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Πατ Κιουτ

ή Fast – sex
σ’ ένα DVD 6,5 λεπτών

Εδώ και οκτώ μήνες έχουμε αναγουλιά-

σει. Ζέχνει ο τόπος, πιάνουμε τη μύτη

μας, εκτός και είμαστε τόσο εθισμένοι,

ώστε να εισπνέουμε μ’ ευχαρίστηση τη

μπόχα, τη δυσοσμία, που αναδύεται από

τις πάμπολλες ρωγμές και οπές του δια-

ραγέντος οχετού του πολιτικο-οικονομι-

κού και κοινωνικού μας συστήματος.

Ανάλογα με τις ανοχές και τις αντοχές

που έχουμε αναπτύξει ως μέρη – ατομι-

κές μονάδες του όλου.

Να τα θυμηθούμε σε αδρές γραμμές,

γιατί ο εθισμός λειτουργεί ως μεθυστική αμνησία.

Μετά τα ομόλογα, που χρονίσανε ήδη προ πολλού,

μετά το Γερμανό και τον ΟΤΕ και τον κύριο της

MARFIN που μοιράζει μηνύσεις και αγωγές, ακόμα

και σε αρχηγούς κομμάτων, καταργώντας την πολιτι-

κή ασυλία εκεί ακριβώς που πρέπει να υπάρχει – στην

άσκηση του πολιτικού ελέγχου και κριτικής – μετά

την ευτυχή πτώση και την ατυχή απόπειρα διαφυγής

από τα δύσκολα του Ζαχόπουλου και όλα τα συναφή

παρελκόμενα, των DVD, των μεγαλοδημοσιογράφων

– μεγαλοεπιχειρηματιών, των “εκβιαστών” 

(τα εισαγωγικά θα βγουν όταν καταδικαστούν τελεσί-

δικα), των μεσαζόντων, των “κομιστών”, των “τριών

σωματοφυλάκων”, που είναι δύο – όχι του Αλέξαν-

δρου Δουμά, που οι “τρεις” έγιναν τέσσερις, και προ-

άσπιζαν τα βασίλισσα από τις ραδιουργίες του Ρισε-

λιέ – αλλά του Μαξίμου που προάσπιζαν… ποιόν,

Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Αποχέτευση στα
Μεσόγεια τώρα   Σελ. 3

Πρωτοδικείο στην Παλλήνη,

προτείνει ο Βασίλης Οικονόμου
Σελ. 19

Νέες σχολικές αίθουσες 

στην Ανατολική Αττική
Ο Ο.Σ.Κ. χρηματοδοτεί τους Δήμους

Σελ. 19

Επιβλαβείς οργανισμοί επέβαλαν

οριοθέτηση ζωνών προστασίας
Σελ. 22

Η Κερατέα σε “επιφυλακή”
Συνέντευξη Τύπου του 

Δημάρχου Σταύρου Ιατρού

Δικαιωμένος αισθάνεται ο Δήμαρχος Κορωπίου

45o 45o ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αέρα στα πανιά τους Αέρα στα πανιά τους 
Σελ.12Σελ.12

Δικαιώθηκε

ο Δήμαρχος

Καλυβίων 

στον αγώνα του

για ελεύθερες

παραλίες

Σελ. 17Σελ. 3Σελ. 3



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

2 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Πεζόδρομο & Ποδηλατόδρομος
(Ραφήνα - Νέας Μάκρη)      Σελ. 12

Σκέψεις ενός οδηγού

Σελ. 9

Οι Αναγνώστες γράφουν 
Σελ. 7

Πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχη-

μάτων κατά την κολύμβη       Σελ.17

Κρητομινωική Θρησκεία
Σελ. 6

Έλεγχος ποιότητας νερού
στην Αν. Αττική Σελ. 18

Αγορές κατά την περίοδο των

εκπτώσεων Σελ. 18

Στο επόμενο τεύχος:
Ηχορύπναση Αεροδρομίου

Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

αλήθεια, από μιαν άχαρη ερασιτεχνική live τσόντα 6,5 λε-

πτών, που η “35χρονη”, ο “κομιστής”, ο «παραλήπτης» που

δεν την είδε, ο «μεσολαβητής» που μπαίνει στο αρχείο και

μεταπηδά από την «κατάθλιψη» της ανεξαρτησίας, στη

θαλπωρή της φιλοστόργου και μεγαθύμου Ν.Δ. και, και,

και, και κλαδιά και παρακλάδια μέχρι που βουτήξαμε στον

οχετό της siemens κι αρχίσαμε να σκεπτόμαστε.

«Ρε, μπας και είμαστε κορόιδα; Μήπως όλα εκείνα τα “χρι-
στιανικά” και τα Σωκρατικά περί ηθικής και φιλονομίας
ήταν «πλατωνικοί ρομαντισμοί» και η δύναμη και η διάκρι-
ση και η καλοπέραση και η κοινωνική αναγνώριση βρίσκο-
νται στις διδαχές κάποιων αγγλοσαξονικών πανεπιστη-
μίων;»
Ας δώσει την απάντηση καθείς, ανάλογα με την κοινωνική

κλίμακα αξιών που έχει αναπτύξει, που διατηρεί ή έχει

αναστρέψει ή και διαστρέψει ακόμη.

Εκείνο που δεν μπορεί κανείς ν’ αμφισβητήσει είναι η κοι-
νή λογική, η οποία αν και πλειστάκις λειτουργεί εμπειρικά

ή διαισθητικά, οδηγεί σε ορθά συμπεράσματα. Αυτή η συλ-

λογική λογική, λοιπόν, με ποσοστό κοντά 80% πιστεύει ότι

τα σκάνδαλα, όσο υψηλότερα ακουμπούν, καλύπτονται1.

Η εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στους θεσμούς – ακό-

μη και σ’ αυτόν της δικαιοσύνης – βρίσκονται κοντά στο

ναδίρ.

Και δικαίως εν πολλοίς και ιδού γιατί:

Ακούγαμε επί μήνες και μαγνητοφωνημένες συνομιλίες

του γνωστού δημοσιογράφου Μ. Τριανταφυλλόπουλου με

το βουλευτή της Ν.Δ. Κουκοδήμο, που προσφέρθηκε να

μεσολαβήσει για την τακτοποίηση αναιτιολόγητων 5,5εκα-

τμ. Ευρώ του Θ.Αναστασιάδη – ομόλουτρου του Μ.Τ. –

στον προϊστάμενο τότε της ΥΠΕΕ (ΣΔΟΕ) Σπ. Κλαδά. Αυ-

τά μάλιστα επιβεβαιώνονταν, συγκρατημένα από άλλους

επιφανείς δημοσιογράφους, στήνονταν πολύωρες τηλεο-

πτικές εκπομπές και ξαφνικά, «μεγάλη του τάφου σιγή»

και η υπόθεση του μεσολαβητή, του «κυρίου 152», πληρο-

φορούμεθα ότι πρόκειται να τεθεί στο αρχείο!…

Ολως συμπτωματικώς, νέες προσλαμβάνουσες της «κοι-

νής λογικής», η «απόλυση» του ημέτερου αλλά ατίθασου

προέδρου της ανεξάρτητης αρχής για το «μαύρο χρήμα»

Γ. Ζορμπά (επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου)

απ’ τη μια, κι απ’ την άλλη ισχυρές οικονομικές ενισχύσεις

των δικαστικών, σύμφωνα με δημοσιεύματα2, που κυμαί-

νονται από 1000 έως 2.500 ευρώ, μηνιαίες αξήσεις μισθών,

συν κάτι αναδρομικά των ετών 2003-2007 που κυμαίνονται

από 60.000 έως 130.000 ευρώ!

Ψεκάστε - σκουπίστε… τελειώσατε

Η «κοινή λογική» θα μπορούσε να διατυπώσει ένα καθό-

λου ευφάνταστο σενάριο πιέσεων, εκβιασμών (κι εδώ

πρωταγωνίστρια δεν θα είναι η Εύη Τσέκου), διαπλοκών

και συναλλαγών.

Σίγουρα όμως θα έθετε ορισμένα ερωτήματα που απαιτούν

απαντήσεις:

Το περίφημο DVD που παρέδωσε ο «κομιστής» στο Μαξί-

μου αποτελούσε απόσπασμα του όλου, που ήταν περίπου

ωριαίο και όχι 6,5 λπτών «τσόντα».

Ποιος περιέκοψε το υπόλοιπο τμήμα του DVD; Η Τσέκου;

Λογικά, αυτή είχε λόγους να περικόψει αυτά που εμφανί-

ζονται στην ερωτική περίπτυξη στην οποία εκτίθεται η ίδια.

Ο “κομιστής”; Αυτό πήγαινε να «πουλήσει», έστω σαν εκ-

δούλευση στο Μαξίμου; Τι αξία είχε; Ότι ένα κυβερνητικό

στέλεχος «πήδαγε» τη γραμματέα του; χαράς το πράγμα.

Λείπει και η πρωτοτυπία.

Ο “παραλήπτης”; Τί και ποιούς ενοχλούσε το υπόλοιπο, και

εάν μεν αφορούσε ιδιωτικές δραστηριότητες, μας ενδια-

φέρει ελάχιστα έως καθόλου. Εάν όχι, τι ελέγετο γενικώς

από τον «Γενικό»;

Είναι εύλογα τα ερωτήματα διότι η βιντεοκάμερα ενεργο-

ποιείται προτού ανοίξει η πόρτα και απενεργοποιείται με-

τά την αποχώρηση ή όταν τελειώσει η χωρητικότητα του

υλικού εγγραφής. Εδώ δεν έχουν περικοπεί μόνον τα ει-

σαγωγικά, τα προκαταρκτικά και ο επίλογος, έχει περικο-

πεί και η κύρια πράξη. Που σημαίνει ότι και κατά τη διάρ-

κεια αυτής κάτι ελέγετο αυθορμήτως ή εκμαιεύετο. Γιατί

μη μου πείτε ότι ένας υπέρβαρος πενηντάρης που συνευ-

ρίσκεται για πολλοστή φορά με μια τριανταπεντάρα, είναι

τόσο «κοκοράκι», γιατί δεν συμβαδίζει με την «κοινή πρα-

κτική» η οποία συνυπολογίζεται στα σκεπτικά δικαστικών

αποφάσεων.

Μην εκπλησόμεθα λοιπόν από τη γενική απογοήτευση της

κοινής γνώμης. Από την εκβάθρωση των θεσμών. Από την

απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Από την κάθε-

τη πτώση της εκτίμησης ιδία των λεγόμενων πολιτικών

κομμάτων εξουσίας. Ευθύνη έχουμε όλοι!

Ακόμη και οι «καθαροί», όταν δεν αντιδρούμε και υποθάλ-

πουμε έτσι με τη σιωπή μας, την ανοχή μας, και με την ψή-

φο μας τη  σήπουσα κατάσταση.

Δημοσκόπηση VPRC Ιούνιος-Ιούλιος 2008. (Κ.Ε. 20/7/08).

Κ. Ελευθεροτυπία 22/7/08, σελ. 12.

Ποιος είπε ότι δεν 

σε βρίσκουν στα blogs;

Αστυνομικοί  του τμήματος Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνέλα-

βαν άνδρα 25 ετών, εκδότη επαρχια-

κής εφημερίδας για παραβάσεις του

ποινικού κώδικα (εξύβριση, συκοφα-

ντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθη-

ση).

Αυτό συνέβη μετά από έγκληση κά-

ποιας βουλευτού, που απευθύνθηκε

στο Τμήμα δίωξης Ηλεκτρ. Εγκλήμα-

τος, σύμφωνα με την οποία σε διαδι-

κτυακή ιστοσελίδα (blog) δημοσιεύο-

νταν εξυβριστικά και συκοφαντικά

σχόλια σε βάρος της.

Μετά από ψηφιακή έρευνα και ανά-

λυση ηλεκτρονικών ιχνών, «τσίμπη-

σαν» τον «ανώνυμο» εκδότη, o οποί-

ος όπως απεδείχθη μόνο εκδότης

εφημερίδας δεν ήταν, αφού όταν επι-

σκέφθηκαν τη διεύθυνσή του στο

Αγρίνιο, οι αστυνομικοί βρήκαν φα-

νοποιείο αυτοκινήτων!

Γι’ αυτό, πρέπει να γνωρίζετε, ότι

πουθενά δεν είστε πλέον ανώνυμος!!

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ 

ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΣΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Μεγάλη ανακούφιση στους κατοί-

κους της Ανατολικής Αττικής πρό-

σφεραν αστυνομικοί του Τμήματος

Παιανίας με τη σύλληψη, στις αρχές

του μήνα, 25χρονου ο οποίος μαζί με

τους συνεργάτες του, είχαν επινοή-

σει μια πρωτότυπη μέθοδο για να

πραγματοποιούν κλοπές από τα αυ-

τοκίνητα. 

Παρακολουθούσαν τα θύματά τους

όταν έκαναν ανάληψη χρημάτων από

τράπεζες και στη συνέχεια έσκαγαν

το λάστιχο του αυτοκινήτου τους.

Όταν ο οδηγός αντιλαμβανόταν το

πρόβλημα και σταματούσε κάποια

στιγμή το όχημα για να αλλάξει ελα-

στικό, εκείνοι αφαιρούσαν χρηματικά

ποσά και αντικείμενα από το εσωτε-

ρικό του αυτοκινήτου.

Η δράση τους αριθμούσε τουλάχ-

στον 22 περιπτώσεις κλοπών από τις

αρχές του έτους, με αφαίρεση χρη-

ματικών ποσών αξίας που υπολογίζε-

ται περίπου στα 180.500 €. Στη λεία

τους συμπεριλαμβάνονται επίσης βι-

βλιάρια καταθέσεων, τραπεζικά ομό-

λογα, μπλοκ επιταγών, εταιρική

σφραγίδα, κινητά τηλέφωνα, φωτο-

γραφικές μηχανές.

Σύμφωνα ακόμη με την Υποδιεύθυν-

ση Ασφαλείας Β/Α Αττικής, τα περι-

στατικά αυτά είχαν πραγματοποιηθεί

στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολι-

κή Αττική όπως: Μαρκόπουλο, Κορω-

πί, Παιανία, Σπάτα, Γέρακα, Γλυκά

Νερά, Ραφήνα, Αγία Παρασκευή, Χα-

λάνδρι, Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφεια,

Μεταμόρφωση. Η έρευνα συνεχίζε-

ται για τη συμμετοχή των ανωτέρω

δραστών και σε άλλες παρόμοιες

αξιόποινες πράξεις.

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Πατ Κιουτ ή Fast – sex
σ’ ένα DVD 6,5 λεπτών



Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του τύπου
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΒΔΟΜΗ  26 ΙΟΥΛΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Το Κορωπί πανηγυρίζει

Από το Δήμο Κρωπίας εκδόθηκε

η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008

πραγματοποιήθηκε συνάντηση

των Δημάρχων Κρωπίας, Παια-

νίας και Μαρκοπούλου με τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο

Σουφλιά με κύριο ζήτημα την εξέ-

λιξη των αποχετευτικών έργων

των ακαθάρτων των περιοχών ευ-

θύνης τους και της κατασκευής

των Μονάδων Βιολογικών Καθα-

ρισμών. Μετά από τη συνάντηση

είναι πλέον γεγονός ότι το αίτημα

δεκαετιών για τη δημιουργία δι-

κτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων

και οι κατασκευές των Μονάδων

Βιολογικών Καθαρισμών, (Κέντρο

Κορωπίου, Καρελλάς και Αγία

Μαρίνα-Αγ. Δημήτριος με τα Κέ-

ντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, των

Κεντρικών Μεσογείων και του

Νοτίου Σαρωνικού) που αφορούν

το Δήμο μας ικανοποιείται. Είναι

μια μεγάλη στιγμή για όλη την

Ανατολική Αττική και το Κορωπί!

Επιβεβαιώθηκε η επιμονή του Δή-

μου Κρωπίας αλλά και των όμο-

ρων Δήμων  για την επίλυση των

ζητημάτων αυτών μέσα από  συ-

ναινετικές,  διαδημοτικές διαδικα-

σίες και συνεργασίες( π.χ. η ίδρυ-

ση με το Δήμο Παιανίας του Συν-

δέσμου για το έργο το 2003 -

2004). Παράλληλα αναδείχθηκε  η

ισχυρή πολιτική βούληση από

όλους τους αρμόδιους φορείς (

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΑΠ, ΑΥΤΟΔΙΟΙ-

ΚΗΣΗ Α΄ και Β΄ Βαθμού δηλ. Δή-

μοι και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ανατολικής Αττικής) για τη επιτά-

χυνση των έργων. 

Δικαιώνονται οι ενέργειές μας

και οι υποσχέσεις της Δημοτικής

Αρχής Κορωπίου και του Δημάρ-

χου Θεόδωρου Αθανασόπουλου,

που αταλάντευτα με συνέπεια και

θέληση πολλών ετών αγωνίστηκε

να ξεκινήσει αυτό το έργο. Δικαι-

ώνονται οι αποφάσεις των Νο-

μαρχιακών Συμβουλίων της Ανα-

τολικής Αττικής, των Νομαρχια-

κών Συμβούλων και του Νομάρχη

Λεωνίδα Κουρή, που στήριξαν

τον σχεδιασμό και τις εγκρίσεις

των μελετών Π.Ε καθώς και οι

βουλευτές της Αττικής, που συ-

ντάχθηκαν με το αρχικό σχεδια-

σμό και τις ενέργειες της Δημοτι-

κής Αρχής Κορωπίου.

Η χρηματοδότηση των έργων

ήταν, όπως είχαμε πληροφορή-

σει τους δημότες μας από το

2006, εξασφαλισμένη. Τώρα δια-

σφαλίζεται! Tα έργα θα εκτελε-

στούν με χρηματοδότηση από

Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους

και με τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα

ενημερώνουμε για την εξέλιξη

των έργων και το επίσημο χρονο-

διάγραμμα υλοποίησης.

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ με αφορμή

την εξέλιξη των έργων αυτών

στους Δήμους Παιανίας, Κρω-

πίας, Μαρκοπούλου αναφέρθηκε

στον προγραμματισμό  και των

άλλων αποχετευτικών έργων και

Μονάδων Βιολογικών Καθαρι-

σμών της Ανατολικής Αττικής. Η

ισχυρή βούληση του Υπουργού

Γεώργιου Σουφλιά για συνεργα-

σία με την Τοπική Αυτοδοίκηση

και για την εξεύρεση εφικτών λύ-

σεων σε εμπόδια, που προκύ-

πτουν, μας δημιουργεί μεγάλη αι-

σιοδοξία για τη συνέχεια και για

άλλα ζητήματα αρμοδιότητος ΠΕ-

ΧΩΔΕ, που αφορούν το παρόν και

το μέλλον της Αττικής.  Είναι φυ-

σικά αυτονόητο ότι συνεχίζουμε

να διεκδικούμε τις καλύτερες λύ-

σεις για το καλό του Δήμου μας

και όλης  της Αττικής. Αυτή είναι

η εντολή που έχουμε από τους

δημότες μας. Αυτό  προστάζει ο

όρκος που δώσαμε:  να τηρούμε

τους Νόμους και το Σύνταγμα και

να διασφαλίζουμε το εθνικό-δη-

μόσιο και δημοτικό συμφέρον.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, για την συνάντηση των Δημάρχων Κρωπίς, Παιανίας,

Μαρκοπούλου με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γεώργιο Σουφλιά σχετικά με την αποχεύτεση στα Με-

σόγεια.

Μεγάλη αισιοδοξία επικρατεί στους Δήμους για την υλοποίηση του προβλήματος της αποχέ-

τευσης στην περιοχή ταλανίζει ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες τους κατοίκους και επιβα-

ρύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Οι νέες δηλώσεις για ΧΥΤΑ δεν προσθέτουν τίποτα νέο
δηλώνει ο Δήμαρχος Κερατέας

Συνέντευξη τύπου παραχώρη-

σε στις 23-7, ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας, Σταύρος Ιατρού με θέ-

μα τις εξελίξεις για το θέμα της

δημιουργίας νέου ΧΥΤΑ στην

περιοχή της Κερατέας.

Η συνέντευξη πραγματοποιή-

θηκε μια μέρα μετά τις ανακοι-

νώσεις-αποφάσεις της Κυβερ-

νητικής Επιτροπής για το θέμα

της διαχείρισης απορριμμάτων

της Αττικής και λίγες μέρες με-

τά την δημοσιοποίηση της προ-

καταρκτικής εξετάσεις της ει-

σαγγελίας πρωτοδικείου Αθη-

νών για την υπόθεση ΥΠ.ΠΟ.-

Ζαχόπουλου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας "οι αποφάσεις-ανακοι-

νώσεις της Κυβερνητικής επι-

τροπής της 22-7-08 πέραν των

καλών προθέσεων, δεν προσθέ-

τουν τίποτα νέο παρά μια συντο-

νισμένη επικοινωνιακή προσπά-

θεια να ξεκινήσουν την δημιουρ-

γία χωματερών (ΧΥΤΑ) στη Κε-

ρατέα και το Γραμματικό."

Οι αποφάσεις-εγκρίσεις - χρη-

ματοδότησεις και εν τέλει η

δημοπράτηση των έργων για

Κερατέα και Γραμματικό αφο-

ρούν μόνο Χ.Υ.Τ.Α. για σύμμει-

κτα απορρίμματα και όχι εργο-

στάσια τα οποία όπως δήλωσε

ο  Παυλόπουλος "σχεδιάζο-

νται" και "ίσως γίνουν με ΣΔΙΤ".

Η ελπίδα που προδιαγράφεται

ωστόσο από τις χθεσινές απο-

φάσεις είναι η ανάγκη και η

έναρξη διαλόγου που πρέπει

να γίνει άμεσα και να τελεσφο-

ρήσει. Σ’ αυτό το διάλογο η Κε-

ρατέα θα προσέλθει επιθυμώ-

ντας να γίνει μέρος της λύσης

του προβλήματος και όχι να

παραμείνει ως μέρος του προ-

βλήματος.

Ωστόσο-ολοκλήρωσε ο Δήμαρ-

χος Κερατέας - η περιοχή

Οβριόκαστρο του Δήμου Κερα-

τέας που έχει χωροθετηθεί για

Χ.Υ.Τ.Α., ήδη βρίσκεται μετά

από αυτεπάγγελτη εισαγγελι-

κή παρέμβαση σε διαδικασία

προκαταρκτικής έρευνας για

"Παράνομη Χωροθέτηση ΧΥΤΑ
στον κηρυγμένο ιστορικό - Αρ-
χαιολογικό χώρο Οβριόκαστρο
Κερατέας”. 

Η δικογραφία σχηματίστηκε

στα πλαίσια της έρευνας για

την υπόθεση ΥΠ.ΠΟ.-Ζαχόπου-

λου και αφορά πολιτικά πρόσω-

πα, διοικητικούς προϊστάμε-

νους και μελετητές του έργου

αφού απέκρυψαν τον χαρακτή-

ρα του χώρου και έδωσαν

έγκριση χωρίς απόφαση του

Κ.Α.Σ. .

Ο Δήμαρχος Κερατέας τόνισε

ότι δεν είναι δυνατόν να επι-

χειρηθεί έναρξη έργου για κα-

τασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στο Οβριόκα-

στρο όσο είναι σε εξέλιξη η ει-

σαγγελική έρευνα.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΩΡΑ!
Ιστορική συνάντηση τουΥπουργού ΠΕΧΩΔΕ  Γεώργιου Σουφλιά με τους Δημάρχους Παιανίας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΛΑΪΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ
στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

Μαρκοπούλου για το Καλοκαίρι του 2008, ο Οργανι-

σμός Ελληνικού Θεάτρου Αιχμή, παρουσιάζει, την

τραγωδία «Ερωφίλη» του κρητικού συγγραφέα Γεωρ-

γίου Χορτάτση την Κυριακή 3 Αυγούστου και ώρα

21.00 στο Θέατρο Σάρας, στην πλατεία Γιατρού Πέ-

τρου Παναγιώτου στο Μαρκόπουλο.

Ο συγγραφέας Γεώργιος Χορτάτσης γεννήθηκε στο

Ρέθυμνο στα μέσα του 16ου αιώνα και ήταν σύγχρο-

νος του Σαίξπηρ και του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου.

Στο πιο αξιόλογο ίσως έργο του, που παρουσιάζεται

στο Μαρκόπουλο, η Ερωφίλη, κόρη του αιμοδιψούς

βασιλιά Φιλόγονου, και ο ευγενούς καταγωγής Πανά-

ρετος, ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης. Ο Φι-

λόγονος όμως, την προορίζει για σύζυγο ενός αντι-

πάλου του βασιλιά κι ενώ αρχικά συναινεί στο γάμο

της με τον Πανάρετο, τελικά της χαρίζει το πιο μακά-

βριο γαμήλιο δώρο: το κεφάλι, την καρδιά και τα χέ-

ρια του αγαπημένου της, οδηγώντας την Ερωφίλη

στην αυτοκτονία.

Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Γιάννη Νικο-

λαΐδη και πλαισιώνεται από τους ηθοποιούς: Χρήστο

Πάρλα, Αίαντα Μανθόπουλο, Φωτεινή Φιλοσόφου κ.α.

Τα σκηνικά έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παναγόπου-

λος, τα κουστούμια η Όλγα Σχοινά και τη μουσική ο

Ανακρέων Παπαγεωργίου. Γενική είσοδος 15 €.

ΕΡΩΦΙΛΗ
3 Αυγούστου ώρα 9.00 μ.μ. Θέατρο Σάρας, Μαρκόπουλο

Κ Ο Ρ Ω Π Ι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμ-

βουλίου την 25η και 26η Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός

Ναός Αγ. Παρασκευής Κορωπίου.

Το πρόγραμμα του εορτασμού είναι το ακόλουθο: 

Την παραμονή, Παρασκευή 25η Ιουλίου  στις 7.30 το

απόγευμα θα τελεστεί  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερι-

νός και στις 9 το βράδυ θα γίνει η Λιτάνευση της Ιε-

ράς Εικόνας.

Το Σάββατο 26η Ιουλίου  στις 7 το πρωί θα τελεστεί

η Ακολουθία του Όρθρου και η Πανηγυρική Θεία Λει-

τουργία χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικο-

λάου ενώ το απόγευμα στις 7.30 θα τελεστεί ο Με-

θεόρτιος Εσπερινός και θα ψαλεί ο παρακλητικός

κανών της οσιοπαρθενομάρτυρος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (

Ιερά Παράκληση της Αγίας)

H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΑΚΑ

ΣΤΙΣ 20.30

Μια βραδιά που θα συγκε-

ντρώσει στην Αθήνα διάση-

μους αστέρες που έχουν κά-

νει ρεκόρ! Σε συνεργασία με

την GUINNESS WORLD

RECORDS παρουσιάζεται

τον Οκτώβριο στην Αθήνα,

ένα σόου κορυφαίων επιδό-

σεων. Για πρώτη φορά στην

Ελλάδα διοργανώνεται η

«ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ», μία

ζωντανή παρουσίαση αλλά κι

ένας διαγωνισμός με έπαθλο

μια θέση στο Βιβλίο Guinness.

Παρουσιαστής της βραδιάς ο

Ηλίας Ψινάκης.

H 1η «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ»

θα φέρει στην Ελλάδα τους

πιο σημαντικούς Guinness

Recordmen από ολόκληρο

τον κόσμο, οι οποίοι θα πα-

ρουσιάσουν ζωντανά τις κο-

ρυφαίες επιδόσεις που τους

εξασφάλισαν μια σελίδα σ’

ένα από τα πιο διάσημα βιβλία

του κόσμου. Παράλληλα, στο

διαγωνιστικό κομμάτι και πα-

ρουσία της επίσημης κριτικής

επιτροπής των Βραβείων

Guinness, οι recordmen θα

επιχειρήσουν να καταρρί-

ψουν τα ήδη υπάρχοντα αλλά

και καινούργια  ρεκόρ, κατα-

κτώντας μια νέα θέση στο Βι-

βλίο Guinness. 

Το κοινό της “ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ

ΡΕΚΟΡ” θα έχει την μοναδική

ευκαιρία να παρακολουθήσει

με κομμένη την ανάσα  επι-

δείξεις δύναμης και δεξιοτε-

χνίας, ευρεσιτεχνίες και άλ-

λες ξεχωριστές και πρωτοπο-

ριακές επιδόσεις από τους

κορυφαίους Guinness

Recordmen στον κόσμο. Να

θαυμάσει αλλά και να κρίνει

τις επιδόσεις των συμμετεχό-

ντων και να γίνει μέρος μιας

βραδιάς που θα καθορίσει τα

επόμενα βραβεία του ξεχωρι-

στού αυτού θεσμού. Κορυφαί-

οι circus performers, ακροβά-

τες και αθλητές των extreme

sports, επιλεγμένοι από την

επίσημη επιτροπή των

Guinness, θα πλαισιώσουν

την βραδιά με τα δικά τους

εντυπωσιακά νούμερα.

“Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ”

για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Από τα Ρεμπέτικα της Σμύρνης

...μέχρι τα Tango του Μπουένος Άιρες

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο
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Locksmith

ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ: 

Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Η Προβηγκία είναι ένας γνωστός προορισμός διακοπών, της Νό-

τιας Γαλλίας, κυρίως όμως για τις μεγάλες της πόλεις όπως η Αβι-

νιόν, η Μασσαλία και η Αρλ. Πόλεις που έχουν χάσει αρκετά τη

γοητεία και την θεατρικότητα του παρελθόντος. Βέβαια η Αβινιόν

παραμένει στο προσκήνιο χάρη στο καλοκαιρινό της διεθνές θε-

ατρικό φεστιβάλ. 

Ξεφεύγοντας όμως και ακολουθώντας  τους  δρόμους της λεβά-

ντας ξεπροβάλλουν μικρά χωρουδάκια εξαιρετικής αισθητικής, με

γραφικούς ξενώνες και  μικροσκοπικά εστιατόρια. Από τον Απρί-

λιο έως τον Σεπτέμβριο ο καιρός είναι ιδανικός για αυτό το ταξί-

δι. Κατάλληλες θερμοκρασίες λοιπόν, καθώς υπάρχει πολύ περ-

πάτημα για την εξερεύνηση μικρών παραδείσων.

Ξεκινώντας οδικώς από τη Μασσαλία μέσα σε 60 λεπτά βρίσκε-

στε σε τόπους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγ-

μα το πανέμορφο και πολύχρωμο χωριό της ώχρας Roussillon.

Γοητευτικό με τα ζεστά και έντονα του χρώματα, το λιλιπούτειο

ατμοσφαιρικό χωριό φιλοξενεί καθημερινά τους περαστικούς για

έναν καφέ ή ένα ποτήρι κρασί, με θέα από τις ταράτσες των σπι-

τιών του, την οροσειρά Vaucluse. 

Εκεί , με το περπάτημα  συναντάτε μικρές γκαλερί, δυο-τρία κα-

φέ και  ένα λιτό βιβλιοπωλείο-εστιατόριο, το «La Maison Tacchel-

la» . Ο μάγειρας κρύβεται συνήθως πίσω από τα βιβλία του μα-

γειρεύοντας μόνο δύο γεύσεις. Πάπια με φουά γκρα και ψητό σο-

λωμό με αστακό.. Πάνω σε κάθε ένα από τα δέκα τραπέζια του

εστιατορίου τοποθετούνται μικρά αποσπάσματα από ποιητικές

συλλογές που χαρίζονται στον ταξιδιώτη.

Σε απόσταση αναπνοής κρέμεται  πάνω στους βράχους  η μικρή

πόλη Gordes. Βασίλισσα μεσαιωνικής ομορφιάς με κλασσικό

ύφος και πολλά ατελιέ τέχνης. Μπαίνοντας μέσα στα τείχη της

πόλης σκοντάφτετε πάνω σε ένα μπιστρό με την ονομασία «Ο

πατέρας μου ήταν ζαχαροπλάστης». Μάγειρας ο ίδιος ο ιδιοκτή-

της, o Marc Maloyan. Αρμένιος στην καταγωγή και γάλλος στην

νοοτροπία σερβίρει καθημερινά ένα διαφορετικό πιάτο, όπως ρα-

βιόλια με φουά-γκρα και σπαράγγια. Είναι σαν να γευματίζεις μέ-

σα  σε ένα μικροσκοπικό  μουσείο ποπ αρτ. Τα τραπέζια είναι σε

τόσο κοντινή απόσταση που γίνεσαι φίλος με τους ξένους ομο-

τράπεζους.

Λίγο πιο κάτω, γύρω από τον πύργο της κεντρικής πλατείας βρί-

σκεται η δεύτερη αξιόλογη επιλογή, το εστιατόριο  «L’Artegal».

Συμπαθητικό, με προσεγμένη κουζίνα και ευγενέστατο προσωπι-

κό. 

Συνεχίζοντας την αναζωογονητική εκδρομή ανακαλύπτετε πολλά

οινοποιεία, μουσεία του κρασιού και του φελλού, κυριακάτικα πα-

ζάρια με λογής λογής καλούδια, φάρμες επισκέψιμες είτε για

γεύμα είτε για αγορά κατσικίσιων τυριών. Η πιο διάσημη Φάρμα-

την επισκέπτονται και μέλη βασιλικών οικογενειών- είναι εκείνη

του Σικελού Gianni, που τις καθημερινές σερβίρει σε όλους μια

τεράστια ξύλινη πιατέλα με κατσικίσια τυριά, μέλι, μαύρο ψωμί ,

προσούτο και ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Ενώ τα Σάββατα ο Gi-

anni σουβλίζει στο γρασίδι γουρουνόπουλα  και όχι μόνο. 

Πολλά και άλλα μυστικά υπάρχουν στην όμορφη Προβηγκία. Χω-

ριά όπως το Fontaine-de-Vaucluse με τους φυσικούς του καταρ-

ράκτες, το Isle-sur-la-Sorgue  με τους αντικιέρ του, το Saint-Sat-

urne με τα πετρόχτιστα σπίτια του και με τον μεγάλο καθεδρικό

ναό να δεσπόζει στη μοναδική πλατεία του χωριού. 

Σε απόσταση μόλις δυο χιλιομέτρων βρίσκεται ένα ακόμα χωρι-

ουδάκι, το ήσυχο Saint-Saturnin-les-Apt. Το πιο όμορφο σπίτι του

χωριού το La Bastide((σημαίνει παλαιό σπίτι ευγενών)) –Le

Chateau(www.bastide-le-chateau.fr) ανοίγει την πόρτα του για φι-

λοξενία και πρωινό κάτω από τις καστανιές του κήπου. 

Επίσης σχεδόν σε κάθε χωριό συναντάτε και ένα Chateau για δο-

κιμές κρασιών. 

Τέλος υπάρχουν δυο εστιατόρια που περιλαμβάνουν όλη τη γα-

στριμαργική φιλοσοφία της Νότιας Γαλλίας. Το πρώτο βρίσκεται

χτισμένο δίπλα σε μια κοίτη ποταμού, μέσα στο μικρό πανδοχείο

«Auberge de L’Aiguebrun». Εξαιρετική θέα, καλό φαγητό και

ατμόσφαιρα του 1930. 

Το δεύτερο εστιατόριο, στη μέση του πουθενά, το προσεγγίζεις

μέχρι την εξώπορτά του και δεν είσαι σίγουρος για το αν παρα-

βιάζεις ιδιωτική αυλή.  Γυναίκα η μαγείρισσα, η Elisabeth Bour-

geois, ψήνει ψωμί σε παραδοσιακό φούρνο και προσφέρει φίνες

γεύσεις στον δικό της χώρο στο “Le Mas Tourteron». 

Η Προβηγκία, τόπος γαλήνιος, απαράμιλλης  ομορφιάς, διατηρεί

ρυθμούς  ζωής γαλήνιας και μια τέχνη της απόλαυσης που κο-

ντεύει να ξεχαστεί. 

με την Τζωρτζίνα ΚαλέργηΟι βασιλιάδες του ρυθμού... 

STOMP 
Και πάλι στην Αθήνα!!!

Ζήστε και.. ξαναζήστε μια μοναδική εμπειρία!!

Οι παραστάσεις που έχουν δώσει οι Stomp στην Ελ-

λάδα είναι πολλές. Πάντα όμως κατάφεραν να καθη-

λώσουν τους θεατές και είναι ίσως η πιο χαρακτηρι-

στική παράσταση, για την οποία θα τολμούσες, φεύ-

γοντας από το θέατρο, να αγοράσεις εισιτήρια και

για τους φίλους σου, για να μην το χάσουν, χωρίς

καν να τους έχεις προειδοποιήσει!!! 

Όταν βγεις από αυτή την παράσταση, θέλεις να παί-

ξεις μουσική με ότι βρεις μπροστά σου!!!

Φέτος είχαν προγραμματίσει παραστάσεις για τις 2,3

και 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Λυκαβηττού. 

Τώρα μας ενημερώνουν για δύο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑ-

ΣΕΙΣ 5 ΚΑΙ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ!!!!

Η ζήτηση είναι μεγάλη. Προλάβετε!

Η τέχνη των πυροτεχνημάτων 

έρχεται στην Αθήνα τον Οκτώβριο…!!!

Μια πανδαισία χρωμάτων και σχεδίων που συνδυά-

ζονται αρμονικά με την μουσική θα προσφέρουν ένα

πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα show στους

τυχερούς που θα παρευρεθούν το Σάββατο βράδυ

της 4ης Οκτωβρίου στα Ολυμπιακά ακίνητα Ελληνι-

κού (πρώην δυτικό αεροδρόμιο) Το κοινό όχι μόνο θα

δει αλλά και θα κρίνει τη δουλειά των τριών αποστο-

λών και μαζί με μια εξειδικευμένη και έμπειρη κριτι-

κή επιτροπή θα αναδείξει το νικητή της βραδιάς. Το

“Colors in the Sky” θα αποτελέσει τον Πανευρωπαϊκό

Προκριματικό για το Παγκόσμιο Φεστιβάλ πυροτε-

χνημάτων του Βερολίνου. Η αποστολή που θα κατα-

φέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και τις καρδιές θε-

ατών και κριτικής επιτροπής θα πάρει το έπαθλο και

το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της

Pyronale Berlin το 2009. 

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα κάθε χώρας περιλαμβάνει:

Μέρος Α.

Θέμα: «Μπλε και Άσπρο, τα χρώματα της Ελλάδας» 

Περιγραφή αγωνίσματος: Σχεδιασμός εναλλαγής

χρωμάτων χωρίς μουσική.

Μέρος Β. 

Θέμα: «Οι Scorpions in the Sky»

Περιγραφή αγωνίσματος: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι

καλούνται να οπτικοποιήσουν και να συγχρονίσουν

το ίδιο μουσικό κομμάτι και να παρασύρουν κριτές

και κοινό στη μαγεία της μουσικής. 

Μέρος Γ.

Θέμα: «Η χώρα μου»

Περιγραφή αγωνίσματος: Η κάθε εθνική ομάδα κα-

λείτε να μας παρουσιάσει μέσα από αντιπροσωπευ-

τικές  μουσικές της χώρας της μια συγχρονισμένη

εναέρια χορογραφία σε μια πανδαισία πυροτεχνημά-

των.  

COLORS IN THE SKY

Ορέστης

Έργο με ισχνή - αντίθετα από την αρχαιότητα - παρου-

σίαση, εντάσεται για πρώτη φορά στο ρεπερτόριο του

ΚΘΒΕ. Η σκηνοθεσία, στο πλαίσιο της συνεργασίας με

καλλιτέχνες των Βαλκανίων, ανατέθηκε στον γνωστό

Σλόμποταν Ουνκόφσκι. 

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 1 & 2 Αυγούστου.
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Η Μινωική θρησκεία είναι ένα θέμα,

άγνωστο εν πολλοίς  στο ευρύτερο

κοινό. 

Σε αυτό συνέβαλε το ότι μέχρι τώρα

δεν αναφέρθηκε κάποια ανεύρεση ιε-

ρών ναών και λατρευτικών  γλυπτών,

ή σχετικών έργων. Εν αντιθέσει με

ότι συνέβη σε σύγχρονους λαούς

όπως της Μεσοποταμίας και της Αι-

γύπτου όπου η παρουσία της θρη-

σκευτικής υποδομής, υπό την μορφή

λειψάνων, ήταν πολύ έντονη. 

Ο Σπύρος Μαρινάτος συνοψίζει το

εν λόγω πρόβλημα, δηλώνοντας: «Ο

Μινωικός πολιτισμός παρουσιάζεται

άνευ ναών  και αγαλμάτων, άνευ λα-

τρευτικών αναγλύφων, άνευ απεικο-

νιστικής θεότητος, με εξαίρεσιν  κά-

ποιων περιπτώσεων».

Η Μινωική θρησκεία, άρχισε να δια-

μορφώνεται στην αρχή της Μεσομι-

νωικής εποχής, (2200-1700π.Χ.) με

εμφανή την ακμή της κατά την Πα-

λαιοανακτορική περίοδο(1900-1700

π.Χ.). Αυτήν την περίοδο, οι εσωτερι-

κές γεωλογικές αναστατώσεις,  γέν-

νησαν τη πεποίθηση, ότι στα βάθη

της γής κυριαρχούσαν άγνωστες δυ-

νάμεις, που στην οργή τους ισοπέ-

δωναν πόλεις και χωριά και προκα-

λούσαν τον θάνατο ανθρώπων και

ζώων. Καθώς η ιδέα της θρησκείας

άρχισε να μπαίνει σε στάδιο ωριμό-

τητας, προχώρησε και η πίστη, ότι

αυτές οι άγνωστες δυνάμεις με  τον

ένα ή τον άλλο τρόπο έπρεπε να

εξευμενιστούν. Σε πρώτη φάση η

“προσευχή”, παραμέρισε τα ξόρκια

των νεολιθικών και πρωτομινωικών

χρόνων και οι “προσφορές εξευμένι-

σης” της όποιας θείας οργής με την

μορφή αιματηρών θυσιών ή προσφο-

ρές καρπών και λοιπών προιόντων

της γής,  καταγράφηκαν  σαν  ανα-

γνώριση της κάποιας υπέρτερης δύ-

ναμης. Βουνά υψηλά που είχαν ρωγ-

μές βαθειές  επελέγησαν  για τις λα-

τρευτικές αυτές συνομιλίες με τον

κάτω κόσμο. Αναφέρεται το βουνό

Γιούχτας, που από μακρυά  μοιάζει

να διαγράφει και ανθρώπινο πρόσω-

πο. Ακολουθούσαν οι σπηλιές. Ο

Πλάτων αναφέρει το Διός άντρον

“εν ώ τα σεπτότατα  και άρρητότατα

των μυστηρίων επετελείτο”. Και εδώ

για πρώτη φορά, ίσως και μοναδική

για την Κρήτη, συνδέεται η θεότητα

με το ανδρικό φύλλο. Αυτές οι λα-

τρευτικές τελετουργίες  στο Ιδαίο

άντρο, πρέπει να είχαν συνεχιστεί

και κατά τα μετέπειτα ρωμαικά χρό-

νια όπως αποδείχθηκε σε μια από τις

ανασκαφές του Γιάννη Σακελαράκη. 

Εκ των πραγμάτων όμως καταφαίνε-

ται, ότι  στα Μινωικά χρόνια  η μεγά-

λη θεότητα, ήταν η ίδια η φύση... Σε

μια πολύμορφη απεικόνιση, σαν

“Θεά  όφεων”  σαν  “Ορεία μήτηρ’’,

σαν “Ποτνία θηρών’’ ή σαν θεότητα

του ιερού δένδρου ή των πουλιών ή

των λουλουδιών. Άλλοτε πάλι, πα-

ρουσιάζεται σαν  πολεμική θεότητα,

με ασπίδα και ξίφος και άλλοτε σαν

θαλάσσια θεότητα, που ταξιδεύει σε

ιερό πλοίο. Και πάντοτε με γυναικεία

χαρακτηριστικά. 

Το χαρακτηριστικό της Κρητικής θρη-

σκείας  είναι τα σύμβολα. Μέσα από

αυτά εικάζομε τη λατρευτική θρη-

σκευτικότητα των κατοίκων του νησι-

ού. Ο Charles Picard, το 1948, στο βι-

βλίο του: ‘‘Les religions

prehellenique’’, έγραφε  πως “η Κρητι-

κή θρησκεία, ζωντάνεψε τους θεούς

της με τον παραλληλισμό των συμ-

βόλων της». Στην Μινωική θρησκεία,

βρίσκομε σύμβολα- πρωτογονιστικά,

φετιχιστικά στοιχεία, όπως οι ακα-

τέργαστες πέτρες,  ο διπλούς πέλε-

κυς, η δίλοβη ασπίδα, ο σταυρός, και

τα περίεργα κέρατα. Περνάμε στα

Μάλια, όπου πέτρινοι όγκοι σε ορθο-

γώνια βάση, γίνονται αντικείμενα λα-

τρείας. Ο ‘‘Διπλούς πέλεκυς’’, το ιε-

ρότερο ίσως λατρευτικό σύμβολο

της Μινωικής θρησκείας, βρέθηκε σε

ιερά σπήλαια, σε ιερούς αποθέτες

και σε ιερά ανάγλυφα.  Εκατοντάδες

χάλκινοι ανακαλύφθηκαν στα σπή-

λαια που είναι στο Ψυχρό και στο Αρ-

καλοχώρι. ΄Ηταν φτιαγμένοι και από

άλλες ποικίλες ύλες όπως: ασήμι,

ήλεκτρόπετρα, ελεφαντόδοντο, στε-

ατίτη. Ακόμη καταγράφηκε σε τοιχο-

γραφίες και κοσμήματα όπως στη Ζά-

κρο και στην Κνωσό. Τι ήταν τελικά ο

πέλεκυς; Νομισματική μονάδα,  όπως

ισχυρίστηκαν μερικοί, αντικείμενο

καθοσιώσεως ή το πιθανότερο, σύμ-

βολο ισχύος στα χέρια του Δία σαν

τον κεραυνό; Πιθανόν όμως και να εί-

ναι μέρος της αστρικής λατρείας και

να είχε σχέση με ιερές τελετουργίες.

Συζητήθηκε ότι ο διγενής χαρακτή-

ρας του, συμβόλιζε τη διπλή παρου-

σία και ένωση θεού και θεάς. Η “Ελιά”

ήταν το ιερό δέντρο και ακολουθού-

σε ο “Φοίνικας”. Ο “Σταυρός” που

ανακαλύφθηκε σε παρεκκλήσι της

Κνωσού, αναπαρίστανε τη μινωική

τετράδα που εξουσίαζε τη γή, τη θά-

λασσα, τον ουρανό και την κόλαση.

Τα “Ιερά διπλά Κέρατα” που εμφανί-

ζονται για πρώτη φορά  στη  δεύτερη

Μεταμινωική περίοδο  και καθιερώ-

νονται στην πρώτη Υστερομινωική.

Δυο κερατοειδείς ακμές, ενωμένες

σε ένα χονδρό ενδιάμεσο δοκό.  Τε-

λετουργικά παρά λατρευτικά όργανα

κατά τον Έβανς της Κνωσού, αντι-

προσωπεύουν τα κέρατα του ιερού

ταύρου, ζώου που είναι και συνδεδε-

μένο με την αστρική θρησκεία. Κατά

άλλους ερευνητές συμβόλιζαν ανυ-

ψωμένα χέρια.  Και τέλος η Ζωολα-

τρία, η αχώριστη εικόνα του φετιχι-

σμού, σύμβολο της γενετήσιας δύνα-

μης, συγχέεται αργότερα με τον Δία

και με τον Μινώταυρο. Το Φίδι, σύ-

ντροφος της θεότητας της υποχθονί-

ου, μιμείται τη λατρεία των ψυχών

και προστατεύει την οικογενειακή

εστία.

Η Μινωική λατρεία ασκείται στο ύπαι-

θρο  στις κορυφές των βουνών, σε

σπήλαια,  και στα ιδιαίτερα διαμερί-

σματα των ανακτόρων. Τέτοιους χώ-

ρους βλέπομε στο ανάκτορο της

Κνωσού, στον ειδικό χώρο κρύπτης,

με κεντρικό τετράγωνο στύλο (πε-

σό), και στο ανάκτορο της Φαιστού.

Θεωρείται ότι  το ιερό ήταν χτισμένο

σε τρία επίπεδα: σε ένα  υψηλότερο

που είχε σχέση με την ουράνιο θεά,

σε ένα  χαμηλότερο με σκαλοπάτια

μέσα στη γή, που είχε σχέση με την

χθονίας μορφής  θεότητα, και το με-

σαίο, το ισόγειο, όπου ελατρεύετο η

γήινη θεότητα. Αυτή η διάταξη των

ιερών, φαίνεται να επιβεβαιώνεται,

από ευρήματα ανασκαφών. Το Δι-

κταίο και το Ιδαίο άντρο έχουν την

θέση των ιερών σπηλαίων. 

Οι τελετές ετελούντο όχι από ιερείς

αλλά από ιέρειες. Η θεοποιημένη γυ-

ναίκα,  ήταν για την Κρήτη η μεγαλύ-

τερη θεότητα του Πανθέου. Αυτές

τις ιέρειες τις αναγνωρίζομε σε διά-

φορα μνημεία από το ανοικτό στο

στήθος ένδυμα, απο τη δερμάτινη

φούστα την πτυχωτή, που κατέληγε

σε ουρά και από το ότι κρατούσαν

τον διπλό πέλεκυ. 

Τελικά η μινωική θρησκεία, εξακο-

λουθεί να κρατά ένα κεφάλαιο  της,

στο σκοτάδι. 

Η Ελλάδα όμως οφείλει πολλά σε

αυτή. Ένα μέρος του μύθου του Δία,

η λατρεία της Δήμητρας και οι τελε-

τουργικές πράξεις που έχουν σαν

βάση τη βλάστηση και τα ποικίλα Ελ-

ληνικά αγωνίσματα,  προέρχονται

κατ’ ευθείαν από την χώρα του Μί-

νωα.

Εμείς ας κρατήσομε αυτό: την αξία

που έδωσαν στην γυναίκα. Τότε  σ’

εκείνα τα χρόνια,   στην αρχαία Μι-

νωική Κρήτη.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Εκπαιδ.Ελλ.Εγκυκλ.”Οι Θρησκείες” Εκδο-

τική Αθηνών.

2) Θ.Δετοράκη: “Ιστορία της Κρήτης” 1990

3) Προσωπικό Αρχείο Γ.Λεωνιδάκη παραχω-

ρηθέν από τη σύζυγο του  φιλόλογο  κ.Μα-

ρία Λεωνιδάκη

4) J.Tulard: “Ιστορία της Κρήτης” Εκδ.Ζαχα-

ρόπουλος

5) The minoan - mycenian religion and its

survival in greek feligion” Lund 1927 αναφέ-

ρεται από τον Tulard.

Η Κρητομινωική Θρησκεία

και τα Σύμβολά της

Άμεσες ενέργειες από τη με-

ριά της Πολιτείας και της Αυ-

τοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

ζήτησε ο Παντελής Ασπραδά-

κης, Νομαρχιακός Σύμβουλος,

Α΄ επιλαχών Βουλευτής του

ΠΑΣΟΚ, για να σωθεί ο εναπο-

μείναντας φυσικός πλούτος

της περιοχής μας.

Πρότεινε στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο να διερευνηθεί η

δυνατότητα δημιουργίας δύο

ελικοδρομίων σε Υμηττό και

Πάρνηθα και την Πάρνηθα και η μόνιμη εγκατάσταση

δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων σε αυτά, με την ταυτό-

χρονη εγκατάσταση δεξαμενών νερού, ούτως ώστε κά-

θε φορά που θα κινδυνεύει το δάσος από πυρκαγιά, προ-

τού εξαπλωθεί, να υπάρχει άμεση επέμβαση των ελικο-

πτέρων.

Ταυτόχρονα ο Παντελής Ασπραδάκης πρότεινε την

εγκατάσταση μόνιμων πυροφυλακίων, που σε συνεργα-

σία με τα υπάρχοντα εθελοντικά σώματα θα επιβλέπουν

μέρα-νύχτα τις δασικές εκτάσεις του Υμηττού και της

Πάρνηθας.

Τέλος ο Παντελής Ασπραδάκης έκανε και μια άλλη πρό-

ταση, να επιβλέπουν δηλαδή τις συγκεκριμένες εκτά-

σεις στρατιώτες που υπηρετούν στα στρατόπεδα της πε-

ριοχής μας, οι οποίοι θα επεμβαίνουν κάθε φορά που θα

υπάρχει ανάγκη.

Με την υλοποίηση των παραπάνω, σε συνδυασμό με την

κάλυψη των αναγκών των δασικών υπηρεσιών σε προ-

σωπικό και πιστώσεις, που ζήτησε επίσημα το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, και την παράλληλη

τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να προω-

θηθούν τα απαραίτητα έργα πρόληψης των πυρκαγιών,

αντιμετώπισης των ασθενειών και αποκατάστασης των

δασικών εκτάσεων, ο Παντελής Ασπραδάκης θεωρεί ότι

μπορούν να σωθούν οι μοναδικοί πνεύμονες πρασίνου

του Υμηττού και της Πάρνηθας.

Προτάσεις για να σωθεί το πράσινο 

σε Υμηττό και Πάρνηθα

Ασπραδάκης Παντελής

Νομαρχιακός Σύμβουλος

Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της

Βαρυμπόμπης ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, βουλευ-

τής Β΄Αθηνών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και υπεύθυνος για τα

περιβαλλοντικά ζητήματα της Κ.Ο.,  δήλωσε μετα-

ξύ άλλων:

“Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα. Ζητά-
με από την Κυβέρνηση να δεσμευτεί επίσημα για:
- Καταγραφή των Δασών και Δασικών Εκτάσεων με
Σύνταξη Δασικών χαρτών, στο πλαίσιο του Εθνικού
Κτηματολογίου.
- Σύνταξη επιτέλους του Δασολογίου, κατ' απαίτη-
ση του Συντάγματος των Ελλήνων.
- Κατάργηση των οικοδομικών συνεταιρισμών και
της εκτός σχεδίου δόμησης.
- Καμία διασταλτική ερμηνεία στο άρθρο 24 του Συ-
ντάγματος.
- Χάραξη Δασικής Πολιτικής, με ένα και μόνο σκο-
πό: Την προστασία των δασών και του φυσικού πε-
ριβάλλοντος.
Έτσι ίσως ανακοπεί η επιθετικότητα απέναντι στα
δάση».

Επιτακτική η λήψη μέτρων

για την θωράκιση των δασών 
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Οι αναγνώστες γράφουν

Εδώ και πολλούς μήνες η οδός Σπάτης στη Μη-

λαδέζα Βάρης, ένας δρόμος χωμάτινος με λακ-

κούβες και χωρίς πεζοδρόμιο), μετατρέπεται συ-

χνά σε ρυάκι ή και ποτάμι όπου τρέχει το πολύτι-

μο νερό της ΕΥΔΑΠ.

Τα συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών είναι κάθε

εβδομάδα εδώ και κλείνουν με χώμα ή χαλίκια τις

τρύπες που ανοίγουν τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ

για να σταματήσουν τη ροή του νερού. Οι σωλή-

νες του νερού σπάζουν συνεχώς σε διάφορα ση-

μεία της οδού. Και κάθε τόσο κάνουν μπαλώματα,

μετά από αρκετές ώρες ροής χάνοντας έτσι πο-

λύτιμα κυβικά νερού.

Και αναρωτιόμαστε:

Μήπως πρέπει η ΕΥΔΑΠ να αλλάξει επιτέλους το

δίκτυο των σωλήνων αφού όπως δείχνει η πρα-

κτική αυτές έχουν καταστραφεί;

Μήπως κάθε φορά που περνάει ένα φορτηγό, το

βάρος του δημιουργεί σπάσιμο του σωλήνα. Μή-

πως φταίει ότι δεν υπάρχει μια στοιχειώδης επι-

χωμάτωση του δρόμου;

Μήπως ο κ. Δήμαρχος της Βάρης πρέπει να κά-

νει κάτι γι’ αυτό;

Περιμέναμε πολύ καιρό τώρα να βάλει πινακίδες

με την ονομασία της οδού, αλλά τελικά τις βάλα-

με εμείς με δικά μας έξοδα.

Τα έργα στη Μηλαδέζα (δρόμοι, φωτισμοί, πεζο-

δρόμια) έχουν καθυστερήσει δραματικά. Παρ’ όλα

αυτά πληρώνουμε υψηλά δημοτικά τέλη.

Εχουμε καταστρέψει τα αυτοκίνητά μας. Τα σπί-

τια μας είναι μέσα στο χώμα. Οποιοδήποτε όχημα

περνάει σηκώνεται σύννεφο σκόνης.

Φτιάξαμε ακριβά σπίτια, χρεωθήκαμε, και νομί-

ζουμε ότι αναβαθμίζουν την περιοχή, προσμένο-

ντας να γίνουν και τα αντίστοιχα κοινόχρηστα έρ-

γα.

Μήπως ήρθε η ώρα κύριε Δήμαρχε; 

Γιατί έχουν καθυστερήσει υπερβολικά τα έργα,

ενώ τα χρήματα δόθηκαν από όλους εμάς!

Οι κάτοικοι της οδού Σπάρτης

Οι κάτοικοι της οδού Σπάρτης

Αναμένοντας…

Εξοχότατε κ. Υπουργέ,

Στον τελευταίο διαγωνισμό της Ολυμπιακής Αερο-

πλοϊας Α.Ε. 376/28.01.08 για την πρόσληψη προ-

σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, είχαν τεθεί όπως σε όλους

τους διαγωνισμούς, το αυτονόητο, δηλαδή οι με-

τέχοντες να έχουν ορισμένα προσόντα και να

προσλαμβάνονται κλιμακωτά.

Με μεγάλη μας όμως έκπληξη και μόλις δημοσιεύ-

θηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αντελή-

φθημεν να έχουν «πετύχει» άτομα τα οποία στε-

ρούνται τα υπό του διαγωνισμού οριζόμενα προ-

σόντα και βεβαίως πολύ υποδεέστερα των δικών

μας.

Εμείς πράξαμε τα νόμιμα και καταθέσαμε τις σχε-

τικές ενστάσεις μας ενώπιον του ΑΣΕΠ.

Στην προσπάθειά μας να βρούμε εξηγήσεις και

απαντήσεις στο πώς είναι δυνατόν να προσλαμβά-

νονται άτομα στερούμενα τα υπό του διαγωνισμού

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επικοινωνήσαμε

με το συνδικαλιστή του κλάδου μας και μέλος της

επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων του διαγω-

νισμού, κ. Πολύδερα Κων/νο, και έκπληκτοι πλη-

ροφορηθήκαμε ότι υπήρχε ρητή εντολή του

Υπουργού κου. Παυλόπουλου να προτιμηθούν οι-

ουδήποτε άλλου άτομα άνεργα αλλά χωρίς του

υπό του διαγωνισμού οριζόμενα τυπικά και ουσια-

στικά προσόντα.

Τι λογική είναι αυτή να μην εφαρμόζει ο ίδιος ο

Υπουργός την ΙΣΟΝΟΜΙΑ των πολιτών σε ένα κρά-

τος δικαίου όπως η πατρίδα μας και να δίνει πρώ-

το το παράδειγμα να καταστρατηγούνται νόμοι και

διατάγματα, και εφόσον βεβαίως είναι αληθή αυτά

που είπε ο κ Πολύδερας στον πληρεξούσιο δικη-

γόρο μας, αρνούμεθα να τα αντιληφθούμε.

Εξοχότατε, απευθυνόμαστε σε σας ως καθ’ ύλην

αρμόδιος που είστε έτσι ώστε να φροντίσετε να

εφαρμοσθούν οι νόμοι και τα διατάγματα του Δια-

γωνισμού για να αισθανθούμε κι εμείς ότι ζούμε

πράγματι σε ένα κράτος δικαίου που όλοι οι πολί-

τες είναι ΙΣΟΙ και δεν πατάσσουμε ν ανεργία δημι-

ουργώντας νέους ανέργους.

Με την πεποίθηση ότι θα εφαρμόσετε αυτά που η

κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά διακηρύσσε-

τε και εν αναμονή των δραστήριων ενεργειών  σας

διατελούμε με σεβασμό.

Σ.Σ. Πιστεύω ότι δεν πιστέψανε οι συμμετέ-
χοντες στο διαγωνισμό, που μας στέλνουν
και την επιστολή προς τον «εξοχότατο»
υπουργό Μεταφορών, την πρόσληψη ανέρ-
γων. Τα «δικά μας» παιδιά προσλάβανε, «σε-
μνά και ταπεινά».
Αλήθεια, τι είναι διαφθορά;

«Μηδενική ανοχή στη διαφθορά!»

Επιστολή που απευθύνεται προς τον κ. Υπουργό Μεταφορών και κοινοποιείται σε συναρμόδια υπουρ-

γεία λάβαμε από εννέα πολίτες που μας σημειώνουν ονόματα  και τηλέφωνά τους, που αφορά τα απο-

τελέσματα διαγωνισμού της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας Α.Ε. Εχει ενδιαφέρον, παρακολουθήστε τη.

…Καθημερινά

Τα θέματα της καθημερινότητας είναι μικρά δείγ-

ματα,  που μας παρουσιάζονται κάθε ημέρα, μας

βασανίζουν και παίζουν μεγάλο ρόλο στην ποιό-

τητα της ζωής μας. Ένα απ’ αυτά είναι και τα βεν-

ζινάδικα της λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου.

Από τα Πηγαδάκια που αρχίζει η λεωφόρος Βάρης

μέχρι τα δύο τούνελ, που βρίσκονται μετά το Κί-

τσι, υπάρχουν οκτώ βενζινάδικα. Πέντε στην κα-

τεύθυνση προς Κορωπί και τρία από το τούνελ

προς τη Βάρη. Αυτά τα βενζινάδικα μένουν ανοι-

κτά κάθε δεύτερη Κυριακή.

Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής περίεργο. Αντί να

μένουν ανοικτά τα μισά τη μια Κυριακή και τα άλ-

λα μισά την επομένη, έχουμε τη μια Κυριακή επτά

κλειστά και ένα ανοικτό και την επομένη επτά

ανοικτά και ένα κλειστό!

Σαφώς θα υπήρχε καλύτερη εξυπηρέτηση των

οδηγών και περισσότερα κέρδη για τα βενζινάδι-

κα εάν εκ περιτροπής άνοιγα τα μισά κάθε Κυρια-

κή.

Απορώ πως γι’ αυτό το απλό θεματάκι δεν βρέθη-

κε κανένας μέχρι σήμερα να δώσει τη σωστή λύ-

ση.

Μήπως  δήμαρχος και βενζινοπώλες αντιμετωπί-

ζουν προβλήματα γραφειοκρατίας ή μήπως φταίει

το «δε βαριέσαι»;

Νίκος Παπαϊωάννου

Βουλιαγμένη

Σ.Σ. Ο κ. Παπαϊωάννου έχει δίκιο. Γιατί πράγματι τα
καθημερινά είναι εκείνα που μας φθείρουν περισ-
σότερο. Και ψυχικά και σωματικά, αλλά πολλές φο-
ρές τα προσπερνάμε βρίζοντας και χωρίς άλλη κί-
νηση, έτσι που να βοηθήσει στο να αλλάξουμε κάτι.
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Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ πιο κοντά στους πολίτες

της ΒΟΥΛΑΣ, ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Τοπικό Γραφείο στη Βούλα

Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής κατάστασης 

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας

λιανικής πώλησης τσιγάρων

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας

ασκήσεως επαγγέλματος:

–  Ιατρού

–  Φαρμακοποιού

–  Οδοντίατρου

–  Βοηθού Οδοντίατρου

–  Οπτικού

–  Οδοντοτεχνίτη

– ειδικού τεχνικού προσθ. Ορθοδοντικών κατα-

σκευών

– Ακτινοφυσικού

– Ψυχολόγου

– Φυσικοθεραπευτή

– Μαίας

– Νοσηλευτή

– Βοηθύ Νοσηλευτή

– Εργοθεραπευτή

– Επόπτη Δημόσιας Υγείας

– Επισκέπτη Υγείας

– Αισθητικού

– Κομμωτή- Κουρέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος:
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ

Διεύθυνση Μεταφορών

Υποβολή δικαιολογητικών για:

– Εκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

– Ανανέωση άδειας οδήγησης

– Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοι-

χη κοινοτικού τύπου

– Αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης κα-

τηγορίας Α

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία

Γ+Ε

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Ε

– Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης

σε ερασιτεχνική

– Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από

ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, Ν. ΚΟ-

ΡΕΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ σε

αντίστοιχη ελληνική

– Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από

κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική

χωρίς ιατρική θεωρητική και πρακτική εξέταση.

– Χορήγηση αντίγραφου άδειας οδήγησης ελ-

ληνικής ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. λόγω

απώλειας, κλοπής, φθοράς

– Αλλαγή χρώματος

– Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφο-

ρίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας λόγω απώλει-

ας, φθοράς ή κλοπής

– Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης

– Εκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης

(Ι.Χ.)

– Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής

ρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς

– Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας

ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσι-

κλέτας ιδιωτ. χρήσης Ι.Χ.)

– Χορήγηση αντιγράφου άδειας επιβατικού αυ-

τοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λό-

γω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

– Οριστική ακινησία αυτοκινήτου ή μοτοσικλέ-

τας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής,

διάλυσης κλπ.

– Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκού-

μενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή με-

ταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής

χρήσης.

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

– Θεώρηση βιβλίων ενταλμάτων πληρωμών και

γραμματίων, εισπράξεων πολιτιστικών – εξωραϊστι-

κών και αθλητικών συλλόγων

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Υποβολή δικαιολογητικών για:
– Επίδομα Πρόνοιας

– Βεβαίωση για εφορία

– Κάρτα απεριορίστων διαδρομών

– Εγκριση ειδικής θεραπείας

– Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας

– Αναπηρικό Αυτοκίνητο που αφορά παράλυση κάτω

άκρων ή κινητική αναπηρία

– Αναπηρικό αυτοκίνητο για άτομα με νοητική καθυ-

στέρηση

– Αναπηρικό αυτοκίνητο για άτομα με νεφρική ανε-

πάρκεια τελικού σταδίου

Το τοπικό γραφείο εδρεύει στο Δήμο Βούλας (Λε-

ωφ. Καραμανλή 18) και ώρες από 9 έως 3 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8953.851 (εσωτ. 109)

– fax 210 8954.050

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής, όπου υπάγονται και οι Δήμοι Βούλας, Βάρης

και Βουλιαγμένης προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες

της, δημιούργησε τοπικό γραφείο στη Βούλα, προς εξυπηρέτηση των

τριών όμορων Δήμων που προαναφέρουμε.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, και έχει γίνει πολύ καιρό

τώρα, αλλά οι πολίτες των Δήμων αυτών δεν το γνωρίζουν. Ετσι βρεθή-

καμε πριν δύο εβδομάδες στη Νομαρχία, στη διεύθυνση υγιεινής και εί-

δαμε τρεις πολίτες που είχαν έρθει από το Δήμο Βούλας, για να υποβά-

λουν χαρτιά, ενώ αν το γνώριζαν θα είχαν πάει στο Δήμο Βούλας και δεν

θα είχαν ταλαιπωρηθεί, αφού ως γνωστόν δεν υπάρχει συγκοινωνία που

να εξυπηρετεί.

Ετσι αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε εμείς, τις υπηρεσίες που εξυπη-

ρετεί το τοπικό γραφείο της Νομαρχία στη Βούλα.

Τα αντικείμενα για τα οποία μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες είναι

πολλά. Εμείς θα σημειώσουμε τα σημαντικότερα με αλφαβητική σειρά.
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Θέμα: Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτο-

μικού Σχεδίου Πόλεως Κορωπίου - Πεζοδρόμηση Λεωφ.

Βασ. Κων/νου (από Χρ. Ζωίτσα έως Αλλαγιάννη) - Ερμή

Σουρλατζή (μεταξύ Ο.Τ. 21-22) - Κων. Δ. Παπαχρήστου

(μεταξύ Ο.Τ. 22-36) - Β. Παππά (μεταξύ Ο.Τ. 38-55) - Γ. Μι-

χαήλ και Κων. Σουρλατζή (μεταξύ Ο.Τ. 162-163-164). ΟΡ-

ΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Θέση: Κορωπί
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Εντάξει ρε φίλε, σε καταλαβαίνω. Ο

προϊστάμενος στη δουλειά σου σε κα-

ταπιέζει και σε προσβάλλει. Το «αίσθη-

μα» δεν σε καταλαβαίνει και σου τη

σπάει. Οι εφτά πιστωτικές σου κάρτες

είναι θηλειά στον λαιμό σου που σφίγ-

γει όλο και πιό ασφυκτικά. Τα βράδυα

δεν κοιμάσαι καλά. Χρωστάς το αυτοκί-

νητο, τον υπολογιστή, την τηλεόραση,

το περσινό διακοπο-δάνειο και τρία νοί-

κια. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις κι εσύ,

γιατί αλλιώς θα σου στρίψει. Συμφωνώ!

Να ξεσπάσεις, ναι. Όχι όμως στον δρό-

μο δικέ μου. Όχι με τ’ αυτοκίνητο. Όχι

με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής

ακεραιότητας, των άλλων και της δικής

σου. Όλοι έχουμε, λίγο-πολύ, προβλή-

ματα στη δουλειά και στο σπίτι κι οι πε-

ρισσότεροι δύσκολα τα φέρνουμε βόλ-

τα με 1.000 ευρώ, πάνω-κάτω, το μήνα.

Και τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή; Να

ξαμολυθούμε σαν λυσσασμένα σκυλιά

επί τεσσάρων τροχών κι όποιον πάρει ο

χάρος; Κι ένας πίθηκος, άμα φτάνουν τα

πόδια του να πατήσει το γκάζι, μπορεί

κάλλιστα να το σανιδώσει. Αλλά δεν εί-

ναι οδηγός.

Δεν είναι μαγκιά η ανευθυνότητα. Μα-

γκιά είναι να παραμένεις ωραίος στον

δρόμο, ακόμα κι όταν ο άλλος σε βελο-

νιάζει γιά να κάνεις την στραβή. Μαγκιά

είναι να κρατάς τον αυτοέλεγχό σου.

Να οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο κι όχι τα

γκάζια του εσένα. Ένα μηχάνημα είναι.

Ένα εργαλείο. Δεν είναι δικό σου κα-

τόρθωμα αν ο κατασκευαστής τού έβα-

λε 200 άλογα. Όταν προσπερνάς τον

άλλο με τα μόνο 100

άλογα, δεν είσαι καλύ-

τερος οδηγός από

εκείνον. Έχεις απλά

πιό γρήγορο αμάξι. Δεν είσαι ο δρομέ-

ας, ούτε ο κολυμβητής, ούτε ο άλτης

που διακρίνεται με την φυσική του δύ-

ναμη και το ταλέντο του. Είσαι απλά ο

χειριστής ενός εργαλείου που κατα-

σκεύασαν άλλοι και που είναι ζητούμε-

νο αν έχεις πλήρως κατανοήσει την λει-

τουργία του και τον σωστό τρόπο χειρι-

σμού του. Θα έκανες παλαβομάρες με

το αλυσσοπρίονο; Δεν το νομίζω. Τότε

γιατί τις κάνεις με τ’ αυτοκίνητο; Είσαι

βέβαιος ότι πάντοτε θα σε υπακούει σ’ό-

τι κι αν του ζητάς; Κι αν υποθέσουμε ότι

γνωρίζεις τα όρια τα δικά σου και του

αυτοκινήτου σου, αυτό δεν σημαίνει ότι

γνωρίζεις και τα όρια των άλλων οδη-

γών και των αυτοκινήτων τους. Άρα παί-

ζεις ρώσσικη ρουλέτα. Στον κρόταφο

τον δικό σου αλλά και των άλλων που

δεν σου χρωστάνε τίποτε.

Ο δρόμος ανήκει σε όλους και σε κανέ-

ναν. Όταν ξεκινάς να μπεις στο αντίθε-

το ρεύμα, για να προσπεράσεις τέσσε-

ρα Ι.Χ. κι ένα φορτηγό, εκατό μέτρα

πριν από κλειστή

στροφή μηδενικής

ορατότητας, μήπως

έχεις συμβόλαιο με

την τύχη ότι θα την βγάλεις καθαρή; Κι

αν τη δική σου τη ζωή την έχεις γιά πέ-

ταμα, τι σου φταίει ο άλλος ο οδηγός

που έρχεται κανονικά από απέναντι

να τον στείλεις στα θυμαράκια;

Όταν στις κλειστές στροφές

εσύ γουστάρεις να μπαίνεις

με 100, ή και παρα-

πάνω, εγώ δεν έχω

πρόβλημα. Έμπα και

με χίλια. Αρκεί να

είσαι ικανός να

κρατήσεις το

αμάξι σου στην

λωρίδα σου. Γιατί

όταν περνάς το μι-

σό αυτοκίνητο στη

δική μου λωρίδα,

εγώ που να πάω; Στο

χαντάκι; Κι αν δεν υπάρχει ούτε αυτό;

Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καμμιά φορά,

εκείνος ο παππούς, ή η γιαγιά που πάει

με σαράντα, σου σπάει τα νεύρα. Και τα

δικά μου τα σπάει. Βρες ανοιχτή ευθεία

και προσπέρασε με ασφάλεια. Κράτα

και κάποια απόσταση από το προπορευ-

όμενο όχημα που σ’ εμποδίζει να τρέ-

ξεις. Δεν κερδίζεις τίποτε με το να κολ-

λάς πίσω από τον άλλον, άμα δεν θέλει

ή δεν μπορεί να πάει πιό γρήγορα. Μπο-

ρεί να τον τρομάξεις, αν είναι άπειρος

οδηγός, ή κάποιος ηλικιωμένος, ή καρ-

διοπαθής και να την κάνει την στραβή,

οπότε θα την πληρώσεις κι εσύ. Τα

φλας σου έχουν πιάσει αράχνες. Δού-

λευέ τα που και που. Τα νύχια μου θα

μυρίσω για να καταλάβω πότε θες να

στρίψεις, ή να προσπεράσεις; Μην επα-

ναπαύεσαι ότι θα σε προσέχουν πάντα

οι άλλοι.  Μπορεί να πέσεις σε αφηρη-

μένο οδηγό, άπειρο, με-

θυσμένο, ή-ακόμα χειρό-

τερα-σε κάποιον με τη

δική σου οδηγική συ-

μπεριφορά. 

Άντε ρε μόρτη κι είμα-

στε λίγοι οι Έλληνες.

Δεν είναι αμαρτία να

λιγοστεύουμε κι άλλο,

έτσι γιά τόσο ηλίθιους

λόγους; Σε χρειαζόμαστε κι

όλους μαζί μας χρειάζεται η

Ελλάδα. Οι γονείς σου φτύσα-

νε αίμα για να σε μεγαλώσουν.

Γιατί-ό μη γένοιτο-να τους δώ-

σεις να πιούν τέτοιο ποτήρι;

Πρόσεχε την ζωή μου, όπως προσέχω κι

εγώ την δική σου, γιατί έχουμε ζόρια

μπροστά μας να τραβήξουμε. Και για να

τα ξεπεράσουμε χρειάζεται μαγκιά.

Αληθινή.

Σκέψεις ενός οδηγού
στη λεωφόρο Αγ. Μαρίνας-Κορωπίου

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Ποια είναι η αιτία για τα δυστυχήματα που

γίνονται καθημερινά στη Λ.Αγ.Μαρίνας-Κο-

ρωπίου καί στις 3 επικίνδυνες στροφές

(Άνοιξη 1, Άνοιξη 2, Παραδείσου); 

Η υπερβολική ταχύτητα; 

Το ολισθιρό οδόστρωμα; ή μήπως καί τα

δύο; 

Τα αποτέλεσματα  μαρτυρούν οι φωτογρα-

φίες οπου μονο το 5 % πέφτει στη αντίλη-

ψή μου, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν.

Χάρη στην επιμονή του Συνδέσμου Οικι-

στών Αμπελώνα πιστεύουμε να φέρουμε

θετικά αποτελέσματα, όπως μας διαβεβαί-

ωσε εγγράφως η Νομαρχία Ανατολικής Ατ-

τικής καί ο Αντινομάρχης Θεοδ.Γρίβας. 

Τα έργα αποκατάστασης τουλάχιστον για

την πρώτη στροφή (Άνοιξη 1) θα υλοποιη-

θούν τις επόμενες ημέρες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπίνος Νικόλαος

24/07/2008

Ασταμάτητα τα ατυχήματα στην Λ. Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου
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Η Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά

Πανιά», κατά τη φετινή πε-

ρίοδο, παρουσίασε με μεγά-

λη επιτυχία το κοινωνικό έρ-

γο του Μ. Γκάτσο «ΕΝΑ ΚΑ-

ΠΕΛΟ ΓΕΜΑΤΟ ΒΡΟΧΗ». 

Ολοκληρώνοντας τις εμ-

φανίσεις της για φέτος πα-

ρουσίασε την Κυριακή 20

Ιουλίου 2008, στο Θεατρά-

κι της Παραλίας στο Λαγο-

νήσι, τέσσερις ξεκαρδιστι-

κές μονόπρακτες  κωμω-

δίες: «ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ-

ΤΗΣ» ,  «ΑΛΟΓΙΣΙΟ ΟΝΟ-

ΜΑ», «ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΓΑ-

ΜΟΝ» του Α. ΤΣΕΧΩΦ και

«ΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ» αγνώ-

στου συγγραφέα. Τους ρό-

λους ερμήνευσαν οι: Σεβα-

στή Αθανασιάδου, Αλεξάν-

δρα Δουρή, Σαλώμη Θεο-

δοσίου, Μαρία Καλαθάκη,

Πάρις Κλειδόπουλος, Βά-

σω Κωνσταντέλλου, Θέμης

Μανσόλας, Γιούλη Μαρκά-

κη, Δημήτρης Μπουρέκας,

Χρήστος Πιζάνιας, Αντωνία

Ρούσσου,  Νίκος Σπυρό-

πουλος.

Οι θεατές απόλαυσαν μία

καταπληκτική βραδιά γεμάτη

με άφθονο γέλιο σε ένα κα-

τάμεστο από κόσμο θεατρά-

κι, διασκέδασαν πολύ και

καταχειροκρότησαν τους

ηθοποιούς και τον σκηνοθέ-

τη Γιώργο Πετρινόλη.

Με επιτυχία “έκλεισαν”

τη θεατρική τους πορεία

τα “Ανοιχτά Πανιά”

Στο λιμανι της Βαρκιζας το θεατρικο εργαστηρι Δη-

μου Βαρης παρουσιασε Τσεχωφ τα μονοπρακτα-

Προταση γαμου, η αρκουδα, η επετειος, ο γαμος. Η

σκηνοθεσια ηταν της Βερας Λαρδη και επαιξαν οι

ηθοποιοι Μαριανα Γραμματα Μαγια Ηλιαδη Κων/τι-

νος Κογιος-Θανος Κολλιας Κελλυ Καλαγανη-Νικος

Λαρδης Μπαμπης Μπαρμπουτσης-Θανασης Μπεφα-

νης Τανια Παπαιωαννου-Ελενα Τσερμου-Κων/τινα

Χριστοφακη.

Ρενα Αλεξουδη.

Θεατρική παράσταση 

του Τσέχωφ στη Βάρκιζα

Μια πραγματικα ξεχωριστη βραδυα την Παρασκευη

18 Ιουλιου,στον αρχαιολογικο χωρο του Ιερου της

Αρτεμιδος στη Βραυρωνα. Ειχαμε την τυχη να γι-

νουμε κοινωνοι και μυστες,συναυλιας με το πρωτο

στην ιστορια της μουσικης πληκτροφορο οργανο -

την ΥΔΡΑΥΛΙ-. 

Ολα ηταν μαγευτικα. Ο χωρος, η πανσεληνος, η θαυ-

μασια φωνη του Γιαννη Θωμοπουλου, τα μαγικα δα-

κτυλα της Νικης Νικολαου Γκουντουνη, ο απαλως

ηχος των αυλων, η επιλογη των τραγουδιων. 

Ο Γεωργιος Παρασχος, που χαρι στο μερακι του και

τις ερευνες του κατασκευασε το οργανο, με απλα

λογια μας εξηγησε πως φτιαχτικε και πως λειτουρ-

γει, παρακεινοντας να διαδιδουμε οτι πρωτος ο Ελ-

ληνας Κτησιβιος ο Αλεξανδρευς τον 3 π.Χ. αιωνα

εφηυρε την Υδραυλι και ο Ηρωνας στα Πνευματικα

του, διδει ολες τις λεπτομεριες χειρισμου και κατα-

σκευης.

Ευχαριστουμε θερμα τον Δημο Μαρκοπουλου και

ολους οσους φροντισαν για την πραγματωση αυτης

της εκδηλωσης. 

Ρενα Αλεξουδη

Μάγεψε η Ύδραυλις

45o ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2008
Μετά από 400 ν.μ. στο Αιγαίο, τρία νησιά σταθμούς

(Νάξο , Λειψούς καί Τήνο) και με την ολοκλήρωση

των δύο ιστιοδρομιών Ορτσα – Πρύμα, ο κορυφαίος

ιστιοπλοϊκός αγώνας που διοργανώνει ο

ΠΟΙΑΘ με την χορηγία της Mercedes – Benz πέρασε

στην ιστορία. Σκληρές μονομαχίες από τα 50

σκάφη που αγωνίστηκαν στο Ράλλυ Αιγαίου μέχρι

και την τελευταία κόυρσα.

Η εκκίνηση έγινε στις 11 Ιουλίου από Φάληρο και ο

τερματισμός στις 20 Ιουλίου πάλι στο Φάληρο. 

Οι ιστιοπλόοι αγωνίστηκαν σκληρά, γέμισαν με

εμπειρίες και γύρισαν ευχαριστημένοι από την διορ-

γάνωση.

Τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως

εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORCI A

1. SONY VAIO - CHIGAGO GUAPA Δ. ΔΕΛΛΗΓΙΑΝ-

ΝΗΣ

2. WIND – ZANTINO Π. ΣΤΡΟΥΖΑΣ

3. SUPERFAST / EKO MARFIN Π. ΛΙΒΑΣ & Ν. ΛΑΖΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IRC

1. AON Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

2. GANT Γ. ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ

3. ALPHA PRIVATE BANK Π. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORC CLUB

1.DE MALO II – ΔΗΜΟΣ ΑΙΧΙΝΑΙΟΥ Γ. ΓΙΑΠΠΑΛΑΚΗΣ

2 ΜΑΙΣΤΡΟΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ( ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ )

3 NISIDA P.HOPPS ( ΙΤΑΛΙΑ )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORCI N

1. BLUE STAR V. MOREIRA ( ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ )

2 AETHRA DELOITTE Ι. ΧΑΤΖΙΑΓΑΠΟΓΛΟΥ

3. SERENDIPITY Π. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

Η φωτογραφία είναι του συνεργάτη μας Κώστα Βενετσάνου
που συμμετείχε ως πλήρωμα στους αγώνες. 
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Ο Σύλλογος Μικρασιατών 

στα παράλια της Μ. Ασίας
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής, πραγμα-

τοποίησε εκδρομή στα παράλια της Μ. Ασίας, η οποία ση-

μείωσε μεγάλη επιτυχία.

Τα μέρη  που  επισκεφθήκαν  ήταν: Τσεσμές,  Αλάτσατα,

Βουρλά, Έφεσος, Κιρκιντζές, Νέα Έφεσος(Κουσάντασι),

Πέργαμος, Αϊβαλί, με ιδιωτικό καραβάκι κάναμε τον γύρο

των 27 καταπράσινων Μοσχονησίων, Σάρδεις, Σαλιχλί και

Φιλαδέλφεια, Σεϊριντζί, και  Σεβδίκιοϊ.

Επισκεφθήκαν  τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώ-

ρους όπου αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε ο Έλληνισμός

και Ορθόδοξους Ναούς.  

Το εντυπωσιακότερο όμως στις Σάρδεις, ήταν το Γυμνάσιο

της Αρχαίας εποχής, όπου εκεί οι νέοι καλλιεργούντο στα

γράμματα και τις αθλοπαιδείες και διεύρυναν  τους πνευ-

ματικούς τους ορίζοντες.

Βέβαια θα πρέπει να  τονισθεί  η ιδιαιτερότητα της εκδρο-

μής η οποία ήταν προσκυνηματική στα μέρη τα οποία γεν-

νήθηκαν οι γονείς και οι παππούδες  τους. Το δε συγκινη-

τικότερο όλων ήταν ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες

στην εκδρομή,  ανεκάλυψαν τις πατρογονικές τους εστίες

και τα σπίτια των γονέων

τους. 

Εκτός από τους συμμετέχο-

ντες στην εκδρομή, ακο-

λούθησαν και Έλληνες

(αξιωματούχοι) που ζούσαν

στην Σμύρνη.

Μεταξύ αυτών ήταν η Γενι-

κή Πρόξενος της Ελλάδος

στην Σμύρνη Χαρά Σκολαρί-

κου, ο Στρατιωτικός Ακό-

λουθος του Αρχηγείου του

ΝΑΤΟ στη Σμύρνη  Σαββό-

πουλος, και πολλοί άλλοι.

Στην επιτυχία της εκδρομής

συνετέλεσε  και ο υπεύθυνος του γραφείου γενικού του-

ρισμού OPUS 92 Ελληνικών συμφερόντων με έδρα την

Κωνσταντινούπολη, καθηγητής Συμεών Σολταρίδης. To

Δ.Σ.  του συλλόγου εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του

και την εκτίμηση του προς το πρόσωπο του, διότι το αξί-

ζει.

Επόμενες εκδρομές: Κωνσταντινούπολη, Καππαδοκία,

Θράκη

Έξω από τον Ελληνικό Ορθόδοξο ναό της Αγίας Φωτεινής
όπου ήχησαν ξανά οι καμπάνες της. 

Ένα μυστικό, όπως λέει και το όνομά
του, είναι το νέο Ιταλικό εστιατόριο 
“il segreto” στο Πανόραμα Βούλας.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτή-
δευτη, που θα σας γοητεύσει και με τιμές
που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Μπιζανίου 3, Πανόραμα Βούλας

τηλ.: (210) 9659526, 9659469

Ανοιχτά καθημερινά από 7:30μ.μ. εκτός Δευτέρας. Κυριακή από μεσημέρι. 

Γραφικές Τέχνες

η επιγραφές (σήματα τροχαίας, σήμανση δρόμων)

η επιχειρηματικά δώρα, σφραγίδες

η μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, 

η αυτοκόλλητα για κάλυμα Ρεζέρβας, 

η επιχειρ. κάρτες, έντυπα.

Το τριήμερο 10-11-12 Ιουλίου η Δημοτική Φιλαρμονική για πρώτη φορά

στην ιστορία της έπαιξε εκτός Ελλάδος στο ALBANIAN BAND FESTIVAL

που διοργανώθηκε στην ιστορική πόλη των Αγίων Σαράντα.

Η Δημοτική μας Φιλαρμονική στις 11 Ιουλίου παρήλασε στους δρόμους

της πόλης παιανίζοντας ένα Ελληνικό εμβατήριο, δημιουργώντας συγκί-

νηση σε όλους όσους παραβρέθηκαν. Το βράδυ πήρε μέρος στο Φεστι-

βάλ παρουσιάζοντας ελληνικές και ξένες συνθέσεις υπό την διεύθυνση

του Γιάννη Οικονομάκη που ικανοποίησαν το πλήθος του κόσμου που

συμμετείχε.

Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας δημοτικός σύμβου-

λος Παν.Αθανασίου που συμμετείχε στην εξόρμηση αυτή της Φιλαρμονι-

κής αντάλλαξε δώρα και αναμνηστικά με τους εκπροσώπους του Δήμου

των Αγίων Σαράντα.

Τα μέλη της Φιλαρμονικής συμμετείχαν σε δεξίωση που δόθηκε από τους

οργανωτές μετά το Φεστιβάλ και γύρισαν με τις καλύτερες εντυπώσεις

από την πρώτη τους εκδρομή εκτός Ελλάδος.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ
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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συ-

ναντήθηκε με τους Δημάρχους

Ραφήνας – Νέας Μάκρης – Μαρα-

θώνα για το παράλιο μέτωπο των

τριών πόλεων που πρόκειται να

γίνει ένα μεγάλο έργο, διαμόρφω-

ση πεζόδρομου και ποδηλατόδρο-

μου κατά μήκος της παραλίας και

ανάδειξη παράλληλα πολιτιστικών

μνημείων που βρίσκονται στις προ-

αναφερθείσες περιοχές, που είναι

βέβαιο ότι θα αναδείξει ιδιαίτερα

την περιοχή. Στη συνάντηση αυτή,

που ήταν πρωτοβουλία του Π. Δού-

κα, συμμετείχαν ακόμη από την

ΚΕΔ ο Πρόεδρός της Παπαγεωργί-

ου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Γκρά-

τσιος και ο Διευθυντής Τεχνικών

Υπηρεσιών Μητρόπουλος, από την

Περιφέρεια Αττικής ο Περιφερει-

άρχης  Μανιάτης και ο Πρόεδρος

του ΕΟΤ Οικονόμου.

Επίκεντρο της συνάντησης αποτέ-

λεσαν διευκρινίσεις οι οποίες έγι-

ναν προς τους Δημάρχους των

τριών Δήμων Κεχαγιόγλου, Λουΐζο

και Ζαγάρη, από τους εκπροσώ-

πους της Περιφέρειας, της ΚΕΔ και

του ΕΟΤ, ώστε να προετοιμαστούν

κατάλληλα σχετικά με τις διαδικα-

σίες χρηματοδότησης για την

πραγματοποίηση του έργου στα

πλαίσια της αστικής αναζωογόνη-

σης και ανάπτυξης της περιοχής. 

Κατά δήλωση του Περιφερειάρχη,

πολλά από τα έργα που οι Δήμοι

επιδιώκουν χρηματοδοτήσεις,

μπορούν να ενταχθούν στα ΠΕΠ

και να χρηματοδοτηθούν, με την

προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν

μέσα στα τέσσερα πρώτα χρόνια. 

Το γεγονός αυτό βρίσκει σύμφω-

νους τους εκπροσώπους των τοπι-

κών αρχών δεδομένου ότι είναι και

δική τους πρόταση τα έργα προς

υλοποίηση να είναι ώριμα και άμε-

σα εκτελέσιμα. 

Αναμένουν λοιπόν τη σύνταξη του

Επιχειρησιακού σχεδίου των Δή-

μων, μέχρι τις 30/09, με το οποίο

θα καθορίζονται το χρονοδιάγραμ-

μα των απαραίτητων μελετών και

των έργων προς εκπόνηση, καθώς

και οι δεσμεύσεις της κάθε υπηρε-

σίας, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες

διορθώσεις προς τελική κατάθεση

και έγκριση μέχρι το τέλος Οκτω-

βρίου.

Ραφήνα – Νέας Μάκρη – Μαραθώνας

Πεζόδρομος και Ποδηλατόδρομος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/20-06-2008 Συνεδρίασης

Του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 143/2008

Περίληψη

ΘΕΜΑ 9ο: «Περί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πόλε-

ως Κορωπίου στην Πλατεία Ελευθερίας»

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα στις 20 του μήνα του έτους 2008 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την αριθμ. 10366/13-06-2008 έγ-

γραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ. Κώ-

δικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5

ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί

Σύμβουλοι: 

1. Αναστάσιος Χρήστου (Πρόεδρος), 2. Σοφία Γρίβα – Χατζή (Γραμματέας),

3. Σεραφείμ Κόλλιας, 4. Χρήστος Μεγαγιάννης, 5. Ιωάννης Γκίκας του Γε-

ωργίου (Τσάκωνας), 6. Αντώνης Ντούνης, 7. Κων/νος Παπαμιχάλης, 8 Μα-

ρία Γκίκα, 9. Γεωργία Γιαννίτσα – Κόγκα, 10. Ελένη Ταξίδη – Καλτουρουμί-

δη, 11. Παναγιώτης Τσούκας, 12. Δημήτριος Κιούσης, 13. Γεώργιος Σπέλ-

λας, 14. Κωνσταντίνος Δήμου, 15. Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), 16. Εμ-

μανουήλ Γρινιεζάκης 

Απόντες:

1. Ελένη Τσεβά - Γκιόκα, 2. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκας), 3.

Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος), 4. Αντώνιος Κορώνιας, 5. Γεώργιος Γκί-

κας

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β. Αθα-

νασόπουλος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο αριθ-

μού Δημοτικών  Συμβούλων 21, παρευρίσκονται οι 16, ο Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος της Τ.Υ. κα Σταθάκου Χριστί-

να. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτηση

το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε τα εξής:

Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις και η

διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και Ρυμο-

τομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από το Ν.Δ.

17-7-1923 σε συνδυασμό με3 τις διατάξεις του Π.Δ. 3-4-1929, τις εγκυκλί-

ους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροπο-

ποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98 κα-

θώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία για την κίνηση της δια-

δικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια και να δι-

καιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποίησης σε συν-

δυασμό με τις κατά νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις – αποδεικτικά δη-

μοσίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών, γ) πιθανές ενστά-

σεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου και ε) Τεχνική – αιτιολογική έκθεση.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμόδιο

ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση και προώθηση για έγκριση από τον αρμόδιο φορέα

με έκδοση διοικητικής πράξης.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι με βάση το αρ. 1 του Ν.Δ. 17-7-1923 κάθε τρο-

ποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κρι-

τήρια όπως αυτά αναφέρονται. Στα πλαίσια των ανωτέρω περιλαμβάνονται

και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να απο-

τελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης (ΣτΕ

2687/82).

Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο ευρύς κοινόχρηστος χώρος και το ήδη υφι-

στάμενο κτίριο της Πλατείας Ελευθερίας απαιτείται η τροποποίηση Ρ.Σ.

πόλεως Κορωπίου όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική έκθεση

και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Κατά τα ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πό-

λεως Κορωπίου και συγκεκριμένα ο ορισμός Ο.Γ., Ρ.Γ. και χρήσεων γης

στην Πλατεία Ελευθερίας όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται ανα-

λυτικά στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογι-

κή συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πόλεως Κορωπίου και

συγκεκριμένα τον ορισμό Ο.Γ., Ρ.Γ, χρήσεων γης και όρων δόμησης, με την

αλλαγή στους επιτρεπόμενους ορόφους από 2 σε 1, στην Πλατεία Ελευ-

θερίας όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημ-

μένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, τα οποία και αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος                        Η Γραμματέας                    Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου     Σοφία Χατζή – Γρίβα

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Ένα μεγάλο έργο 

για όλη την Περιφέρεια

Παρακρατούν οι Δήμοι 

τη Χρηματοδότηση 

δημόσιων σχολείων
Καταγγέλλει η Ανώτατη Συνομοσπονδία 

Γονέων Μαθητών Ελλάδος

Με επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυ-

λιανίδη, Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδος καταγ-

γέλλει φαινόμενα κακοδιαχείρισης των Δημάρχων από τις χρη-

ματοδοτήσεις των σχολείων. Μάλιστα αναφέρει και παραδείγ-

ματα Δήμων που οφείλουν ακόμα την Γ και Δ δόση του 2006.

Ευτυχώς δεν ανήκουν στην Ανατολική Αττική.

Γράφουν στην επιστολή τους προς τον Υπουργό μεταξύ άλ-

λων: Η μεταφορά της επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανά-

γκες από την Περιφέρεια, μέσω των Δήμων, στις Σχολικές Επι-

τροπές, σε συνθήκες υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαί-

δευσης,  έχει γίνει μεγάλος βραχνάς για τη λειτουργία των

σχολείων.

Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (που συγκροτούνται βάσει

του Ν.1566, άρθρο) σπανίως συνεδριάζουν και λογοδοτούν.

Πολλοί Δημοτικοί άρχοντες απαξιούν να δώσουν λογαριασμό,

όταν οι Σύλλογοι Γονέων αντιλαμβάνονται πως οι κατανομές

δεν γίνονται στην ώρα τους, τα ποσά δεν μοιράζονται με ενιαία

και δίκαια κριτήρια, σε κάποιες περιπτώσεις παρακρατούνται

ποσά  και είναι άγνωστο που διατίθενται.

Οι Σύλλογοι Γονέων διαμαρτύρονται έντονα  γι’ αυτή την κατά-

σταση κι έχουν φτάσει ως και στα δικαστήρια για να αποτρέ-

ψουν τη λεηλασία του ταμείου των σχολείων.

Πολλοί Διευθυντές σχολείων κρατούν παθητική στάση απένα-

ντι στην αυθαιρεσία των Δημάρχων. Ένας μικρότερος αριθμός

Διευθυντών θεωρεί καθήκον του να καταθέτει στην τράπεζα τα

χρήματα και να φορτώνει τις ανάγκες στους γονείς. Έχουν κα-

ταγγελθεί περιπτώσεις που το σχολείο τσιγκουνεύεται τις φω-

τοτυπίες κι έχει στην τράπεζα 30.000 ευρω.

Για να αντισταθμίσουν το οικονομικό έλλειμμα ζητούν από τους

γονείς να πληρώνουν από το υστέρημά τους για τις ανάγκες

λειτουργίας του σχολείου. 

Έχει δημοσιευτεί πολλές φορές στις εφημερίδες  η απαίτηση

να πληρώνουν οι γονείς για τις φωτοτυπίες, για τα υλικά του

ολοήμερου, για τα παιχνίδια και τα υλικά του νηπιαγωγείου, για

τα αναλώσιμα των εργαστηρίων, για τις επισκευές των υπολο-

γιστών, για να αποκτήσει το σχολείο βιβλιοθήκη, για αθλητικό

υλικό, για πρόσληψη τραπεζοκόμου κλπ. 

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι εκτός από την καθυστέρη-

ση της καταβολής των χρημάτων από τους Δήμους, υπάρχει

και το πρόβλημα της συνεχούς μείωσης του ύψους των δόσε-

ων χρόνο με το χρόνο, που φέτος φτάνει στο 30% κατά μέσο

όρο στη δόση του Β΄ εξαμήνου.

Με τη συνεχή μείωση των χρημάτων, οι σχολικές επιτροπές

δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και να καλύψουν τις ανάγκες

τους, με αποτέλεσμα να καλούνται οι Σύλλογοι Γονέων να συ-

μπληρώσουν τις ελλείψεις. 

Απαιτούμε τα χρήματα των σχολικών επιτροπών να έρχονται

στην ώρα τους και στο ύψος που είναι απαραίτητο, για να κα-

λύπτουν πραγματικά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Θεωρούμε πως είναι προτιμότερο να μοιράζονται απευθείας

στις Σχολικές Επιτροπές από την Περιφέρεια, κατανέμοντας

με ενιαία κριτήρια όλα τα χρήματα στα σχολεία.

Δικλείδα ασφαλείας να είναι η τακτική λειτουργία του Σχολι-

κού Συμβουλίου και η υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων

από τον Διευθυντή και τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

για την πορεία της χρηματοδότησης.

Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί η υποχρέωση των Διευ-

θυντών για ουσιαστική και τακτική λειτουργία, με ενημέρωση

όλων των φορέων (Συλλόγων Γονέων και 15μελών ), των Σχο-

λικών Συμβουλίων. Το ίδιο ισχύει για την υποχρέωση του Προϊ-

στάμενου της Εκπαίδευσης να ελέγχει κατά πόσο συγκαλού-

νται και λειτουργούν τα συμμετοχικά όργανα σε κάθε σχολείο.

Περιμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας.

Σ.Σ. Δεν είναι τυχαίο, εν τέλει, που οι Δήμαρχοι βγάζουν στις

Δημαρχιακές Επιτροπές τους δικούς τους ανθρώπους. Εχουν

γνώση οι φύλακες…
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/20-06-2008 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 137/2008

Περίληψη

Θέμα 3ο: “Περί ορθής επανάληψης της από-

φασης Δ.Σ. 235/2007 για συμπλήρωση χρή-

σεων γης και κτιρίων στο Τοπογραφικό διά-

γραμμα”

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-

λίου στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα στις 20 του μήνα Ιουνίου του

έτους 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την

αριθμ. 10336/13.06.2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 95 & 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε κά-

θε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπροθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδει-

ξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: Πα-

ρόντες: Αναστάσιος Χρήστου (πρόεδρος), Σοφία Γρίβα-Χατζή (Γραμ-

ματέας), Σεραφείμ Κόλλιας, Χρήστος Μεγαγιάννης, Ιωάννης Γκίκας

του Γεωργίου (Τσάκωνας), Αντώνης Ντούνης, Κων/νος Παπαμιχά-

λης, Μαρία Γκίκα, Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα, Ελένη Ταξίδη-Καλτου-

ρουμίδη, Παναγιώτης Τσούκας, Δημήτριος Κιούσης, Γεώργιος Σπέλ-

λας, Κων/νος Δήμου, Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής), Εμμανουήλ

Γρινιεζάκης.

Απόντες: Ελένη Τσεβά-Γκιόκα, Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μου-

στάκιας), Ανδρέας Ντούνης (Αντιπρόεδρος), Αντώνιος Κορωνιάς, Γε-

ώργιος Γκίκας.

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος

Β. Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο

αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται οι 16, ο Πρόε-

δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρία-

σης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος της Τ.Υ. κα. Σταθάκου

Χριστίνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συ-

ζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας δια΄ταξης και ανέπτυξε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 235/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρί-

θηκε η πρόταση τροποποίησης Ρ.Σ. Πόλεως Κορωπίου δηλ. η πεζο-

δρόμηση τμήματος της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, προκειμένου να ολο-

κληρωθεή η “Μελέτη κυκλοφιριακής οργάνωσης και στάθμευσης του

Δήμου Κρωπίας’. Η εν λόγω πρόταση τροποποίησης συνοδευόταν

από Τοπογραφικό Διάγραμμα, για το οποίο υπήρχε σχετική έγκριση

των όρων δόμησης από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκο-

πούλου, καθώς και από Τεχνική-Αιτιολογική Εκθεση.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές “Οδηγίες και προδιαγραφές και τροπο-

ποιήσεις, επεκτάσεις  Ρυμοτομικών σχεδίων” εγκύκλιος 55/88 στο

Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει τν πρόταση τροποποίησης

πρέπει να περιγράφονται και οι χρήσεις γης και κτιρίων.

Βάσει των ανωτέρω ενημερώθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα με τις

αντίστοιχες χρήσεις και καλείστε να λάβετε σχετική απόφαση για

ορθή επναάληψη της υπ’ αριθμ. 245/2007 απόφασης Δ.Σ. με το νέο

συμπληρωμένο με τις χρήσεις γης και κτιρίων, τοπογραφικό διά-

γραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

είδε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση, μειο-

ψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κιούση Δημητρίου, Γρι-

νιεζάκη Εμμανουήλ, Σπέλλα Γεωργίου, Δήμου Κων/νου και Λάμπρου

Σωτηρίου, με το σκεπτικό ότι δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να

γίνει πεζοδρόμησημ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 235/2007 απόφασης

Δ.Σ. που αφορά “στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυ-

μοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κορωπίου - πεζοδρόμηση Λ. Βασ.

Κων/νου (από Χρ. Ζωίτσα έως Αλλαγιάννη) - Ερμή Σουρλαντζή (με-

ταξύ Ο.Τ. 21-22) - Κων. Δ. Παπαχρήστου (μεταξαύ Ο.Τ. 22-36) - Β.

Παππά (μεταξύ Ο.Τ. 38-55) - Γ. Μιχαήλ και Κων. Σουρλαντζή (μεταξύ

Ο.Τ. 163-164)” σύμφωνα με το νέο συμπληρωμένο με τις χρήσεις

γης και κτιρίων τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο και αποτελεί ανα-

πόσπαστο τμήμα της απόφαησς.

2. Ορίζει 15 ημέρες από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης

για την υποβολή τυχόν νστάσεων.

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες:

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου Σεραφείμ Κόλλιας

Η Γραμματέας Χρήστος Μεγαγιάννης

Σοφία Χατζή-Γρίβα Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας)

Αντώνης Ντούνης

Κων/νος Παπαμιχάλης

Μαρία Γκίκα

Ακριβές Αντίγραφο από το Γεωργία Γιαννίτσα-Κόγκα

Πρακτικό Ελένη Ταξίδη-Καλτουρουμίδη

Κορωπί 23 Ιουνίου 2008 Παναγιώτης Τσούκας

Δημήτριος Κιούσης

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Σπέλλας

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος Κων/νος Δήμου

Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής)

Εμμανουήλ Γρινιεζάκης

Πριν λίγες μέρες, σε μια συνεδρίαση που

παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον, κατα-

τέθηκε ο ισολογισμός του δήμου Λαυρεω-

τικής. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο ισο-

λογισμός του Λαυρίου δεν παρουσιάζει

πολλά ανοίγματα, ως προς τις οφειλές –

βέβαια υπάρχει ένα όχι ευκαταφρόνητο

ποσό διεκδικήσεων από εργολάβους κλπ.

ύψους 655.000,00 ευρώ περίπου – ούτε

όμως και ως προς τα έσοδα, τα οποία

έχουν μια καθοδική τάση. Σε σχετική εκτί-

μηση του ορκωτού λογιστή αναφέρεται

ότι: «υπάρχει έλλειμμα ουσιαστικού σχε-

διασμού και συντονισμού, όσον αφορά την

οικονομική πολιτική του δήμου». 

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μέγας Τσα-

μπρούνης, ζήτησε εποικοδομητική κριτική,

χωρίς κορώνες για το θεαθήναι, κάτι που

όπως τόνισε, βλάπτει μόνο την πόλη και

τους κατοίκους της. Αναφέρθηκε στα ανα-

πτυξιακά έργα του ΄07, χαρακτηρίζοντας

ως κυρίαρχο έργο την ολοκλήρωση της Β’

φάσης του αποχετευτικού δικτύου, (αξίας

3,5 εκατ. ευρώ) και την σύνδεση περίπου

του 80% του πληθυσμού με το βιολογικό

καθαρισμό. 

Σημαντική χαρακτήρισε την αναβάθμιση

της υπηρεσίας καθαριότητας με την αγο-

ρά διαφόρων μηχανημάτων (σκούπα,

απορριμματοφόρα κ.α.), την ολοκλήρωση

αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων

ύδρευσης.

Κατέληξε με την πρόβλεψη ότι το ‘08, θα

ολοκληρωθεί η Γ’ φάση του αποχετευτικού

δικτύου και μάλιστα όπως πιστεύει χωρίς

δανειοδότηση, αφού προβλέπεται να κα-

λυφθεί απ’ το Δ’  ΚΠΣ. 

Τόνισε την κοινωνική διάσταση της πολιτι-

κής τους, που δίνει άμεση προτεραιότητα

προσφοράς στο ΚΑΠΗ – Πολιτισμό –

Αθλητισμό και στον παιδικό σταθμό. 

Τη σχετική μείωση των εξόδων αιτιολόγη-

σε  με τη μεταφορά περίπου 800 χιλ. ευρώ

στην ΔΕΑΔΗΛ, (θυγατρική επιχείρηση

αποχέτευσης του δήμου). Και έκλεισε την

εισήγησή του τονίζοντας:  «Δεν θριαμβο-
λογώ, για την οικονομική κατάσταση του
δήμου, αλλά εν μέσω γενικότερης οικονο-
μικής ύφεσης, εντός και εκτός Ελλάδας, ο
δήμος Λαυρίου δεν έχει δάνεια και εν πά-
ση περιπτώσει δεν χρωστά τόσα όσο γει-
τονικοί δήμοι. Έχουμε δρομολογήσει εκεί-
νες τις συνθήκες ταχείας ανάπτυξης στο
Λαύριο, που θα φέρουν θέσεις εργασίας
καθώς η ίδια η ανάπτυξη θα είναι το σημα-
ντικότερο στοιχείο της οικονομίας μας». 
Από την πλευρά της μειοψηφίας ο Δημή-

τρης Δράκος έκανε μια ολοκληρωμένη οι-

κονομική «αντεπίθεση». Επικεντρώθηκε

στη λελογισμένη διαχείριση των οικονομι-

κών του δήμου, ώστε να μην υπονομεύεται

το μέλλον των επόμενων γενιών. «Όσο
αυξάνονται οι υποχρεώσεις του δήμου, εί-
πε, στερούμε απ’ την επόμενη γενιά, να
ονειρευτεί και να δημιουργήσει».

Αξιοπρόσεκτη ήταν η παρατήρηση της αύ-

ξησης κατά ένα εκ. ευρώ των υποχρεώσε-

ων – χωρίς να υπολογίζεται ένα αστρονο-

μικό ποσό απαιτήσεων, μέσω αγωγών και

προστίμων – κάτι που χαρακτήρισε πολύ

για ένα δήμο του μεγέθους του Λαυρίου.

Όπως και την έλλειψη συντονισμού που

παρουσιάζεται στις διάφορες υπηρεσίες,

με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται κατά

το δυνατόν καλύτερα και το τελευταίο ευ-

ρώ.

Θεώρησε ως παραπλανητική τη μεταφορά

του χρέους προς την ΕΥΔΑΠ, περί τις 860

χιλ. ευρώ,   στην ΔΕΑΔΗΛ.

Δήλωσε ότι 107 χιλιάδες για σπασίματα

αγωγών, είναι πολλά και πρέπει να ληφθεί

μέριμνα για την καλή κατάσταση του δι-

κτύου. Κλείνοντας είπε: «Με την οικονομι-
κή σας πολιτική, αυτοεγκλωβίζεστε σε μια
κατάσταση, μέσα απ’ την οποία θα φθάσε-
τε στο σημείο να μην μπορείτε να ασκήσε-
τε πολιτική γιατί δεν θα υπάρχουν χρήμα-
τα προς τούτο. Ήδη γνωρίζετε πολύ καλά
ότι υπάρχει 

Στην παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος κ.

Πόγκας, μεταξύ άλλων προέβλεψε χειρό-

τερη πορεία των οικονομικών τον επόμενο

χρόνο, καθώς όπως δήλωσε είναι χειρότε-

ρο να φορολογεί ο δήμος τους πολίτες για

να κρατήσει επιδοτούμενα προγράμματα,

στα οποία δεν υπάρχει πλέον επιχορήγη-

ση, παρά να μην τα πάρει καθόλου. 

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο δήμαρχος

Δημήτρης Λουκάς είπε: «Ο Δήμος Λαυρε-
ωτικής στελεχώνεται από μακροχρόνια
μόνιμους υπαλλήλους στην οικονομική
υπηρεσία με εμπειρία και αποτελεσματικό-
τητα.  Όμως η σταδιακή  μεταφορά αρμο-
διοτήτων από το κράτος προς το Δήμο,
χωρίς το κράτος να παρέχει και τους ανά-
λογους πόρους και ταυτόχρονα η αύξηση
των  επιχορηγήσεων προς τα Νομικά Πρό-
σωπα με στόχο την κοινωνική πολιτική,
έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των
εσόδων του Δήμου. Ο Δήμος Λαυρεωτικής
όμως έχει σαν στόχο τόσο την μείωση των
εξόδων του όσο και την βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών του». 

Ψηφίστηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Λαυρίου

Σε καθοδική τάση τα έσοδα του Δήμου
Από την Αγγελική Ραγκούση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με ασιθμ. 11/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 138/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής προστίμου σχετικά με πραγ-

ματοποίηση δεξιώσεων άνευ αδείας.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η του μήνα

Ιουλίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα

20:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αί-

θουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την

5333/26-6-08 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νό-

μιμα στον καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν πα-

ρόντα 14 και συγκεκριμένα,

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκου-

λάξενου, 5. Α. Φαρμακίδη, 6. Σ. Ελευθερίου, 7. Π. Καρυώτης, 8. Π.

Σκουζής, 9. Μ.Χόβρη – Σίνα, 10. Κ. Καραγεώργος, 11. Δ. Γεωργου-

λόπουλος, 12. Θ. Σταμάτης, 13. Δ. Τζιώτης, 14. Π. Κουλουβάρης

Απόντες: 1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Ι. Κυριακό-

πουλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του

Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς

συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του

σώματος, την υπ’ αριθμ. 82/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

περί αναπροσαρμογής προστίμου σχετικά με πραγματοποίηση δε-

ξιώσεων άνευ αδείας.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνη-

μένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 82/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

2. Τις προγενέστερες με αριθ. 144/96 και 162/96 αποφάσεις του Δ.Σ.

3. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. παρ. 2, εδαφ. 2 του άρθρ.79 του Ν.

3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή προστίμου για τους παραβάτες που

διενεργούν δεξιώσεις άνευ αδείας του Δήμου στα καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της λήψης μέτρων και

εκτέλεσης έργων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών,

από 1.000 ευρώ μέχρι 5.000€.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 138/08 και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Δ. Κοντονής
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Την ελεύθερη παραλία που παραχωρήθηκε στον όμιλο

Grand Resort, προσπάθησε να περιφράξει το 2004 ο

ιδιοκτήτης του Παντελής Μαντωνανάκης, συναντώντας

ισχυρή αντίσταση από τη δημοτική αρχή Καλυβίων και

τους κατοίκους της περιοχής και προσθέτοντας ένα

ακόμα επεισόδιο στη «διαμάχη» των δύο πλευρών. 

Όλα άρχισαν, όταν το 1999, μετά από διαγωνισμό, ο

ΕΟΤ μίσθωσε στον  Μαντωνανάκη, διευθύνοντα σύμ-

βουλο της «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ» το πρώην Ξενία Λαγονη-

σίου, συνολικής έκτασης 250 στρεμμάτων. Τότε, το

υπουργείο Ανάπτυξης εξαίρεσε από τη μίσθωση όλες

τις ακτές που είχαν ελεύθερη πρόσβαση οι πολίτες. Το

Νοέμβριο του 2003, με απευθείας ανάθεση, παρά την

κυβερνητική δέσμευση ότι η παραλία θα δινόταν στο

Δήμο Καλυβίων, μισθώθηκε έναντι 15.000 ευρώ ετη-

σίως, (85 στρέμματα παραλίας, μήκους 1,5 χιλιομέ-

τρου), χωρίς, αυτή τη φορά, εξαιρέσεις. Ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου και οι κάτοικοι της περιοχής ξεσηκώ-

θηκαν καταγγέλλοντας «ξεπούλημα της παραλίας»,

και ξεκίνησε δικαστικό αγώνα.  

Ο Δήμος Καλυβίων με τις συνεχείς κινητοποιήσεις κα-

τοίκων και δημοτικής αρχής,  διαβήματα κλπ, έχει κα-

ταφέρει να παραμένει ανοιχτή και ελεύθερη για τους

πολίτες η παραλία στην Κιτέζα. Σε μία από τις κινητο-

ποιήσεις αυτές, έξω από τις εγκαταστάσεις του Grand

Resort, και προσπαθώντας να αποτρέψει την περίφρα-

ξη της παραλίες, υπήρξε συμπλοκή με τις δυνάμεις των

ΜΑΤ και ο Δήμαρχος Καλυβίων έκανε μήνυση στον Μα-

ντωνανάκη. 

Ο Δήμος αλλά και ο Δήμαρχος προσωπικά έχει υποστεί

πλήθος διώξεων από τους υπευθύνους του Grand

Resort, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να του έχουν κοι-

νοποιηθεί 15 ποινικά δικαστήρια, δύο αγωγές για απο-

ζημίωση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ και αρκετά διοικητικά δι-

καστήρια. 

Μάλιστα σε μια από τις δίκες, συντάχθηκαν με τον Μα-

ντωνανάκη, το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΟΤ και τα ΕΤΑ

υποστηρίζοντας ότι αποτρέποντας το φράξιμο της πα-

ραλίας στο 41-42 χλμ., αντέδρασαν στην παράδοσή της

στην «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ», όπως προέβλεπε η σύμβαση

και ζημίωσαν το δημόσιο.

Όμως, με την πλευρά του δημάρχου, συντάχθηκε ο τό-

τε υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Νομάρχης, βουλευτές και

άλλοι δήμαρχοι. 

Στη δίκη που έγινε λοιπόν εναντίον του ιδιοκτήτη του

Grand Resort Παντελή Μαντωνανάκη για παράνομες

κατασκευές και συρματοπλέγματα, που εμπόδιζαν το

δημόσιο χαρακτήρα της ακτής, το δικαστήριο δικαίωσε

τον Δήμαρχο, επιδικάζοντας ει βάρος του Μαντωνανά-

κη, ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή. 

Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε τον

αγώνα αυτό μέχρι την τελική δικαίωσή μας γιατί οι πα-

ραλίες είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να έχουν πρό-

σβαση σε αυτές όλοι οι πολίτες, δήλωσε ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜ. Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 18-7-08

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία σε σφραγισμένες προ-

σφορές η ανάθεση της λειτουργίας του κυλικείου του Λυκείου

για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2008 μέχρι 30.6.2012.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.65 ανά μα-

θητή ετησίως.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιώτες και δημοτικά ή κοινοτι-

κά νομικά πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις της κοινής

υπουργικής απόφασης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-

γυητικής αποστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή το ποσό των

χιλίων (1000)€.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επι-

τροπή του διαγωνισμού την 29η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή

και ώρα 11π.μ.-12.00 μ.μ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικα-

σίας αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτές.

Λεπτομερή διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερό-

μενοι από το Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Δήμου Βου-

λιαγμένης από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 11π.μ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δικαιώθηκε ο Δήμαρχος Καλυβίων 

στον αγώνα του για ελεύθερες παραλίες
Για αυθαίρετες κατασκευές καταδικάστηκε ο Παντελής Μαντωνανάκης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία ΝΕΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (στην εφημερί-

δα ΕΒΔΟΜΗ στο φύλλο 14-6-08 και

στην σελίδα 15). Οι υπογράφοντες

για την εταιρεία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΤΟΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ συζ

ΧΡΗΣΤΟΥ & Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΤΟΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ είναι λά-

θος.

Το ΣΩΣΤΟ είναι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥ-

ΜΕΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Α.Φ.Μ.

03146281, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Φ.Μ. 026612541 & Ο

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

ΕΛΕΝΗ Α.Φ.Μ. 045758234.

Βιάστηκες φίλε Δημήτρη

Επιστολή είχαμε λάβει την προηγούμενη εβδομάδα από τον δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής

παράταξης του Δήμου Βάρης Δημήτρη Κυπριώτη, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω:

Δεν υιοθετούμε την επιστολή του, αλλά δημοσιεύεται για λόγους δεοντολογίας και ας μας κατη-

γόρησε βιαστικά, με νέα του επιστολή. Και δεν την υιοθετούμε γιατί εμείς δεν είδαμε ότι «σύρθη-

κε να κάνει τον απολογισμό του» ο δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας. Απεναντίας είδαμε ότι μέ-

σα στα πλαίσια που του έδινε ο Κώδικας, σε αντίθεση με άλλους δημάρχους, προχώρησε σε απο-

λογισμό και διάλογο με τους πολίτες. 

Μάλιστα οφείλω να επισημάνω, ότι η διαδικασία από πλευράς προέδρου ήταν άψογη και την πρώ-

τη φορά, στην ενημέρωση, και τη δεύτερη στον απολογισμό. Σεβάστηκε τη διαδικασία και έβαλε

«πάγο» όταν χρειάστηκε ακόμα και στους συμβούλους της παράταξής του.

Δήμαρχε βάλε γκάζι!!

Κυρία Διευθύντρια,

Όπως πάντα ευρηματική και ακριβολόγος. Με τρεις μόνο λέξεις δώσατε απλά και καθαρά, την πε-

ρασμένη εβδομάδα, το στίγμα του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Βάρης και κτυ-

πήσατε κουδούνι αφύπνισης στους βαθιά και μακάρια κοιμωμένους.

Ο κ. Καπετανέας και οι σύμβουλοί του, “ έξυπνα ”; ενεργούντες, θεώρησαν ότι θα ξεφύγουν από

τη δοκιμασία του απολογισμού και θα “καθάριζαν ” με ενημέρωση επιλεγμένου ακροατηρίου χει-

ροκροτητών, 15 ημέρες νωρίτερα, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτόν την ενοχλητική κριτική. Βλέ-

πετε δεν μπορούν ακόμη να αποβάλουν τις λαϊκίστικες αντιπολιτευτικές τους συνήθειες.

Τελικά όμως ο κ. Δήμαρχος, σύρθηκε να κάνει τον απολογισμό της απραξίας 2 χρόνων, υποσχό-

μενος για μια ακόμη φορά αυτά που ΘΑ κάνει στα επόμενα 2 χρόνια.

Όμως τώρα, είναι η ώρα που πρέπει  να του θυμίσουμε εμείς οι βιαστικοί (έτσι μας αποκαλούσε),

ότι χρειάζεται πολύ γκάζι (και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας).

Το θέμα όμως τώρα είναι, αν υπάρχει βενζίνη!

Δημήτρης Κυπριώτης           

Δημοτικός Σύμβουλος   

Και θα χρησιμοποιήσω κι εγώ φράση της επιστολής σου Δημήτρη, «να τους θυμίσουμε εμείς οι βια-

στικοί ότι χρειάζεται πολύ γκάζι», για να επισημάνω ότι χρειάζεται το γκάζι, αλλά το πολύ γκάζι

σε «βγάζει από το δρόμο…»

Ο «βιαστικός σκοντάφτει», λέει μια παροιμία και «σκόνταψες» Δημήτρη.

Φιλικά

Αννα Μπουζιάνη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βουλιαγμένη 22/7/2008

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αρ. Πρωτ.  6301

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:……Τηλ:210-8963-636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης 

Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει «ανοι-

χτή δημοπρασία» σύμφωνα με την παράγραφο 2α

του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει και με

τους όρους του Ν.3263/04 και επιλογής συστήμα-

τος υποβολής οικονομικών προσφορών με «ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης», σύμφωνα με την παράγρ. 4,

περπτ. α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 και το άρ-

θρο 7 του Π..Δ. 609/85, για την εκτέλεση του έρ-

γου «Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών συ-

γκροτημάτων (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-

Λύκειο)», Π/Υ 100.000€ σύμφωνα με τη με αριθμ.

76/08 Τεχνική Μελέτη. 

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Αυγούστου

2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδο-

σης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης,

στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρ-

μόδιας επιτροπής. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέ-

ων έργων έτους 2008, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-

7331.007 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 851/08 Έκθε-

ση Ανάληψης Δαπάνης και έχει προϋπολογισμό

100.000,00€, ο οποίος αναλύεται σε : 

Δαπάνη εργασιών 59.291,68€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.

ποσοστό 28%) 8.703,86€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης ερ-

γασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) 10.960,91€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 15.966,39€

Το έργο θα εκτελεστεί από εργολήπτη, εργολη-

πτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών

επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΤΙ του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Α1, Α2 ΚΑΙ 1η τάξη του

Μ.Ε.Ε.Π. (εφόσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής),

για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζε-

ται, έως 31/12/08, αρχής γενομένης από την ημέ-

ρα υπογραφής της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προ-

ϋπολογισμού με εγγυητική επιστολή του

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.& Δ΄ ή αναγνωρισμένης

Τράπεζας, ποσού € 1.462,00 (άρθρο 15 διακήρυ-

ξης) 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συ-

μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύ-

χη δημοπράτησης, διατίθενται από το γραφείο Τε-

χνικών Υπηρεσιών οδός Αφροδίτης 2. Πληροφο-

ρίες κα Σαββάκη Έλλη ή κος Συμεωνίδης

τηλ.2108960156 ή 2108960-196 κατά τις ημέρες

και ώρες Δευτ.-Πέμπτη 8.00-13.00 και Παρασκευή

8.00-12.30. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους

ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει τον

διαγωνισμό μέχρι και την 14/08/08. Εφόσον ζητη-

θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την

υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/20-

06-2008 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 142/2008

Περίληψη

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί πρότασης τρο-

ποποίησης του εγκεκριμένου

Ρ.Σ. Πολεοδομικής μελέτης «Πα-

ραλίας Αγίου Δημητρίου» Κορω-

πίου στο Κ.Φ.87»

Στο Κορωπί και στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέ-

ντρο, σήμερα στις 20 του μήνα

Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 20:30μ.μ.

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Κρωπίας, μετά από την αριθμ.

10366/13-06-2008 έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, που έγινε

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 95 & 96 του Ν.3463/2006

(Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε

κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο

εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με

απόδειξη, κατά το οποίο προ-

σήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί

Σύμβουλοι: 

1. Αναστάσιος Χρήστου (Πρόε-

δρος), 2. Σοφία Γρίβα – Χατζή

(Γραμματέας), 3. Σεραφείμ Κόλ-

λιας, 4. Χρήστος Μεγαγιάννης,

5. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου

(Τσάκωνας), 6. Αντώνης Ντού-

νης, 7. Κων/νος Παπαμιχάλης, 8

Μαρία Γκίκα, 9. Γεωργία Γιαννί-

τσα – Κόγκα, 10. Ελένη Ταξίδη –

Καλτουρουμίδη, 11. Παναγιώτης

Τσούκας, 12. Δημήτριος Κιού-

σης, 13. Γεώργιος Σπέλλας, 14.

Κωνσταντίνος Δήμου, 15. Σωτή-

ριος Λάμπρου (Καμουτσής), 16.

Εμμανουήλ Γρινιεζάκης 

Απόντες:

1. Ελένη Τσεβά - Γκιόκα, 2. Ιωάν-

νης Γκίκας του Γεωργίου (Μου-

στάκας), 3. Ανδρέας Ντούνης

(Αντιπρόεδρος), 4. Αντώνιος Κο-

ρωνιάς, 5. Γεώργιος Γκίκας

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρί-

σκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεό-

δωρος Β. Αθανασόπουλος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύ-

νολο αριθμού Δημοτικών  Συμ-

βούλων 21, παρευρίσκονται οι

16, ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η

υπάλληλος της Τ.Υ. κα Σταθά-

κου Χριστίνα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε

για συζήτηση το 8ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης και ανέπτυ-

ξε τα εξής:

Με βάση την κείμενη νομοθεσία

ορίζονται σαφώς οι προϋποθέ-

σεις και η διαδικασία τροποποίη-

σης εγκεκριμένων Πολεοδομι-

κών μελετών και Ρυμοτομικών

σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανω-

τέρω περιγράφονται από το Ν.Δ.

17-7-1923 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του Π.Δ. 3-4-1929, τις

εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις

αναλυτικές «Οδηγίες και προ-

διαγραφές για τροποποιήσεις,

επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχε-

δίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98

καθώς και όλες τις σχετικές

αποφάσεις και εγκυκλίους. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και

επειδή η πρωτοβουλία για την κί-

νηση της διαδικασίας ανήκει κα-

τά κανόνα στον οικείο Δήμο,

απαιτείται απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου στην οποία να

καθορίζονται με σαφήνεια και να

δικαιολογούνται πλήρως, οι προ-

τεινόμενες ρυθμίσεις τροποποί-

ησης σε συνδυασμό με τις κατά

νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύ-

σεις – αποδεικτικά δημοσίευσης,

β) σχεδιαγράμματα βάσει προ-

διαγραφών, γ) πιθανές ενστά-

σεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου

και ε) Τεχνική – αιτιολογική έκ-

θεση.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη

συνέχεια να κατατεθούν στο αρ-

μόδιο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση

και προώθηση για έγκριση από

τον αρμόδιο φορέα με έκδοση

διοικητικής πράξης.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι με βά-

ση το αρ. 1 του Ν.Δ. 17-7-1923

κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου

Ρ.Σ. πρέπει να κατευθύνεται από

πολεοδομικά κριτήρια όπως αυ-

τά αναφέρονται. Στα πλαίσια

των ανωτέρω περιλαμβάνονται

και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέ-

ροντα, τα οποία όμως δεν μπο-

ρούν να αποτελέσουν αποκλει-

στικά έρεισμα της ρυμοτομικής

διαρρύθμισης (ΣτΕ 2687/82).

Κατά τα ανωτέρω προτείνεται η

τροποποίηση του εγκεκριμένου

Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης

«Παραλίας Αγίου Δημητρίου»

Κορωπίου και συγκεκριμένα η

αλλαγή της χρήσης τμήματος

του Κ.Φ. 87 εμβαδού

2.250,00τ.μ. σε χρήση «εκκλη-

σία» με το χαρακτηριστικό Κ.Φ.

87Λ και ο υπόλοιπος χώρος εμ-

βαδού 750,00τ.μ. με χρήση «παι-

δική χαρά» όπως αυτά περιγρά-

φονται και αναφέρονται αναλυ-

τικά στο συνημμένο τοπογραφι-

κό διάγραμμα και τεχνική έκθε-

ση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού

άκουσε τον Πρόεδρο και μετά

από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του

εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομι-

κής Μελέτης «Παραλίας Αγίου

Δημητρίου» Κορωπίου και συ-

γκεκριμένα την αλλαγή της χρή-

σης τμήματος του Κ.Φ. 87 εμβα-

δού 2.250,00τ.μ. σε χρήση «εκ-

κλησία» με το χαρακτηριστικό

Κ.Φ. 87 και το υπόλοιπο χώρο

εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση

«παιδική χαρά» όπως αυτά περι-

γράφονται και αναφέρονται ανα-

λυτικά στο συνημμένο τοπογρα-

φικό διάγραμμα και τεχνική έκ-

θεση τα οποία και αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της απόφα-

σης. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις

περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέλη

Ο πρόεδρος Η Γραμματέας  

Αναντάσιος Χρήστου Σοφία  Χατζή – Γρίβα

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθμ. 9/20-06-2008 Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας      

Αρ. Απόφασης 141/2008

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 7o:  «Περί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ.

Πόλεως Κορωπίου στην Πλατεία Δεξαμενής» 

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στο Πνευματικό Κέντρο. Σήμερα στις 20 του μήνα Ιουνίου του έτους

2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνε-

δρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από την αριθμ.

10366/13-06-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95&96 του

Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμ-

βουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλ-

θαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1.Αναστάσιος Χρήστου, 2. Σοφία Γρίβα- Χατζή, 3. Σεραφείμ Κόλλιας, 4.

Χρήστος Μεγαγιάννης 5. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Τσάκωνας) 6.

Αντώνης Ντούμης 7. Κων/νος Παπαμιχάλης 8. Μαρία Γκίκα 9. Γεωργία

Γιαννίτσα- Κόγκα 10. Ελένη Ταξίδη- Καλτουρουμίδη 11. Παναγιώτης

Τσούκας 12. Δημήτριος Κιούσης 13. Γεώργιος Σπέλλας 14. Κων/νος Δή-

μου 15. Σωτήριος Λάμπρου (Καμουτσής) 16. Εμμανουήλ Γρινιεζάκης.  

Απόντες: 

1. Ελένη Τσεβά- Γκιόκα 2. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου (Μουστάκιας) 3.

Ανδρέας Ντούνης  Αντιπρόεδρος  4. Αντώνιος Κορωνιάς 5. Γεώργιος

Γκίκας 

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία εφ’ό-

σον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται ο 16,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνε-

δρίασης. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο υπάλληλος της Τ.Υ. κα Σταθάκου Χρι-

στίνα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για

συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέπτυξε τα εξής: 

Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις και η

διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και Ρυ-

μοτομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από το

Ν.Δ. 17-7-1923 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 3-4-1929, τις

εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές “Οδηγίες και προδιαγραφές για

τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων” εγκ. 55/88, τον Ν.

2647/98 καθώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η πρωτοβουλία για την κίνηση της

διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια και

να δικαιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποίησης

σε συνδυασμό με τις κατά νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύσεις-αποδει-

κτικά δημοσίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών, γ) πιθανές

ενστάσεις δ) βεβαιώσει Δημάρχου και ε) Τεχνική- αιτιολογική έκθεση. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμόδιο

ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση και προώθηση για έγκριση από τον αρμόδιο φο-

ρέα μα έκδοση διοικητικής πράξης. 

Επισημαίνουμε ακόμα ότι με βάση το αρ. 1 του Ν.Δ. 17-7-1923 κάθε

τροποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδο-

μικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται. Στα πλαίσια των ανωτέρω περι-

λαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν

μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρ-

ρύθμισης (ΣτΕ 2687/82) 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο ευρύς κοινόχρηστος χώρος και τα ήδη

υφιστάμενα κτίρια και το υπαίθριο θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής

απαιτείται η τροποποίηση Ρ.Σ. Πόλεως Κορωπίου και συγκεκριμένα ο

ορισμός Ο.Γ., Ρ.Γ. και χρήσεων γης στην Πλατεία Δεξαμενής όπως αυ-

τά περιγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο τοπογρα-

φικά διάγραμμα και τεχνική έκθεση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, εί-

δε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνο-

ντας υπόψη και την παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κιούση

Δημητρίου ο οποίος προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κτίριο της

Δεξαμενής να κριθεί διατηρητέο. 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πόλεως Κορωπίου και

συγκεκριμένα τον ορισμό Ο.Γ., Ρ.Γ. χρήσεων γης και όρων δόμησης

στην Πλατεία Δεξαμενής, όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται

αναλυτικά στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκ-

θεση, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις παραπάνω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη

Αναστάσιος Χρήστου Σοφία Χατζή- Γρίβα

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παλλήνη 23/7/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ.

ΠΕΧΩ 3581 Φ.Περ. 9/08//7-7-

08 απόφαση του Γεν. Γραμμ.

της Περφέρειας Αττικής, υπή-

χθη κατόπιν μηχανολογικού

και κτιριακού εκσυγχρονι-

σμού του έργου: “Κατασκευή

φωτογραφικών οπτικών ορ-

γάνων” και αισθητήρων της

εταιρείας: “ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗ-

ΡΕΣ ΑΕΒΕ” στην οδό Ι. Μετα-

ξά 57 - θέση “ΝΗΣΙΖΑ” του

Δήμου Κορωπίου Αττικής”

στη διαδικασία της υποκατη-

γορίας 4, σύμφωνα με το άρ-

θρο 9 της ΚΥΑ Η.Π.

11014/703/Φ104 (ΦΕΚ

332Β’/20-3-03).

Η μελέτη περιβαλλοντικών

επιπτώσεων του ως άνω έρ-

γου βρίσκεται στην Δ/νση Πε-

ριβάλλοντος της Νομαρχια-

κής Αυτοδιοίκησης Ανατολι-

κής Αττικής, όπου κάθε ενδια-

φερόμενος μπορεί να λάβει

γνώση της σχετικής μελέτης,

πληροφορίες και στοιχεία αυ-

τής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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Δημοσιεύουμε αυτούσια πρόταση με

τη μορφή ερώτησης που κάνει ο βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής Βασίλης

Οικονόμου (ΠΑΣΟΚ), για την ίδρυση

Πρωτοδικείου στην πρωτεύουσα της

Νομαρχίας Ανατ. Αττικής στην Παλ-

λήνη, λόγω της σπουδαιότητας του

θέματος, που συνεπικουρεί μάλιστα

ταυτόσημη πρόταση του δημοτικού

συμβούλου και επικεφαλής παράτα-

ξης μειοψηφίας Αν. Μπουντουβά.

Μ’ όλα ταύτα έχουμε ορισμένες επι-

φυλάξεις ως προς την πολεοδομική

καταλληλότητα της Παλλήνης (δρό-

μοι, κυκλοφοριακή στάθμευση). Κατά

τ’ άλλα, στα πλαίσια της αποκέντρω-

σης, της αναπτυξιακής έκρηξης και

την προοπτική της Ανατ. Αττικής, η

πρόταση αντιμετωπίζεται θετικά.

Η πρόταση-ερώτηση

Ο Βουλευτής στην ερώτησή του προς

τον Υπουργό Δικαιοσύνης επισημαί-

νει:

Έχει ωριμάσει…

Και ερωτά εν κατακλείδι: 

«Επειδή η δημιουργία ενός δικαστι-
κού Μεγάρου Παλλήνης θα αποτε-
λούσε αναβάθμιση για την πόλη και
την ευρύτερη περιοχή, όπως χαρα-
κτηριστικά τονίζουν εκπρόσωποι και
φορείς του Δήμου, προτίθεστε να
προβείτε στην ίδρυση Πρωτοδικείου
στην πρωτεύουσα της Ανατ. Αττικής

την Παλλήνη;»

Μετά την ολοκλήρωση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευ-

νών τόσο στα θαλάσσια όσο και στα αναβλύζοντα

νερά σε ορμίσκο της περιοχής Αναβύσσου στο 48,5ο

χλμ. της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου,

που έδειξαν ότι δεν ανιχνεύεται πλέον οποιαδήποτε

τοξική ουσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής προχώρησαν σε άρση της απα-

γόρευσης κολύμβησης, που είχε επιβληθεί στις 14

Ιουλίου.

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής ζήτησε την συγκρότηση

Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠ-

ΠΕ) από τον ΟΡΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως προβλέπε-

ται από την σχετική νομοθεσία, προκειμένου να διε-

ρευνηθούν σε βάθος τα αίτια της ρύπανσης στο συ-

γκεκριμένο σημείο.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Αίθουσες Γραφεία w.c. Προϋπολογισμός

ΚΡΩΠΙΑΣ 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου 2 40.000€   

ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2ο  Γυμνάσιο-2ο Λύκειο 1 15.000€

ΓΕΡΑΚΑ Καλλιτεχνικό Γυμν.- 1ο & 6ο Νηπιαγωγείο-           21       2 450.000€

1ο , 2ο και 4ο Δημ. Σχολείο – 1ο και 3οΓυμν.

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3o και 4ο Δημοτικό Σχολείο 4 80.000€ 

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2o Δημοτικό Σχολείο - 3o Νηπιαγωγείο       4 1 1 110.000€

ΚΟΙΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Δημ. Σχολείο Μαρκοπούλου Ωρωπού    1 20.000€

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2o Δημοτικό Σχολείο                   2 40.000€

ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δημ. Σχολείο Τύμβου & Λύκ. Μαραθώνα    6 120.000€

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓ. 4o Δημ. Μαρκοπούλου &  

2o Δημ. Σχολείο Πόρτο Ράφτη 10 200.000€

ΣΠΑΤΩΝ 2o Δημοτικό Σχολείο & 3o Νηπιαγωγείο   4 80.000€ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4o & 7o Νηπιαγωγείο & 1o Γενικό Λύκειο 3 60.000€   

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ   Νηπιαγωγείο Αγ. Στεφάνου 1 20.000€

ΚΟΙΝ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Γενικό Λύκειο Κοιν. Πικερμίου 3 60.000€

ΒΑΡΗΣ Επαγγελματικό Λύκειο 2 40.000€

Νέες Σχολικές Αίθουσες στην Αττική

Πρωτοδικείο στην Παλλήνη;
Πρόταση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Βασίλης Οικονόμου

Αίρεται προσωρινά 
η απαγόρευση

στα νερά της Αναβύσσου

Με υπόμνημα του προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γιώργος Βλάχος, έθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν διάφορες σχολικές μονάδες της Αττικής.

Μετά από παρεμβάσεις του Γ.Βλάχου στον Ο.Σ.Κ. και τη στήρ-

θξη των αιτημάτων των Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων αποφάσισε για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών, αντί

να στείλει αίθουσες (προκάτ) όπως συνέβαινε ως τώρα, να εγκρίνει χρηματοδοτήσεις

προς τους Δήμους προκειμένου αυτοί με διαγωνισμό να προχωρήσουν στην κατασκευή

αιθουσών.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν και θα κατασκευαστούν:

Ο Γ. Βλάχος ευχαρίστησε τα στελέχη του Ο.Σ.Κ. και κυρίως τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Παναγιώτη Παταργιά και τον

Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλκιβιάδη Καλογήρου  για την άμεση

ανταπόκριση στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που δίνει ικανοποι-

ητική και εφαρμόσιμη λύση στα οξυμμένα προβλήματα στέγασης των σχολι-

κών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/7, ΣΑΒΒΑΤΟ 2 & ΤΡΙΤΗ 5/8

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

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΡΕΩΣ 5 - ΒΑΡΚΙΖΑ 166 72 ΤΗΛ. 210 8976076 ΚΙΝ.697 3037222

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8  8.00μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8  7.00μ.μ.

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής στο δικό σας

χώρο. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

στο τηλέφωνο 69477.98010

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (Σκρίνιο, κρεβατο-

κάμαρα, τραπεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντι-

κείμενα εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.210-8954037.

ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ Studio

Ρηνιώ στη νήσο Τέλενδο Καλύμνου. Τηλ.

6972780236.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση  

Mini-Market
ΜΠΙΖΟΥ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Λόγω αλλαγής

κατοικίας. Τηλ. 22910 25047 περιοχή ΛΑΓΟΝΗΣΙ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την

Δευτέρα 28 Ιουλίου στις 8.00μ.μ. με 34 θέματα στην

ημερήσια διάταξη.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει την Δευτέρα 28 Ιουλίου

στις 7.00μ.μ. με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη



...για την υγειά μας

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδι-

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101
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ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αερο-

δρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

Η EXPOWORK, στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξής της στο χώ-

ρο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων στην οργάνωση εκ-

θέσεων και συνεδριάσεων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στην

περιοχή Αεροδρομίου, δίνοντας έμφαση στο εξειδικευμένο και

διαρκώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ  (Κωδικός θέσης: CS )

Βασικά καθήκοντα θέσης:

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την σωστή και αποτελεσμα-

τική ενημέρωση των εκθετών, όσον αφορά στο εύρος των υπηρε-

σιών της εταιρείας, στην παροχή πληροφοριών, στην επίλυση απο-

ριών, στην λήψη παραγγελιών καθώς και στην προώθηση των ανα-

γκών των Εκθετών στα αρμόδια συνεργεία.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με κατεύθυνση στο Marketing

ή Διοίκηση επιχειρήσεων.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Σημαντική εξοικείωση και ευχέρεια χρήσης των εφαρμογών

Microsoft Office. 

– Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών θα θεωρηθεί επι-

πλέον προσόν.

– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

– Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Προσφέρονται:

– Σταθερές μηνιαίες αποδοχές.

– Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ.

– Έξτρα ιδιωτική νοσοκομειακή ασφάλιση.

– Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση.

– Bonus παραγωγικότητας.

– Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο επαγγελματι-

κό χώρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 1204000, 211 1204010, υπόψιν  κα.

Γρηγορίου Έφη

Αποστολή βιογραφικών: expowork@expowork.gr ή στο φαξ +30

211 1204004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙ-

ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ αναζητά για τη Μονάδα Χρόνιας Αι-

μοκάθαρης στην Παλλήνη:

Υπάλληλο Υποδοχής-Γραμματειακής Υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα:

– Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ

– Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

– Αριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο epaizis@mesogeios.gr

ή στο fax 210 9415.257.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  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

Βρισκόμαστε μεσούσης της καλο-

καιρινής περιόδου και άλλοι βρί-

σκονται ήδη στις διακοπές τους,

ενώ οι πολλοί ετοιμάζονται για το

πρώτο 15θήμερο του Αυγούστου,

όπου όλοι …αργούν.

Και επειδή στις διακοπές, κολυ-

μπάμε και το κολύμπι έχει κανό-

νες για να είναι ευχάριστο και

υγιές και για να μην κινδυνεύου-

με θα παρουσιάζουμε παρακάτω

οδηγίες προφύλαξης κατά την

κολύμβηση αλλά και αντιμετώπι-

σης περιστατικών πνιγμού, όπως

μας τα έστειλε το Υπουργείο

Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω του

Λιμεναρχείου.

Οδηγίες προφύλαξης

– Κολυμπάτε πάντα με παρέα

– Περιμένετε να περάσουν 4ώρες

από το φαγητό για να κολυμπή-

σετε

– Οινοπνευματώδη ποτά και κο-

λύμβηση είναι επικίνδυνος συν-

δυασμός

– Μη κολυμπάτε όταν οι καιρικές

συνθήκες είναι κακές (ειδικά όταν

βρέχει) και σε θάλασσα με μεγά-

λα κύματα ή ισχυρά ρεύματα

– Μη κάνετε βουτιές σε άγνωστα

ή θολά νερά ή σε περιοχές με

βράχια και πέτρες.

– Στις οργανωμένες παραλίες

μην περνάτε τις σημαδούρες που

ορίζουν τη ζώνη κολύμβησης, μη

κολυμπάτε στα ανοιχτά, όπου

περνούν βάρκες ή ταχύπλοα.

– Αν κάνετε υποβρύχιο ψάρεμα ή

καταδύσεις, να χρησιμοποιείτε

πάντα τον εξοπλσμό ασφαλείας

(σημαδούρα με σημαιάκι) και να

είστε οπωσδήποτε μαζί με έμπει-

ρο ενήλικα.

– Μη σπρώχνετε και μη βυθίζετε

τους άλλους στο νερό.

– Βγείτε από το νερό αν δεν νιώ-

θετε καλά ή αν φοβάστε ή αν

κρυώνετε

– Καλέστε για βοήθεια αν νιώσε-

τε κίνδυνο.

– Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό

βρείτε ένα αντικείμενο που επι-

πλέει και ρίχτε το κοντά του για

να πιαστεί. Παράλληλα φωνάξτε

για βοήθεια. 

Προσοχή μη πλησιάσετε το θύμα

γιατί μπορεί να κινδυνέψτε κι

εσείς αν πιαστεί πάνω σας.

Εχετε μαζί σας, στην παραλία,

στο αυτοκίνητο, στη βάρκα, το

κουτί πρώτων βοηθειών.

Προφύλαξη των παιδιών

Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας

χωρίς επίβλεψη μέσα ή κοντά σε

νερό.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευές επί-

πλευσης (μπρατσάκια, φουσκω-

τές κουλούρες κλπ.) αντί για την

επίβλεψή σας (ως υποκατάστα-

τα).

Φροντίστε να μάθει το παιδί σας

κολύμπι, όσο το δυνατόν νωρίτε-

ρα.

Μη θεωρήσετε ποτέ ότι το παιδί

σας είναι «απρόσβλητο» από

πνιγμό κι ας ξέρει καλά κολύμβη-

ση.  

Μάθετε καρδιοαναπνευστική ανα-

ζωογόνηση.

Στη θάλασσα
Να παίζετε μαζί με το παιδί σας

στα ρηχά, μέχρι να εξοικειωθεί με

το νερό.

Μη το αναγκάζετε να μπει στο νε-

ρό αν φοβάται

Να του επισημαίνετε συνεχώς

τους πιθανούς κινδύνους

Να είστε μέσα στο νερό πάντα

μαζί με το παιδί.

Κανένα σωστικό μέσο δεν υποκα-

θιστά τη συνεχή επίβλεψή σας.

Στην πισίνα
Αν έχετε πισίνα στο σπίτι, ασφα-

λίστε τη από τα παιδιά. Ολες οι

πόρτες και τα παράθυρα που οδη-

γούν σ’ αυτήν πρέπει να είναι

ασφαλή και να εμποδίζουν την

πρόσβαση των μικρών παιδιών.

Βγάλτε τα παιχνίδια από το χώρο

της πισίνας, γιατί ένα παιδί που

παίζει μ’ αυτά, μπορεί να πέσει

μέσα.

Να έχετε ένα τηλέφωνο δίπλα

στην πισίνα, για να μη χρειαστεί

να απομακρυνθείτε και αφήσετε

μόνο το παιδί. 

Φροντίστε να υπάρχει δίπλα στην

πισίνα ο εξοπλισμός διάσωσης

(σχοινί, σωσίβιο κλπ.).

Αντιμετώπιση 

περιστατικών πνιγμού

Σε περίπτωση πνιγμού θα πρέπει

να γίνουν κάποιες ενέργειες μέ-

χρι να φθάσει ο γιατρός ή να με-

ταφερθεί το άτομο σε νοσοκο-

μείο (ο μεγαλύτερος κίνδυνος εί-

ναι η έλλειψη οξυγόνου στο αίμα

του θύματος).

Οσο ταχύτερα εξασφαλιστεί η

χορήγηση τεχνητής αναπνοής τό-

σο περισσότερες είναι οι πιθανό-

τητες ανάνηψης του θύματος χω-

ρίς βλάβες.

Προσοχή στις προσπάθειες αφαί-

ρεσης του νερού από τους πνεύ-

μονες: είναι δυνατόν να προκαλέ-

σουν εμετό και εισρόφηση στους

πνεύμονες.

Ακόμη και εάν το θύμα έχει αναρ-

ρώσει πλήρως, το λίγο νερό που

έχει μπει στους πνεύμονες μπο-

ρεί να προκαλέσει σοβαρής μορ-

φής πνευμονία, η οποία μπορεί να

εμφανιστεί μέχρι και 72 ώρες με-

τά. Συνεπώς το θύμα θα πρέπει να

βρίσκεται κάτω από συνεχή ιατρι-

κή παρακολούθηση.

Εάν το θύμα έχει κάνει βουτιά

ιδίως σε ρηχά νερά υποθέστε κά-

κωση της σπονδυλικής στήλης.

Φροντίστε ώστε το θύμα να μη

μετακινηθεί αλλά να παραμείνει

ακίνητο. Υποστηρίξτε την κεφα-

λή, λαιμό, σώμα με ασφάλεια έτσι

ώστε το κεφάλι και ο λαιμός να

μην κινηθούν προς κάποια κατεύ-

θυνση μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Εάν απαιτείται καρδιοπνευμονική

αναζωογόνηση χειριστείτε τον

αεραγωγό με απλό ανασήκωμα

του πηγουνιού και όχι με έκταση

της κεφαλής.

Καλές διακοπές, καλές βου-
τιές και καλή επιστροφή!

Πρόληψη και αντιμετώπιση 

ατυχημάτων κατά την κολύμβηση
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Τη Δημοτική Οργάνωση της

Ν.Δ. Μεγάρων επισκέφθηκε

ο Υφυπουργός Εξωτερικών

και Βουλευτής της Περιφέ-

ρειας Αττικής Πέτρος Δού-

κας την περασμένη Τρίτη,

15 Ιουλίου. 

Την εκκίνηση έκανε από τον

Δήμο Κρωπίας, και στόχος

του είναι όπως είπε, να επι-

σκεφθεί όσο το δυνατόν με-

γαλύτερο αριθμό Δημοτικών

Οργανώσεων προκειμένου

να βρεθεί ακόμη πιο κοντά

στους πολίτες της Περιφέ-

ρειας Αττικής, αφουγκραζό-

μενος τα όποια προβλήματα

και θέματα προκύπτουν αλ-

λά και γιατί “τα στελέχη μας
αποτελούν την κινητήρια δύ-
ναμη και μας στηρίζουν” εί-

πε χαρακτηριστικά.

Τις Δημοτικές Οργανώσεις της Ν.Δ.

επισκέπτεται ο Πέτρος ΔούκαςΕνημερωθείτε για σωστές αγορές 

κατά την περίοδο των εκπτώσεων
Ενόψει των θερινών εκπτώσεων, που θα διαρκέσουν

έως 31 Αυγούστου 2008, η Γενική Γραμματεία Κατα-

ναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στον

τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Όπως τονίζει ο γεν. γραμ. Καταναλωτή, Γιάννης Οι-

κονόμου: «ειδικά κατά την περίοδο των εκπτώσεων,
κάθε καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει ποια είναι τα
δικαιώματά του, αλλά και τι θα πρέπει να προσέχει,
ώστε να επιλέγει σωστά, με βάση τις δικές του ανά-
γκες”.
Εκπτώσεις στις τιμές δεν σημαίνει και  εκπτώσεις

στην ποιότητα και κυρίως στην ασφάλεια και αυτό

πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Οι  πολίτες-καταναλωτές

θα πρέπει να κάνουν  σωστή έρευνα αγοράς και βέ-

βαια είναι απαραίτητος και  ένας προγραμματισμός

ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επι-

θυμίες. 

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν

υπόψη τους τα εξής:

1. Αγοράζουμε με βάση τον οικογενειακό μας προ-

γραμματισμό και έχοντας επίγνωση των οικονομικών

μας δυνατοτήτων

2. Αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρ-

τών και καταναλωτικών δανείων

3. Ελέγχουμε προσεκτικά την ποιότητα των αγαθών

που αγοράζουμε. Σε περίπτωση ελαττώματος, έχουμε

το δικαίωμα να ζητήσουμε αντικατάσταση ή επιστρο-

φή του προϊόντος. Εξαιρούνται του δικαιώματος της

αντικατάστασης ή επιστροφής, προϊόντα στα οποία η

προσφορά οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ελαττω-

ματικά, ή όταν έχει λάβει σχετική γνώση ο καταναλω-

τής (σήμανση, ενημέρωση κτλ)

4. Συγκρίνουμε προσεκτικά τις τιμές και δεν παρασυ-

ρόμαστε από δήθεν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, ή

από επιλεγμένα προϊόντα – «κράχτες». 

5. Ζητάμε πάντα απόδειξη για τη συναλλαγή που κάναμε

6. Ζητάμε η εγγύηση και οι οδηγίες χρήσης των αγα-

θών που αγοράζουμε να είναι στην ελληνική γλώσσα. 

Καταγγέλλουμε κάθε πρόβλημα που συναντάμε (πλα-

σματική έκπτωση, ελαττωματικό προϊόν, κτλ) στην τη-

λεφωνική γραμμή 1520 της Γενικής Γραμματείας Κα-

ταναλωτή, η οποία λειτουργεί από τις 08:00 ως τις

22:00

Ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής

Αττικής σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια το πρόγραμμα ελέγχου

της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους 44 Δήμους και Κοινότη-

τες της Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δειγματοληψίες

νερού για χημικές και μικροβιολογικές αναλύ-

σεις καθώς και την συλλογή των στοιχείων για

τους υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος

που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού όπως

η εφαρμογή κατάλληλης απολύμανσης του νε-

ρού, ο επαρκής της έλεγχος, η επίδραση των

συστημάτων αποχέτευσης κλπ.

Από τους εργαστηριακούς ελέγχους και από

την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που

συμπλήρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δή-

μων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Αττικής προέκυψαν τα εξής συμπεράσμα-

τα:

1. Επί συνόλου διακοσίων (200) εργαστηριακών δειγμάτων οι αναλύσεις έδειξαν

ότι ένα (1) μόνο από την περιοχή της Νέας Μάκρης ήταν εκτός των ορίων που

προβλέπει η νομοθεσία. Από την υγειονομική διερεύνηση που έγινε διαπιστώ-

θηκε ότι η απόκλιση οφειλόταν σε βλάβη του δικτύου, η οποία και αποκαταστά-

θηκε από τον Δήμο.

2. Η πλειονότητα των Δήμων και Κοινοτήτων υδροδοτείται με νερό της ΕΥΔΑΠ

ενώ μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί και γεωτρήσεις, είτε αυτούσιες είτε με ανά-

μειξη του νερού τους με νερό της ΕΥΔΑΠ.

3. Σε πολλές περιπτώσεις το δίκτυο ύδρευσης είναι παλαιό και χρήζει ανακα-

τασκευής, όπως και παλαιότερα έχει υποδειχθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές

υπηρεσίες. Αν και πολλοί  ΟΤΑ της περιοχής κινούνται προς αυτή την κατεύ-

θυνση χρειάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την κατά προτεραιότητα έντα-

ξη των σχετικών έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Έλεγχος ποιότητας νερού

στην Ανατολική Αττική

Επιβλαβείς οργανισμοί επέβαλαν

οριοθέτηση ζωνών προστασίας

Η Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής ενημερώνει ότι με-

τά από ελέγχους διαπιστώθηκε η

ύπαρξη επιβλαβών οργανισμών που

ανήκουν στην κατηγορία ειδών καρα-

ντίνας και επιβλήθηκε η οριοθέτηση

ζωνών προστασίας:

Α. Από το επιβλαβές έντομο Κόκκινος

Ρυγχωτός Κάνθαρος των φοινικοει-

δών:
1. Δήμος Ωρωπίων: Μία μολυσμένη

ζώνη στην Σκάλα Ωρωπού, η οποία πε-

ριλαμβάνει όλα τα ευπαθή φυτά που

παρουσίασαν συμπτώματα εξαιτίας

προσβολής τους από τον οργανισμό

αυτό, καθώς και μία ζώνη απομόνω-

σης 10 χιλιομέτρων από τη μολυσμέ-

νη ζώνη.

2. Δήμος Καλάμου: Μία μολυσμένη

ζώνη όπισθεν του δημαρχείου και μία

στους Αγ. Αποστόλους, περιοχή Πα-

νόραμα, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα

τα ευπαθή φυτά που παρουσίασαν συ-

μπτώματα που προκαλεί ο εν λόγω ορ-

γανισμός καθώς και ζώνες απομόνω-

σης 10 χιλιομέτρων από τις παραπάνω

μολυσμένες ζώνες. 

Σύμφωνα με τις οδηγείες του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-

μων, στις εν λόγω ζώνες, αφού κο-

πούν και τεμαχιστούν, όλα τα προσβε-

βλημένα ευπαθή φυτά, θα καταστρα-

φούν,  με καύση, εφόσον επιτρέπεται

ή κάτω από ειδικές συνθήκες, με ταφή,

με ευθύνη του κατόχου και υπό την

επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών.

Β.   Από τον ιό της Τριστέτσας των

εσπεριδοειδών στον Δήμο Κορω-

πίου: 

Μία εστιακή ζώνη, τουλάχιστον 500

μέτρων από την επιχείρηση «ΑΝΔΡΕ-

ΟΥ ΕΥ.-ΜΠΑΪΚΑΣ Π.& ΣΙΑ Ε.Ε.» στην

περιοχή Κίτσι Κορωπίου, θέση Κτήμα

Φλεριανού, όπου διαπιστώθηκε η πα-

ρουσία, τουλάχιστον 500 μέτρων από

την εστιακή ζώνη καθώς και μία ουδέ-

τερη ζώνη τουλάχιστον 500 μέτρων

από τη ζώνη ασφαλείας.

Στις ανωτέρω ζώνες ισχύουν οι απα-

γορεύσεις της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 4 της σχετικής ΚΥΑ όσον αφορά

νέες φυτεύσεις, εμβολιασμούς και με-

τακινήσεις φυτωριακού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-

νούν με την Διεύθυνση Γεωργίας της

Νομαρχίας Ανατ. Αττικής στο τηλέφω-

νο 213-2005355 και με το Γραφείο Γε-

ωργικής Ανάπτυξης Καπανδριτίου στο

τηλέφωνο 22950-31120.
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O Υφυπουργός Πολιτισμού,

Γιάννης Ιωαννίδης, συναντήθη-

κε, με την Ολυμπιονίκη στο τρι-

πλούν Όλγα Βασδέκη, η οποία

εκπροσώπησε την Ελλάδα, σε

διεθνή αθλητική δραστηριότητα

αναρρίχησης στις Άλπεις.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθη-

κε με την ευκαιρία της έναρξης

της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης από τη Γαλλία, για την

επέτειο των 200 χρόνων, από

τότε που για πρώτη φορά γυναί-

κα κατέκτησε την κορυφή του

Λευκού Όρους των Άλπεων. Η

συμβολικού χαρακτήρα διοργά-

νωση μεταφέρει μηνύματα ελπί-

δας, αλληλεγγύης, δύναμης και

βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ κατα-

δεικνύει τη στενή σχέση αθλητι-

σμού και περιβάλλοντος. 

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με-

τά τη συνάντηση, τόνισε: «Η κ.
Βασδέκη ήταν άψογη. Μου με-
τέφερε την εμπειρία της, που
μετά από μια απαιτητική προ-
σπάθεια, κατάφερε να είναι μέ-
σα στις 6 πρώτες, από το σύνο-
λο των εκπροσώπων των χωρών
της Ε.Ε. Είμαι χαρούμενος, για-
τί εκπροσώπησε επάξια την Ελ-
λάδα σε αυτή την ξεχωριστή

διοργάνωση. Επρόκειτο για μια
ιδιαίτερα καινοτόμο και γεμάτη
συμβολισμό πρωτοβουλία από
την οποία η χώρα μας δεν θα
μπορούσε να λείψει». Στη συνέ-

χεια η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης,

είπε: «Είχαμε μια συνάντηση με
τον κ. Ιωαννίδη και ήταν μεγάλη
μου χαρά, που γνωριστήκαμε
και από κοντά. Του μετέφερα
όλη την εμπειρία μου από την
ορειβασία στις Άλπεις. Αυτό

που έζησα ήταν κάτι το ξεχωρι-
στό. Μπορεί να έχω ανεβεί σε
«ψηλές κορυφές» του βάθρου,
αλλά η ανάβαση στην ψηλότερη
κορυφή της Ευρώπης, το Λευκό
Όρος με υψόμετρο 4.810μ. ήταν
κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν ένας άλ-
λος στόχος δικός μου». 

Η αγωνιστική ομάδα του

αθλητικού συλλογου

«Λεύκαρος»   συμμετείχε

στο  13ο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

που έγινε 5 και 6 Ιουλίου

στην Βέροια, στο «ΦΙΛΙΠ-

ΠΕΙΟ» Γυμναστήριο.

Με 3 χρυσά, 1 αργυρό  και

2 χάλκινα μετάλλια επέ-

στρεψε ο Λεύκαρος με

τους αθλητές του που συμ-

μετείχαν στο πρωτάθλημα.

Είναι φυσικό λοιπόν αθλη-

τές, προπονητές και σύλ-

λογος να αισθάνονται υπε-

ρήφανοι για το θεαματικό

αποτέλεσμα που έφεραν.

Στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ  έλαβαν

μέρος 9 αθλητές μας κατα-

κτώντας 6 μετάλλια (3

χρυσά,1αργυρό και 2 χάλ-

κινα). 

Αναλυτικά:

- Ζύγουρας Χρ. (παίδες,

+66 κιλά) 1η θέση

- Λαζανάκης Ορ. (παίδες,-

66 κιλά) 1η θέση

- Σαγγιώτης Τάσος (παί-

δες,-73) 1η θέση

Παναγιωταράκος Δημ.

(νέοι άνδρες,-77 κιλά) 2η

θέση - Μαυρουδάκος Μαρ.

(νέοι άνδρες ,-94 κιλά)

3η θέση

- Μιχαιρίνας Μιχ. (παίδες,

-45 κιλά) 3η θέση

Αναλυτικότερα στα ΠΑ-

ΛΑΙΣΜΑΤΑ  έλαβαν μέρος

6 ζευγάρια

Και κατέκτησαν 5 μετάλ-

λια. 

- ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡ.-ΛΑΖΑ-

ΝΑΚΗΣ ΟΡ. 1η θέση

- ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΜΙΧ.-ΤΖΑΝΙ-

ΚΙΑΝ ΑΡΑ 2η θέση

- ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡ.-

ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ 2η θέση

- ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ Μ.-ΚΑ-

ΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤ. 3η θέση

- ΠΑΝΑΓΩΤΑΡΑΚΟΣ Δ.-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ Ζ. 3η

θέση

Ο Λεύκαρος στέλνει τα

συγχαρητήριά του στους

αθλητές και στον προπο-

νητή Γ. Ζαντιώτη για τα

εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρωταθλητής επέστρεψε

ο «Λεύκαρος» Βούλας
13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ

Η Όλγα Βασδέκη 

σε αναρρίχηση στις Άλπεις

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτι-

σμού, αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού

Γιάννη Ιωαννίδη, δίδονται σε αθλητικές

Ομοσπονδίες  και Εθνικά Στάδια-Γυμνα-

στήρια τα παρακάτω ποσά, έναντι της τα-

κτικής τους επιχορήγησης, του έτους

2008:

Ολυμπιακές Ομοσπονδίες: Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

1.100.000 ευρώ, Ο.Χ.Ε. 560.000 ευρώ,

Ε.Γ.Ο. 500.000 ευρώ, Ε.Ι.Ο. 310.000 ευρώ,

Ε.Ο.Ποδηλασίας 360.000 ευρώ,

Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. 280.000 ευρώ, ΕΛ.Ο.Τ.

260.000 ευρώ, Ε.Φ.Ο.Α. 200.000 ευρώ,

Ε.Ο. Κανόε Καγιάκ 210.000 ευρώ, Ε.Ο.Ξ

160.000 ευρώ, Ε.Ο.ΙΠΠ. 160.000 ευρώ,

Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α 130.000 ευρώ, Ε.Ο.ΜΟ.Π.

40.000 ευρώ, Ε.Ο.Πυγμαχίας 45.000 ευρώ,

Ε.Ο.Παγοδρομιών 90.000 ευρώ, Ε.Φ.Ο.Σό-

φτμπολ 50.000 ευρώ, Ε.Φ.Ο.Τοξοβολίας

80.000, Ε.Ο.Φ.Σ.Α 40.000 ευρώ.

Μη ολυμπιακές Ομοσπονδίες: Ε.Σ.Ο.

145.000 ευρώ, Ε. Αεραθλητική Ο. 13.000

ευρώ, Ε.Ο.Γ. Κουνγκ Φου 8.000 ευρώ,

Ε.Ο.Θ. Σκι 60.000 ευρώ, Ε.Ο.Καράτε

80.000 ευρώ, Ε.Ο.Κρίκετ 24.000 ευρώ,

Ε.Ο.Μπόουλινγκ 19.000 ευρώ, Ε.Ο.Μπριτζ

15.000 ευρώ, Ε.Ο.Ορειβασίας- Αναρρίχη-

σης 24.000 ευρώ, Ε.Ο. Κριτών Κλασικού

Αθλητισμού 13.000 ευρώ, Ε.Φ.Ο.Μπιλιάρ-

δου 5.000 ευρώ Ε.Ο.Σωματικής Διάπλασης

10.000 ευρώ, Ο.Δ.Β.Ε. 13.000 ευρώ,

Ο.Δ.Π.Ε 34.000 ευρώ, Π.Ο.KICK BOXING

13.000  ευρώ. 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικη-

τικό Συμβούλιο του ΑΟΜ  το οποίο

εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της Γενι-

κής Συνέλευσης του συλλόγου την Κυ-

ριακή 20 Ιουλίου 2008 στο αμφιθέατρο

του Δημαρχιακού Μεγάρου αίθουσα

“Γιατρού Μαρίας Γιάννη”.

Στη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα ο

οικονομικός και ταμειακός απολογι-

σμός της διοίκησης και διεξήχθησαν

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δι-

οικητικού Συμβουλίου, νέας Ελεγκτι-

κής Επιτροπής

Η νέα σύνθεση του Συμβουλίου του

Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου, έχει

ως ακολούθως

Πρόεδρος:  Γιάννης Στουραϊτης                

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος  Δαρεμάς 

Γενικός Γραμματέας:  Πάρης Ευαγγε-

λίου            , 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γε-

ώργιος Καβασακάλης

Ταμίας: Γιάννης Ανθης                           

Μέλη: Κατερίνα Χασιώτη,   Δήμητρα

Φωτιάδη, Κώστας   Αλλαγιάννης ,  Δή-

μος Σουλίωτης  

Επιχορηγήσεις σε αθλητικές Ομοσπονδίες 

και Εθνικά Στάδια

Ο Γιάννης Στουραίτης 

και πάλι πρόεδρος στον ΑΟΜ

Οι Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώ-

νες Ανοικτής Θαλάσσης

«Aegean Regatta 2008», θα ξε-

κινήσουν στις 17 Αυγούστου

στην Αμοργό και θα ολοκληρω-

θούν στις 23 του ίδιου μήνα,

στη Ρόδο. 

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού

Γιάννης Ιωαννίδης στη σύντο-

μη ομιλία του στη κοινή συνέ-

ντευξη Τύπου που παραχώρησε

με τον Υπουργό Γιώργο Βουλ-

γαράκη και τον Υφυπουργό Πά-

νο Καμμένο, είπε τα εξής: 

«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω
στη φετινή διοργάνωση των
Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων
Ανοικτής Θαλάσσης, «Aegean
Regatta», ενός αθλητικού γε-
γονότος που αποτελεί πλέον
θεσμό στην ιστιοπλοϊκή οικογέ-
νεια. Το άθλημα της ιστιο-
πλοΐας μας έχει χαρίσει υψη-

λές διακρίσεις και μεγάλες συ-
γκινήσεις τόσο σε Ολυμπια-
κούς Αγώνες όσο και σε παγκό-
σμια και πανευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα, με σταθερά ανοδική
πορεία και πρόοδο τα τελευ-
ταία χρόνια. Το Υφυπουργείο
Αθλητισμού στηρίζει σταθερά
και έμπρακτα τους Διεθνείς

Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες Ανοι-
κτής Θαλάσσης, με στόχο την
ενδυνάμωση, την ανάπτυξη και
διεθνή επέκταση του θεσμού,
καθώς και την εμπέδωση της
σημασίας του ως διεθνούς
αθλητικού γεγονότος, στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μεσογεί-
ου”. 

«Aegean Regatta 2008»




