανελλαδικής
Οργάνωσης Παναθηναϊκή, Αγγέλα Φρατζεσκάκη και  την πρόεδρο του Παραρ-
τήματος Μαίρη Δαμηλάκου.

Η πρόεδρος του Παραρτήματος Μαί-
ρη Δαμηλάκου απευθύνει χαιρετισμό.

Η δημοτική σύμβουλος Γλυφάδας Αθηνά Λυγνού, εν μέσω συνεργατών της.

Καλλιτεχνικοί μαθητικοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις

12 Μαρτίου με πρωτοβουλία της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής στο Πειραματικό Μουσικό Γυ-

μνάσιο-Λύκειο Παλλήνης.

Υπεύθυνοι διοργάνωσης ήταν η Δρ. Ανθή Γεωργιάδη και

Νίκος Γκόβας, υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων και καλλι-

τεχνικών αγώνων ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπα/σης Ανατ. Ατικής

Απ. Παπακωνσταντίνου.

Στους αγώνες συμμετείχαν σχολεία της περιοχής αρμο-

διότητας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατ. Αττικής, Β’ Αθήνας και Δ’ Αθήνας.

Επρώτευσαν τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής θα έλε-

γα αφού πήραν:

Γυμνάσια

Α’ Βραβείο: 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Β’ Βραβείο: Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης
Γ’ Βραβείο: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

Ειδική διάκριση είχε το διαπολιτιστικό Γυμνάσιο Αχαρ-

νών.

Λύκεια

Α’ Βραβείο: 1ο & 2 ΓΕΛ Παπάγου (Β’ Αθήνας)

Β’ Βραβείο: ΓΕΛ Αυλώνα (Ανατ. Αττικής)

Γ’ Βραβείο: 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης (Δ’ Αθήνας)

Ειδική διάκριση: 1ο ΓΕΛ Γλυφάδας (Δ’ Αθήνας)

Κριτική Επιτροπή ήταν οι: Ηλίας Δήμας, Βασιλική Τυροβο-

λά, Ελευθέριος Δρανδάκης, Ιωάννης Ζήκος και Αννα

Κρημιζίνη.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε εκδή-

λωση 17 Απριλίου ώρα 7:30 στο Πειραματικό Μουσικό

Σχολείο Παλλήνης. Χορευτικό στιγμιότυπο από το 1ο και 2ο Λύκειο Παπάγου

Το 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα έλαβε το πρώτο βραβείο

14οι Καλλιτεχνικοί μαθητικοί αγώνες
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Ο Δήμος Κρωπίας, υπό την

αιγίδα του κρατικού οργανι-

σμού για τον Εθελοντισμό

«ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», διοργα-

νώνει εκδηλώσεις ενημέρω-

σης, περιβαλλοντικής δρά-

σης και ευαισθητοποίησης

προκειμένου να αναδειχθούν

τα ζητήματα της προστασίας

του περιβάλλοντος, οι  εθε-

λοντικές οργανώσεις και το

έργο τους.  Ειδικότερα οι εκ-

δηλώσεις περιλαμβάνουν: 

• Θεματική ενημερωτική διη-

μερίδα (Τετάρτη 16 & Παρα-

σκευή 18 Απριλίου, Αίθουσα

Επιμορφωτικού Συλλόγου

Κορωπίου, Πινδάρου 4,

19.00) η οποία βασίζεται στη

υλοποίηση του προγράμμα-

τος  περιβαλλοντικής ενημέ-

ρωσης της Ομάδας εργασίας

για το Περιβάλλον του «ΕΡ-

ΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ» με τίτλο

«Ελλάδα, το Σπίτι μας» που

παρουσιάστηκε στο Σύνταγ-

μα (24 έως 27 Ιανουαρίου

2008) υπό την αιγίδα του Δή-

μου Αθηναίων. 

Έχουν προγραμματιστεί θε-

ματικές ομιλίες που αφο-

ρούν,  τα Δάση και ιδιαίτερα

την προστασία του Υμηττού,

τον κύκλο του νερού με ιδιαί-

τερη αναφορά στην έρευνα

που διεξάγεται σε μέρος του

υπόγειου υδροφόρου ορίζο-

ντα, στην διαχείριση των

απορριμμάτων-αποβλήτων,

με ιδιαίτερη αναφορά στις

νεότερες εξελίξεις που αφο-

ρούν την αποκατάσταση των

ανεξέλεγκτων χωματερών

και των ΧΥΤΑ, την αποχέτευ-

ση, το βιολογικό καθαρισμό,

την εξοικονόμηση της ενέρ-

γειας και το βιοκλιματισμό. 

• Ενημέρωση σχετικά με τις

θεματικές της διημερίδας

στα Δημόσια σχολεία της

Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Κορω-

πίου (Πέμπτη 17 & Παρα-

σκευή 18 Απριλίου).

• Ενημέρωση και επίδειξη

συστημάτων ανακύκλωσης

που εφαρμόζονται στο Δήμο

Κορωπίου καθώς και κάδων

οικιακής και γεωργικής κο-

μποστοποίησης (Πέμπτη 17

Απριλίου, Πλ. Ελευθερίας –

Β. Κων/ου 47, 18.00). 

Κορωπί το σπίτι μας, Υμηττός η ταυτότητά μας

Την περασμένη Κυριακή (6 Απριλίου)  στα

πλαίσια του εορτασμού της Ολυμπιακής

ημέρας εκτυλίχθηκαν εκδηλώσεις με πρω-

τοβουλία του Δημάρχου Μαραθώνα Σπύ-

ρου Ζάγαρη.

«Το 1967 με πρωτοβουλία της Ελληνικής

Ολυμπιακής επιτροπής, αποφασίστηκε να

χαρακτηρισθεί η 6η Απριλίου ως Παγκό-

σμια γιορτή της Ολυμπιακής ημέρας.

Είναι μια ευκαιρία ευαισθητοποίησης, της

κοινωνίας για τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του μεταξύ

άλλων είπε: Επιλέξαμε αυτή την ημέρα να
τιμήσουμε τους επίτιμους πλέον δημότες
μας άξιους μαραθωνοδρόμους αθλητές και
ανθρώπους που προσέφεραν στον Δήμο
μας. Είναι οι άνθρωποι που με την προ-
σφορά τους στον αθλητισμό και με την ιδι-
αίτερα τιμητική για τον τόπο μας πρωτο-
βουλία τους να δωρίσουν στο Μουσείο

Μαραθωνίου δρόμου  τα πολύτιμα προσω-
πικά ή οικογενειακά τους κειμήλια, μας
αξίωσαν να πραγματοποιήσουμε ένα όνει-
ρο. Το πρώτο σπίτι των μαραθωνοδρόμων,
στη γενέτειρα του Μαραθωνίου δρόμου.
Ομιλητές στην εκδήλωση η επίτιμος Σχολι-

κή Σύμβουλος Ελένη Τεγοπούλου και ο

ομότιμος καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών

Θωμάς Γιαννάκης. 

Οι επίτιμοι δημότες με αλφαβητική σειρά:

1) Ανδριόπουλος Σπύρος με δεκάδες διακρί-

σεις σε ελληνικά και διεθνή πρωταθλήματα.

2) Λαμπράκης Θεόδωρος, γιος του μεγάλου

βαλκανιονίκη και ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη.

3) Λούης Σπύρος, εγγονός του θρυλικού

πρώτου Ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου. 

4) Νικολακοπούλου Παναγιώτα (με διακρί-

σεις σε πολλούς μαραθωνίους)

5) Πoλιάς Νίκος (πρωταθλητής μαραθωνίου)

6) Πολύζου Μαρία (η κάτοχος πανελληνίου

ρεκόρ)

7) Ραγάζος Θανάσης: ο μεγάλος μας μα-

ραθωνοδρόμος τιμάται στο πρόσωπο του

γιου του Γιάννη.

8) Σκούλης Παναγιώτης (υπερμαραθωνοδρό-

μος με 60 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό)

9) Σωτηρόπουλος Χρήστος, (Μεσογειονίκης-

Βαλκανιονίκης)

10) Χριστοδούλου Γεωργία, (η πρώτη Ελλη-

νίδα μαραθωνοδρόμος 1974).

Στην ομιλία του ο ομότιμος καθηγητής του

Παν/μίου Αθηνών Θωμάς Γιαννάκης ανα-

φέρθηκε στην ιστορία των σύγχρονων

Ολυμπιακών Αγώνων και στην συμβολή

του Μαραθώνα στην εξέλιξη του παγκόσμι-

ου πολιτισμού και καταχειροκροτήθηκε

από τους παρευρισκόμενους παλιούς μα-

θητές του, αφού στην αρχή της εκπαιδευ-

τικής του καριέρας υπήρξε καθηγητής σω-

ματικής αγωγής στον Μαραθώνα.

Ιδιαίτερα συγκινητικές οι στιγμές της επί-

δοσης του  τίτλου του επίτιμου δημότη Μα-

ραθώνος στους μαραθωνοδρόμους που

προσέφεραν τα αθλητικά τους τρόπαια στο

Κέντρο Προβολής Μαραθωνίου δρόμου.

Γάμος   

Βάφτιση

πάρτυ

…και ότι άλλο 
κάνετε  

και  θέλετε 
να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 

Τσιάνη Μ. 6947.800190

Το Καβούρι δεντροφυτεύθηκε με μεγάλα δενδρύλια, που γρήγορα θα αναπτυ-
χθούν και θα δούμε ένα πυκνό πευκοδάσος μπροστά μας, αν βέβαια ποτιστούν
και τα σεβαστούν οι επισκέπτες. Η δεντροφύτευση έγινε με πρωτοβουλία του
Δήμου Βουλιαγμένης και τη συμμετοχή των σχολείων της πόλης.

Δεντροφύτευση στο Καβούρι

6η Απριλίου - Παγκόσμια γιορτή Ολυμπιακής ημέρας στο Μαραθώνα



Τραπεζικές Συναλλαγές

Δικαιολογητικά 

Χρήσιμες Συμβουλές
Πριν από μερικά χρόνια όταν κάποιος ήθελε να ανοίξει ένα λο-

γαριασμό σε μια τράπεζα αρκούσε μόνο η αστυνομική του ταυ-

τότητα, στην περίπτωση που δεν ήθελε να βάλει και συνδικαιού-

χο στο λογαριασμό του, τότε γι’ αυτόν αρκούσε μόνο το ονομα-

τεπώνυμο. Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και

σε κάθε τραπεζική συναλλαγή είναι απαραίτητος ο ΑΦΜ καθώς

και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το εκκαθα-

ριστικό της εφορίας. 

Σύμφωνα με το Ν. 342/2005 είναι υποχρεωτικό να δίνουμε στις

τράπεζες τα στοιχεία που μας ζητούν ανάλογα με τη συναλλαγή

που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Ο ίδιος νόμος ισχύει και

στην Ευρώπη και έχει στόχο την πρόληψη χρησιμοποίησης του

τραπεζικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από

εγκληματικές δραστηριότητες. Η προστασία των συμφερόντων

κάθε συναλλασσόμενου είναι στόχος για όλες τις τράπεζες και

κατά συνέπεια ζητούν τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης της

ταυτότητας του πελάτη, όπως επίσης και τα δικαιολογητικά συ-

ναλλαγών, τα οποία τηρούν σε αρχεία. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών των τραπεζών φοβάται ότι

τα στοιχεία τα οποία δίνει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα γί-

νουν αντικείμενο μελέτης από εταιρίες marketing με σκοπό την

πώληση νέων προϊόντων τραπεζικών και όχι μόνο. Δεν είναι

ακριβώς έτσι. 

Τα στοιχεία που δίνουμε στις τράπεζες σύμφωνα με τον Ν.

2472/1997, φυλάσσονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα

που επιβάλλεται και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό.

Τυχόν παράβαση του παραπάνω νόμου από τις Τράπεζες επιφέ-

ρει πολύ βαριά πρόστιμα. 

Τα έγγραφα που ζητούν οι τράπεζες για άνοιγμα ενός απλού λο-

γαριασμού ταμιευτηρίου είναι: Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

ή Διαβατήριο, εκκαθαριστικό της εφορίας για πιστοποίηση του

ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας και μια απόδειξη μισθοδοσίας για

την καταγραφή του επαγγέλματος. Στην περίπτωση ελεύθερου

επαγγελματία ζητούν έναρξη επιτηδεύματος. Όλα τα παραπάνω

έγγραφα οι πελάτες πρέπει να τα προσκομίζουν πρωτότυπα και

οι τράπεζες να κρατούν αντίγραφα. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να

παίρνει αντίγραφο για όλα τα παραστατικά που υπογράφει. Στην

περίπτωση δε, που ενεργεί κάποιος συναλλαγή για λογαριασμό

τρίτου εκτός από την απόδειξη των στοιχείων της δικής του ταυ-

τότητας οφείλει να αποδείξει εκτός από την απόδειξη των στοι-

χείων της δικής του ταυτότητας οφείλει να αποδείξει και τα

στοιχεία του προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί. 

Από την παραπάνω διαδικασία οι καταναλωτές έχουν πολλαπλά

κέρδη. Μερικά από αυτά είναι η προστασία και η εξυγίανση των

οικονομικών συναλλαγών, η μείωση των δανείων που δεν εξυ-

πηρετούνται σωστά και κατ’ επέκταση η μείωση του κόστους δα-

νεισμού, ο περιορισμός της απάτης μέσω των τραπεζικών συ-

ναλλαγών, π.χ. το ξέπλυμα χρήματος και τέλος η εμπιστοσύνη

στην αγορά η οποία αυξάνεται μέρα με τη μέρα και αυτό δεί-

χνουν οι σχετικές έρευνες. 

Γιώργος Ναυπλιώτης
Διευθυντής EFG EUROBANK ERGASIAS AE Κατάστημα Βάρης

12 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2008

ΔΙ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ- Αρ. Μελ. 03/2008

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 304.640,00€ (συμπ.ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-

θεση του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2008-04-08,

με προϋπολογισμό 304.640,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: -Κατη-

γορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 209.622,53€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ28%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πλη-

ρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα Πέμπτη κατά τις ώρες

8:00 – 13:00), μέχρι και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφω-

νο: 210.6604645, Fax επικοινωνίας: 210.6604464, αρμόδιοι υπάλλη-

λοι για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα, Δρανδάκη Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Μαΐου 2008 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστη-

μα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις

του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τε-

λευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και

ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-

κής επιστολής ύψους 4.822,00€ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέ-

κα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

Δήμου Γέρακα για το έτος 2008. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχια-

κή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ Κορωπί 7/4/2008

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΚΩΝΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)

Πληροφορίες: Κα Χατζηγιάννη Ιωάννα, Τηλ.: 210-6625682

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κορωπίου προκηρύσσει, δημό-

σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προ-

σφορές για την εργασία «Μίσθωση αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ) για

την μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η. για το έτος 2008» η οποία

θα εκτελείται τμηματικά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης

44.886.20€ με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με μελέτη της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Κορωπίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/4/2008 ημέρα Δευτέρα με

ώρα παραλαβής των προσφορών 14:00 και ώρα λήξης 14:30 το

μεσημέρι σε γραφείο (αίθουσα συνεδριάσεων ημιυπόγειο) του

Δήμου Κορωπίου, οδός Αττικής 12, Κορωπί. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια μέ-

ρα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νο-

μικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικεί-

μενο του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα

και να συνοδεύονται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο

άρθρο 4 της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.

28/80.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5%

επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ και πρέπει να απευθύνεται στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου

Κορωπίου και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-

τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ανάλογης εγ-

γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

15 του Π.Δ. 28/80.

Πληροφορίες και λεπτομερής διακήρυξη δίδονται στα γραφεία

του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-

6625682 κα. Χατζηγιάννη Ιωάννα).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κορωπί 7-4-2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 349/7-4-08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διενεργείται διαγωνισμός για την μίσθωση αίθουσας στο Δήμο Κο-

ρωπίου.

Το προαναφερόμενο οίκημα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 200τ.μ. και

να μην είναι μικρότερο των 160τ.μ., να διαθέτει ηλεκτρική και

υδραυλική εγκατάσταση, μικρή κουζίνα και W.C. το δε μέγιστο όριο

της προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 1.500,00€ μηνιαίως.

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών

από της δημοσιεύσεως της παρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις εν-

διαφέροντος. Κατόπιν τούτου και μετά από επιτόπια έρευνα η αρ-

μόδια επιτροπή θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερο-

μένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυ-

ξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών,

οπότε λήγει η προθεσμία λήψεως των προσφορών. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-6625682.

Ο πρόεδρος

Του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορωπίου

Χρήστος Αναγνώστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 8-4-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βούλας Αττικής:

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές

ή ανάθεση της λειτουργίας του κυλικείου που στεγάζεται στο χώρο

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και εξυπηρετεί και τους μαθη-

τές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας για το χρονικό διάστημα

από 9-7-2008 μέχρι 8-7-2012.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3,00€ ανά

μαθητή ετησίως (20) εργάσιμες ημέρες).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιώτες και δημοτικά ή κοινοτικά νο-

μικά πρόσωπα και πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας, που έχουν τις προϋποθέσεις

της κοινής υπουργικής απόφασης Δ4/11927/1994 (ΦΕΚ 242/Β/9-2-

2004). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-

γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο κατά-

θεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 300,00€

υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή

διαγωνισμού στις 19-5-2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στο

Γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 16-5-2008 και

ώρα 11:00π.μ. στη Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βού-

λας. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως ανωτέρω αναφε-

ρομένη ημέρα και ώρα δεν γίνονται δεκτές.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- έγγραφη αίτηση προς τη Σχολική Επιτροπή με πλήρη στοιχεία για

συμμετοχή στο διαγωνισμό

- έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό σε ευρώ

εντός ξεχωριστού κλειστού αδιαφανούς φακέλου

- πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

- Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

- Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

- Ποσό εγγύησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 300,00€ υπέρ της

Σχολικής Επιτροπής ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή ποσού 300,00€.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλ-

λευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. 

- Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο. 

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων

απαιτούνται όλα τα παραπάνω εκτός του πιστοποιητικού της Εισαγ-

γελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπά-

σματος του ποινικού μητρώου. 

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το δια-

γωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδή-

ποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Λεπτομερή διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι

από το 1ο Δημοτικό Σχολείο (Αγ. Ιωάννου και Παγκάλου) κατά τις

εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 μέχρι 11π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 7-4-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Αριθμ.Πρωτ. 23

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διενεργείται διαγωνισμός για την μίσθωση οικήματος, που θα χρη-

σιμοποιηθεί για την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κρωπίας.

Το προσφερόμενο οίκημα δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 270τ.μ.

και να μην απέχει περισσότερο από 200 μέτρα από το Κέντρο της

πόλεως. 

Όσοι θέλουν να διαγωνισθούν οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών

από της δημοσιεύσεως της παρούσης να υποβάλλουν προσφορές

ενδιαφέροντος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Α.Π.Η. Κατόπιν η

αρμόδια Επιτροπή θα διεξάγει επιτόπιο έρευνα θα κρίνει περί της

καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυ-

τά πληρούν τους όρους διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικώς εκ-

θέσεως εντός δέκα (10) ημερών. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6625682

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Πρωτ. 15/8-4-2008                                    

3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφο-

ρές  για την εκμίσθωση κυλικείου της σχολικής μονάδας  2ου Γυ-

μνασίου Δήμου Κρωπίας, για το  χρονικό διάστημα από 1/7/2008

έως 30/6/2012.

Η 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, έχοντας υπόψη την

ισχύουσα νομοθεσία για τις μισθώσεις των κυλικείων των σχολείων

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για

τη μίσθωση του κυλικείου της σχολικής μονάδας 2ου Γυμνασίου Δή-

μου Κρωπίας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:

1) O διαγωνισμός θα γίνει την 13η Μαϊου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα

11.00΄ π.μ., στο γραφείο του  Δ/ντή του σχολείου, ενώπιον της αρ-

μόδιας επιτροπής.  

2) Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης προσφορών κατά μαθητή ορίζεται το

ποσό των τριών (3)€.

3) Δε  γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισμό:

α) Οσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδή-

ποτε  εργασιακή σχέση.

β)  Συνταξιούχοι.

γ) Οσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου. 

4) Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) ΄Εγγραφη αίτηση συμμετοχής.

β) Προσφορά τοποθετημένη σε σφραγισμένο φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος.

ε) Ποσό εγγύησης τριακοσίων (300) €.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκ-

μετάλλευσης. άλλου κυλικείου.

ζ) Ποινικό μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται

στο Γραφείο του Σχολείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.

210 6624662 ή στο Δήμο (υπεύθυνη κ. Σωφρόνη Καλομοίρα  τηλ.

210 662 5351).

Κορωπί 8 Απριλίου 2008

Ο Πρόεδρος της 3ης Εν. Σχ. Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξης Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφο-

ρές  για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου 12/θέσιου Δημοτικού

Σχολείου Κορωπίου, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2008 έως

30/6/2012.

Η 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, έχοντας υπόψη την

ισχύουσα νομοθεσία για τις μισθώσεις των κυλικείων των σχολείων,

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για

τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου

Κορωπίου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, ενώπιον της

αρμόδιας επιτροπής.

2. Ως ελάχιστο όριο εκκίνησης προσφορών κατά μαθητή ορίζεται το

ποσό των τριών € και πενήντα λεπτών (3,50).

3. Δεν γίνονται δεκτοί στον πλειοδοτικό διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήπο-

τε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Έγγραφη αίτηση συμμετοχής

β) Προσφορά τοποθετημένη σε σφραγισμένο φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος.

ε) Ποσό εγγύησης τριακοσίων (300) ευρώ. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκ-

μετάλλευσης άλλου κυλικείου.

ζ) Ποινικό μητρώο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται

στον Δ/ντή του Σχολείου κ. Αναστασίου Παναγιώτη τηλ. 210-

6622590 ή στο Δήμο κ. Τσιλίκη Περσεφόνη τηλ. 210-6623628, κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κορωπί 10 Απριλίου 2008

Ο Πρόεδρος της 2ης Εν. Σχ. Επιτροπής

Κων/νος Παπαμιχάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 7 Απριλίου 2008 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 5860

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διενεργείται διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για αποθήκη

υλικών του πολιτιστικού κέντρου στον Οικ. Κίτσι Κορωπίου.

Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι έτοιμο σε όλα, η έκτασή

του σε τετραγωνικά να είναι μέχρι 100τ.μ., να είναι περιφραγμένο,

να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πολιτιστικό κέντρο για

την εύκολη μεταφορά των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιεί και

θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση, το δε μέγιστο όριο

της προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 500,00€ μηνιαίως.

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών

από της δημοσιεύσεως της παρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις εν-

διαφέροντος. Κατόπιν τούτου και μετά από επιτόπια έρευνα, η αρ-

μόδια επιτροπή θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερο-

μένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυ-

ξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών,

οπότε λήγει η προθεσμία λήψεως των προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα, 8.4.08

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8392

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

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Δημ. Τάγαρης Τηλ.: 210-8953851, Fax: 210-9657131

E-mail: dtagaris@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας

Προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για

την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου 12 μ2 που βρίσκεται εντός κοι-

νόχρηστου χώρου επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή

αριθ. 18 στη Βούλα, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΑΝΑΨΥΚΤΗ-

ΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ. 

Το ετήσιο μίσθωμα εκκίνησης ορίστηκε στο ποσό των 14.400,00€.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Κ. Καραμανλή

18) στις 22 του μήνα Απριλίου του έτους 2008, ημερα Τρίτη και ώρα

10:30.

Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

Α) Να είναι δημότης ή κάτοικος Βούλας.

Β) Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία και να

παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή ύψους

δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορισθέντος ποσού εκκίνησης της δη-

μοπρασίας για τη συμμετοχή σε αυτή βάσει του άρθρου 8 της δια-

κήρυξης.

Γ) Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία  θα δηλώνει, ότι θα

προσέλθει στη σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε δέκα

(10) ημέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Πε-

ριφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Αττικής και ότι θα προσκομίσει

εγγυητική επιστολή Τράπεζας 10% επί του κατακυρωθέντος ετήσι-

ου μισθώματος διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμ-

μετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Υποχρεωτικά με

την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προκαταβάλλει δύο (2)

μηνιαία μισθώματα αναπροσαρμοζόμενα 5% ετησίως, πλέον του

επίσημου ετήσιου πληθωρισμού. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία και τους όρους διακή-

ρυξης αυτής, μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημοτικό Κατάστημα

(Λ. Κ. Καραμανλή 18) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 44/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ. Απόφασης: 31/03/2008

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73 Τηλ. 8957734, 89538514-4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Βούλας, με Αριθμό 6/2008 από 31/03/2008.

Α.Α. Συνεδρίαση 6η Δήμαρχος Μάντεσης Γεώργιος

Ημερομηνία 31/3/2008 Πρόεδρος Κάσδαγλης Ανδρέας

Ημέρα Δευτέρα ώρα  20.00 Πρακτικ/φος Σκέντου Μαίρη

Τόπος Δημαρχείο Βούλας Πρόσκληση 7244/192/26.3.2008

Διεξαγωγή Δημόσια Ανοιχτή Επίδοση 193/27.3.2008

Αποφάσεις 36 έως 46/2008

Παρόντες: Μάντεσης Γεώργιος Δήμαρχος, Ανδρέας Κάσδαγλης Πρό-

εδρος,  Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Αντιδήμαρχος, Κιούκης Δημή-

τριος Αντιδήμαρχος, Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος,

Τσιριγώτη Ηλέκτρα Αντιπρόεδρος, Μαυραγάνη – Λυκούδη Μαριάννα

Γραμματέας, Δημακόπουλός Δημήτριος-Άρης, Ψαλλίδας Νικόλαος,

Δαβάκης Δημήτριος, Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Ρουσσάκης Ευθύ-

μιος, Σταμπέλος Γεώργιος, Βαμβασάκης Δημοσθένης, Αποστολάτος

Άγγελος, Καραγιάν Ωσαννά- Νανά, Καλτσής Ευστράτιος, Θανόπου-

λος Πέτρος, Σκουμπούρης Ιωάννης.

Απόντες: Χατζηιωάννου Γεώργιος-Σταύρος, Γερακιού Ιουλία -Τζούλια. 

Σύνολο 18, Απόντες: 3, Έλεγχος απαρτίας: 18/21

Θέμα 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 248/2007 από-

φασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Κανονισμός προβολής ιδεών και

υπαίθριας διαφήμισης). 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπ’ όψιν το με αριθμ.

386/18.3.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοίκησης και Οικο-

νομικών, Τμήμα Διοίκησης το οποίο έχει ως ακολούθως:

Βούλα 18.3.08

Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 386

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 248/2007 απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός προβολής ιδεών και

υπαίθριας διαφήμισης).

Για την αντιμετώπιση αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου που προέ-

κυψαν κατά την εφαρμογή του Κανονισμού προβολής ιδεών και υπαί-

θριας διαφήμισης, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση και συμπλή-

ρωση της υπ’ αριθ. 248/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με το σχέδιο που συνυποβάλλουμε, την οποία και εισηγού-

μαστε. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η Τμηματάρχης Βασιλείου Κυριακή

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 248/2007 ΑΠΟ-

ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Κανονισμός Προβολής Ιδε-

ών και Υπαίθριας Διαφήμισης).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει: Τροποποιεί και συμπληρώνει

κατά τα κατωτέρω:

Άρθρο 1: Επέρχονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1) Στο άρθρο 6: Η φράση «άρθρου 4 παρ. 1» αντικαθίσταται από τη

φράση «άρθρου 4».

2) Στο άρθρο 8: Στην παρ.1 προστίθεται περ. γ ως εξής: Στη Λ. Βασ.

Παύλου έναντι των αριθ. 8-10 και έμπροσθεν των αριθ. 72-74.

3) Στο ίδιο άρθρο: Στην παρ.3 η φράση «μέγιστο ύψος 0,50μ.» αντι-

καθίσταται από τη φράση «μέγιστο ύψος 0,40μ.».

4) Στο ίδιο άρθρο: Μετά την παρ.3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: Επι-

τρέπεται, επίσης, η υπαίθρια διαφήμιση σε στέγαστρα στάσεων αστι-

κών συγκοινωνιών τα οποία τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώ-

ρους οι οποίοι ορίζονται ως στάσεις αστικών συγκοινωνιών από τις

αρμόδιες αρχές. 

5) Στο άρθρο 14: Στην παρ. 3 μετά τη λέξη «κάτοχοι» προστίθεται η

λέξη «χώρων».

6) Στο άρθρο 15: Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: Το Δημοτικό Συμ-

βούλιο θα προβαίνεις την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις ανω-

τέρω παραγράφους 1 και 2 ανάλογα εισπραττόμενο υπέρ του Δήμου

κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., ανεξάρτητα από τη διαδικασία αφαί-

ρεσης της υπαίθριας διαφήμισης ή της ενδεικτικής πινακίδας από το

Δήμο. 

Μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τροποποιεί και Συμπληρώνει την με αριθμ. 248/2007 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας όπως ακριβώς, ανωτέρω, εισηγήθηκε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

Βούλα 3 Απριλίου 2008-04-10 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Ανδρέας Κάσδαγλης
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Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρ-

κοπούλου της Νομαρχίας ανακοινώ-

νονται τα εξής:

Οι έλεγχοι οικοδομών που βρίσκονται

στη ζώνη προστασίας Υμηττού συνε-

χίστηκαν σε 25 επιπλέον περιπτώ-

σεις, για οικοδομικές άδειες που εκ-

δόθηκαν από το 1984 έως σήμερα, με

τα εξής αποτελέσματα:

•  Σε 16 περιπτώσεις συντάχθηκαν εκ-

θέσεις αυτοψίας αυθαίρετων κατα-

σκευών και διατάχθηκε διακοπή των

οικοδομικών εργασιών, λόγω του ότι

διαπιστώθηκαν οικοδομικές παραβά-

σεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ανεγέρ-

σεως συνολικού ύψους 1.101.157,09

ευρώ και πρόστιμα διατηρήσεως συ-

νολικού ύψους 395.704,64 ευρώ.

•  Σε 7 περιπτώσεις δεν έχει γίνει

έναρξη οικοδομικών εργασιών.

•  Σε 1 περίπτωση που ανευρέθη στο

στάδιο των εκσκαφών παρατηρήθη-

καν παραβάσεις.

•  Σε 1 περίπτωση, όπου διαπιστώθηκε

ασυμφωνία με τα εγκεκριμένα σχέδια

των αδειών, έγινε διακοπή οικοδομι-

κών εργασιών και τάχθηκε τετράμηνη

προθεσμία για την αναθεώρηση της

οικοδομικής άδειας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Νομάρχης Λ.

Κουρής είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο

με επείγουσα επιστολή του προς το

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. την αναστολή έκδοσης

οικοδομικών αδειών επί 6μηνο στη

συγκεκριμένη περιοχή, μετά την

εξαγγελία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γ. Σουφλιά για τροποποίηση και συ-

μπλήρωση του Π.Δ. για τις ζώνες

προστασίας του Υμηττού. Μέχρι στιγ-

μής από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν έχει λη-

φθεί σχετική απόφαση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. Οικοδομική άδεια (Ο.Α.) 396/91 και 363/92 - θέση

Τσάμαλι Κορωπίου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας

και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - κα-

ταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 295,00 και διατή-

ρησης 145,00€.

2. Ο.Α. 1917/04 και 1565/05 - θέση Άγιος Νικόλαος

Κορωπίου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επι-

βλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογί-

στηκε πρόστιμο ανέγερσης 162119,24 και διατήρη-

σης 81059,22€.

3. Ο.Α. 78/84 - θέση Σουρέα Κορωπίου - συντάχθηκε

έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομι-

κών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

3480,00 και διατήρησης 696,00€.

4. Ο.Α. 817/92 - θέση Ντούσι Κορωπίου - συντάχθη-

κε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδο-

μικών εργασιών - πρόστιμο ανέγερσης 6429,84 &

διατήρησης 1078,31€.

5. Ο.Α. 1561/04 - θέση Ντούσι Καμίνι Κορωπίου - συ-

ντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή

οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο

ανέγερσης 252234,00 και διατήρησης 126117,00€.

6. Ο.Α. 773/93, 952/93 και 2093/03 - Βούρβατσι Κο-

ρωπίου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλή-

θηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - πρόστιμο ανέ-

γερσης 159182,14 και διατήρησης 4390,06€.

7. Ο.Α. 681/96 και 1032/01 - Λούτσα Κούκε Κορωπί-

ου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργασιών - πρόστιμο ανέγερ-

σης 35448,85 και διατήρησης 2014,26€.

8. Οικοδομική άδεια 1240/95 - θέση Αρσένη Κορωπί-

ου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε

διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε

πρόστιμο ανέγερσης 48648,22 και διατήρησης

5524,47€.

9. Ο.Α. 1461/07 - Λάκιζα Κορωπίου - η οικοδομή εί-

ναι στις εκσκαφές.

10.  Ο.Α. 134/87 - Ντούσι Κορωπίου - δεν έχει γίνει

έναρξη εργασιών.

11. Ο.Α. 974/04 - Κόντρες Κορωπίου - δεν έχει γίνει

έναρξη εργασιών.

12. Ο.Α.1106/06 - Αγία Τριάδα στην Παιανία - δεν

έχει γίνει έναρξη εργασιών.

13. Ο.Α. 950/02 - Κόντρες Κορωπίου - δεν έχει γίνει

έναρξη εργασιών.

14. Ο.Α. 1017/93 - Βούρβατσι Κορωπίου - συντάχθη-

κε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδο-

μικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερ-

σης 14733,60 και διατήρησης 1780,20 ευρώ.

15. Ο.Α. 1158/04 - Βούρβατσι Κορωπίου - έκθεση αυ-

τοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης

325333,80 και διατήρησης 162666,90€.

16. Ο.Α. 700/97, 876/99 και 355/04 - Μπουρμπουτσά-

να Κορωπίου – συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επι-

βλήθηκε διακοπή οικοδ. εργασιών - καταλογίστηκε

πρόστιμο ανέγερσης 56079,70 και διατήρησης

4098,00€.

17. Ο.Α. 1032/93 - θέση Βούρβατσι Κορωπίου - συ-

ντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή

οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο

ανέγερσης 295,00 και διατήρησης 145,00€.

18. Ο.Α. 1543/91 - θέση Άγιος Νικόλαος Παιανίας -

συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακο-

πή οικοδομικών εργασιών - καταλογίστηκε πρόστιμο

ανέγερσης 11731,90 και διατήρησης 1955,30€.

19. Ο.Α. 349/98 - Άγιος Νικόλαος Παιανίας - συντά-

χθηκε έκθεση αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οι-

κοδομικών εργασιών - πρόστιμο ανέγερσης 6924,10

και διατήρησης 1154,02€.

20. Οικοδομική άδεια 1050/91 - θέση Χαλιδού -

Μπουρμπουτσάνα Κορωπίου - συντάχθηκε έκθεση

αυτοψίας και επιβλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών - καταλογίστηκε πρόστιμο ανέγερσης 327,30

και διατήρησης 195,00€.

21. Οικοδομική άδεια 931/03 - θέση Ρέδι - Βούρβατσι

Κορωπίου - δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών.

22. Οικοδομική άδεια 549/99 - θέση Κόντρα Γκλιάτη

Κορωπίου - συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και επι-

βλήθηκε διακοπή οικοδομικών εργασιών - καταλογί-

στηκε πρόστιμο ανέγερσης 17894,40 και διατήρησης

2685,90€.

23. Οικοδομική άδεια 81/06 - Αγία Τριάδα Ουλίντζι

στην Παιανία - επιβλήθηκε διακοπή οικοδ. εργασιών

και προθεσμία 4 μηνών για την αναθεώρηση της

αδείας.

24. Οικοδομική άδεια 1837/07 - Άγιος Νικόλαος - Κό-

ντρες Κορωπίου - δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών.

25. Οικοδομική άδεια 1840/07 - στο Κορωπί - δεν

έχει γίνει έναρξη εργασιών.

… Κι ύστερα ήρθε το χρώμα

Το μυριζόμαστε στον αέρα… Οι ηλιαχτίδες, το κελάηδημα

των πουλιών, το χρώμα γύρω μας και μια καλύτερη διάθεση

στη μέρα μας: μυρίζει Άνοιξη που μας αφυπνίζει με θράσος

από το λήθαργο του χειμώνα. Τα φυτά αρχίζουν με τον δικό

τους ρυθμό να βάζουν τα καλά τους και με τα άνθη τους, το

άρωμά τους και την ευρωστία των φύλλων τους να μας εντυ-

πωσιάζουν. Αρχίζουμε να ξεμυτίζουμε από το καβούκι μας,

έχοντας την τάση να δημιουργήσουμε και να περιποιηθούμε

τον κήπο ή το μπαλκόνι μας, ύστερα από έναν βαρύ χειμώνα

που είχε σαν αποκορύφωμα την έντονη χιονόπτωση. Μας

άρεσε βέβαια, γιατί όλα κάνουν τον κύκλο τους, αλλά ας δού-

με πώς μπορούμε να μειώσουμε τα δυσάρεστα αποτελέσμα-

τα και να προετοιμαστούμε καλύτερα για την Άνοιξη. 

Τα απομεινάρια ενός βαρύ χει-

μώνα – tips & tricks 

Ο χειμώνας άφησε πίσω του

πολλές ζημιές στα φυτά, όπου

σε μερικές περιπτώσεις ήταν

και καταστροφικές. Φυτά όπως

ο ιβίσκος, η βουκαμβίλια, η κα-

πένσια, ο φίκος (μπέντζαμιν,

ροδίτικος, αυστραλέζικος), το

γεράνι, η λεμονιά, κ.ά (φωτό

«ξυνά») έπαθαν σοβαρές ζη-

μιές και τα αποτελέσματα φαί-

νονται τώρα που ανέβηκε η

θερμοκρασία και ζέστανε η

ημέρα. Φαντάζομαι ότι η εικό-

να κιτρινισμένων φύλλων και ξερών – ή και σάπιων - κλαδιών

με έντονη φυλλόπτωση σας είναι γνώριμη. Παρόλα αυτά, δεν

θα πρέπει να βιαστούμε να ξεριζώσουμε φυτά τα οποία δεί-

χνουν ξερά, ούτε να τα κλαδέψουμε αυστηρά, μέχρι να φανεί

η ζημιά που έχουν υποστεί. Αυτό που χρειάζεται επισταμένα

και με επιμέλεια να κάνουμε είναι μια καλή λίπανση με υδα-

τοδιαλυτά λιπάσματα, η οποία θα βοηθήσει το σύνολο των

φυτών να αναδείξουν το ανοιξιάτικο φύλλωμα και άνθος

τους. Καλό επίσης θα ήταν να συνεχίσουμε τη λίπανση ανά

μήνα μέχρι τον Ιούνιο, διότι μετά λόγω ζέστης τα φυτά δεν

απορροφούν σωστά τις ουσίες. 

Επίσης, αναφορικά με το αυτόματο πότισμα, θα πρέπει να γί-

νει ένας έλεγχος πριν ζεστάνει υπερβολικά η μέρα, ώστε να

μην έχουμε προβλήματα. 

…και τώρα δώστε χρώμα

Και αφού επιβεβαιώσουμε πως η ζημιά στα φυτά μας έχει

αποκατασταθεί όσο είναι εφικτό, σειρά έχει να βοηθήσουμε

τον κήπο μας να υποδεχτεί μαζί με εμάς την άνοιξη. Προκει-

μένου να προσθέσουμε ευχάριστες χρωματικές πινελιές στον

κήπο μας, μπορούμε εύκολα να φυτέψουμε ανοιξιάτικους

βολβούς, οι οποίοι θα έχουν ανθοφορία από τα τέλη της άνοι-

ξης περίπου μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Μερικοί ανοιξιά-

τικοι βολβοί είναι η ντάλια (σε ποικίλους χρωματισμούς), η

κάλλα, η κάνα, το μιγγέ, ο αγάπανθος  και πολλοί άλλοι ακό-

μη. Μπορούμε να τονίσουμε με χρώμα την είσοδο του σπιτι-

ού ή της επιχείρησής μας,  να δημιουργήσουμε παρτέρια με

ποικίλα άνθη, ή να συμπληρώσουμε κάποια κενά σε βραχόκη-

πους, σε κρεμαστά ψάθινα καλάθια ή σε ζαρντινιέρες χρησι-

μοποιώντας ανοιξιάτικα ανθολούλουδα, όπως η πετούνια, ο

άλυσος, ο κατηφές, το κινέζικο γαρύφαλλο, η βιολέτα, η νε-

ραγκούλα, η σερφίνια και προς το τελείωμα της άνοιξης το

δαφνάκι και ο έρωτας. 

Θα πρέπει να τονίσουμε πως βρισκόμαστε επίσης στην καλύ-

τερη εποχή να κάνουμε φυτεύσεις  θάμνων και δένδρων, να

μεταφυτεύσουμε σε μεγαλύτερες γλάστρες φυτά τα οποία

έχουν παραμείνει στις ίδιες γλάστρες πάνω από ένα χρόνο,

να σπείρουμε γκαζόν, να φυτέψουμε κηπευτικά και γενικά να

διαμορφώσουμε με design και νέα άποψη τον χώρο μας.

Ο κήπος λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά, οπότε μετά την τα-

λαιπωρία του φετεινού χειμώνα ανυπομονούμε να τον περι-

ποιηθούμε, να τον βοηθήσουμε στην αποκατάσταση των ζη-

μιών, να του δώσουμε χρώμα και ενέργεια, στην καλύτερη

εποχή του.  

Μάριος Γκρόγκος 

Designer κήπων & εσωτερικών χώρων, Πτυχ. Σχολής Ανθοκομίας

Ν’ αποτραπεί το νέο περιβαλλοντικό

«έγκλημα» στη Δυτική Αττική
• Να μη γίνει: η επέκταση των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ (Πετρόλα), η δημι-

ουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της «Χαλυβουργικής), η εγκατάσταση

«χωματερής» επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της «MANDRECO».

Ο Γιάννης Τόλιος, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ.) του ΣΥΝ, συμ-

μετέχοντας (02.04.08) στις διαμαρτυρίες των πολιτών και κοινωνικών φορέων

της περιοχής, δήλωσε ότι, «η προσπάθεια εγκατάστασης νέων ρυπογόνων
βιομηχανιών στο “Θριάσιο”, αποτελεί προμελετημένο έγκλημα σε βάρος των

κατοίκων της Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα της Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγού-
λας, Ασπρόπυργου, κ.α. Η ολιγαρχία χρόνια τώρα, με την ανοχή των κυβερ-
νήσεων του “δικομματισμού”, στο όνομα της μεγιστοποίησης των κερδών, κα-
ταστρέφουν συστηματικά το περιβάλλον και καταδικάζουν σε αργό θάνατο
όσους ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή. Η ενδεχόμενη εγκατά-
σταση των νέων μονάδων, θα αυξήσει τους θανάτους από ατυχήματα, την
αποβολή οξειδίου του αζώτου κατά 75% και θα επιφέρει μόνιμες βλάβες στο
οικοσύστημα, στο έδαφος, υπέδαφος, υδροφόρο ορίζοντα και στο μοναδικό
πνεύμονα πρασίνου, που τροφοδοτεί με οξυγόνο το “Θριάσιο”».                               

Γιάννης Τόλιος, μέλος της Ε.Γ. του ΣΥΝ

Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρκοπούλου της Νομαρχίας 

Ελεγχοι οικοδομών που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας Υμηττού

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι φίλοι και τα μέλη του

Κινήματος στην ολομέλειά μας την

Τετάρτη 16 Απριλίου, στις 6 μ.μ.

στα γραφεία μας, (Αρεως 4 πλ.

Βάρκιζας), με θέματα:

1)  Ενημέρωση - Αποτελέσματα Συ-

νεδρίου

2) Προτάσεις-Τοποθετήσεις φίλων

και μελών.

Γραμματεία: 

Δ. Σουτόγλου 6946 602918   

Ν. Κουρουνάκος 6948176265
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Το Μουσείο Φυσικής Ιστο-

ρίας – Παλαιοντολογίας

στο Πικέρμι καθυστερεί

Η Προγραμματική Σύμβαση (Νομαρ-

χίας, Κοινότητας Πικερμίου, ΕΚΠΑ

και ΤΕΙΑ) για τη δημιουργία Μου-

σείου Φυσικής Ιστορίας – Παλαιο-

ντολογίας στο Πικέρμι καθυστερεί

λόγω έλλειψης χώρου.

Η Κοινότητα είχε διαθέσει προσωρι-

νά έναν χώρο στο Κοινοτικό κατά-

στημα για το Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας, αλλά οι ανάγκες σε σχο-

λικές αίθουσες το ματαίωσαν, αφού

στο χώρο φιλοξενούνται σχολικές

τάξεις!!

Ετσι ο Νομάρχης πρότεινε να προ-

χωρήσουν σε μίσθωση ανάλογου

χώρου για το σκοπό αυτό. Ετσι το

Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε

την παράταση της προγραμματικής

σύμβασης για δύο ακόμη χρόνια

προκειμένου να βρεθεί ο κατάλλη-

λος χώρος για το σκοπό αυτό.

Μελέτη για την ποιότητα 

ατμόσφαιρας 

απ’ το Αεροδρόμιο

Αποφασίστηκε η σύναψη προγραμμα-

τικής σύμβασης με το Εθνικό Αστερο-

σκοπείο Αθηνών, με σκοπό τον έλεγ-

χο της ποιότητας ατμόσφαιρας και θο-

ρύβου στην ευρύτερη περιοχή της Αν.

Αττικής, συνεπεία του αεροδρομίου.

Θα μιλήσουμε αναλυτικά στο επό-
μενο φύλλο.

Αννα Μπουζιάνη

Νομαρχιακό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 7 Απριλίου.

Τα θέματα τρέχοντα, χωρίς ιδιαιτερότητες, πλην όμως κανείς δεν ξέρει, αφού

πάντα μπαίνουν θέματα προ ημερησίας διάταξης και μάλιστα σοβαρά, που αφο-

ρούν μεγάλες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, άραγε πώς!!, έχουν ειδοποιηθεί για

τη συζήτηση και βρίσκονται στο ακροατήριο.

Ετσι λοιπόν και στο παρόν Ν.Σ. συζητήθηκαν προ ημερησίας οι τιμές του Βακα-

λόπουλου, τα αυξημένα διόδια και οι κάτοικοι των Αφιδνών, αλλά και η πρώην

αρτοβιομηχανία “Elite” στο Πικέρμι που παρά τη διακοπή εργασιών, δουλεύει νύ-

χτα με προβολείς!!

Ενδιαφέροντα θέματα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

Η πρώην Ελίτ παραβιάζει το περιβάλλον...

Για τη βιομηχανία Elite (τώρα ELBISCO) στο Πικέρμι (7000τ.μ.) έκανε ερώτηση

ο επικεφαλής της ΝΑΣ Νίκος Στεφανίδης, γιατί κάνει επέκταση των εγκατα-

στάσεών της παρά τη διακοπή εργασιών, που της έχει επιβληθεί.

«Οι υπηρεσίες της Νομαρχίας είχαν ανακαλέσει την άδεια

στην Αρτοβιομηχανία Elbisco, εσείς, με απόφασή σας

(5.12.2007) ανακαλείτε την απόφαση την υπηρεσιών και δί-

νετε εντολή να συνεχιστούν οι εργασίες κύριε Νομάρχα»,

επεσήμανε ο Ν. Στεφανίδης.

Ο Νομάρχης απάντησε ότι η συγκεκριμένη εταιρία βρίσκεται

σε εκτός σχεδίου περιοχή, χαρακτηρισμένη με σύμφωνη

γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου του Πικερμίου, ως Βιο-

μηχανική ζώνη. Η συγκεκριμένη άδεια είχε εκδοθεί

21.2.2003 για 6 χρόνια.

«Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, με δική μου εντολή διενεργήθηκε έλεγχος και

διαπιστώθηκε ότι η άδεια είχε λήξει και έγινε διακοπή οικοδομικών εργασιών

(9.07). Στη συνέχεια η εταιρία προσέφυγε και πήρε παράταση κτιριακού εξο-

πλισμού και της δόθηκε συνέχιση των οικοδομικών εργασιών. 

Μετά από επιστολή κατοίκων της περιοχής και του προέδρου της Κοινότητας

(ένα 20ήμερο πριν) η αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας  προχώρησε σε νέο

έλεγχο, βρήκε κάποιες μικρές αλλοιώσεις του σχεδίου που είχε κατατεθεί και

έκανε εκ νέου διακοπή εργασιών».

Ξεσήκωσε αντιδράσεις η επισήμανση του Νομάρχη, ότι  τώρα έχει διακοπή ερ-

γασιών η επιχείρηση. Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στο ακροατήριο φώναζαν ότι

οι οικοδομικές εργασίες συνεχίζονται, και δίκαια ο Νομάρχης δήλωσε ότι η

εφαρμογή του νόμου είναι αρμοδιότητα του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.  

Ο  Παντελής Ασπραδάκης παρατήρησε ότι θα μπορούσε η υπηρεσία να κάνει

αιφνιδιαστικό έλεγχο…

Σχετική ερώτηση έχει καταθέσει στη Βουλή, ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός.

Σ.Σ.: Πάντως έχασε την ευκαιρία ο Ν. Στεφανίδης να συζητηθεί εκτενώς το θέ-

μα (του προτάθηκε), μια που περίμεναν και κάτοικοι της περιοχής να ακούσουν

σχετικά, αφού τους καίει, γιατί μία βιομηχανία γιγαντώνεται δίπλα τους. Και

ενώ έχει γίνει διακοπή εργασιών, αυτή συνεχίζει, όπως κατήγγειλαν οι κάτοι-

κοι και έδειξαν και φωτογραφίες, να δουλεύουν νύχτα με προβολείς!

Και έτσι ο πολίτης, ως συνήθως μένει απροστάτευτος μπροστά στην απεμπό-

ληση ευθυνών από υπηρεσία σε υπηρεσία και καλείται ο ίδιος να βγάλει «το

φίδι από την τρύπα».

Ενημέρωση για τα καμένα της

Πάρνηθας και την αναδάσωση,

έκανε ο Αντινομάρχης Χαρ. Δα-

μάσκος, ο οποίος

εκπροσωπώντας

τη Νομαρχία την

επισκέφθηκε μα-

ζί με το Δασάρ-

χη, το διευθυντή

αναδασώσεως

της Περιφέρειας

και μια σειρά άλ-

λων παραγόντων.

«Κάναμε  μία εκτεταμένη βόλτα
στην  Πάρνηθα και στο καμένο
τμήμα και στο “βασιλικό” κτήμα,
διαπιστώσαμε πράγματα που εί-
χαν λεχθεί στο Νομαρχιακοί Συμ-
βούλιο και πράγματα που όλοι
γνωρίζαμε. Η αναδάσωση προχω-
ράει με πάρα πολύ αργούς ρυθ-
μούς.
Εμείς εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά
μας γι’ αυτό, εκφράσαμε  πολλές
επιφυλάξεις μας για το θέμα της

καινούριας αντιπυρικής περιόδου
και της προστασίας ειδικά της
Πάρνηθας, για το αν έχουν λυθεί
οργανωτικά προβλήματα του πα-
ρελθόντος. Εκφράσαμε επιφυλά-
ξεις για το πώς θα πάει η καινού-
ρια περίοδος, και ελπίζω να τα με-
ταφέραμε σωστά και η Επιτροπή
Περιβάλλοντος να τα μεταφέρει
σωστά στα αρμόδια όργανα.
Τέλος, είπαμε, ότι πρέπει να αξιο-
ποιήσουμε περιβαλλοντικά το
κτήμα, που έχει ένα περίφημο δά-
σος, με πάρα πολλά περιβαλλο-
ντικά θέματα που μπορούν να
αναπτυχθούν δράσεις».

Ο επικεφαλής της μείζονος μειο-

ψηφίας Θ. Μπαλής εξέφρασε την

δυσαρέσκειά του, αφού όπως εί-

πε, για άλλη μια φορά η Νομαρχία

αποκλείει τις άλλες παρατάξεις,

όπως δεν το έπραξε η Βουλή, από

την οποία πήγε κοινοβουλευτική

αντιπροσωπεία στην Πάρνηθα.

“Αναδάσωση με πολύ αργούς ρυθμούς στην Πάρνηθα”

Ο ένας μετά τον άλλον οι Δήμοι, δέ-

χονται επίσκεψη επιτροπής της Νο-

μαρχίας υπεύθυνη για τη δημιουργία

συνθηκών άνετης πρόσβασης για τα

ΑΜΕΑ στις πόλεις, με επικεφαλής το

νομαρχιακό σύμβουλο Ν. Πέππα, στο

πρόγραμμα «Αττικός Πρωτέας». Οι

επισκέψεις γίνονται με κριτήριο

ανταπόκρισης των Δήμων στο σχετι-

κό πρόγραμμα.

«Δυστυχώς ήρθε ο κ. Πέππας στο

Δημαρχείο και δεν κατάφερε να

μπει μέσα», δήλωσε αμήχανα ο δή-

μαρχος Λαυρίου Δ. Λουκάς. 

Ηδη με το πρόγραμμα «Αττικός Πρω-

τέας», θα τοποθετηθεί μηχανισμός

εξυπηρέτησης στο πολυδύναμο κέ-

ντρο Λαυρίου (ΚΕΠ, πολιτιστικό κέ-

ντρο, κτηματολόγιο).  

«Αττικός Πρωτέας»

Παρεμβάσεις για 

προσβάση ΑΜΕΑ
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψη-

φίας Θαν. Μπαλής, επανέφερε με επι-

στολή που απηύθυ-

νε στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο, το αίτη-

μα του Συλλόγου

«Τρίλοφος» για

μείωση της εισφο-

ράς σε χρήματα

από την ένταξη

στο Γενικό Πολεο-

δομικό Σχέδιο της

περιοχής Βακαλόπουλου. 

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής ενημέρω-

σε ότι με απόφαση (6/2007) κυρώθηκε

η πράξη εφαρμογής Βακαλόπουλου

και στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή

καθορισμού τιμών, προσδιόρισε δύο

τιμές 370ευρώ/τμ. Για τα οικόπεδα με

πρόσοψη τη λεωφ. Μαραθώνος και

350 ευρώ για τα υπόλοιπα. 

Εχουμε γράψει σχετικά σε προηγού-

μενα φύλλα μας, αλλά για να θυμη-

θούμε σημειώνουμε ότι με αίτημα του

Συλλόγου «Τρίλοφος» επανήλθε το

θέμα στην Επιτροπή, έγιναν συζητή-

σεις με τη ΔΟΥ Παλλήνης ως αρμόδια

οικονομική εφορία και στις 31/12/07

αποφασίστηκαν νέες τιμές

235ευρώ/τ.μ. για τα οικόπεδα με πρό-

σοψη στο Λεωφ. Μαραθώνος και

210ευρώ/τμ. για τα υπόλοιπα.

Έγινε δηλαδή μία μείωση κατά 40%

από τις αρχικές τιμές και μ’ αυτές βγή-

καν οι κτηματικοί κατάλογοι.

Ο Νομάρχης δήλωσε ότι δεν μπορεί

να υπάρξει νέα ρύθμιση και νέα μείω-

ση τιμών.

Ο κόσμος αναγκάζεται προκαταβολικά

να πληρώνει χρήματα για κάποια έργα

που θα γίνουν – αν γίνουν - στο μέλ-

λον. Κόψτε οικοδομικά τετράγωνα και

μετά βάλτε εισφορές κύριε Δήμαρχε,

τόνισε η Ι. Στεργίου.

Ο Πρόεδρος του «Τριλόφου» δήλωσε

«ότι σε κανέναν άλλον όμορο δήμο

δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές. Μόνο

εδώ καλούμαστε να πληρώσουμε τέ-

τοιες τιμές».

Ο Παντ. Ασπραδάκης ισχυρίστηκε ότι

είναι κακό παράδειγμα για την περιο-

χή της Παλλήνης, που έχει ακόμη

πολλές περιοχές υπό ένταξη.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπ. Κωνστα-

ντάς παρευρισκόταν στο Συμβούλιο

και μίλησε πάνω στο θέμα τονίζοντας

ότι «αυτή τη στιγμή ήδη έχουν εκδο-

θεί τα ειδοποιητήρια. Πάνω από 40

ιδιοκτήτες έχουν εκδόσει στην Πολε-

οδομία άδειες πολεοδομικών εργα-

σιών, έχουν βγει ατομικοί κατάλογοι

όπως η Επιτροπή προσδιορισμού

αξιών αποφάσισε. 

Τώρα όποιος ενδιαφερόμενος θέλει,

να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό μπο-

ρεί να προσφύγει στα δικαστήρια,

όπου θα απαιτήσει μία χαμηλότερη τι-

μή.

Εδώ οι εισφορές είναι για υποδομές

στην περιοχή», τόνισε ο Δήμαρχος.

«Πώς θα γίνουν οι δρόμοι; Ηδη έχει

δρομολογηθεί από τον ΟΣΚ η ανέγερ-

ση Γυμνασίου και Νηπιαγωγείου και

έχουμε προσδιορίσει ήδη τους πρώ-

τους δρόμους που θα έχουν πρόσβα-

ση στα Σχολεία. Εχουμε φτάσει πλέον

στον σχεδιασμό ανάπτυξης της περιο-

χής».  

Με υψηλές τιμές ένταξης του  Βακαλόπουλου 

Πληρώνουν διόδια για να …βγουν απ’ το σπίτι τους!

Τα αυξημένα διόδια που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοικοι που περνούν

καθημερινά από τους σταθμούς διοδίων καυτηρίασε η Νομαρχιακή Αγωνι-

στική Συνεργασία δια του Νίκου Στεφανίδη, ο οποίος κατέθεσε σχέδιο ψη-

φίσματος στο Νομαρχιακό συμβούλιο ζητώντας να πάρουν θέση. «Τρεις
φορές καλούνται οι εργαζόμενοι της Ανατ. Αττικής να πληρώσουν το χα-
ράτσι των διοδίων, αφού πληρώνουν τη χρηματοδότηση της κατασκευής
των έργων που γίνονται από ιδιώτες με τη σύμπραξη του κράτους. Ξανα-
πληρώνουν με την αντιλαϊκή φορολογία και πληρώνουν πάλι διόδια για να
τα χρησιμοποιούν».
Ο Νομάρχης  εξήγησε ότι το θέμα των διοδίων στις Αφίδνες έχει μπει πολ-

λές φορές και από την νομαρχιακή σύμβουλο Γιαννάκη στο Ν.Σ. 

Πρότεινε δε ο Νομάρχης, για τους κατοίκους της ΒορειοΑνατολικής Αττι-

κής να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στους δρόμους.

Την απορία του εξέφρασε ο Γ. Πάντζας, πώς γίνεται αφού συμφωνούν

όλοι οι σύμβουλοι – σε ένα θέμα - στο τέλος να ψηφίζουν παραταξια-

κά και να μην υπερψηφίζουν την πρόταση. «Ακριβαίνουν τα διόδια,
ακριβαίνει η γη και το ερώτημα ξεπερνάει το πολιτικό», επεσήμανε. 
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, 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 ΚΥΡΙΑ για Ανθοπωλείο στη Βούλα. Προ-

τιμάται κάτοχος αυτοκινήτου. Τηλ. 210 8952.919

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 14/4  8.00μ.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 ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 14/4, 7 μ.μ.

Ο  ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του  Γεωργίου και της

Σοφίας, το γένος  Καλούπη, που γεννήθηκε στην

Αθήνα  και  κατοικεί στη Παλλήνη και η ΛΕΚΚΑ ΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ του  Επαμεινώνδα και της Ελένης το

γένος Σπυράκου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στο Κορωπί,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα

γίνει  το Μάιο στα Σπάτα. 

Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του  Χρήστου

και της Βενετίας, το γένος  Αλμεσίδου, που γεννή-

θηκε στην Αθήνα  και  κατοικεί στη Βούλα και η ΜΑ-

ΡΟΥΔΙΑ ΜΙΣΤΑΚΙΔΟΥ του  Νικολάου και της Ζαχα-

ρούλας το γένος Καρακοστόπουλου, που γεννήθηκε

στον Πειραιά και κατοικεί στον Πειραιά,  θα έλθουν

σε γάμο  που  θα  γίνει  στην Αργυρούπολη.

ΓΑΜΟΙ

Το Δημ. Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει την Δευτέρα 14/4 στις 8.00μ.μ. με 16 θέ-

ματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

3. Ανάθεση στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου την παροχή συμβουλευ-

τικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του 4ετούς επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. 

7. Κατανομή χρημάτων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. 

13. Απόφαση για την ανακήρυξη Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

14. Απόφαση για την εκτέλεση έργου: Ωδείο Αναγυρούντος “Κοκκινόβραχος”.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα 14/4  12.00π.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Δευτέρα 14 Απριλίου στις

12.00μ.μ. με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

2. Προϋπολογισμός του GIS Ηλεκτρονικό Τοπογραφικό Αρχείο Πολεοδομίας (Τ.Π.Σ.)

3. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ανακατασκευής Ηρώου & Περιβάλλοντος χώ-

ρου (Β. Παύλου-Διός-Ηρας).

4 έως 7 Ανάθεση ασφάλισης κτιρίων και οχημάτων του Δήμου.



...για την υγειά μας

Ακρωτηριασμοί και ποιότητα ζωής
βασική αιτία  ακρωτηριασμού σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας είναι ο σακχαρώδης διαβήτης
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Σε ακρωτηριασμό ενός ή και των δυο άκρων

υποβάλλονται κάθε χρόνο περίπου πέντε χιλιά-

δες άνθρωποι στην Ελλάδα. Απ αυτούς το 80 -

85% ακρωτηριάζονται στα κάτω άκρα και το 15-

20% στα άνω άκρα!

Η πλειοψηφία των ακρωτηριασμών οφείλεται

σε διάφορες ασθένειες, (όπως ο σακχαρώδης

διαβήτης 2.500 - 3500 ακρωτηριασμοί το χρό-

νο), σε τροχαία αλλά και σε εργατικά ατυχήμα-

τα. Αυτό τονίστηκε κατά τη διάρκεια Μετεκπαι-

δευτικής Ημερίδας, που διοργάνωσε η Ελληνι-

κή Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα-

σης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννη-

ματάς».

Το κόστος, σε απώλεια ανθρώπινου δυναμικού,

όπως ανέφεραν οι Φυσίατροι, είναι σημαντικό

καθώς  η πλειοψηφία των ακρωτηριασμών γίνε-

ται σε άτομα ηλικίας από 21 μέχρι 65 χρόνων.

Πολλοί από τους ακρωτηριασμούς θα μπορού-

σαν να είχαν αποφευχθεί, όπως στην  περί-

πτωση του σακχαρώδη διαβήτη, ενώ άλλοι

(τροχαία και εργατικά ατυχήματα) θα μπορού-

σαν να προβλεφθούν με τη λήψη μέτρων.

Εάν ωστόσο  οι ακρωτηριασμοί κρίνονται ανα-

γκαίοι για την προστασία της ζωής των πασχό-

ντων, άλλο τόσο σημαντική είναι και  η μετεγ-

χειρητική τους διαχείριση για την καλύτερη ποι-

ότητα του υπόλοιπου της ζωής τους.

Καταλυτικό ρόλο,  κατά την απαραίτητη  μετεγ-

χειρητική  περίοδο νοσηλείας των ακρωτηρια-

σμένων, παίζουν οι φυσίατροι που καλούνται

με την επιστημονική τους γνώση να οργανώ-

σουν  «την εκπαίδευση των πασχοντων» για το

νέο τρόπο ζωής τους.

«Βασικοί μετεγχειρητικοί στόχοι μετά από κά-

θε ακρωτηριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστι-

κά η  φυσίατρος Αικατερίνη Κοτρώνη είναι:

➢ Η Πρώιμη κινητοποίηση του ακρωτηριασμέ-

νου με την εφαρμογή προσωρινής πρόθε-

σης (τεχνικού μέλους).

➢ Η  πρόληψη των επιπλοκών από τον κλινο-

στατισμό και την ακινησία.

➢ Η αντιμετώπιση του πόνου.

➢ Η εκπαίδευση του ατόμου ώστε να καταστεί

ανεξάρτητο παρά τον ακρωτηριασμό. 

➢ Η εκπαίδευση στην σωστή φροντίδα του κο-

λοβώματος και η προετοιμασία του κολοβώ-

ματος να δεχτεί το πρόσθετο μέλος.

Όπως είναι φυσικό κάθε ασθενής μετά τον

ακρωτηριασμό νιώθει απογοήτευση, άγχος, μη

αναγνώριση του σωματικού ειδώλου και κατά-

θλιψη.

Η ψυχολογική αυτή κατάσταση προκύπτει  από

τα αμείλικτα ερωτήματα, στα οποία καλείται να

δώσει απαντήσεις ο γιατρός.

➢ Πώς θα κινείται στο μέλλον;

➢ Πώς θα  επηρεαστεί η σεξουαλική του ζωή;

➢ Θα  μπορεί να ανταποκριθεί στον κοινωνικό,

οικογενειακό και επαγγελματικό του ρόλο;

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτών είναι

βασική προκειμένου ο ασθενής να μπορέσει να

συμφιλιωθεί  αρχικά με τη νέα σωματική του κα-

τάσταση και στη συνέχεια να διαχειριστεί με

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φροντίδα του

ακρωτηριασμένου μέλους του.

Στη φάση αυτή η βοήθεια του φυσίατρου είναι

καθοριστική και μπορεί να συμβάλλει στη δια-

τήρηση ενός καλού επιπέδου ποιότητας ζωής

του ασθενούς.

Η εκπαίδευση του ασθενούς, όπως τονίστηκε

στην Ημερίδα, αφορά σε:

➢ Απλές καθημερινές δραστηριότητες.

➢ Μετακινήσεις, μεταφορές, έγερση από το

δάπεδο.

➢ Κατάλληλες θέσεις στο κρεβάτι.

➢ Χρήση βοηθημάτων μετακίνησης- βάδισης.

Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

άμεσα,  οι μισοί τουλάχιστον από όσους υπο-

βάλλονται σε ακρωτηριασμούς, είναι οι αφόρη-

τοι  πόνοι και ο τρόπος  ανακούφιση τους.

Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά  από κάθε ακρω-

τηριασμό αντιμετωπίζεται με ναρκωτικά αναλ-

γητικά, ειδική αντλία χορήγησης φαρμάκου που

χειρίζεται ο ασθενής  και επισκληρίδια.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   

ΤΟΥ ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ

«Η σκληρή αυτή πραγματικότητα ομολογεί ότι

είναι απαραίτητη η παρουσία Φυσιατρου ως συ-

νεργάτη και συμβούλου σε όλα τα Νοσηλευτικά

Ιδρύματα όπου αντιμετωπίζονται ασθενείς που

αναπόφευκτα καταλήγουν σε ακρωτηριασμό»

τόνισε η καθηγήτρια Ξανθή Μιχαηλ, Πρόεδρος

της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και

Αποκατάστασης.

Η Ξ. Μιχαήλ συμπλήρωσε πως  «στις περισσό-

τερες ευρωπαϊκές χώρες  η αντιμετώπιση των

ασθενών που πρόκειται να ακρωτηριασθούν γί-

νεται από διεπιστημονική ομάδα ειδικών.  Οι

ασθενείς άμεσα μετεγχειρητικά διακομίζονται

σε Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης (Limb fitting

Center), όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι επιστήμο-

νες είναι εξειδικευμένοι στις σύγχρονες επι-

στημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις  των

ακρωτηριασμών

και των προθέ-

σεων».

Επίσης τόνισε

πως στις χώρες

αυτές υπάρχουν

ειδικές υψηλού

επιστημονικού

επιπέδου σχο-

λές για την εκ-

παίδευση των

ειδικών που κα-

τασκευάζουν

και εφαρμόζουν

τις προσθέσεις

(τεχνητά μέλη)

και που ονομά-

ζονται Προσθε-

τιστές.

Στην Ημερίδα

αναφέρθηκε ακόμη πως  είναι  λυπηρό ότι  δεν

υπάρχει  στην Ελλάδα καμία  αμιγώς  εξειδι-

κευμένη νοσηλευτική μονάδα που να καλύπτει

διεπιστημονικά  από την πρόληψη μέχρι και

την αποκατάσταση των ακρωτηριασμένων,

(συμπεριλαμβανομένων των ειδικών  χειρουργι-

κών τεχνικών και των συγχρόνων προσθέσεων

που επιλέγονται εξατομικευμένα από τον χει-

ρουργό σε συνεργασία  με τον Φυσιατρο και τον

Προσθετικό τεχνικό συνεκτιμώντας τις δυνατό-

τητες και τους εφικτούς λειτουργικούς στό-

χους).

Το καλλίτερο παράδειγμα άρτιας προσθετικής

εφαρμογής σε ακρωτηριασμένους και αρίστης

λειτουργικής αποκατάστασης καιΚοινωνικής

Επανένταξης είναι οι αθλητές δρόμου στους

Παρολυμπιακους αγώνες! 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  

Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Όπως τονίστηκε με έμφαση στην Ημερίδα η βασι-

κή αιτία  ακρωτηριασμού σε παγκόσμιο επίπεδο

αλλά και στη χώρα μας είναι ο σακχαρώδης δια-

βήτης.

Η πιο σοβαρή επιπλοκή της ασθένειας  είναι το

«πόδι του διαβητικού», στο οποίο συνήθως  δημι-

ουργείται φλεγμονή από την είσοδο μικροβίων, η

οποία μπορεί να εξελιχθεί προς το χειρότερο με

κατάληξη τον ακρωτηριασμό του σκέλους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 70% των ακρωτηρια-

σμών των κάτω άκρων γίνονται σε διαβητικούς

ασθενείς.

Δεδομένα από τις ΗΠΑ τεκμηριώνουν σαν συνολι-

κό κόστος για την ίαση έλκους τα 10 -14.000 δο-

λάρια, και για ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο

τα 60.000 δολάρια, με απροσδιόριστο τον ακριβή

υπολογισμό άλλων παραγόντων (απώλεια εργα-

σίας, εισοδήματος, ψυχολογική επιβάρυνση, οικο-

γενειακά προβλήματα κλπ.).

Επιπρόσθετα θα έπρεπε να υπολογίζονται και τα

επιπλέον έμμεσα κόστη λόγω απώλειας ποιότητας

ζωής. Στις Η.Π.Α το ολικό κόστος του διαβητικού

ποδιού έχει υπολογισθεί σε 4.000.000 κάθε χρόνο.

Τέλος σημαντικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι

ακρωτηριασμοί μπορούν να μειωθούν κατά 50%

αν ακολουθηθούν  σωστές στρατηγικές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στένουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση
στην τ. Υπουργό Παιδείας Μαριέττα
Γιαννάκου

• Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ημερομηνία ίδρυσης

και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχετίζεται

με τα σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας

που απασχολούν όλο τον κόσμο. Για το 2008, η ημέ-

ρα αυτή είναι αφιερωμένη στην Προστασία της

Υγείας από τις κλιματικές αλλαγές, δεδομένης της

ευαισθησίας που έχει αναπτυχθεί για την προστασία

του περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας εί-

ναι φέτος αφιερωμένη στην υπερθέρμανση του

πλανήτη, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στις αρ-

νητικές επιπτώσεις που αυτά φέρουν στην Παγκό-

σμια Υγεία.

• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,

στο κέντρο των συζητήσεων για τις κλιματικές αλ-

λαγές πρέπει να τεθεί και η δημόσια υγεία. Η κινη-

τοποίηση και η συνεργασία διεθνών φορέων και κυ-

βερνήσεων πρέπει να είναι άμεση για την ενίσχυση

του ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων, την επιτή-

ρηση για την ασφαλέστερη διαχείριση των αποθε-

μάτων του νερού και την αντιμετώπιση εκτάκτων

αναγκών. 

• Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια υγεία λόγω της

αλλαγής του κλίματος αρχίζουν να γίνονται όλο και

πιο εμφανείς. Οι θάνατοι από θερμοπληξία όλο και

αυξάνονται, οι ασθένειες που οφείλονται σε ξενι-

στές έχουν διαφορετικές και σοβαρότερες επιπτώ-

σεις στην υγεία του ατόμου σε ευαίσθητες ομάδες

πληθυσμού όπως  τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

• Μεγαλύτερη ευαισθησία αναπτύσσουν και τα

άτομα που ζουν σε περιοχές με έντονες κλιματικές

αλλαγές όπου τα αποθέματα του νερού όλο και λι-

γοστεύουν ή σε περιοχές που λόγω των φυσικών

καταστροφών είναι απομονωμένες και ο έλεγχος

και η αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων είναι μει-

ωμένος.

• Σε μερικά χρόνια από τώρα θα είναι ακατόρθωτο

να ανατραπούν οι αρνητικές επιδράσεις που θα έχει

στην παγκόσμια υγεία η αλλαγή του κλίματος. Όσον

αφορά στο παρόν πολλές από αυτές τις επιπτώσεις

μπορούν να περιοριστούν και να ελεγχθούν. Η σω-

στή διαχείριση των αποθεμάτων του νερού και της

γης, η μείωση των μολύνσεων από την μετακίνηση

των πληθυσμών λόγω κλιματικών αλλαγών και ο

έλεγχος των λοιμωδών νοσημάτων είναι ενέργειες

που μπορούν να μειώσουν το κίνδυνο που εγκυμο-

νούν οι συνεχείς κλιματικές αλλαγές για την Πα-

γκόσμια Υγεία.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7 Απριλ ίου :  Παγκόσμ ια  Ημέρα Υγε ίας

"Προστασία της Υγείας από τις Κλιματικές Αλλαγές"
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Ιστορική επιτυχία για το τμήμα βό-

λεϊ Γυναικών του Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ,

αφού ολοκλήρωσε τη χρονιά

θριαμβευτικά πετυχαίνοντας την

άνοδο - για πρώτη φορά στην

ιστορία του συλλόγου - στην Α’

Αθηνών. Η ομάδα, στους αγώνες

play-off της ανόδου, οι οποίοι διε-

ξήχθησαν στο Κλειστό Γυμναστή-

ριο του Ολυμπιακού Χωριού (5-

6/4), πέτυχε δύο «καθαρές» (3-0

σετ) νίκες, κατετάγη πρώτη στην

τελική κατάταξη μεταξύ των 22

ομάδων που ήταν αρχικά χωρι-

σμένες σε δύο ομίλους και απέ-

δειξε ότι ήταν η ομάδα που ξεχώ-

ρισε και άξιζε περισσότερο την

άνοδο. 

Θ σημειώσουμε ότι η ομάδα της

Παλλήνης είχε τον μικρότερο μέ-

σο όρο ηλικίας (μόλις 17,4 έτη),

ουσιαστικά αποτελείται από μαθή-

τριες και φοιτήτριες της περιοχής.

Οι πανηγυρισμοί που ακολούθη-

σαν ήταν πρωτοφανείς, και από

την ομάδα αλλά και από τους οπα-

δούς, ενώ ση συνέχεια προστέθη-

κε και ο δήμαρχος Σπ.Κωνστα-

ντάς, ο οποίος συνόδευσε  την

ομάδα σε τοπικό εστιατόριο, όπου

έγινε το «πάρτι» των πρωταθλη-

τριών μέχρι τις πρωινές ώρες!!!

Για την ιστορία, τα αποτελέσματα

και η κατάταξη των αγώνων play

off είναι τα παρακάτω:

Αποτελέσματα

Σάββατο  5/4 (ημιτελικά)
ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΟ ΒΑΡΗΣ : 2-3

ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ : 3-0

Κυριακή 6/4 (τελικά)
ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ : 3-0

ΑΟ ΒΑΡΗΣ – ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ : 0-3

Τελική Κατάταξη

1η. ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ

2η. ΑΟ ΒΑΡΗΣ

3η. ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

4η. ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ

Η έφορος του τμήματος Γυναικών,

Παπαγεωργίου Ευγενία μεταξύ

άλλων δήλωσε: “Πρόκειται για μία

μεγάλη επιτυχία. Πιστέψαμε στα

κορίτσια αυτά, επιλέξαμε σε συ-

νεργασία με τον προπονητή το δύ-

σκολο δρόμο της δημιουργίας

μιας ομάδας και όχι την εύκολη

λύση των πολλών μεταγραφών

“έτοιμων” αθλητριών και με πολύ

δουλειά, επιμονή, υπομονή και μα-

κροπρόθεσμο σοβαρό προγραμμα-

τισμό κατορθώσαμε να πανηγυρί-

σουμε μία μεγάλη άνοδο”.

Ο προπονητής του τμήματος Δ.

Παπαϊωάννου μεταξύ άλλων δή-

λωσε: “Είναι η δικαίωση των κορι-

τσιών αυτών τα οποία θυσιάζουν

τον ελεύθερο χρόνο τους, τις εκ-

δρομές και τη διασκέδαση τους

για να ασχολούνται συστηματικά

και σχεδόν σε καθημερινή βάση

με το Βόλεϊ”.

Η αρχηγός της ομάδας Κούρτη

Εροϊλντα δήλωσε: ”Το μυστικό της

επιτυχίας ήταν ότι δουλέψαμε

υπομονετικά πάρα πολλές ώρες

στο γήπεδο, διατηρήσαμε το άρι-

στο κλίμα που υπάρχει τα τελευ-

ταία χρόνια μεταξύ μας και τελικά

κατορθώσαμε χωρίς πολλές μετα-

γραφές να πετύχουμε το μεγάλο

στόχο της ανόδου”.  

Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ ΒΟΛΛΕΫ

Ανοδος των Γυναικών στην Α’ Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. «ΑΛΕΞ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη  2 Απριλίου η   Σχ. Σύμβουλος  κλάδου  ΠΕ 16  (Μουσικής)  με έδρα την Α΄ Δ/νση

Δ.Ε. Αθήνας κάλεσε  σε  «Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα της Μουσικής για την  Α΄ και  Β΄τά-

ξη»  τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 που υπηρετούν  σε  Δημόσια Δημοτικά  Σχολεία της

Δ/νσης ΠΕ Αν. Αττικής  έπειτα από έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η ανακοίνωση (με ημερομηνία έκδοσης 27-3-2008) έφτασε στα σχολεία της περιοχής τη Δευτέρα

1 Απριλίου (ΑΠ:1820/1-4-2008 3ο Γραφείο ΠΕ Ανατ.Αττικής)  αλλά και σε αρκετά σχολεία την Τρί-

τη 2 Απριλίου 2008 λίγες ώρες μόλις πριν από την προγραμματισμένη «Δειγματική Διδασκαλία».

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια  αναστάτωση στα σχολεία λόγω των αλλα-

γών που θα έπρεπε να γίνουν στο πρόγραμμα λειτουργίας τους εξαιτίας της απουσίας των συνα-

δέλφων. 

Ως αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα  σχολεία της περιοχής για την πραγματοποίησης της  «δειγ-

ματικής διδασκαλίας» επιλέχτηκε το  Δημοτικό Σχολείο  Κολεγίου Αθηνών!!!!!

Για τις επιλογές τους αυτές ρωτάμε τη Σχολική Σύμβουλο και τον Περιφερειακό Δ/ντή:

• Γιατί δεν επιλέχτηκε ένα Δημόσιο Σχολείο για τη δειγματική διδασκαλία;

• Γιατί δεν επιλέχθηκαν παιδιά Α΄και  Β΄ τάξης κάποιου Δημόσιου Σχολείου της περιοχής;

• Η υψηλή εκτίμηση των μαθητών του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου αναφορικά με τη μουσική  λόγω

της κοινωνικοοικονομικής   διαφοράς (περισσότερες ευκαιρίες σε εκπαίδευση και ερεθίσματα, ιδι-

αίτερα μαθήματα μουσικής κατ΄οίκον κτλ.)  καθώς και το προσφερόμενο  εποπτικό υλικό (όργανα

μουσικής κτλ)  προσφέρουν αναμφισβήτητα  ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη διδασκαλία του

μαθήματος στο σχολείο αυτό σε σχέση με το μέσο όρο των συνθηκών που επικρατούν σε ένα Δη-

μόσιο Σχολείο. Κατά πόσο λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η διδασκαλία αυτή μπορεί να χαρα-

κτηριστεί «δειγματική» για τον εκπαιδευτικό του Δημόσιου Σχολείου;

• Γιατί τα σχολεία ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή;

• Η Σχολική Σύμβουλος για να επιλέξει το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο προφανώς το έχει επισκε-

φθεί αρκετές φορές  (δικαίωμα  και υποχρέωσή της που προκύπτει από την ιδιότητα του Σχ. Συμ-

βούλου). Ποια όμως και πόσα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της περιοχής μας έχει επισκεφτεί ως

σύμβουλος που υπηρετεί τη δημόσια εκπαίδευση;;;

Το Δ.Σ. του συλλόγου   θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό, σε μια εποχή που το εκπαιδευ-

τικό κίνημα οργανώνει μορφές αντίστασης για την προάσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαί-

δευσης  το Υπουργείο Παιδείας, ο Περιφερειακός Δ/ντής  και  ορισμένοι  Σχολικοί  Σύμβουλοι να

επιλέγουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια  για τη συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων απαξιώνοντας τα

Δημόσια Σχολεία.   Θα είμαστε πάντα απέναντι σε τέτοιες τακτικές και μεθοδεύσεις             

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΣΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΧΩΡΟ  ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Στη φωτογραφία, εμφανίζεται η ομάδα της Παλλήνης να πανηγυρίζει με
το Κύπελλο. Αθλήτριες: Βορβολάκου, Κουτσαβλάκη, Ψωμά, Πολίτη,
Κούρτη Ε, Γρίσπου, Κούτρα, Κυριοπούλου, Κόσεβα, Μπάγια, Μπιτσάκου,
Πλεμμένου, Κούρτη Ι., και οι Παπαϊωάννου Δ. (προπονητής),  Δασκαλά-
κης Α.(πρόεδρος ΔΣ),  Παπαγεωργίου Ε. (έφορος Γυναικών)

Τον τίτλο του Πρωταθλητή

Αττικής κατέκτησε η ομάδα

παίδων χάντμπολ του ΓΣ Κο-

ρωπίου μια αγωνιστική πριν

την ολοκλήρωση  του πρω-

ταθλήματος. Η ομάδα στη

φετινή περίοδο παρουσίασε

ένα πολύ ισχυρό και συγκρο-

τημένο σύνολο που με την

απόδοσή του έφτασε άξια

στην κατάληψη της 1ης θέ-

σης παρά τον δυνατό αντα-

γωνισμό στην κατηγορία. 

Στον προκριματικό όμιλο του

Α’ γύρου του πρωταθλήμα-

τος η ομάδα του Κορωπίου

αντιμετώπισε τις ομάδες του

Δούκα,του ΔΙΚΕΑ, των Γλυ-

κών Νερών και του Ο.Φ. Νέ-

ας Ιωνίας και πήρε χωρίς δυσκολία την πρώ-

τη θέση που του έδωσε και την πρόκριση

στην τελική  φάση του πρωταθλήματος Αττι-

κής.

Παρά τις δυνατές ομάδες που είχε να αντιμε-

τωπίσει η ομάδα, σημείωσε 8 νίκες και 1 ήτ-

τα σε 9 αγώνες και πήρε και μαθηματικά τον

τίτλο του πρωταθλητή παρά το γεγονός πως

απομένει ακόμα ένα παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της τελικής φάσης

Ιωνικός Ν.Φ. – ΓΣ Κορωπίου 34-29

ΔΙΚΕΑΣ – ΓΣ Κορωπίου 26-32

ΓΣ Κορωπίου – Πανιώνιος 32-15

Αθηναϊκός – ΓΣ Κορωπίου 15-47

ΓΣ Κορωπίου – ΑΣ Αναγέννηση 34-22

ΓΣ Κορωπίου – Ιωνικός Ν.Φ. 27-19

ΓΣ Κορωπίου – ΔΙΚΕΑΣ   26-25

Πανιώνιος – ΓΣ Κορωπίου 12-26

ΓΣ Κορωπίου – Αθηναϊκός 35-14

ΑΣ Αναγέννηση – ΓΣ Κορωπίου       - 

Πλέον η ομάδα του Κορωπίου ετοιμάζεται για

την συμμετοχή της στο Πανελλήνιο πρωτά-

θλημα που θα διεξαχθεί στο Κιλκίς τη 2η

εβδομάδα του Πάσχα όπου μαζί με άλλες

ομάδες από όλη την Ελλάδα θα διεκδικήσει

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Χίος-Βουλιαγμένη: 7-9
Σπουδαία νίκη με 9-7 μέσα στην έδρα

της Χίου, πήρε η Βουλιαγμένη, που πλέ-

ον είναι μία "ανάσα" από την πρόκριση

στους "4" του Πρωταθλήματος της Α1

ανδρών.

Η ομάδα μας ξεκίνησε καλά και προηγή-

θηκε από την αρχή του ματς, στο οποίο

πήρε προβάδισμα μέχρι και τριών γκολ. 

Παρά το γεγονός ότι οι βασικοί αμυντι-

κοί Μιτελούδης-Κατσαούνης, αποβλή-

θηκαν νωρίς με τρεις αποβολές, ο ΝΟΒ,

άντεξε στην πίεση της ομάδας του

Άντριτς, η οποία πλησίασε ως το ένα

γκολ, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει

το αποτέλεσμα. Πλέον η Βουλιαγμένη

χρειάζεται ακόμα μία νίκη, για να περά-

σει στους ημιτελικούς.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 1-0, 2-4, 2-2

Τα γκολ των δύο ομάδων:

Χίος (Άντριτς): Γιάννης Φουντούλης 3,

Ντούλος 3, Κανδιόγλου

Βουλιαγμένη (Γιαννουρής): Φρανίτσε-

βιτς 2, Αγγελίδης 2, Καρούντζος 2, Μι-

τελούδης, Ευάγγελος Δουδέσης, Σά-

μαρτζιτς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονη-

τής του ΝΟΒ, Γιάννης Γιαννουρής, τόνι-

σε: "Σημασία έχει η νίκη σε μία δύσκολη

έδρα. Στερηθήκαμε τους Κατσαούνη και

Μιτελούδη με τρεις αποβολές και αυτό

κάνει ακόμα πιο σπουδαία την επικράτη-

σή μας”. 

Πρωταθλητής Αττικής ο Γ.Σ. Κορωπίου
στην κατηγορία παίδων χάντμπολ

ΟΡΘΙΟΙ: Αγγελής Δημήτρης,Πέρρος Κωνσταντίνος,Οικονόμου Βαγγέλης, Παπαπαύ-

λου Δημήτρης, Μανωλάκης Ιάσωνας,Παπαμιχάλης Θοδωρής,Μανωλάκης

Ορέστης,Κατσίκης Δημήτρης,Χρήστου Γιώργος 

ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Δημόπουλος Δήμος, Τσόρδας Δημήτρης, Κερατιώτης Γιώργος, Κορδο-

γιάννης Γιάννης, Γουδέλλης Γιώργος, Ντούνης Κωνσταντίνος. Προπονητής ο Μανώ-

λης Κακάκης
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Το Μαρκόπουλο  στα ημιτελικά  των πλέι οφ
Μαρκόπουλο και  Ολυμπιακός διπλασίασαν σήμερα

τις νίκες τους επί του Πανιωνίου και του Πανελλη-

νίου, αντίστοιχα στο πλαίσιο της Α φάσης των πλέι

οφ, πήραν την πρόκριση για την ημιτελική φάση,

όπου θα "διασταυρώσουν τα ξίφη τους" με έπαθλο

το ένα από τα δύο εισιτήρια του τελικού του πρωτα-

θλήματος της Α1 Γυναικών. Παναθηναϊκός και Ηρα-

κλής Κηφισιάς αποτελούν από χθες το άλλο ζευγά-

ρι της Β φάσης των πλέι οφ, στην οποία προκρίνεται

η ομάδα που θα φτάσει τις δύο νίκες.

Ο προπονητής της ομάδας   Λυκούδης δήλωσε:

“Συγχαρητήρια στα κορίτσια  για τις νίκες με το ξε-
κίνημα των playoff. Κάθε νίκη ισχυροποιεί  την ψυχο-
λογία μας, μέσα από ένα καλό παιχνίδι όπως αυτό
που κάναμε σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατό-
τητες να κάνουμε ακόμα καλύτερα παιχνίδια και να
διεκδικήσουμε κάποια πράγματα αντάξια της προ-
σπάθειας μας μέχρι τώρα”.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιάννης Στουραΐτης, δήλωσε:

“Μπαίνουμε στην τελική ευθεία
τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, για
να διεκδικήσουμε τον τίτλο πρέ-
πει να κερδίσουμε τον Ολυμπια-
κό. Πιστεύω έχουμε την ομάδα
και μπορούμε να το κάνουμε, θα
τα πούμε την Δευτέρα 14/4/08
μετά τον  πρώτο αγώνα”.

Έκθεση-αφιέρωμα στον πρωταθλητή Γιάννη

Σκιαδά, διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέ-

χνης στην Παιανία με την ευκαιρία των Δημοτι-

κών Εορτών της πόλης «Άγιος Αθανάσιος

2008». Τα εγκαίνια γίνονται την Τετάρτη 30

Απριλίου, στις 8 το βράδυ. Για πρώτη φορά έρ-

χεται στο φως η σύντομη ζωή του μεγάλου

εμποδιστή, μέσα από άγνωστα φωτογραφικά,

χειρόγραφα και έντυπα ντοκουμέντα, που συν-

δέονται και με ενδιαφέρουσες στιγμές της με-

σοπολεμικής ιστορίας. Η έκθεση βασίζεται σε

ένα εκτενές βιογραφικό ρεπορτάζ για τον αξέ-

χαστο βαλκανιονίκη,  που εκπόνησε ο ποιητής

Ευάγγελος Ανδρέου. 

«Πρεμιέρα πολέμου στην Ευρώπη. Σε αναμονή η
ξανά ακούσια αιμοδοσία των λαών. Αγωνία και
σύγκρυο. 
1939: Η Αθήνα αποκρίνεται με ειρήνη. Υποδέχε-
ται τους 10ους Βαλκανικούς Αγώνες Κλασικού
Αθλητισμού. 
Εληά και δάφνη στο Καλλιμάρμαρο. Ο αθλητής-
θρύλος του μεσοπολέμου, ο Χρήστος Μάντικας
είναι τριανταεφτά χρονών. Κι’ ακόμα αδιαμφι-
σβήτητος θριαμβευτής. Ένα παγκόσμιο φαινό-

μενο μυϊκής κράσης και αγωνιστικής ψυχής. Κό-
βει πρώτος το νήμα στα 110 μετ’ εμποδίων. Το
στάδιο δονείται. Αργότερα οι αθλητές παίρνουν
θέση στην αφετηρία και για  τα 400 μετ’ εμπο-
δίων. Ο αφέτης πυροκροτεί την εκκίνηση. 
Αυτή τη φορά ο Μάντικας δεν θα κόψει πρώτος
το νήμα. 
Ο γερόλυκος λύγισε. Ένα εικοσιεξάχρονο παλι-
κάρι ανεβαίνει στο ψηλότερο βήμα του βαλκα-
νιονίκη. Το λένε Ιωάννη Σκιαδά».

(Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του ποιητή Ευάγ-

γελου Ανδρέου «Το αστέρι του πρωταθλητή άναψε...») 

Αφιέρωμα στο Βαλκανιονίκη

της Παιανίας

Μονοπώλησαν 

το βάθρο
τα Κορίτσια των Σπάτων
Την 1η, 2η και 3η Θέση των Ακαδημιών Πετοσφαίρισης

του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάτων, κατέ-

κτησαν τα κορίτσια, στο 10ο Διαδημοτικό Τουρνουά

Πετοσφαίρισης, που διοργάνωσε την Κυριακή 6 Απρι-

λίου ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων.

Με υπεύθυνες Προπονήτριες τις Γυμνάστριες του

Αθλητικού Οργανισμού Κατερίνα Γαλατιανού και

Μαρία Παπαδάκη τα κορίτσια των Ακαδημιών  “έκλε-

ψαν” στην κυριολεξία την παράσταση αφού πρωτα-

γωνίστησαν σε όλες τις φάσεις του Τουρνουά  και

κατέληξαν να μονοπωλούν τον Τίτλο  της 1ης , 2ης

και 3ης θέσης ανάμεσα σε 150 Ομάδες που συμμε-

τείχαν και εκπροσωπούσαν 17 Αθλητικούς Οργανι-

σμούς Δήμων και Συλλόγων της Αττικής.

Πλάνο αγωνιστικής

Κυριακή 13/4 16:30, Α’-Β’ κατηγορία:
Γήπεδο Αγώνας

Αγ. Άννας: ΔΟΞΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αναβύσσου: ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΚΟΥΒΑΡΑ

Άνοιξης: ΑΝΟΙΞΗ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αυλών: ΑΥΛΩΝ-ΘΗΣΕΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Βάρης: ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ-ΓΕΡΑΚΑ

Καλυβίων: ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

-ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ

Μαραθώνα: ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

-ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ

Παιανίας: ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΩΡΩΠΟΣ

Παλλήνης: ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Ραφήνας: ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

-ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ

Στην τελική φάση Πανελληνίων

ο Άρης Βούλας
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Εξαιρετική εμφάνιση

πραγματοποίησαν οι

αθλητές και αθλήτριες του

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ κατά την

προκριματική φάση του

Πανελληνίνου πρωταθλή-

ματος ατομικών αγωνι-

σμάτων ανδρών - γυναι-

κών, αφού κατάφεραν να περάσουν, σχεδόν όλοι,

στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στις 17 και 18

Μαΐου.

Στην τελική φάση πέρασαν:

α) Στους άνδρες: Διον. Βασιλείου, Γιάννης Δήμας,

Μάριαν Κόντραντιουκ και Γιώργος Λιλής.

β) Στις Γυναίκες: Δέσποινα Λαγογιάννη, Κατερίνα

Αντιοπούλου, Στάλεβα Βάνια και Μαρίκα Κρου-

στάλλη. 

γ) Στα διπλά ανδρών: Γιάννης Δήμας/ Γιώργος Λι-

λής και Κόντραντιουκ/ Μουτζουρέζης

δ) Στα διπλά μικτά: Γιώργος Λιλής/ Λαγογιάννη Δέ-

σποινα, Λαγογιάννης/ Αντιοπούλου, Δήμας/ Στάλε-

βα, Βασιλείου/ Κόκα & Κωστόπουλος/ Κρουστάλλη.

ε) Στα διπλά Γυναικών: Αντιοπούλου/ Νικολάε και

Στάλεβα/ Κρουστάλλη. 

Ελληνικά Μετάλλια στο

Arezzo της Ιταλίας
Με μεγάλη Ελληνική συμμετοχή διεξήχθηκε και φέτος ο διεθνής αγώνας υπερ-

πήδησης εμποδίων, Toscana Tour, στο Arezzo της Ιταλίας. Πολλά μετάλλια και

θέσεις μέσα στις δεκάδες των αγωνισμάτων κέρδισαν οι Έλληνες ιππείς το πε-

ρασμένο τριήμερο, 4 – 6 Απριλίου. Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν η

Hannah Μυτιληναίου και η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου. Συγκεκριμένα, σε αγώ-

νισμα ύψους 1.45μ. το χρυσό μετάλλιο κέρδισε η Κούτσικου με διπλή άπταιστη

διαδρομή και χρόνο 32,95. Σε αγώνισμα ύψους 1.35μ. η Μυτιληναίου κατέλα-

βε την 2η θέση με διπλή επίσης άπταιστη διαδρομή και χρόνο 33.07. Στο ση-

μαντικότερο αγώνισμα Grand Prix ύψους 1.50μ.  η Hannah Μυτιληναίου κατέ-

λαβε την πολύ καλή 10η θέση με 1 βαθμό ποινής στον 1ο γύρο και 9 βαθμούς

ποινής στο 2ο γύρο. Την 1η θέση στο Grand Prix πήρε ο Αlvaro de Miranda με

τον Ad Chatwin. 

***

Αγώνες ντρεσάζ
Μόνο μία ημέρα, το Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι 4οι αγώνες Ιππικής

Δεξιοτεχνίας στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου, ενώ τόσο οι αγώ-

νες του ντρεσάζ της Κυριακής όσο και ο 3ος αγώνας Πρωταθλήματος Υπερπήδη-

σης Εμποδίων το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη αναβλήθηκαν λόγω της βροχής.
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