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Ποιός είναι ο Νομάρχης

του “Νομού” Αττικής;

Ερώτηση εργασίας και αξιολόγησης

της Δημόσιας Διοίκησης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Σελ. 5

5ο Φεστιβάλ χορού Νηπιαγωγείων & Δημοτικών στο Μαρκόπουλο

Μήνας 
Ιππασίας
στο Μαρκόπουλο
Εθνικοί και Διεθνείς αγώνες οργανώνονται από την Ελληνική

Ομοσπονδία Ιππασίας με παράλληλα πολιτιστικά δρώμενα που θα

τραβήξουν πολλούς εραστές του ίππου και του αθλήματος. 

Στο Ολυμπιακό κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, εκεί που τα τελευ-

ταία χρόνια χτυπάει η καρδιά της Ελληνικής Ιππασίας πραγματοποιήθηκε

συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των μεγάλων αυτών διοργανώσεων.
Συνέχεια στη σελ.19

Η 
αθλή-

τρια 
Στεφανία 
Μουρούζη

Η καρμανιόλα της Πλ. Κρήτης “έγι-
νε σε συνεργασία με τους Δήμους
Γλυφάδας & Βούλας”,
απαντούν οι Υπουργοί
στο Βασίλη Οικονόμου

Σελίδα 15

Θεματικό συνέδριο για τη νέα διοικη-

τική μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. έχει προγραμματίσει η

Ενωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ελλάδος (ΕΝΑΕ) για τις 15 Μαΐου.

Προς τούτο, καθώς και για τη διοργάνωση

και προβολή του Συνεδρίου συνεδρίασε το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ την περα-

σμένη Δευτέρα (5/5), με στόχο τη διαμόρ-

φωση κοινής θέσης της Ενωσης των Νο-

μαρχιών για τη νέα διοικητκή μεταρρύθμι-

ση. Θα συνεδριάσει για τον ίδιο σκοπό την

παραμονή 14 Μαΐου τ.έ.

Οπως κατήγγειλε σχετικά η συνδικαλιστική ορ-

γάνωση ΠΑΜΕ Δημοσίων Υπαλλήλων, διαφω-

νούν με τον “Καποδίστρια ΙΙ” που “μόνο αρνητι-

κές επιπτώσεις θα έχει για τους εργαζόμενους

της χώρας”.                      Συνέχεια στη σελ. 2

Με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ευκαιριών συ-

νεργασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των

χωρών της Αφρικής διοργανώνεται από το Υπουργείο

Εξωτερικών, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας

Κάρολου Παπούλια, στο Ζάππειο Μέγαρο στις 12-13

Μαΐου, η «Ημέρα Αφρικής» με τη συμμετοχή εκπρο-

σώπων κυβερνήσεων αφρικανικών χωρών, πρέσβεων,

μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπων

ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και τραπεζών.

Η εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με

το Ελληνο – αφρικανικό επιμελητήριο και αποσκοπεί στην

ενημέρωση του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου αλ-

λά και της Κοινωνίας των Πολιτών, σχετικά με τις επι-

χειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν  για τους Έλλη-

νες επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές των χωρών της

Αφρικής. 

Τη Δευτέρα το απόγευμα, κατά την έναρξη του Συμποσίου θα μιλήσουν, η Υπουργός Εξω-

τερικών Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος Δούκας, καθώς και κυ-

βερνητικοί αξιωματούχοι τεσσάρων Αφρικανικών χωρών: της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κον-

γκό, της Ναμίμπια, της Νιγηρίας και της Λιβερίας. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ
Συνέδριο της ΕΝΑΕ-Αντιδρούν ΝΑΣ & ΠΑΜΕ
Στραγγαλιστικός εναγκαλισμός των ΟΤΑ από τα κόμματα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Σελίδα 2 & 3

“ΗΜΕΡΑ της ΑΦΡΙΚΗΣ”
Οικονομικό Συμπόσιο Ελλάδας – Αφρικής
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Ημέρες ιστορικής μνήμης
στο Γέρακα Σελ. 10

Προχωράνε νικηφόρα οι
γυναίκες στο πόλο
Βουλιαγμένης Σελ. 19

Κίνδυνοι Πυρκαγιάς

Μέτρα πρόληψης Σελ. 13

Εγκαίνια Σχολείου στην

Αγία Μαρίνα Σελ. 12

Ε.Ε.Σ. Παγκόσμια Ημέρα Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Για το λόγο αυτό η (ΝΑΣ) της Ανατ. Αττικής και το ΠΑΜΕ

πραγματοποίησαν συγκέντρωση και συζήτηση τηΝ περα-

σμένη Τετάρτη (7/5) στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου Ανατ. Αττικής.

Η ΝΑΣ θεωρεί ότι τα κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

και ΛΑΟΣ “τα έχουν βρει” και μόνο επιμέρους διαφω-

νίες θα παρουσιάσουν στο Συνέδριο της ΕΝΑΕ στις

15 Μαΐου.

Ποια είναι η φιλοσοφία του Καποδίστρια;

Το θέμα της διοικητικής διάρθρωση της χώρας, δεν μπορεί

να ενταχθεί στη “φιλοσοφία” της αποδοτικότητα των μεγα-

λύτερων”

Ασχετα από την αμφισβητούμενη οποδοτικότητα των με-

γάλων μονάδων, υπάρχει το μείζον θέμα της δημοκρατικής

λειτουργίας των ΟΤΑ και της συμμετοχής των πολιτών.

Γιατι, αν στις οικονομικές μονάδες η συγκέντρωση του κε-

φαλαίου και η διόγκωση των επιχειρήσεων έχει θετικά απο-

τελέσματα ανταγωνιστικότητας, κόστους, παραγωγικότη-

τας και βωσιμότητας, όταν η διόγκωση αυτή υπερβεί το ση-

μείο της αρίστης αποδόσεως, οδηγείται, συνήθως εκρηκτι-

κά, σε αρνητικά αποτελέσματα και όχι μόνον οικονομικά,

αλλά και κοινωνικά (διαφθορά, διαπλοκή, κοινωνικές συ-

γκρούσεις υπονόμευση της δημοκρατικής εξουσίας και

έλεγχό της).

Στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διόγκωσή

τους δια των συνενώσεων, ασχέτου λειτουργικής αποτελε-

σματικότητας και αμφίβολης παραγωγικότητας, θα επιφέ-

ρει άμεσα διεύρυνση του δημοκρατικού ελλείμματος, απο-

ξένωση από το Δημότη και πλήρη υποταγή των ΟΤΑ και

των δημοτικών παρατάξεων στους κομματικούς μηχανι-

σμούς.

Μήπως αυτό είναι το επιδιωκόμενο από τα κόμματα;

Κώστας Βενετσάνος

Το στρατηγικό σχεδιασμό του Επι-

χειρησιακού προγράμματος συζή-

τησε σε μοναδική συνεδρίαση το

Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

την περασμένη Τετάρτη 7/5. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Μαρκόπουλου συντάσσεται από

διεπιστημονική ομάδα του Δήμου

και προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος Κ.

Δαρεμάς, ενώ παρόντες ήταν και οι

εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου που

συνεργάζεται το Μαρκόπουλο για

το σχεδιασμό του, με επικεφαλής

τον καθηγητή Δημ. Κουρή.

«Καταστατικό χάρτη για τα επόμε-
να χρόνια του Δήμου» το χαρακτή-

ρισε ο Δαρεμάς, ο οποίος το υπε-

ρασπίστηκε, και ως φιλοσοφία αλ-

λά και ως πρακτική. Επαίνεσε τους

εργαζόμενους του Δήμου που δού-

λεψαν σκληρά για να βγει αυτός ο

«μπούσουλας», ο οποίος όμως εί-

ναι δεσμευτικός για το Δήμο.

Στην ανάλυση των στοιχείων που

ελήφθησαν υπ’ όψιν για το στρατη-

γικό  σχέδιο, ακούσαμε ότι το Μαρ-

κόπουλο στην τελευταία απογραφή

(2001) παρουσίαζε 13.700 κατοί-

κους και η εκτίμηση μέχρι το 2030

– μελέτη του Πάντειου Παν/μίου -

θα είναι 45.000!

Είναι η 2η πόλη σε αριθμό επιχειρή-

σεων στην ευρύτερη περιοχή των

Μεσογείων!

Η αύξηση του πληθυσμού από το

2001 έως 2007 είχε ρυθμό ανάπτυ-

ξης 50%.

Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι

ο στρατηγικός σχεδιασμός του

Μαρκόπουλου δεν είναι μία εύκολη

υπόθεση, γιατί η ανάπτυξη είναι αλ-

ματώδης και θέλει ιδιαίτερη προσο-

χή. Πιστεύω ότι το τιμ – όπως εφά-

νη και στη συνεδρίαση – έχει συνει-

δητοποιήσει την παράμετρο αυτή

και έχει οργανωθεί ανάλογα.

Ηταν άλλωστε ένα θέμα που επε-

σήμανε και ο δημοτικός σύμβουλος

εκ της μειοψηφίας Ν. Σουρμπάτης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός  μπορεί

να αποτυπωθεί με τρεις λέξεις,

όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δαρε-

μάς.

–  Εισάγει τη διαβούλευση θεσμικά.

– Εισάγει την ποσοτικοποίηση των

στόχων (συγκεκριμένοι και με-

τρήσιμοι).

– Διαπαραταξιακή συμφωνία που

δεν κάνει αποκλεισμούς. 

Στη συνέχεια ανέλυσε με προβολή

σλάιτς ο υπεύθυνος του προγράμ-

ματος του Πολυτεχνείου βήμα βή-

μα τον σχεδιασμό τον οποίο ορίζει

με δύο ενότητες

– Στρατηγικός σχεδιασμός

– Επιχειρησιακός & οικονομικός

προγραμματισμός

Ο Δρ. Δημ. Κουρής προσπάθησε με

απλά, κατανοητά λόγια να αναλύ-

σει τη φιλοσοφία και την πρακτική

του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός στηρί-

ζεται στην περιγραφή και αξιολόγη-

ση των αναγκών της περιοχής και

από εκεί βγαίνουν και οι προτεραι-

ότητες των αναγκών. Βέβαια το

Μαρκόπουλο αστικοποιείται με πο-

λύ γρήγορους ρυθμούς, «Μια μεγά-

λη πόλη χωρίς την ανάλογη χωρική

δυνατότητα», όπως είπε χαρακτη-

ριστικά.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τη

μειοψηφία, η οποία είχε παραλάβει

τον στρατηγικό σχεδιασμό (ένα τό-

μο), τουλάχιστον ένα εικοσαήμερο

πριν τη συνεδρίαση.

Μετατρέπει τις προτεραιότητες σε

Χρόνο και κόστος. Τόνισε  δε ότι

δεσμευτικός. Αν δεν εκτελεστούν

τα έργα που περιγράφονται, επειδή

γίνεται αξιολόγηση κάθε χρόνο 

Ο Νίκος Σουρμπάτης αφού εξέφρα-

σε τους ενδοιασμούς του κατέληξε

λέγοντας: «δεν το απορρίπτω, εγώ

και η παράταξή μου, αλλά δεν μπο-

ρούν να γίνουν άλματα. Εχω σοβα-

ρές επιφυλάξεις για το πώς θα υλο-

ποιηθούν».

Ο Σπ. Γέγος ανήκων την παράταξη

του Σωτ. Μεθενίτη (μειοψηφία)

ήταν καταγγελτικός, θεωρεί ότι θα

μπορούσε να περιγράφεται σε 30

σελίδες αντί για 188. Εξεφράσθη

με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς

και μηδενισμούς και κατέληξε λέ-

γοντας: «εγώ το καταψηφίζω γιατί

πιστεύω ότι δεν προσφέρει τίπο-

τα».

Εκ των υστέρων βεβαίως, δήλωσε

ότι: «δεν είχα την αίσθηση ότι θα

εργαστούν επιστήμονες του Δήμου

για το Σχέδιο. Τώρα το αντελή-

φθην».

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς έκα-

νε μία γενική ενημέρωση, υπερα-

μύνθηκε του στρατηγικού σχεδια-

σμού, και απάντησε στον Γέγο, ότι

η αντίθεσή του στο συγκεκριμένο

μελετητή (επιστημονική ομάδα Πο-

λυτεχνείου), προέρχεται από την

πρόταση συνεργασίας με το Πά-

ντειο Παν/μιο, που ζητούσε στην

συνεδρίαση που αποφασίστηκε ο

φορέας συνεργασίας.

Η Γ. Στουραϊτη δήλωσε ότι ήταν

κατ’ αρχήν θετική η παράταξή της,

από την πρώτη στιγμή, διότι ως

συνδυασμός το 2006 είχαν καταρτί-

σει Στρατηγικό σχεδιασμό για την

πόλη. Συνεχάρη μάλιστα την διεπι-

στημονική ομάδα, και επεσήμανε

ότι πρέπει να εμπλουτιστεί.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος σε

δύο περίπου εβδομάδες θα γίνει

ανοιχτή διαβούλευση με το λαό,

για το στρατηγικό σχεδιασμό.

Σ.Σ. Αυτά να τα βλέπουν κάποιοι

άλλοι Δήμοι, που το πέρασαν «στη

ζούλα».

Αννα Μπουζιάνη

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ
Συνέδριο της ΕΝΑ-Αντιδρούν ΝΑΣ & ΠΑΜΕ

Στραγγαλιστικός εναγκαλισμός ων ΟΤΑ από τα κόμματα

Στρατηγικός σχεδιασμός στο Μαρκόπουλο

Μεγάλη επιτυχία του Δημάρχου Φώτη Μαγουλά

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ!!
Δείτε στη σελίδα 17
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Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρώσει την πρώτη

ενότητα σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν3463/2006 (Μέρος Πέμπτο, Κεφάλαιο Ζ,

άρθρα 203-207), την Υπουργική Απόφαση 18183 (ΦΕΚ 534Β΄/13.04.2007) και το Προε-

δρικό Διάταγμα 185/2007 (ΦΕΚ 221Α΄/12.09.2007). 

Από την ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας προέκυψε το Στρατηγικό Σχέδιο για τη τοπι-

κή και διοικητική ανάπτυξη του Δήμου. Το συγκεκριμένο Σχέδιο έχει συνταχθεί από τη Δη-

μοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία της υφισταμένης κατάστασης της

περιοχής του Δήμου, αλλά και των Υπηρεσιών του (συμπεριλαμβανομένων και των Νομι-

κών Προσώπων) έχοντας ως όραμα για:

– την περιοχή: «Εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής (τεχνικής και κοινω-

νικής) ώστε να εξασφαλισθεί για τους κατοίκους υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και

εργασίας σε μία σύγχρονη και βιώσιμη πόλη».   

– τις διοικητικές Υπηρεσίες:  «Ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας του Δήμου (μέ-

σα από δράσεις διοίκησης ολικής ποιότητας, εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των

διαδικασιών παροχής υπηρεσιών, εισαγωγής σύγχρονων πληροφοριακών συστημά-

των, κατάρτισης προσωπικού κλπ) προκειμένου να συμβάλλει καθοριστικά στη βελ-

τίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων».

Για την επιτυχή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει ως βα-

σική αρχή, τη διαχείριση της καθημερινότητας των Δημοτών ως έκφραση σεβασμού και

ως κρίσιμο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερία. Άλλες κατευθυντήριες αρ-

χές που έχει καθορίσει ο Δήμος για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, είναι:

– Η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις.

– Ο σεβασμός του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.       

– Η χρηστή αλλά και με διαφάνεια  διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του

Δήμου.

– Η μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων,

για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

– Η αρμονική συνεργασία με τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς

φορείς.

– Η ευαισθητοποίηση απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και η ανάληψη

σχετικών πρωτοβουλιών.

– Η αξιοποίηση των προσφερομένων μέσων και πόρων της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή επιθυμώντας την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρ-

φωση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου, θέτει από σήμερα και για 3 εβδομάδες

σε διαδικασία δημοσιοποίησης – διαβούλευσης το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης επιση-

μαίνοντας ότι κάθε πολίτης, έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να διατυπώσει

τις προτάσεις ή τις αντιρρήσεις του.

Το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου μπορείτε να το βρείτε:

l στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.markopoulo.gr

l στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Διεύθυνση: Παπαβασιλείου 34 – Μαρκόπουλο).

l Στο ΚΕΠ Δήμου Μαρκοπούλου (Διεύθυνση: Σουνίου και Δωδεκανήσου 1

Μαρκόπουλο).

l Στα Γραφεία του Δήμου στο Πόρτο Ράφτη (Διεύθυνση: Διασταύρωση Λιμάνι – Αυ-

λάκι.

Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις είναι δυνατό να αποστέλλονται (μέχρι 30-5-2008) με

τους εξής τρόπους:

l Ταχυδρομικώς: (Διεύθυνση του Δήμου, πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου 

Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003, Υπόψη Αντιδημάρχου κ. Κ. Δαρεμά) 

l e-mail: magoulas@markopoulo.gr

l Παράδοση στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Κ. Δαρεμά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 

22990 – 20130 & 22990 – 20131 από 08:00 – 14:00 κατά τις εργάσιμες μέρες

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μέτρο 1.1: Αποχέτευση / Αντιπλημμυρική

προστασία 

1.1.1. Ορθολογική διαχείριση και ολοκλήρω-

ση του αποχετευτικού δικτύου

1.1.2. Προσδιορισμός και εκτέλεση αντι-

πλημμυρικών έργων 

Μέτρο 1.2: Περιβαλλοντική ρύπανση / Απορ-

ρίμματα 

1.2.1. Παρακολούθηση/Αντιμετώπιση της

ρύπανσης

1.2.2. Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης

απορριμμάτων

Μέτρο 1.3: Διαχείριση φυσικού περιβάλλο-

ντος

1.3.1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα  οικιστι-

κών αναπλάσεων

1.3.2 Προστασία φυσικού πλούτου 

1.3.3. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα χωροταξι-

κού σχεδιασμού

Μέτρο 1.4: Κυκλοφοριακό /  Στάθμευση/

Οδοποιία

1.4.1. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Επέκταση

τοπικού οδικού δικτύου

1.4.2. Ολοκληρωμένη διαχείριση κυκλοφο-

ρίας και στάθμευσης

Μέτρο 1.5: Ύδρευση / Διαχείριση υδάτων

1.5.1. Ορθολογική διαχείριση και ολοκλήρω-

ση της  ύδρευσης

1.5.2. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων

πόρων

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μέτρο 2.1: Κοινωνική μέριμνα

2.1.1. Προώθηση κοινωνικών υπηρεσιών και

υπηρεσιών υγείας

2.1.2. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Επέκταση

Κτιριακών υποδομών και εγκαταστά-

σεων

Μέτρο 2.2 : Εκπαίδευση

2.2.1. Παιδεία και εκπαίδευση

2.2.2. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Επέκταση

Κτιριακών υποδομών και εγκαταστά-

σεων

Μέτρο 2.3 : Αθλητισμός

2.3.1. Αθλητικές δραστηριότητες

2.3.2. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Επέκταση

Κτιριακών υποδομών και εγκαταστά-

σεων

Μέτρο 2.4 : Πολιτισμός

2.4.1. Πολιτιστικές δραστηριότητες

2.4.2. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Επέκταση

Κτιριακών υποδομών και εγκαταστά-

σεων 

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέτρο 3.1: Επιχειρηματικές υποδομές

3.1.1. Θεσμοθέτηση και λειτουργικότητα

επιχειρηματικού πάρκου / ΒΙΠΑ 

3.1.2. Ενίσχυση της απασχόλησης

Μέτρο 3.2 : Καινοτομία & νέες τεχνολογίες

3.2.1. Προώθηση της καινοτομίας και νέων

τεχνολογιών

Μέτρο 3.3 : Τουρισμός

3.3.1. Βελτίωση και ανάπτυξη τουριστικών

υποδομών

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗ-

ΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μέτρο 4.1 : Βελτίωση λειτουργιών και διαδι-

κασιών Δήμου

4.1.1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4.1.2. Αναδιοργάνωση λειτουργίας Δήμου

4.1.3. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Επέκταση

Κτιριακών υποδομών και εγκαταστά-

σεων

4.1.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και συ-

στημάτων

Μέτρο 4.2 : Οικονομική Διαχείριση – Δημο-

τική Περιουσία

4.2.1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δημοτικής

Περιουσίας

4.2.2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσόδων

και Εξόδων του Δήμου

Μέτρο 4.3 : Ανθρώπινο Δυναμικό / Υλικοτε-

χνική υποδομή

4.3.1. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

4.3.2. Συντήρηση / Αναβάθμιση / Ενίσχυση

υλικοτεχνικής υποδομής

Μέτρο 4.4 : Σχέση Δήμου – Εξωτερικού Πε-

ριβάλλοντος

4.4.1. Συμμετοχή των Δημοτών στις υποθέ-

σεις του Δήμου

4.4.2. Ενίσχυση Διαφάνειας

4.4.3. Ανάπτυξη συνεργασιών / Δημόσιες

Σχέσεις
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ΒΟΥΛΑ, Κυριακή 18/5

ΠΑΙΑΝΙΑ, Τετάρτη 14/5

Η ΜΚΟ Ευρωπαϊκή Εκφραση και ο Δήμος Ανοιξης

με την υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου για την Ελλάδα, οργανώνουν εκδήλωση

με θέμα: “9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης”. Η εκδή-

λωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Μαΐου,

ώρα 7-9μ.μ στο θέατρο Ανοιξης (Πρ. Ηλία, Ανοιξη).

Θα χαιρετίσει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανοιξης Γιώρ-

γος Ζυγούνας και θα συντονίσει ο Νίκος Γιαννής

καθηγητής.

Ομιλητές είναι ο βουλευτής Θανάσης Λεβέντης, ο

Γεν. Γραμ. διαχείρισης κοινοτικών πόρων Κων/νος

Τσουτσοπλίδης, ο ευρωβουλευτής Δρ Συνταγματι-

κού Δικαίου Κώστας Μποτόπουλος και ο εκρπόσω-

πος Τύπου Ευρ. Κοινοβουλίου Λεων. Αντωνακόπου-

λος.

“9η Μαΐου, 

Ημέρα της Ευρώπης”

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  ΒΟΥΛΑΣ

«ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ 
“ΚΥΡΑ ΔΟΜΝΑΣ”»

– Κυριακή 18 Μαΐου, 8 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” θα

πραγματοποιηθεί εκδήλωση με το Περιφερειακό Τμήμα

του Λυκείου Ελληνίδων Βούλας, όπου θα παρουσιάσουν

μία μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα: «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ
ΤΗΣ “ΚΥΡΑ ΔΟΜΝΑΣ”», με αφορμή τον εορτασμό των 20

χρόνων λειτουργίας του Περιφερειακού Τμήματος του Λυ-

κείου Ελληνίδων Βούλας, προς τιμή της Δόμνας Σαμίου.

5ο Φεστιβάλ

χορού

Σχολείων

Αν. Αττικής

16 Μαΐου 

Ανοιχτό Θέατρο ΣΑΡΑ

Μαρκόπουλο

Η Διεύθυνση Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης

Αν. Αττικής, σε συνερ-

γασία με την οικεία Νο-

μαρχία και το Δήμο

Μαρκοπούλου, διοργα-

νώνουν την Παρα-

σκευή 16 Μαΐου και

ώρα 17.30, το 5ο Φε-

στιβάλ Χορού των Νη-

πιαγωγείων και των

Δημοτικών Σχολείων

της Ανατ. Αττικής.

Το κοινό θα έχει την

ευκαιρία να απολαύσει

τους μικρούς μαθητές

σε διάφορα είδη χο-

ρού, από παραδοσιακό

μέχρι μοντέρνο.

Η εκδήλωση πραγματο-

ποιείται στο πλαίσιο

του εορτασμού της Πα-

γκόσμιας Ημέρας Χο-

ρού.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

μαθητών στην

ΑΝΘΟΥΣΑ

Συναυλία των μαθητών

του Διατονικού Ωδεί-

ου Παλλήνης, θα

πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 

10 Μαΐου, ώρα 7μ.μ.

στο υπαίθριο θεατράκι

της Κοινότητας Ανθού-

σας (Πλατεία 25ης

Μαρτίου).

Η είσοδος είναι ελεύ-

θερη.

ΩΔΕΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Το Μουσείο συμμετέχει στην εκστρατεία

που ξεκινά το Υπουργείο Πολιτισμού με

γενικό τίτλο: Περιβάλλον και Πολιτισμός
2008: Το Δέντρο της Ζωής σε τέσσερις
εποχές. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνεται

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων,

που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με το

συντονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου

Μουσείων (ICOM), το Βυζαντινό Μουσείο

οργανώνει εκδήλωση με θέμα:  «ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» (ώρα

10:00) & «ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ»
(ώρα 12:00), την Κυριακή 18 Μαΐου, ημέρα

του εορτασμού.

Εκθέματα που χρονολογούνται από τους

πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τον

7ο αιώνα, γίνονται οι οδηγοί για να προ-

σεγγίσουμε πλευρές του κόσμου της ύστε-

ρης αρχαιότητας. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνο-

νται σε νέους από 10 έως 15 ετών.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥ-
ΖΑΝΤΙΟ» (ώρες 10:00 και 12:00)

Εκθέματα από πηλό, μέταλλο και γυαλί

αποκαλύπτουν πλευρές της καθημερινής

ζωής των Βυζαντινών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από

5 έως 7 ετών.

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δω-

ρεάν

Δεδομένου ότι ο αριθμός των παιδιών που

μπορούν να συμμετάσχουν στο κάθε πρό-

γραμμα είναι περιορισμένος, είναι απαραί-

τητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο

210 72.31.985 (από Δευτέρα έως Παρα-

σκευή, ώρες 09:00 έως 15:00)

Εκπαιδευτικές δράσεις  για παιδιά & νέους

Διήμερο εκδηλώσεων παρουσιάζει ο Δή-

μος Λαυρίου, αναφορικά με ένα προγράμ-

μα που υλοποιήθηκε την τρέχουσα σχολική

χρονιά σε σχολεία του, την Τετάρτη 14 και

την Πέμπτη 15 Μαΐου. Οι δράσεις του εί-

χαν σαν στόχο την ενίσχυση της σχέσης

των μαθητών με την ιστορία, την ανθρω-

πογεωγραφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά του δήμου τους μέσω του Θεάτρου

και άλλων μορφών Τέχνης. Οι εκδηλώσεις

περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις,

παραστάσεις σύγχρονου χορού,  εκθέσεις

κούκλας, φωτογραφίας, έκθεση μαθητικού

εντύπου κ.α. 

Στο διήμερο συμμετέχουν τα σχολεία

ΕΠΑΛ Λαυρίου, Γενικό Λύκειο και το 1ο

Γυμνάσιο Λαυρίου. Ακόμη συνεργάζεται

και το ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου Ωρωπού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15 Μαίου, 10.30 πμ

Στο ΕΠΑΛ Λαυρίου, στο Γενικό Λύκειο

Λαυρίου, στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου

Λαύριο, Αττικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 14/5/2008 10.30 π.μ

* Παράσταση Θεατρικής Ομάδας ΕΠΑΛ Λαυ-

ρίου. Χώρος: Θέατρο του ΕΠΑΛ

* Παράσταση Σύγχρονου Χορού Ομάδας

ΕΠΑΛ Λαυρίου στο χώρο  του.

* Παράσταση Σύγχρονου Χορού Ομάδας

ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου Ωρωπού. Χώρος:  Θέ-

ατρο του ΕΠΑΛ

Πέμπτη 15/5/2008  10.30π.μ: Παράσταση Θε-

ατρικής Ομάδας Γενικό Λυκείο Λαυρίου. Χώ-

ρος: στο Θέατρο του ΕΠΑΛ

Και τις 2 μέρες στους αντίστοιχους χώρους

θα πραγματοποιηθούν:  

* Εκθέσεις φωτογραφίας - Έκθεση κούκλας

- Έκθεση μαθητικού εντύπου.
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο

στην Εκπαίδευση, Δήμος Λαυρεωτικής, Διεύ-

θυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

Πληροφορίες: 2106541600, 2106047260

www.TheatroEdu.gr, 

http://dide-anatol.att.sch.gr, info@theatroedu.gr 

Το Σχέδιο Δράσης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

και η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. 

«Λαύριο: ένα θέατρο ιστορίας και μνήμης, στο σήμερα»

«Πλοήγηση Γυναικών»

Η ΧΕΝ Ελλάδος σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας ορ-

γανώνει εκδήλωση, στα πλαίσια του Σχεδίου δράσης

«Πλοήγηση Γυναικών», την Τετάρτη 14 Μαΐου, ώρα

19:00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παιανίας,

Βασιλίσσης Φρειδερίκης 3. 

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του παραπάνω σχε-

δίου δράσης (παρουσίαση ιστοσελίδων) και θα πραγμα-

τοποιηθεί ομιλία με θέμα την καταπολέμηση στερεοτύ-

πων και προκαταλήψεων για τα φύλα και την ισότητα

στην αγορά εργασίας. Ακολουθεί μικρή δεξίωση.

ΠΑΛΛΗΝΗ, Κυριακή 11, 7μ.μ.

Γιορτή της Μητέρας
Το Κέντρο διατήρησης και διάδοσης ελληνικού

Λαϊκού Πολιτισμού “Εθνογραφικά” οργανώνει εκ-

δήλωση για την Ημέρα της Μητέρας την Κυριακή

11 Μαΐου, στις 7.μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων

του Αγίου Τρύφωνα.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί και το βιβλίο της

Αννας Ζαρώνη-Χατζηανδρέου με τίτλο: «Χαρές

...και θρύψαλα».

Ημερίδα για 

ασφαλιστικά θέματα

Ημερίδα θα πραγματοποιήσει ο Σύλλο-

γος Εκαιδευτικών “Αλεξ. Δελμούζος”

σε συνεργασία με το Δήμο Γέρακα τη

Δευτέρα 12/5 στις 8μ.μ. στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Γέρακα (Κλειτάρχου

& Αριστείδου, κοντά στο NIVEA). Θέμα:

“Οι προοπτικές της κοινωνικής ασφάλι-
σης στην Ελλάδα και Ευρώπη” και “Το
συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαι-
δευτικών” .

Η ημερίδα θα έχει καθαρά ενημερωτικό

χαρακτήρα. 

Στο τέλος θα ακολουθήσουν ερωτήσεις

και διάλογος.

ΓΕΡΑΚΑΣ



με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith
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Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός

Οι πανεπιστημιακοί Κυριάκος Τσαντσάνογλου και Μιχά-

λης Κοπιδάκης παρακολουθούν τις μεταμορφώσεις των

αρχαίων θεών στην εποχή του μονοθεϊσμού.

Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός είναι ο τίτλος του δια-

λόγου που θα έχουν οι καθηγητές, Κυριάκος Τσαντσάνο-

γλου και Μιχάλης Κοπιδάκης, στις 22 Μαΐου, στο πλαίσιο

των εκδηλώσεων του Megaron  Plus.

Ο Κυριάκος Τσαντσάνογλου, ομότι-

μος καθηγητής κλασικής φιλολογίας

του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσα-

λονίκης, θα μιλήσει για τον «ορφικό

πάπυρο του Δερβενίου», ενώ ο Μι-

χάλης Κοπιδάκης, καθηγητής κλασι-

κής φιλολογίας του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, θα

παρακολουθήσει με την ομιλία του

την εξέλιξη του θεού Πάνα στην Αρ-

χαία Ελλάδα και τις συμβολικές μεταμορφώσεις του κα-

τά τους χριστιανικούς χρόνους. Ο τίτλος της ομιλίας του

είναι “Πέθανε πράγματι ο Μέγας Παν;”.

Διάλογος για τις σχέσεις

των δυο κόσμων 
στο  Megaron Plus

ΕΚΘΕΣΗ ZΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΑΛΑ

15 – 30 ΜΑΙΟΥ 2008

H ζωγράφος Mαρία Ματάλα εκθέτει 22 έργα ζωγραφικής στην

art gallery café. 

Τα εγκαίνια θα γίνουν

την Πέμπτη 15  Μαΐου,

στις 8:00 μ.μ.
Η αρμονία των χρωμάτων

αναδεικνύουν  την ψυχική

εσωτερικότητα της ζωγρά-

φου. 

Στη σειρά «δειλινά» απει-

κονίζονται  τοπία. 

Τα περισσότερα σε καμβά με μοναδική αισθητική ματιά και ιδιόμορφη ει-

καστική μεταμοντέρνα τεχνοτροπία.

Στις 10:00 μ.μ. θα ακολουθήσει χορευτική βραδιά με Αργεντίνικο Ταngo :

MILONGA DEL SUR 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως 30 Μαΐου Kαθημερινά 9:00 - 14:00  &  18:00

- 22:00.  KΥΡΙΑΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΛΕΙΣΤΑ

“Κοινωνικοί Αγώνες και

Ελευθερία του Τύπου”

Με την ευκαιρία της  Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελευθερία του

Τύπου, η Ενωση  Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων Παλ-

λήνης σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Παλλήνης

και τον Πολιτιστικό Συλλογο Θεσσαλών “ο Δευκαλίων” οργανώ-

νει ανοικτή εκδήλωση στις 15-5, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30

(07:30 μ.μ) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-

λίου Γλυκών Νερών (Ιωάννου Κώτσου 25), με θέματα:

– “Κοινωνικοί Αγώνες και Ελευθερία του Τύπου”
– Η Συμβολή του Τοπικού Τύπου και των Εναλλακτικών Δικτύων
Ενημέρωσης  στην Ανάδειξη και Επίλυση Προβλημάτων της Το-
πικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής
Ομιλητές είναι: 

Μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

(Ε.Σ.Η.Ε.Α.) .

Εκδότες Τοπικών Εφημερίδων των Μεσογείων Αττικής.

Εκπρόσωποι Εναλλακτικών Δικτύων Ενημέρωσης.

1ο Γυμνάσιο 

Παλλήνης

Πολιτιστικές

εκδηλώσεις
Το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης

οργανώνει εκδηλώσεις του

Μάη (Κυριακή 11) 7.30μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

παρουσίαση προαιρετικών

πολιτιστικών προγραμμάτων

“Μαθηματικά και Λογοτε-
χνία” - “Ελεύθερος χρό-
νος, διατροφή και άθλη-
ση” - “Η παχυσαρκία των
εφήβων” - “Συζητήσεις
μεταξύ εφήβων”
8μ.μ. θεατρική παράστα-

ση “Το παραμύθι χωρίς
όνομα” του Ιάκωβου Κα-

μπανέλλη (διασκευή).

ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

“Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
Χοροεσπερίδα οργανώνει ο Σύλλογος Κρητών Μεσογείων “Ο

Ψηλορείτης”, το Σάββατο 17 Μαΐου στο κέντρο “Νέο Συντρι-

βάνι” (Εθν. Αντιστάσεως 250 Παλλήνη), με πλούσιο μενού και

κρητικό μουσικό πρόγραμμα. 

Πληροφορίες και προσκλήσεις στο τηλ. του συλλόγου 210

6626.162 & κ. Μιχάλη Σαφή 6972791825.

Αποκαλυπτήρια προτομής

Γρηγόρη Λαμπράκη

Η Γραμματεία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διε-

θνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) θα πραγματοποιήσει

τα Αποκαλυ-

πτήρια της

Προτομής του

Μάρτυρα και

Αγωνιστή της

Ειρήνης ΓΡΗ-

ΓΟΡΗ ΛΑ-

ΜΠΡΑΚΗ,

αντιπροέδρου

της ΕΕΔΥΕ,

βουλευτή, επι-

στήμονα, βαλ-

κανιονίκη στις

10 Μάη, ημέ-

ρα Σάββατο στις 6.30 στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕ-

ΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

Το Πνευματικό Κέντρο του

Δήμου Μαρκοπούλου τη

Δευτέρα 19 Μαΐου, στις

8μ.μ., ανοίγει τα εγκαίνια

της έκθεσης ζωγραφικής

του Ε. Κωνσταντή, που θα

πραγματοποιηθούν στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο του Δήμου

(Παπαβασιλείου 34).

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι

και τις 27 Μαΐου.

Της Φύσης και του Έρωτα

Μουσικοχορευτικές Παραστάσεις

10 και 11 Μαΐου, Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ

Μία ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση γεμάτη

από παραδοσιακούς χορούς, έθιμα και δρώμενα από 18

διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, παιχνίδια αλλά και

μεταμφιεσμένους παρουσιάζει ο Λαογραφικός Μουσικο-

χορευτικός Όμιλος Γλυφάδας Χοροστάσι το Σάββατο 10

και την Κυριακή 11 Μαΐου 2008 (ώρα 7.30 μ.μ.) στο Θέα-

τρο ΑΚΡΟΠΟΛ (Ιπποκράτους 9-11). 

Στην κεφάτη αυτή ανοιξιάτικη εκδήλωση «της Φύσης και
του Έρωτα» συμμετέχουν 230 χορευτές, 35μελή Ορχή-

στρα Παραδοσιακής Μουσικής και χορωδίες.

Την επιμέλεια παρουσίασης και οργάνωσης την έχει το

Χοροστάσι, ένας λαογραφικός μουσικοχορευτικός όμι-

λος με έντονη δράση και στόχο τη διατήρηση του παρα-

δοσιακού μουσικού και χορευτικού μας πλούτου, που

υπερβαίνει τα τοπικά όρια έχοντας υπεύθυνο τον Γιώργο

Βελισσαρόπουλο. 
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Εμμένει στις τιμές

Βακαλόπουλου 

ο Δήμαρχος

Ακολούθως για τις τιμές απαλλο-

τρίωσης στο Βακαλόπουλο, ο δή-

μαρχος υπήρξε σαφής λέγοντας

ότι δεν θα δεχθεί δύο μέτρα και

σταθμά, δηλαδή άλλη τιμή όταν

πρόκειται να πληρώσει ο δήμος

και άλλη όταν πρόκειται να ει-

σπράξει. Παρουσίασε δε τελεσί-

δικες αποφάσεις που αναφέρουν

αντικειμενικές αξίες γης στην πε-

ριοχή του Βακαλόπουλου, τις

οποίες θα διεκδικήσει ο δήμος δια

της δικαστικής οδού. 

Λόφος Λεβίδη

«θα τον αγοράσουμε»
Τελευταία υπήρξε η σαφέστα-

τη διαβεβαίωση ότι ο Λόφος

Λεβίδη δεν έχει πουληθεί, πα-

ρά τα δημοσιεύματα του ημε-

ρήσιου τύπου περί του αντιθέ-

του. Ο Σπ. Κωνσταντάς ανά-

φερε επίσης ότι ο δήμος με

την συμπαράσταση υλική και

ηθική της νομαρχίας, θα ζητή-

σει την αγορά του λόφου και

μάλιστα με τους καλύτερους

όρους, ώστε να παραμείνει αυ-

τός ο τελευταίος πνεύμονας

πρασίνου, σε κοινή χρήση. Δή-

λωσε δε ότι ήδη η Νομαρχία

καταθέτει για το σκοπό αυτό

1.000.000, 00 €, σχεδόν άλλα

τόσα ο δήμος Παλλήνης και αν

χρειαστεί θα υπάρξει δανειο-

δότηση για το υπόλοιπο τίμη-

μα, εφ’ όσον δεν καλυφθεί

από άλλες πηγές. 

Με το θέμα θα ασχοληθούμε

αναλυτικά, γιατί έχουν κατα-

θέσει και ερωτήσεις οι βου-

λευτές της περιφέρειας.

Ξεκινάει 

η ολοκλήρωση του

Μουσείου Οίνου

Τέλος στο θέμα επί της ημε-

ρήσιας διάταξης σχετικά με

το Μουσείο Οίνου, ξεκινά η

δημοπράτηση του έργου,

αφού έχει εξασφαλιστεί επι-

χορήγηση 500.000,00 €, ενώ

άλλα 250.000,00 θα διατε-

θούν για την διαμόρφωση του

προαύλιου χώρου. 

Αποπερατώνεται 

ο ναός του 

Κοιμητηρίου

Κάτι επίσης σημαντικό είναι η

έναρξη έργων αποπεράτωσης

του Ναού εντός του κοιμητηρί-

ου, που βρίσκεται εδώ και χρό-

νια στα μπετά, με χρηματοδό-

τηση της Ιεράς Μητροπόλεως

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

Αναλυτική ενημέρωση, όπως το συνηθίζει και τον συγχαίρουμε γι’ αυτό, έκανε ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς στην

τελευταία Δημοτική Συνεδρίαση. Ετσι έκανε αναφορά στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την πόλη και πέ-

τυχε ανταποδοτικά από τις κινητές τηλεφωνίες!                                      Ρεπορτάζ από την Αγγελική Ραγκούση 

Οπτικές ίνες, ΔΕΗ με 

ανταποδοτικά έργα στην Παλλήνη!
Κατά τα καθιερωμένα στο δημοτικό συμβούλιο της Παλλήνης

την Τετάρτη 7 Μάη, οι ειδήσεις βγήκαν στην ενημέρωση του

Δημάρχου, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο  Σπ.

Κωσταντάς ξεκίνησε την ενημέρωση με την ανακοίνωση για τη

διέλευση οπτικών ινών απ’ τις εταιρείες της VODAFON και της

COSMOTE άμεσα συνδεδεμένης με τον ΟΤΕ. Όπως δήλωσε ο

δήμαρχος ζήτησε απ’ τις δύο εταιρείες κάποιο είδος αντισταθ-

μιστικών οφελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3431/06

που υποχρεώνει της εταιρείες να καταβάλουν τέλη για το δι-

καίωμα χρήσης και διέλευσης, που όμως λόγω αδυναμίας

εφαρμογής του απ’ την ΚΕΔΚΕ, αρνούνται να τηρήσουν. 

Ωστόσο η μεν VODAFON ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα

του δημάρχου να κατασκευάσει ένα τοιχίο αντιστήριξης με

τρεις – τέσσερις βαθμίδες, ώστε να δημιουργηθούν ανάλογες

κερκίδες στον χώρο μεταξύ του κλειστού γυμναστηρίου και του

ποδοσφαιρικού γηπέδου, καθώς και αποχετευτικό δίκτυο ομ-

βρίων. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ύψος των

130.000,00€. 

Αντίθετα ο ΟΤΕ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της δημοτικής

αρχής για τον εξοπλισμό δύο παιδικών χαρών, απαντώντας ότι

ο ίδιος δεν υποχρεούται να δώσει ανταλλάγματα, εν αντιθέσει

με το Δήμο που υποχρεούται να υπογράψει την άδεια διέλευ-

σης. Ετσι ο Δήμαρχος  δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει

την άδεια διέλευσης και ας τον πάνε στα δικαστήρια. 

Υπογειοποίηση των γραμμών

ΔΕΗ στην Λεονταρίου
Στην περίπτωση της ΔΕΗ ωστόσο ο δήμαρχος κατάφερε να εξα-

σφαλίσει την υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ρεύματος

και την μεταφορά των ηλεκτρικών στύλων κατά 2,5 μέτρα, με την

σύγχρονη κατασκευή  πεζοδρομίων στην οδό Λεονταρίου. 

Σημαντική συνεδρίαση στην Παλλήνη ΛΟΦΟΣ ΛΕΒΙΔΗ: “Θα τον αγοράσουμε” 

απαντά αποφασισμένος ο

Δήμαρχος Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς δηλώνει με κατηγορηματι-

κό τρόπο ότι ο Δήμος διεκδικεί τον Λόφο Λεβίδη.

Αίτηση Θεραπείας έκανε ο Δήμος για την ανάκληση της απόφασης της

Περιφέρειας Αττικής περί μη ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης για

το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από συαναντήσεις που είχε με τον Περιφε-

ρειάρχη Χ. Μανιάτη και το Νομάρχη Λ. Κουρή.

Την ξεκάθαρη θέση ότι ο Δήμος Παλλήνης θα προσπαθήσει να αγοράσει

τον Λόφο Λεβίδη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον δασικό χαρακτήρα

της έκτασης των 80 περίπου στρεμμάτων, διατύπωσε ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 7 Μαΐου.

Είναι η πρώτη φορά, έπειτα από πολύ καιρό και μετά από δεκάδες δημο-

σιεύματα και αναφορές στα ΜΜΕ για το σημαντικό αυτό θέμα, που μέσα

από το Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγεται ότι ο Δήμος Παλλήνης διεκδικεί

με αποφασιστικότητα και επί ίσοις όροις, το Λόφο Λεβίδη, ερχόμενος σε

σύγκρουση με ιδιωτικά συμφέροντα, που θέλουν  το λόφο για εμπορική

εκμετάλλευση.

Ο Σπ. Κωνσταντάς ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το Νο-

μάρχη Ανατολικής Αττικής  Λεωνίδα Κουρή, ο οποίος μάλιστα έχει δη-

λώσει ότι η Νομαρχία προσφέρει 1.000.000,00 ευρώ στην προσπάθεια

του Δήμου Παλλήνης και της τοπικής κοινωνίας να αποκτήσουν το Λόφο. 

Πέρα από την βοήθεια της Νομαρχίας όμως, γιατί το κόστος είναι αρκε-

τά υψηλό, ο Δήμαρχος θα αναζητήσει το επιπλέον ποσό μέσα από το

πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», μέσω επιχορηγήσεων από αρμόδια Υπουργεία, ή

και με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Οι βασικοί στόχοι της Δημοτικής Αρχής είναι από τη μία να εξασφαλιστεί

ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης, που αποτελεί έναν σημαντικό πνεύ-

μονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και να έρθει στην κυριό-

τητα του Δήμου ο Λόφος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, να απο-

κατασταθούν τα υπάρχοντα κτίρια και να δημιουργηθεί ένα πρότυπο πο-

λιτιστικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων, με συνεδριακό κέντρο καθώς και

χώροι αναψυχής για τους δημότες.

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένα παγκόσμιο

ανθρωπιστικό κίνημα. Μέχρι τα μέσα του

19ου αιώνα  οι στρατιωτικές συμφωνίες

που προστάτευαν τα θύματα του πολέμου

είχαν μόνο προσωπικό χαρακτήρα. Η δέ-

σμευση τήρησης  των κανόνων  βασιζότα-

νε σε μιά άμεση αμοιβαιότητα. Και αυτές

οι στρατιωτικές συμφωνίες  ίσχυαν μόνο

κατά τη διάρκεια  της πολεμικής σύρραξης 

Η γένεση του ανθρωπιστικού Δικαίου που

ήρθε σαν ιδέα από τον Ερρίκο Ντυνάν

όταν  το 1859 ταξιδεύοντας έζησε τυχαία

τη μάχη στα περίχωρα του Σολφερίνο*

αντικρίζοντας χιλιάδες μελλοθανάτους

τραυματίες στρατιώτες. 40.000 νεκροί,

τραυματίες και αγνοούμενοι,  εγκαταλειμ-

μένοι  κάτω, από σχεδόν ανύπαρκτες ια-

τρικές υπηρεσίες. 

Επί τόπου τότε οργανώνει αυτοσχέδια

βοήθεια και σε συνέχεια  προβαίνει σε διε-

θνή εκστρατεία ενημερώνοντας τους πά-

ντες για τη φρίκη του πολέμου, γράφο-

ντας το βιβλίο:  «Μια ανάμνηση από το

Σολφερίνο».  

Σύντομα η ιδέα του,  υλοποιήθηκε με τη

συνεργασία  τεσσάρων  Ελβετών πολιτών

από την Γενεύη: Gustave Moynier,

Guillaume Henry Dufour, Dr Louis Appia,

και Dr Theodore Maunoir . Και ιδρύουν την

διεθνή  οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού,

που αργότερα πήρε το όνομα Διεθνής Επι-

τροπή του Ερυθρού Σταυρού. Σήμα του ο

ερυθρός σταυρός σε λευκό φόντο, (η Ελ-

βετική σημαία με χρώματα αντεστραμμέ-

να). Σύμβολο που διασφαλίζει εκείνους

που τραυματίστηκαν στον πόλεμο και

εκείνους που τους φροντίζουν.

Από την  ίδρυση του κινήματος του Ερυ-

θρού  Σταυρού, άλλαξε  η μορφή των σχέ-

σεων στις πολεμικές συγκρούσεις. 

Από τότε τα κράτη,  όσα έχουν υπογρά-

ψει την αποδοχή, είναι συνδεδεμένα με

μια οικουμενική συνθήκη, εφαρμόσιμη ανά

πάσα στιγμή  και σε όλες τις περιστάσεις.

Και λέγοντας όλες τις περιστάσεις εννο-

ούμε, ότι ενώ στην αρχή με τις συνθήκες

της Γενεύης και μετά της Χάγης άρχισε  ο

Ερυθρός σαν κίνημα προστασίας των δι-

καιωμάτων των τραυματιών και αιχμαλώ-

των πολέμου, τώρα  με αλλεπάλληλες

συνθήκες και διεθνείς αποφάσεις, επεξε-

τάθη, παίρνοντας  θέση ενεργή αλλά και

διαμεσολαβητική, σε όλα τα προβλήματα

της ειρηνικής περιόδου, οσάκις καταπατεί-

ται το ανθρωπιστικό δίκαιο αλλά και δίνο-

ντας χέρι βοηθείας σε πληγείσες περιο-

χές από φυσικές καταστροφές, αρρώ-

στιες, πείνα και ανθρώπινη δυστυχία.  

Μια Κεντρική Διοίκηση, η Διεθνής Επιτρο-

πή του Ερυθρού Σταυρού, που εδράζεται

στην Ελβετία και μια Ομοσπονδία στην

οποία υπάγονται οι Εθνικοί Ερυθροί Σταυ-

ροί, είναι  το λειτουργικό επιτελείο την

οργάνωσης,  Ερυθρός Σταυρός.

Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι  σε κάθε

Εθνικό κράτος υπάρχει ένας μόνο επίση-

μος Εθνικός Ερυθρός Σταυρός. Και αυτό

αποτελεί  βασική προϋπόθεση, εντολή και

απόφαση  της Διεθνούς επιτροπής του

Ερυθρού Σταυρού.

Κατ΄επέκταση  λοιπόν και η Ελλάδα, υπο-

χρεούται  από τη Γενεύη, να έχει ένα μό-

νο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εντεταγμέ-

νο στην Επίσημη  Διεθνή Διοίκηση  της Γε-

νεύης, και  ο οποίος θα βρίσκεται, σε

διαρκεί παγκόσμια στράτευση.

Τα άλλα σωματεία και οι σύλλογοι, που

κατά κάποιο ευρηματικό τρόπο δικαιολο-

γούν στο λογότυπό τους το σήμα του

Ερυθρού Σταυρού  χωρίς να είναι Εθνικός

Ερυθρός  Σταυρός και κατά παράβαση των

διεθνώς θεσπισμένων κανόνων φέρουν τα

εμβλήματα και τις στολές του Ερυθρού,

πόρρω απέχουν από το να είναι σε μια

διεθνή στράτευση, αλλά και  να δύνανται

νομίμως να συμμετέχουν στον επίσημο

΄΄Ερανο.

Από το  1952, με ειδικές αποφάσεις το

σήμα  του συλλόγου έγινε Ερυθρός Σταυ-

ρός και Ερυθρά Ημισέληνος, με σκοπό να

καλυφθεί  σε ολόκληρη  την παγκόσμια

κλίμακα, το ανθρωπιστικό δίκαιο και έργο.

Σήμερα, Εθνικοί Σύλλογοι του Ερυθρού

Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, εί-

ναι απλωμένοι  σε 150 περίπου χώρες. Το

κίνημα περιλαμβάνει περισσότερα από

250  εκατομμύρια μέλη στις πέντε ηπεί-

ρους όλα ενωμένα σε ένα ιδανικό, με το

ίδιο καταστατικό και τους ίδιους κανόνες

λειτουργίας, πράγμα που αποτελεί και ση-

μαντικό στοιχείο για τη συνοχή του.  

Αυτό το Παγκόσμιο Κίνημα τιμούμε  και

κάθε χρόνο στις 8 Μαίου. 

Το κίνημα που για την πραγματοποίησή

του, έχει την ανάγκη όλων των ελεύθε-

ρων κρατών και  όλων των ανθρώπων. Με

σύνθημα βοήθεια σε όλους,  κάτω από

οποιεσδήποτε συνθήκες και χωρίς περιο-

ρισμούς θρησκευτικούς πολιτικούς  φυλε-

τικούς οικονομικούς. Σε αυτό το κίνημα

κυριαρχεί ηθελημένα  ο στρατευμένος

εθελοντισμός και όχι η ευκαιριακή πα-

ρουσία.

Σ’ αυτό το Κίνημα ανάμεσα σε όλα τα άλ-

λα πρωταρχικό ρόλο στους πολέμους και

Εθνικές καταστροφές και κατατρεγμούς

του γένους αλλά και  στην ειρηνική περίο-

δο, έπαιξαν και παίζουν,  οι εθελόντριες

αδελφές και οι Σαμαρείτες και Διασώστες.

Και σήμερα αυτές που  συχνά είναι ανά-

μεσα μας, με τις όμορφες  στολές τους

και που μερικές  διανύουν την ομορφιά

μιας ωριμότητας, αν τις πλησιάσετε, θα

έχουν κάτι να σας διηγηθούν από πολεμι-

κές συγκρούσεις  εξωτερικές αλλά και

αδελφοκτόνες, από  ζωή σε σκηνές και

αντίσκηνα, μα πάντα κοντά στον  άγνωστο

πάσχοντα και τώρα στον πάσχοντα της

γειτονιάς μας. Στον πάσχοντα εκείνου του

σπιτιού με τα κλειστά παράθυρα, που κρύ-

βουν την  αξιοπρέπεια της φτώχιας.

Αυτής που ερχόμενη στο γραφείο μας, ζη-

τά, όχι χρήματα άλλα ένα φτωχικό κουτί

γάλα ή ένα πακέτο πάνες για τον κατάκοι-

το.  Και όταν εμείς τα βρίσκομε και τους

τα δίνομε, αυτά είναι αγορασμένα κυρίως

από τη δική σας συμβολή και τη δική μας

ζητιανιά.

Αυτή την παγκόσμια ημέρα γορτάζομε.  Τη

Μέρα του Ερυθρού  Σταυρού, που είναι

κοντά στον άνθρωπο και καλεί τον άνθρω-

πο να ενταχθεί στις εθελοντικές του δυ-

νάμεις.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––

* 24 Ιουνίου 1859  Στο χωριό Σολφερίνο η  μάχη

ανάμεσα στην Αυστρία  και Γαλλο Σαρδηνιακή

Συμμαχία.

Παγκόσμια ημέρα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
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Σ
ε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
όταν ερωτώνται οι Έλληνες για το Σκο-
πιανό, δηλώνουν σε ποσοστό άνω του
70% ότι είναι αντίθετοι στο να συμπερι-

λαμβάνεται ο όρος Μακεδονία σε ονομασία των
Σκοπίων. Με το ίδιο κι ακόμα υψηλότερο ποσο-
στό εμφανίζονται να απαιτούν τη δυνατότητα
εκφράσεως της γνώμης τους με δημοψήφισμα,
επί αυτού του ύψιστης σημασίας εθνικού θέμα-
τος. Όταν όμως οι ίδιοι συμπολίτες μας καλού-
νται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να ιε-
ραρχήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν,
τότε τα εθνικά θέματα πιάνουν πάτο. Κι αυτό
εξηγείται εύκολα.

Όταν τρέχεις απ’ το πρωί ως το βράδυ πίσω
απ’ το ευρώ, δεν έχεις ούτε την ηρεμία, ούτε το
καθαρό μυαλό που απαιτείται για να σκεφτείς
ότι οι κραυγαλέες εισοδηματικές ανισότητες, η
αχαλίνωτη ακρίβεια, η κακοδιοίκηση και κακο-
διαχείριση, η ανεργία-στο κράτος που ονοματί-
ζει «επενδύσεις» το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας-η ανεξέλεγκτα ογκούμενη λαθρομε-
τανάστευση, το ληστρικό τραπεζικό παρακρά-
τος και τα λεγόμενα εθνικά θέματα, είναι όλα
ψηφίδες του σύγχρονου ελληνικού μωσαϊκού
πατώματος εκείνων που μας πατούν.

Σε μιά χώρα όπου, στην καλύτερη περίπτω-
ση, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα
Μ.Μ.Ε. συγκυβερνούν απροκάλυπτα με τους
εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού-όταν δεν
τους ποδηγετούν-,σε μιά χώρα που δεν κατά-
φερε ν’ αποκτήσει ποτέ-από την Εθνεγερσία
έως σήμερα-εθνική στρατηγική σε όλα τα μείζο-
νος σημασίας ζητήματα, αλλά τρέχει διαρκώς
ασθμαίνουσα πίσω από τα γεγονότα, προσπα-
θώντας να τα μπαλώσει, είναι φυσικό οι πολίτες
της να είναι μονίμως παραζαλισμένοι, παραπλη-
ροφορημένοι και παραπαίοντες. Ιδανικό δείγμα
πληθυσμού για να κυβερνάται ανέτως και κατά
το δοκούν από θεσμικούς και-κυρίως-εξωθεσμι-
κούς κυβερνήτες.

Ένας από τους κορυφαίους εξωθεσμικούς
κυβερνήτες μας είναι και η εν πολλοίς ασύδοτη
τραπεζική συντεχνία. Μία από τις εν Ελλάδι
ομογάλακτες αδελφότητες της μαύρης παντιέ-
ρας, τις συνυπεύθυνες για τα εκατομμύρια «ωχ
Παναγιά μου», που υψώνονται καθημερινά πά-
νω από την Ελλάδα. Υπό το κράτος οικονομικού
στραγγαλισμού βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκα-
τοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, κα-
θώς αδυνατούν να πληρώσουν τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές τους προς τις τράπεζες. Σύμφωνα
με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων
Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών-Δανειολη-
πτών, ήδη στο πρώτο δίμηνο του 2008, οι αιτή-
σεις κατασχέσεων και πλειστηριασμών γιά
οφειλές έως 12.000 ευρώ, φτάνουν τις 5.500.
Αναμένεται δε, μέχρι το τέλος του 2008 να ξε-
περάσουν τις 150.000(!), ενώ για το 2007 προ-
σέγγισαν τις 100.000. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι
η κατάσταση θα επιδεινωθεί έως το 2012, με τις

προβλεπόμενες αιτήσεις
πλειστηριασμών και κατα-
σχέσεων να ξεπερνούν τις
250.000(!!!). Περίπου 120.000 νοικοκυριά αδυ-
νατούν ν’ ανταπεξέλθουν στις πάσης φύσεως
οφειλές τους και 400.000 καθυστερούν από μία
έως τρεις δόσεις. Πολλοί δανειολήπτες εκποι-
ούν οι ίδιοι αντί πινακίου φακής τα σπίτια τους,
προκειμένου να εξοφλήσουν το δάνειο που
αδυνατούσαν να ξεπληρώσουν. Την τριετία
2005-2007 κατεγράφησαν περί τις 160.000 τέ-
τοιες εξαναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων.

Ζούμε με δανεικά

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, τα χρέη των ελληνικών νοικοκυριών
προς τις τράπεζες έφτασαν στο τέλος Νοεμβρί-
ου του 2007 στα  102,384 δισ. Ευρώ (44,6% επί
του Α.Ε.Π.), σημειώνοντας αύξηση 22,9% σε
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο του
2006. Ενώ οι συνολικές οφειλές επιχειρήσεων
και νοικοκυριών προς τις τράπεζες καταμετρή-
θηκαν στο 11μηνο του 2007 σε 208 δισ.ευρώ,
αυξημένες κατά 21,4% σε σχέση με το ίδιο διά-
στημα του 2006. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε.
οι Έλληνες για το 2006 κατέχουν την πρώτη
θέση στην Ευρωζώνη σε χρέη από καταναλω-
τικά δάνεια και κάρτες, με το εν λόγω ποσό να
ανέρχεται στο 13,11% του Α.Ε.Π., αποδεικνύο-
ντας ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες μας
ζουν με δανεικά. Γεγονός που επιβεβαιώνεται
και από τη χρηματοδότηση-πάλι για το 2006-
των ελληνικών νοικοκυριών κατά 19,61% από
δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το 2006 η Ελλά-
δα παρουσίασε αύξηση στα καταναλωτικά δά-
νεια κατά 22,78%, έχοντας σημειώσει το 2005
αύξηση 22,26%. Για τα ίδια έτη ο μέσος όρος
της ευρωζώνης ήταν 6,60% το 2005 και 4,87%
το 2006. 

Kάθε μήνα, περίπου 3.000 Έλληνες μπαίνουν
στη μαύρη λίστα του «Τειρεσία», καθώς αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στη μηνιαία εξυπηρέτη-
ση των κάθε είδους δανείων, που χορηγούνται
με επιτόκια κατά πολύ υψηλότερα από οποιαδή-
ποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Η κατάσταση που επι-
δεινώνεται και από τη διεθνή οικονομική κρίση
(ξέφρενη άνοδος τιμών πετρελαίου και άνοδος
του πληθωρισμού) κρατά τα επιτόκια σε υψηλά

επίπεδα, ακόμα δε υψηλό-
τερα στον στρεβλό, ελλη-
νικό οικονομικό μικρόκο-

σμο που συνηθίζει να μεγιστοποιεί (προς όφε-
λος κατσαπλιάδων και αεριτζήδων) τις αρνητι-
κές διεθνείς εξελίξεις, παραμένοντας ωστόσο
μακαρίως ατάραχος κι αμέτοχος στις όποιες θε-
τικές, που θα προέτρεπαν και στην ελαχιστότα-
τη μείωση της κερδοφορίας.

Η καθ’ ημάς, λοιπόν, άνοδος του πληθωρι-
σμού στο 4,4%-που τροφοδοτείται από την ανε-
ξέλεγκτη αισχροκέρδεια-σε συνδυασμό με τη
συνεχή μείωση του πραγματικού εισοδήματος
μισθωτών και συνταξιούχων (εισοδηματικές αυ-
ξήσεις κάτω του 3%), αλλά και η νέα άνοδος
των επιτοκίων είναι αναμενόμενο να επιτείνουν
την αδυναμία πληρωμών, γεγονός που κάνει τα
οικονομικά επιτελεία των τραπεζών και το κυ-
βερνητικό επιτελείο να χάνουν τον ύπνο τους. 

Ο δανεισμός έφτασε στα όριά του, αν δεν τα
ξεπέρασε. Τον Δεκέμβριο του 2007 ο ρυθμός
αυξήσεώς του υποχώρησε στα χαμηλότερα επί-
πεδα της πενταετίας. Οι τράπεζες για να αντι-
σταθμίσουν τις απώλειές τους, τόσο από τη μεί-

ωση της ζητήσεως όσο και από τα «κανόνια»,
ξανάρχισαν να χρεώνουν τους δανειολήπτες με
τα διαβόητα «έξοδα δελτίου» και επιβάλουν  αυ-
στηρότερους όρους στις χορηγήσεις δανείων.
Κανέναν καρεκλοκένταυρο, ωστόσο, δεν φαίνε-
ται ν’ απασχολεί το δραματικό πρόβλημα των
πολιτών που βρίσκονται και θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι με τις μαζικές κατασχέσεις περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία περιέρχονται στην κατοχή
της γνωστής «μαφίας των πλειστηριασμών»,
έναντι ευτελούς αντιτίμου. Σε μιά χώρα όπου ο
θεσμός της οικογένειας πλήττεται, εδώ και χρό-
νια, συνειδητά και ποικιλότροπα από ημεδαπούς
και αλλοδαπούς υπονομευτές, η απουσία κρατι-
κού, κοινωνικού παρεμβατισμού στο τραπεζικό
φαγοπότι, έχει σαν συνέπεια τη διάλυση χιλιά-
δων ελληνικών οικογενειών που πετάχθηκαν
στον δρόμο.

Απαιτήθηκε συστηματική εξαθλίωση δεκαε-
τιών, ώστε να φτάσουμε στο σημείο ν’ ακούμε
όλο και πιο πολλούς συμπατριώτες μας να δη-
λώνουν για τα εθνικά μας θέματα: «δεν πάει να
γ...… κι η Μακεδονία κι η Θράκη, εμένα αύριο
μου βγάζει η τράπεζα το σπίτι στο σφυρί»!

Όταν, πρώτα οι Σελτζούκοι και κατόπιν οι
Οθωμανοί Τούρκοι εισέβαλλαν στην Μικρά
Ασία, είναι αλήθεια ότι οι Βυζαντινοί υπήκοοι
δεν αντιστάθηκαν ιδιαίτερα, δεν πρόστρεξαν σε
παλλαϊκή άμυνα, αφήνοντας μόνους τους ν’
αντιμετωπίσουν τους εισβολείς, εκείνους τους
ασύδοτους Βυζαντινούς φεουδάρχες και αξιω-
ματούχους που έπιναν το αίμα του κοσμάκη με
το μπουρί της σόμπας. (Όσοι δεν την είχαν «κο-
πανήσει» για την Εσπερία).

Ο Νταβέλης ζει. Είναι 

διευθύνων σύμβουλος!
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Επίσημα στοιχεία για τους πλειστηριασμούς 

ακινήτων ζητάει, με ερώτησή του στη Βουλή 

ο βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης

Για αυξησεις των πλειστηριασμών ακινήτων τα τελευταία χρόνια μιλούν τα μέ-

σα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τα στοιχεία που ανακοινώνονται από διάφορους

αρμόδιους φορείς ή οργανώσεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Για πα-

ράδειγμα, σύμφωνα με τη δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι

πλειστηριασμοί ακινήτων το 2007 ανήλθαν στους 3.229, έναντι 1.010 το 2006.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελη-

τών Ελλάδος, το 2007 από το Ειρηνοδικείο Αθήνας μόνο εκδόθηκαν 4.696 απο-

φάσεις για πλειστηριασμούς, ενώ υπολογίζεται ότι σε εθνικό επίπεδο οι πλει-

στηριασμοί και κατασχέσεις έφτασαν τις 16-17 χιλιάδες.

Ζητάει λοιπόν τον αριθμό των πλειστηριασμών με επίσημα στοιχεία  καθώς και

τα μικρότερα των 10.000 ευρώ ποσά που εκπλειστηριάστηκαν
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Η Λαογραφική εταιρεία και

το Ιστορικό λαογραφικό μου-

σείο  αναγνωρίζοντας την

προσφορά των μεταναστών

σε πολλαπλά επίπεδα, οργά-

νωσε δωρεάν μαθήματα για

την ελληνική γλώσσα.  Με

ανακοινώσεις κάλεσαν τους

μετανάστες, που διαμένουν

στην κοινότητα Βαρνάβα  και

η ανταπόκριση υπήρξε κάτι

παραπάνω από θετική.  Δα-

σκάλα είναι η εκπαιδευτικός

φιλόλογος  Ελένη Καραγιάν-

νη,  επιμορφώτρια των ΚΕΕ

Αν. Αττικής. Εθελόντρια η

ίδια, διαχρονικά του μουσεί-

ου, (ήδη με την δική της επι-

μέλεια και την συνεργασία

της λαογραφικής εταιρείας

με τα ΚΕΕ Ανατολικής Αττι-

κής  ολοκληρώθηκε το πολυ-

σέλιδο βιβλίο με τα ήθη και

τα έθιμα της κοινότητας Βαρ-

νάβα), πραγματοποίησε τα

πρώτα μαθήματα χαρίζοντας

τον προσωπικό της χρόνο για

την επιμόρφωση των μετανα-

στών.  Στην πρώτη συνάντη-

ση ο διευθυντής του μουσεί-

ου  Πέτρος Κατσίκης ευχαρί-

στησε την Ελ. Καραγιάννη

και τα ΚΕΕ Ανατ. Αττικής για

την αγαστή συνεργασία τους

καθώς και τους μετανάστες

για την μεγάλη παρουσία

τους και την άμεση ανταπό-

κρισή τους στο κάλεσμα.  

Ο  Πέτρος Κατσίκης ανέφε-

ρε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το

μουσείο έχουν έμπρακτα δεί-

ξει ότι πιστεύουν στη συμβο-

λή των μεταναστών στην οι-

κονομική ζωή της κοινότητας

Βαρνάβα ειδικά, αλλά και της

χώρας μας γενικότερα. «Ει-

δικά σήμερα που η μαζική εί-

σοδος των μεταναστών κατά

τα τελευταία είκοσι χρόνια

στη χώρα μας διαμόρφωσαν

μια νέα πραγματικότητα, σή-

μερα που τα διεθνή ΜΜΕ και

παραγωγής πολιτισμού, με-

ταμορφώνουν καθημερινά

συνειδήσεις και αντιλήψεις,

όλοι μαζί Έλληνες και μετα-

νάστες θα πρέπει να συμβιώ-

σουν αρμονικά σε μια δίκαιη

και βιώσιμη κοινωνία των πο-

λιτών, χωρίς φανατισμούς

και δογματισμούς αλλά μα-

θαίνοντας ο ένας τον πολιτι-

σμό και τη κουλτούρα του

άλλου».

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας

“Δουλειά και σπίτι - πώς θα συμφιλιωθούμε
με τις απαιτήσεις τους”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας

Equal, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 23 Μαΐου, 5μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων

του 1ου Λυκείου Βούλας (Περικλέους & Ξενοφώντος), δημιουργικό εργαστήρι, σχετικά

με το σχεδιασμό μιας νέας κοινωνικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της το-

πικής κοινωνίας.

Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση, προβληματισμός και αναζήτηση λύσεων για τα προβλή-

ματα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές -

νέες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και άνεργων γο-

νέων, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ.

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο με θέμα “Δουλειά και σπίτι - πώς θα συμφιλιωθούμε με τις

απαιτήσεις τους”, θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι ομιλητές και διακεκριμένοι φορείς.

Στόχος είναι η εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η διερεύνη-

ση, κατανόηση και ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών, μέσα από το διάλογο και την

ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του

Δήμου Βούλας (Ζεφύρου 2 κτίριο Δ) από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 - 16.00. Τηλ. 210

8995.423

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλ-

λόγων Γονέων της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττικής,

αποφάσισε την πραγματο-

ποίηση του τακτικού απολο-

γιστικού Συνεδρίου της Ομο-

σπονδίας την Κυριακή 11

Μαΐου και σε περίπτωση μη

απαρτίας την Κυριακή 18

Μαΐου στην αίθουσα του Δη-

μαρχείου Γλυκών Νερών (Ι.

Κώτσου 25) στις 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

1. Διοικητικός Απολογισμός

– Προγραμματισμός

2. Οικονομικός Απολογισμός
Στο Συνέδριο συμμετέχουν και

ψηφίζουν οι εκλεγμένοι αντι-

πρόσωποι  των Ενώσεων της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

σύμφωνα με το Ν. 2621/98.

Παράλληλα καλούμε και τα

υπόλοιπα μέλη των Δ.Σ. των

Ενώσεων που δεν έχουν εκλε-

γεί αντιπρόσωποι, σαν παρατη-

ρητές με δικαίωμα λόγου.

Εργαζόμενη,

Εργαζόμενε, νέα, νέε, άνεργε,

Αυτοαπασχολούμενε, 

επαγγελματοβιοτέχνη

Το ΚΚΕ σας καλεί να ακούσετε και να συζητήσουμε

την πρόταση συμμαχίας και εξουσίας που οδηγεί

την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα

στην εξουσία, ώστε η οικονομία να υπηρετεί τις

λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου.

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΣΤΙΣ 15 ΜΑΗ ΩΡΑ 8.30 μ.μ.

ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Η Γ.Γ. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΑΡΗΣ
Αρεως 4 Πλατεία Βάρκιζας

ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Κινήματος το Σάββα-

το 10 Μάη στις 6.30 μ.μ. στο θέατρο του Δημοτικού Σχο-

λείου Βάρης (Αττιδος) με θέματα:
– Πολιτική εισήγηση από κλιμάκιο της Νομαρχιακής επιτροπής

Συνεδρίου (ΝΟΕΣ)

– Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

– Γραμματέα και μελών της Συντονιστικής επιτροπής

– Γραμματέα και μελών της Νομαρχιακής επιτροπής τς Οργάνω-

σης Ανατ. Αττικής

– Μελών τηςΠεριφερειακής Επιτροπής Αττικής

– Γραμματέα, Αναπλ. Γραμματέα κα μελών Συντονιστικής Επι-

τροπής Δημοτ. Δικτύου Νεολαίας

– Μελών Νομ/κής Συντονιστικής Γραμμ.Νεολαίας Ανατ. Αττικής

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες

από τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια νέων οργάνων

παιδικών χαρών 2008»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 03 (Λ – 03) 2008

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

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Λευκάδος 10 Τ.Κ.: 166 73

Πληροφορίες: Α. Ρούσου, Τηλέφωνα: 210-9657126

Fax: 210-9657126   –  E-mail: arousou@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 42/27-2-2008 απόφαση της ΔΕ

4. Την υπ’αριθμ. 8320/8-4-2008

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια νέων οργάνων παιδικών

χαρών για το έτος 2008.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 15/5/2008 ημέρα Πέμπτη

και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν

ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργά-

σιμη ημέρα και έως της 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προ-

σφορών στη Διεύθυνση: Λ.Κ. Καραμανλή τ.Κ. 16673, Δήμος Βού-

λας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέ-

σω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την

ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθεί-

σας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθεί-

σης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις

(3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο

τηλέφωνο 210-9657126. Υπεύθυνη κα. Α. Ρούσσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Λευκάδος 10, Βούλας)

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την

Τετάρτη 14/5/2008.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Καυσίμου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κίνησης Οχημάτων Δήμου 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Βούλας 2008-2009

Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος Α.Μ.: 14(Λ-13)08

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα Τ.Κ. 16673

Πληρ.: Κούσιας Α., Τηλ: 213-2020000 – 801 11 86852

Fax: 2109659208  –  E-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 96/07-05-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής όπως

αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθη-

νών για την προμήθεια καυσίμου κίνησης οχημάτων Δήμου

Βούλας 2008 – 2009 επί πρατηρίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 23

Μαΐου του 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. κατά την

οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχί-

ζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να στα-

λούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας εργάσιμη ημέρα και

έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης ων προσφορών στη Διεύ-

θυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επι-

τροπή Προμηθειών) ή θα καταθεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω

νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την

ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

212.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία

εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολι-

κής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. (10.600,00€).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για

τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνι-

σμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέ-

φωνα 213 2020000 – 801 11 86852. Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγ-

γραφα αντί του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βού-

λας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την Δευτέρα

19/05/2008.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΑΛΛΑΖΕΙ ΒΙΑΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Οι ταχύτατοι ρυθμοί οικιστικής ανάπτυξης, χωρίς υποδομές,

οδηγούν τα Μεσόγεια σε ασφυξία. Αλλη μία απόφαση που

θα επιτείνει το πρόβλημα, αφού το Νομαρχιακό Συμβούλιο

ψήφισε την εγκατάσταση της Reds με πολυκαταστήματα

μαμούθ. 

Διαβάστε τι λέει η Νομαρχιακή  Αγωνιστική Συνεργασία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συζητήθηκε στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ανατ. Αττι-

κής το θέμα της κατασκευής εμπορικών κτιρίων στη θέση Γυαλού

του Δήμου Σπάτων. Η νέα επιχείρηση

της εταιρείας Reds, “Γυαλού Εμπορι-

κή & Τουριστική Α.Ε.” έρχεται να προ-

στεθεί στα μεγαθήρια που κατακλύ-

ζουν την Ανατ. Αττική με την ανοχή

και τη διευκόλυνση τόσο των κυβερ-

νήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, όσο και των εκ-

προσώπων τους στη Νομαρχιακή και

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.

Τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια είναι αυτονόητο ότι θα καταργή-

σουν τις όποιες δυνατότητες είχαν ακόμη απομείνει για τη δημι-

ουργία και επέκταση ελεύθερων χώρων προς όφελος των κατοίκων

στην περιοχή των Μεσογείων. Παρ’ όλο που ο πληθυσμός στην πε-

ριοχή αυτή αναμένεται να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο, προω-

θείται από τις κυβερνήσεις ένα μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης με

στρατηγική για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, χωρίς χω-

ροταξικό σχεδιασμό, χωρίς υποδομές για τους εργαζόμενους της

Ανατ. Αττικής.

Αλλάζουν βίαια το χαρακτήρα της περιοχής με τραγικές επιπτώ-

σεις στο περιβάλλον δημιουργώντας ποιότητα ζωής ανάλογα με

της Αθήνας, καθώς μοναδικός γνώμονας είναι το κέρδος για τους

μεγαλοεπιχειρηματίες. Το μεγάλο κεφάλαιο προχωράει στην αξιο-

ποίηση των μεγάλων εκτάσεων και της εύκολης πρόσβασης (Αττική

οδός, Προαστιακός, Μετρό) των Μεσογείων, ώστε να στήσει μεγά-

λες εμπορικές επιχειρήσεις που φυσικά θα οδηγήσουν σε μαρασμό

την τοπική αγορά και τις εκατοντάδες οικογενειακές επιχειρήσεις

που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία υπερασπίζοντας πάντοτε τα

λαϊκά συμφέροντα, καταγγέλει την απόφαση που πήρε το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο της Ανατ. Αττικής με τις ψήφους των εκπροσώπων

της Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ και την ανοχή των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ

(ΠΟΥ ΨΉΦΙΣΑΝ “ΠΑΡΏΝ”).

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά στρέφεται κατά των αυτοαπασχο-

λούμενων και των μικρομεσαίων της Ανατ. Αττικής και πλήττει την

ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής με την τσιμεντοποίηση

άλλης μιας έκτασης αγροτικής γης, η οποία θυσιάζεται στο βωμό

της εξυπηρέτησης μονοπωλιακών συμφερόντων.
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Ο  Δήμος ΓΕΡΑΚΑ, στα πλαίσια

του προγράμματος «Ημέρες

Ιστορικής Μνήμης», διοργάνω-

σε ημερίδα αφιερωμένη στη Γε-

νοκτονία του Ποντιακού Ελλη-

νισμού (7/5) σε συνεργασία με

τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σω-

ματείων (Σ.ΠΟ.Σ.) Νοτίου Ελ-

λάδος και νήσων και την Πα-

μποντιακή Ομοσπονδία Ελλά-

δος (Π.Ο.Ε)

Ήταν μια μοναδική βραδιά που

συμπλήρωσε τον κύκλο εκδη-

λώσεων για τους πρόσφυγες

που είχε ανοίξει η ημερίδα του

περασμένου Σεπτέμβρη για την

Μικρασιατική Καταστροφή.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Δήμαρ-

χος Αθανάσιος Ζούτσος, ο

οποίος αφού ευχαρίστησε

τους παριστάμενους και τους

ομιλητές για την παρουσία

τους τόνισε πως ο πολιτισμός

είναι προτεραιότητα για το Δή-

μο Γέρακα. Επίσης οι εκδηλώ-

σεις αυτές έχουν σκοπό να  τι-

μήσουν τη θυσία των εκατο-

ντάδων χιλιάδων θυμάτων αλ-

λά και των ξεριζωμένων Ελλή-

νων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο

Πρόεδρος του Συλλόγου Πο-

ντιακών Σωματείων Νοτίου

Ελλάδος (ΣΠΟΣ)  Σαββίδης ο

οποίος συνεχάρη το Δήμαρχο

Αθ. Ζούτσο για την πρωτοβου-

λία του να τιμήσει τον Ποντια-

κό Ελληνισμό.

Ο   Πρέσβης της Αρμενίας

Vahram Kazhoyan εκδήλωσε

τον ενθουσιασμό του για τη

διοργάνωση και στην ομιλία

του κάλεσε την Τουρκία να

αναλάβει τις «ιστορικές της

ευθύνες απέναντι στους γείτο-

νες και στα θύματα της πολιτι-

κής της αλλιώς δεν έχει θέση

στην Ευρωπαϊκή οικογένεια».

Ο Ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης

ανέλυσε την ιστορική γραμμή

του Πόντου και ενέταξε τη Γε-

νοκτονία των Ποντίων στην

κεμαλική πολιτική εξόντωση

όλου του ελληνισμού της Ανα-

τολής, υπογραμμίζοντας και

τα λάθη της ελληνικής ηγε-

σίας.

Ο Διευθυντής Ειδήσεων της

ΝΕΤ 105,8  Κυριακίδης μετέ-

φερε τις προσωπικές του μαρ-

τυρίες από τη διαδρομή της

προσφυγιάς από τον Πόντο

στην Ελλάδα και από εκεί στη

Διασπορά, ενώ η ομιλία του

συγκίνησε τους θεατές.

Ο υποστράτηγος Ζησιμόπου-

λος ανέφερε πως η Γενοκτο-

νία των Ποντίων σφράγισε το

τέλος της Μεγάλης Ιδέας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Διε-

θνολόγος Αθανάσιος Γραμμέ-

νος ο οποίος πως η Γενοκτονία

των Ελλήνων της Ανατολής

χρειάζεται συντονισμένη προ-

σπάθεια για να λάβει την ανα-

γνώριση που έχουν η εβραϊκή

και η αρμενική.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε

ο βουλευτής Αττικής Βασίλης

Οικονόμου.

Θεατρική βραδιά με το έρ-

γο “Ζελόβ” από τη θεατρική

ομάδα “ABOVO”, οργάνωσε

και  παρουσίασε  ο Επιμορ-

φωτικός  Σύλλογος Βάρης

στα πλαίσια των πολιτιστι-

κών δραστηριοτήτων του

(18/4).

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σα-

ρακατσάνης κατάφερε να

προβληματίσει, και να ανε-

βάσει το γέλιο στο ακροα-

τήριο, που ήταν πολυπλη-

θές.

Την παράσταση τίμησαν με

την παρουσία τους ο Δή-

μαρχος της πόλης Παν. Κα-

πετανέας καθώς και αρκε-

τοί δημοτικοί σύμβουλοι

της πλειοψηφίας αλλά και

της μειοψηφίας.

Τι είναι όμως το Ζελόβ;

Ένα τρελό πάρτυ με χορευτι-

κά που αψηφούν τον θάνατο,

ολοζώντανη μουσική και ξε-

καρδιστικές ιστορίες...

Αλλά πρώτα... μια κηδεία.

Πρέπει να ξεφορτωθούμε

την πιο κουρασμένη λέξη της

ανθρώπινης ιστορίας και να

την πετάξουμε στα σκουπί-

δια. Η Αγάπη πέθανε.

Ζήτω το Ζελόβ!!

Η τελική κρίση εναπόκειται

στο κοινό: οφείλεις να πα-

λεύεις για το Ζελόβ, περνώ-

ντας τη ζωή σου στη μονα-

ξιά, ή να επιμένεις στην Αγά-

πη, όταν εσύ πιστεύεις ότι

την έχεις βρει;

Γάμος   

Βάφτιση

πάρτυ

…και ότι άλλο 
κάνετε  και  θέλετε 
να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 

Τσιάνη Μ. 6947.800190

Θεατρική παράσταση στη Βάρη

Στιγμιότυπο από την παράσταση στη Βάρη.

«Ημέρες Ιστορικής Μνήμης» στο Γέρακα

Το χορευτικό Συγκρότημα Ποντίων Μεταμόρφωσης "Ο Εύξεινος Πόντος"

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος "ανοίγει" την εκδήλωση
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Κατάσχεση 20τ.

ακατάλληλου

ρυζιού από τη

Νομαρχία 

Ανατ. Αττικής 

Στον εντοπισμό και κα-

τάσχεση 20 τόνων ακα-

τάλληλου ρυζιού για κα-

τανάλωση, λίγο πριν

διοχετευτεί στην αγορά,

προέβη η Νομαρχία Ανα-

τολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, μετά από

έλεγχο που πραγματο-

ποιήθηκε στις 29/4/08

στο Τελωνείο Λαυρίου

από την αρμόδια υπηρε-

σία της Νομαρχίας,

εντοπίστηκαν 20 τόνοι

ρυζιού, προέλευσης

Μπαγκλαντές, συσκευα-

σμένοι σε 800 σάκους,

οι οποίοι περιείχαν έντο-

μα, γεγονός που καθι-

στά το φορτίο επικίνδυ-

νο για την υγεία των κα-

ταναλωτών.

Αμέσως έγινε δέσμευση

της ανωτέρω ποσότητας

και διατάχθηκε η απαγό-

ρευση της εισαγωγής

της στη χώρα μας.

Με μεγάλη συμμετοχή δημοτών πραγματοποιήθηκε την Πέ-

μπτη 8 Μαΐου στις 11.30πμ  η τελετή Θεμελίωσης του Δημοτι-

κού Σχολείου & Νηπιαγωγείου της Αγίας Μαρίνας ( οδός Ν.

Παπαγιαννοπούλου, θέση Κορίτες-Κόντρα Ρετσίνα). Τον Αγια-

σμό Θεμελίωσης έκανε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής κκ. Νικόλαος ενώ γραπτό χαιρετισμό απέστειλε ο

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λυκουρέ-

ντζος και ευχαριστήριες ευχές ο Υφ. Παιδείας και Θρησκευμά-

των Σπύρος Ταλιαδούρος. Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος

Αθανασόπουλος, εμφανώς ικανοποιημένος, με τη μεγάλη πα-

ρουσία δημοτών, εκπαιδευτικών, δημοτικών φορέων, συλλό-

γων, πολιτικών προσώπων αλλά και τη πρόοδο των εργασιών

ανέγερσης, ευχαρίστησε όλους τους προσκεκλημένους  και

αναφέρθηκε στο  κλίμα θετικής πολιτικής βούλησης που υπήρ-

χε και εκφράστηκε από όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Εξήρε το έρ-

γο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων με αναφορές στη δια-

χρονική του δράση αλλά και των υπηρεσιακών στελεχών που

το πλαισιώνουν,  οι οποίοι βοή-

θησαν να ξεπεραστούν πολλά

τεχνικά και γραφειοκρατικά

προβλήματα. Μίλησε για δικαί-

ωση πολλών γενεών του Κορω-

πίου και όπως συνηθίζει, προ-

χώρησε σε γενικότερες αναφο-

ρές στα καυτά ζητήματα που

αντιμετωπίζει η Ανατολική Αττι-

κή επισημαίνοντας ότι αυτά

χρήζουν πλέον Μητροπολιτι-

κής διαχείρισης ανοίγοντας τη

συζήτηση για την επικείμενη δι-

οικητική μεταρρύθμιση που

προωθεί η Κυβέρνηση.

Τέλος, με μια κίνηση ενότητας και ουσιαστικής πολιτικής ανα-

γνώρισης της συμβολής και άλλων δημοτικών αρχών κάλεσε

το πρώην Δήμαρχο Κορωπίου Κωνσταντίνο (Ντίνο)  Γκίκα

(1991-1998) να θεμελιώσει τα νέα κτίρια. 

Παρευρέθησαν οι Βουλευτές Νίκος Καντερές και Βασίλης Οι-

κονόμου, πολλοί Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι όμορων

Δήμων, Δημοτικοί Σύμβουλοι και φορείς.

Θεμελίωση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου

στην Αγ. Μαρίνα Κορωπίου

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος χαιρετίζει την θεμελίωση παρόντων του
Υφυπουργού εξωτερικών Πέτρου Δούκα και του Βουλευτή Νίκου Καντερέ
όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Ο Υφ. Ανάπτυξης Γ.Βλάχος στον
χαιρετισμό που απευθύνει. 
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1. Τι πρέπει να προσέχετε για

να αποτρέψετε την εκδήλωση

πυρκαγιάς:
● Μην καίτε ξερά χόρτα, κλαδιά ή

σκουπίδια κατά τη διάρκεια των θε-

ρινών μηνών.

● Μην ανάβετε τους θερινούς μή-

νες υπαίθριες ψησταριές στα δάση

ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά

χόρτα.

● Αποφύγετε τις υπαίθριες εργα-

σίες που ενδέχεται να προκαλέ-

σουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλή-

σεις, χρήση τροχού ή άλλου εργα-

λείου που δημιουργεί σπινθήρες).

● Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσι-

γάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθρι-

ους χώρους.

● Μην αφήνετε σκουπίδια στο δά-

σος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

● Σεβαστείτε τα απαγορευτικά

πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις

σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

2. Αν το σπίτι σας βρίσκεται

μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασι-

κή έκταση:
● Δημιουργείστε μια αντιπυρική

ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθα-

ρίζοντας και απομακρύνοντας τα

ξερά χόρτα, κλαδιά κ.λ.π. σε από-

σταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

● Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλα-

διά από τα δέντρα και τους θά-

μνους που τυχόν υπάρχουν στην

αυλή σας.

● Μην τοποθετείτε πλαστικές εύ-

φλεκτες υδρορροές νερού στους

τοίχους του σπιτιού σας.

● Προφυλάξτε εξωτερικά τα πα-

ράθυρα τοποθετώντας παντζούρια

από μη εύφλεκτα υλικά.

● Καλύψτε τις καμινάδες και τους

αγωγούς εξαερισμού του κτίσμα-

τος με ειδικό μη εύφλεκτο σύρμα

έτσι ώστε τυχόν σπίθες πυρκαγιάς

να μην μπορούν να διεισδύσουν

στο εσωτερικό του κτιρίου.

● Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα

αντικείμενα στην αυλή του σπιτιού

σας.

● Προμηθευτείτε τους κατάλλη-

λους πυροσβεστήρες και μεριμνή-

στε για την συντήρησή τους για να

τους χρησιμοποιήσετε σε περίπτω-

ση ανάγκης

● Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτί-

σματος με μήκος ανάλογο της πε-

ριοχής που θέλετε να προστατεύ-

σετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

● Μια δεξαμενή νερού, μια απλή

αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλε-

κτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νε-

ρού, μπορεί να σας προστατεύ-

σουν από την πυρκαγιά.

● Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα

υλικά που έχετε στον περίγυρο

του κτίσματός σας και μεταφέρετέ

τα σε κλειστούς και προφυλαγμέ-

νους χώρους (π.χ. υπόγεια). Η

ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλ-

λει στη μετάδοση της πυρκαγιάς

στο κτίριο.

3. Σε περίπτωση που παρατηρήσε-

τε ύποπτους καπνούς ή φλόγες,

καλέστε αμέσως     την Πυροσβε-

στική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199

(ατελής κλήση), δώστε σαφείς

πληροφορίες για το ακριβές ση-

μείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά,

περιγράψτε το είδος της βλάστη-

σης που καίγεται, προσδιορίστε

την κατεύθυνση της πυρκαγιάς,

μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού

δώσετε όλες τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες.

Προσπαθήστε να σβήσετε τη φω-

τιά χρησιμοποιώντας νερό, χώμα,

άμμο, ένα κομμάτι κλαδί ή φορη-

τούς πυροσβεστήρες.

Αντιπύραρχος Βασίλειος Ζήσης

Κίνδυνοι πυρκαγιάς
Μέτρα πρόληψης

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου, Αντιπύραρχος Βασίλειος Ζήσης, με δελ-

τίο τύπου που μας απέστειλε, ενημερώνει τους πολίτες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και τα μέτρα

πρόληψης και αντιμετώπισης. Τονίζει ιδιαίτερα ότι:

α) Από 1η Μαΐου ε.ε. ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, η οποία διαρκεί έως την 31 Οκτωβρίου.

β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2000 (όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005) Πυροσβεστική Διά-

ταξη απαγορεύεται  ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα της αντιπυρικής περιόδου, το άναμμα ή η

διατήρηση της φωτιάς, για οποιοδήποτε σκοπό, στην ύπαιθρο και εντός δασών και δασικών

εκτάσεων και πλησίον αυτών μέχρι της απόστασης των τριακοσίων (300) μέτρων καθώς επί-

σης και η άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ενώ με το

άρθρο 1 της 4/1987 Πυροσβεστικής Διάταξης οι ιδιοκτήτες και οι με οποιοδήποτε τρόπο εκμε-

ταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών

από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών, που τυχόν βρίσκονται μέ-

σα σε αυτά προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

γ) Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο, όμως επιθυμητός στόχος θα πρέπει να είναι

η επίδειξη ιδιαίτερης ευαισθησίας εκ μέρους όλων, με προφανή σκοπό την αποφυγή δημιουρ-

γίας πυρκαγιών από αμέλεια, οι οποίες προκαλούν συχνά μεγάλες καταστροφές.

Αν  η πυρκαγιά πλησιάζει

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας

● Διατηρείστε τη ψυχραιμία σας

● Κλείστε όλες τις διόδους (καμι-

νάδες, παράθυρα, πόρτες κ.λ.π.)

έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύ-

τρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό

του κτιρίου.

● Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες

που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια

και τα παράθυρα του κτίσματος.

● Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για

να διευκολύνετε την πρόσβαση των

πυροσβεστικών οχημάτων.

● Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτε-

ρική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε

να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη

του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθε-

τηθεί στην πλευρά του κτιρίου που

βρίσκεται αντίθετα από την κατεύ-

θυνση του ανέμου.

● Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσμα-

τος με τις βρύσες που έχετε στο

εξωτερικό του   κτίσματος και

απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε

να καλύπτεται όλη η περίμετρός

του.

● Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη

ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και

τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για

να γίνει περισσότερο ορατό μέσα

στους καπνούς.

● Μην χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνη-

τα κατά την εγκατάλειψη του χώ-

ρου σας γιατί υπάρχει κίνδυνος

εγκλωβισμού από καπνούς ή φλό-

γες καθώς και μποτιλιαρίσματος

των δρόμων γεγονός που δυσχε-

ραίνει την προσπέλαση των οχημά-

των βοηθείας π.χ. Πυροσβεστικών,

ασθενοφόρων, οχημάτων Αστυνο-

μίας, Δήμων κ.λ.π.

● Κλείστε καλά όλες τις πόρτες

και τα παράθυρα και φράξτε όλες

τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά

για να μην μπει καπνός ή φωτιά

στο εσωτερικό του κτιρίου.

● Απομακρύνετε τις κουρτίνες

από τα παράθυρα. 

● Απομακρύνετε προς το εσωτε-

ρικό των δωματίων τα έπιπλα που

βρίσκονται κοντά στα παράθυρα

και τις εξωτερικές πόρτες. 

● Κλείστε όλες τις εσωτερικές

πόρτες για να επιβραδύνετε την

εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσω-

τερικό του κτιρίου.

● Αν διαταχθεί εκκένωση της πε-

ριοχής ακολουθήστε πιστά τις

οδηγίες που θα σας δοθούν.

● Φροντίστε για την ύπαρξη ικα-

νής ποσότητας αποθηκευμένου

νερού σε κουβάδες κ.λ.π. για την

αυτοπροστασία του σπιτιού σας. 

Μέτρα στο Δήμο Βάρης

Ο Δήμος Βάρης βρίσκεται σε άμεση και συνεχή συνεργασία με τη Νομαρχία και τις

συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει

τους κινδύνους πυρκαγιάς και να προστατέψει την ευ-

ρύτερη περιοχή, ώστε να μη ζήσουμε άλλα τραγικά

γεγονότα. 

Η Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου, επισημαίνει

ότι: “Πιστεύοντας ότι αυτές οι ενέργειες δεν αποδί-

δουν χωρίς την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή

όλων μας.

Παρακαλούμε να προβείτε στον καθαρισμό και την

απομάκρυνση των ξερών χόρτων και τυχόν εύ-

φλεκτων υλικών από τους ακάλυπτους χώρους

των κατοικιών σας και σε ακτίνα τουλάχιστον 5

μέτρων γύρω από τις ιδιοκτησίες σας, εφ’ όσον

συνορεύετε με τέτοιους επικίνδυνους για πρό-

κληση φωτιάς χώρους.

Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι στο Δήμο μας

λειτουργεί Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας - Πυρασφάλειας, με σημαντική και

επιτυχημένη δράση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2007, στην οποία,

όσοι επιθυμείτε, μπορεί να συμμετέχετε”. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 21332030400 - 401 - 404 & 412 & 455 

Μέτρα στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος  Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες σε

καθαρισμό των οικοπέδων τους, ενόψει της αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης

πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο 1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου. 

Επισημαίνει τους κινδύνους πυρκαγιάς το διάστημα αυτό

και συστήνει, όπως σημειώνονται παραπάνω από τον

Αντιπύραρχο.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά γείτονες,

συγγενείς και φίλους σας που διατηρούν ιδιοκτησίες

στην περιοχή.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, οι παραβάτες

της παραπάνω διάταξης, διώκονται και τιμωρού-

νται σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώ-

δικα, εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται

μεγαλύτερη ποινή.
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Αύξηση 

μηνιαίων 

αμοιβών των

καθαριστριών

των σχολείων 

Με κοινή υπουργική από-

φαση του υφυπουργού

Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων  Ανδρέα

Λυκουρέντζου και του

υφυπουργού Εθνικής Οι-

κονομίας και Οικονομι-

κών  Νικόλαου Λέγκα,

αυξάνεται  η μηνιαία

αμοιβή των καθαρι-

στριών των σχολείων

Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης με σύμβαση μίσθω-

σης έργου, κατά 20%

του μισθού τους.

Για το σκοπό αυτό,

εγκρίθηκε δαπάνη από

τον τακτικό προϋπολογι-

σμό για το τρέχον οικο-

νομικό έτος ποσού

1.900.000 ευρώ και για

κάθε ένα από τα πέντε

έτη ποσού 4.700.000 ευ-

ρώ. 

Η δαπάνη του τρέχοντος

έτους θα καλυφθεί από

πιστώσεις του κρατικού

προϋπολογισμού, ενώ

για τα επόμενα πέντε

έτη η δαπάνη θα καλύ-

πτεται από τον τακτικό

προϋπολογισμό του

Υπουργείου Εθνικής Παι-

δείας και Θρησκευμά-

των. 

Kατόπιν συναντήσεων

του υφυπουργού και του

γενικού γραμματέα κ.

Δημήτριου Πλατή, με το

προεδρείο και εκπροσώ-

πους των σωματείων κα-

θαριστριών των δημό-

σιων σχολείων, ικανοποι-

ήθηκε ένα πάγιο αίτημα

του συνόλου των εργα-

ζομένων, για αύξηση της

μηνιαίας αμοιβής τους,

λόγω υπερωριακής ερ-

γασίας για τον καθαρι-

σμό των χώρων όπου

λειτουργούν ολοήμερα

τμήματα και τα οποία

εφαρμόζονται πέραν του

κανονικού ωραρίου λει-

τουργίας των λοιπών

σχολείων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης. 

Η απόφαση αυτή θα

ισχύσει από την αρχή

του επόμενου διδακτι-

κού έτους.
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Η καρμανιόλα της Πλατείας Κρήτης “έγινε σε συνεργασία με

τους Δήμους Γλυφάδας & Βούλας”, δηλώνουν οι Υπουργοί
Σε αντιφάσεις έπεσαν οι αρμόδιοι

Υπουργοί στις απαντήσεις τους προς

τον ερωτώντα Βουλευτή Βασίλη Οικο-

νόμου σχετικά με τη πλατεία Κρήτης

στη Βούλα και τους κινδύνους που

εγκυμονεί η είσοδος – έξοδος της Κά-

τω Βούλας μετά την εγκατάσταση των

γραμμών του Τραμ. 

Μετά από καταγγελία της Αντιπροέ-

δρου του Δ.Σ. Βούλας  Ηλέκτρας Τσι-

ριγώτη στην προ ημερησίας διατάξεως

συζήτηση του Δ.Σ. (4/2/08) και του

σχετικού ρεπορτάζ της Ηλέκτρας Βε-

νετσάνου στο φύλλο 519 (9/2/08) στην

εφημερίδα μας, ο πάντα ευαίσθητος

σε καθημερινά προβλήματα βουλευτής

του ΠΑΣΟΚ Βασ. Οικονόμου κατέθεσε

ερώτηση (αρ.πρωτ. 7486/28-2-2008)

επί του θέματος προς τους Υπουργούς

Συγκοινωνιών και Περιβάλλοντος για

την οποία έλαβε τις εξής απαντήσεις. 

Ο Υπουργός Μεταφορών Κ. Χατζηδά-

κης απάντησε ότι «η μελέτη εφαρμο-
γής του τροχιοδρόμου (ΤΡΑΜ), συμπε-
ριλαμβανομένων των κυκλοφορικών
ρυθμίσεων στην περιοχή της Πλ. Κρή-
της, έγινε σε συνεργασία με τους Δή-
μους Γλυφάδας και Βούλας». Η τραμ

Α.Ε. μελέτησε τις κυκλοφορικές ρυθμί-

σεις και το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ με τη σειρά του, τις ενέκρινε και

τις εκτέλεσε. 

Και ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθό-

πουλος απ’ την πλευρά του, μετατόπι-

σε τις ευθύνες στους Δήμους  απα-

ντώντας ότι «Η Τραμ Α.Ε. έθεσε υπό-
ψη των Δήμων Βούλας και Γλυφάδας
εναλλακτικές διαδρομές και σε συ-
σκέψεις και συνεννοήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή της
Τραμ, των ανωτέρω  Δήμων και του
ΥΠΕΧΩΔΕ, προκρίθηκε ως η καταλλη-
λότερη η σημερινή εφαρμοσμένη κυ-
κλοφοριακή διευθέτηση της πλατείας
Κρήτης χωρίς να διατυπωθούν αντιρ-
ρήσεις από τους εμπλεκόμενους Δή-
μους». 
(Εδώ να θυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος

Βούλας Γ. Μάντεσης στο Δ.Σ. που συ-

ζητήθηκε το θέμα, όπως είχαμε γράψει

και στο ρεπορτάζ, επεσήμανε ότι οι
ρυθμίσεις γίνονται με την ευθύνη του
ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΤΡΑΜ Α.Ε. και όχι
του Δήμου και ότι το κομμάτι που κα-
τεβαίνει στην πλ. Κρήτης είναι θέμα
ρύθμισης του Δήμου Γλυφάδας).
Και οι δύο ερωτώμενοι Υπουργοί

έσπευσαν να απαντήσουν ότι όσον

αφορά τη διπλή κατεύθυνση του δρό-

μου προς την πλευρά της Γλυφάδας,

έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμαν-

ση(!!). 

Ποιος κοροϊδεύει ποιόν;

Τέλος ο Υφυπουργός Θ. Ξανθόπουλος

σε αντίθεση με τον Υπουργό Μεταφο-

ρών, διαβεβαιώνει ότι η Τραμ Α.Ε. ανα-

γνωρίζει σήμερα το πρόβλημα και θα

επανεξετάσει τις ισχύουσες μελέτες,

γεγονός το οποίο δεν παραδέχτηκε

στην απάντησή της η ΤΡΑΜ Α.Ε.

Ο Βασίλης Οικονόμου δεν ικανοποιή-

θηκε με τις απαντήσεις (ούτε και εμείς

βεβαίως) και δήλωσε ότι: «Κατόπιν
των παραπάνω απαντήσεων είμαστε
αναγκασμένοι να παρατηρήσουμε ότι
τόσο ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφο-
ρών, όσο και ο αρμόδιος Υφυπουργός
ΠΕΧΩΔΕ, παρά την επισήμανσή μας
για την επικινδυνότητα του συγκεκρι-
μένου σημείου για τους διερχόμενους
οδηγούς, είτε δεν αντιλήφθηκαν τη

σπουδαιότητα του θέματος είτε απο-
φεύγουν δια αυτής της οδού να μπουν
στην ουσία του κοινοβουλευτικού
ελέγχου». Επιπλέον, θεωρώντας την

ασφάλεια των πολιτών πρωτεύον ζή-

τημα της κυβέρνησης δήλωσε ότι εάν

χρειαστεί θα επανέλθει. 

Σ.Σ. Η πικρή αλήθεια είναι πως, ό,τι γί-

νεται, δύσκολα ξεγίνεται. Πρέπει επι-

τέλους να μάθουμε σ’ αυτή τη χώρα να

μελετάμε τα δεδομένα πριν κατασκευ-

άσουμε ένα έργο και όχι εκ των υστέ-

ρων.                      Ηλέκτρα Βενετσάνου
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 10, ΤΡΙΤΗ 13, & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτίριο,

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

προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Πληροφορίες

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη. Προ-

ϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

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

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

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

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Τα εστιατόριo

McDonald’s  Βάρης

ΖΗΤΑ νέους/νέες για θέσεις Προσωπικού Εστιατορίων

μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
Οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν σε όλες τις θέσεις παραγω-

γής/λειτουργίας και θα επανδρώσουν ανάλογες θέσεις στο

εστιατόριο.

Η αναρρίχηση σε καλύτερες θέσεις εξαρτάται από την αποτε-

λεσματικότητα των νέων εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση ή

βιογραφικό σημείωμα στο εστιατόριο Π. Παϊζή & Αγ.

Λαύρας 10 (τηλ. 210-8972.246).

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, εδικό-

τητας 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

Ο  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του  Κωνσταντί-

νου και της Χρυσούλας, το γένος  Επιφανείδη, που

γεννήθηκε στην Αθήνα  και  κατοικεί στην Αθήνα και

η ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΥ του  Σταύρου και της Αν-

δρομάχης το γένος Τραυλού, που γεννήθηκε στις

ΗΠΑ και κατοικεί στην Αθήνα,  θα έλθουν σε γάμο

που  θα  γίνει  τον Ιούλιο στη Βάρη. 

ΓΑΜΟΙ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Συνεδριάζει Τετάρτη 14/5  7μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 12/5  7μ.μ.

Το Δ.Σ. Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Μαΐου στις 7

μ.μ. με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 



ΕΒΔΟΜΗ  

10 ΜΑΪΟΥ  2008

ΣΕΛΙΔΑ 17

Μεγάλη 

επιτυχία του

Φ. Μαγουλά

Οριστικοποιείται η

επέκταση του προα-

στιακού σιδηρόδρο-

μου από Κορωπί

προς Λαύριο, με

πρώτη στάση το

Μαρκόπουλο.

Ο Δήμαρχος Μαρκο-

πούλου πέτυχε ν’

αποσπάσει τη διαβε-

βαίωση από τον

Υπουργό Μεταφορών

Κωστή Χατζηδάκης,

ότι ο προαστιακός θα

υπογειοποιηθεί στην

περιοχή του Μαρκο-

πούλου και θα περά-

σει μέσα από το κέ-

ντρο.

Συγκεκριμένα, θα

υπογειοποιηθεί πριν

από το νεκροταφείο

και θα κάνει στάση

στον παλιό σταθμό

του τρένου κι αφού

διαγράψει μια δια-

δρομή 1800 μέτρων

και βγει από το Μαρ-

κόπουλο, θα γίνεται

πάλι επίγειος.

Σύμφωνα με έγκυρες

πληροφορίες μας, η

οριστική μελέτη θα

είναι έτοιμη τον ερ-

χόμενο Σεπτέμβρη,

σε 3-5 μήνες δηλαδή,

το δε έργο θα έχει

ολοκληρωθεί το

2010.

Το Μαρκόπουλο θα

έχει έλθει εγγύτερα

στην Αθήνα και άλλα

διοικητικά κέντρα.  

Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Υπογειοποιείται
ο Προαστιακός
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρωτ.: 12227/2007

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών

Σχεδίων και Εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 153 51 - Τηλ: 2132005199 - Πλη-

ροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην

Πράξη Εφαρμογής τμήματος της πολεοδομικής ενότη-

τας 4 (μεταξύ Βάρης – Βάρκιζας) του Δήμου Βάρης κα-

τά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5

όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ

162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Από-

φαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων τμήματος της πολεοδομι-

κής ενότητας 4 (μεταξύ Βάρης – Βάρκιζας) του Δήμου Βά-

ρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες

μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Χωροταξίας

και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής τμήματος της

πολεοδομικής ενότητας 4 (μεταξύ Βάρης – Βάρκιζας) του

Δήμου Βάρης, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη

φορά στο τμήμα Χωροταξίας στην Δ/νση Πολεοδομίας

Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Βάρης. 

Οι τυχόν εντάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της

ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενο δήλωση ιδιοκτησίας

και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμ-

μάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να

ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμά-

των και πινάκων. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των πα-

ρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της

παρούσας πρόσκλησης. 

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δή-

λωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να

έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/ 7188/15.11.94 Από-

φαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του

ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10

Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά δια-

γράμματα. 

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατα-

σχέσεων της ιδιοκτησίας. 

3.Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η Υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.

2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις

επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω

νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευ-

τέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής Ο Αντινομάρχης

Ι. Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος Χ. Δαμάσκος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 24-4-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86,

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ. Η.Π.

15393/2332/02 & 11014/703/Φ104/14-3-2002 και 37111/2021/26-9-2003, κα-

θώς και το υπ. αρ. ΠΕΧΩ 1853/Φ. Περ.9/08//18-4-08 έγγραφο της Δ/νσης

ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής.

Ανακοινώνεται ότι:

α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων Εγκατάστασης Κέντρου Επίγειων Δορυφορικών Ζεύξεων της

εταιρείας SYNED A.E. στην οδό Μάνης, περιοχή Κάντζα, Δήμου Παλλήνης.

β) Η Μελέτη αυτή, βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στο Γρα-

φείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλή-

νη), όπου μπορεί να προσέλθει, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσί-

ευσή της, προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR
Β’ ΟΜΙΛΟΣ (5.30μ.μ.)

Τετάρτη 14 Μαΐου

Γήπεδο: EVOLUTION

ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ Α 

Γήπεδο: ΑΧΙΛΛΕΑ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ -

ΩΡΩΠΟΣ

Γήπεδο: ΚΑΛΑΜΟΥ

ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ -

ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
Β’ ΦΑΣΗ ΝΕΩΝ

Κυριακή 11 Μαΐου

*Δημ. Αχαρνών

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 10.00

Τετάρτη 14 Μαΐου

* Παλλήνης ή Ν. Μάκρης 17.30

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ή ΘΗΣΕΑΣ Ν.

ΜΑΚΡΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

* Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις

παραπάνω ημερομηνίες εφ’ όσον

η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ

ανακοινώσει έγκαιρα την απόφα-

σή της. Αλλως η Ενωση θα ανα-

κοινώσει νέες ημερομηνίες.

ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ

Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα

Ρυθμικής  Αγωνιστικής

Γυμναστικής στο Λαύριο

10 - 11 Μαΐου
Η πόλη του Λαυρίου   θα φιλοξενήσει  το  Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα  Ρυθμικής  Αγωνιστικής  Γυμναστικής  των

Συλλόγων  και  του  Ατομικού  Α΄ Κατηγορίας (Γυναικών -

Νεανίδων) στο σημαντικότερο  αγώνα  της   χρονιάς  οι

ομάδες  που  αγωνίζονται  είναι  οι  εξής: 
K.Y.E. AΘΗΝΑΣ, Γ.Α.Σ.  ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Γ.Σ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΡΥΘΜΟΣ, Α.Σ. ΘΡΙΑΜΒΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Α.Ο. ΠΑΛΜΟΣ  ΑΡΓ/ΛΗΣ, Α.Σ. ΡΥΘΜ.& ΚΙΝ. ΓΑ-

ΛΑΤΣΙΟΥ, Γ.Α.Σ ΕΥΒΟΙΑ, Γ.Σ. ΑΡΕΤΗ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Α.Γ.Ε.Μ.

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ(1), Γ.Σ. ΒΟΛΟΥ,  Γ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΕΙΟΣ  Σ.Ε.Ρ.Γ., Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, Α.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ,

Α.Ο. ΔΙΑΓΟΡΑΣ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Α.Ο. ΠΑΛΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ,

Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΔΑΦΝΗ, Γ.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Γ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, Φ.Ο. ΚΑ-

ΛΑΜΑΤΑΣ,  Κ.Υ.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Λαυρεωτικής  και ο

Όμιλος Αντισφαίρισης Λαυρίου θα παρουσιάσουν  το πρό-

γραμμα της ομάδας Γενικής Γυμναστικής που πρόκειται να

συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Γυμναστικής,

ALBI της Γαλλίας τον Ιούλιο του 2008.

Οι  αγώνες   ξεκινούν  το  Σάββατο  10  Μαΐου  στις  09:00

π.μ. και  την  Κυριακή  11  Μαΐου  στις   10:00 π.μ.

Με σύνθημα “Δώσε ζωή στο
ποδήλατο. Ανάσα στο περι-
βάλλον”, στις 18 Μαΐου θα

πραγματοποιηθεί μια διαφορε-

τική πορεία  στα βόρεια προά-

στια. Είναι μια πρωτοβουλία

του ραδιοφωνικού σταθμού

Δίεση 101,3.  

Την πρωτοβουλία στηρίζουν

ενεργά οι Δήμοι: Νέας Πεντέ-

λης, Μελισσίων, Νέας Ερυ-

θραίας, Λυκόβρυσης, Πεύκης,

Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και

Αγίας Παρασκευής και η Ένω-

ση Συλλόγων Γονέων του Δή-

μου Παλλήνης, δεκάδες ποδη-

λατικοί σύλλογοι και οικολογι-

κές οργανώσεις καθώς και οι

θεραπευτικές κοινότητες του

Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και τα παιδικά χω-

ριά SOS.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει την

Κυριακή 18 Μαΐου από την κε-

ντρική πλατεία Νέας Πεντέλης

με  συναυλία των συγκροτημά-

των ΟΝΑΡ και Υπόγεια Ρεύμα-

τα.

Στις 19:00 οι ποδηλάτες «δια-

δηλωτές» από τους ομόρους

Δήμους θα συναντηθούν στην

κεντρική πλατεία πευκοδά-

σους στα Μελίσσια. 

Όλοι μαζί θα φτάσουν στην

πλατεία Αγίας Παρασκευής

όπου θα πραγματοποιηθεί με-

γάλη συναυλία του Νίκου Πορ-

τοκάλογλου.

Ο Δήμος Χαλανδρίου θα πραγ-

ματοποιήσει την δική του πο-

ρεία χρησιμοποιώντας την οδό

Αγίας Παρασκευής για να φτά-

σει στην συναυλία.

Για πληροφορίες επικοινωνή-

στε με τον Κ. Αρβανίτη στο

6955 069 150, karv@diesi.gr

diesi@diesi.gr

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

Συνέχεια από τη σελ.1

Συνέντευξη Τύπου εξελίχθηκε στο Ολυ-

μπιακό κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο,

την περασμένη Τετάρτη, όπου μάθαμε ότι

ο Μάιος θα είναι ένας μήνας ιππικής παν-

δαισίας με μεγάλες διοργανώσεις. Η

εβδομάδα που διανύουμε αλλά και η επό-

μενη είναι πολύ ενδιαφέρουσα αφού θα

μάθουμε τους Πρωταθλητές Ελλάδας

2008 στα δύο αθλήματα, την Υπερπήδηση

Εμποδίων και την Ιππική Δεξιοτεχνία.

«Η ιππική δράση στο Μαρκόπουλο δεν

σταματάει αυτήν την Κυριακή. Αμέσως με-

τά το Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας,

ακολουθούν δύο εβδομάδες πολύ σημα-

ντικών διεθνών αγώνων. Η Ελληνική Ομο-

σπονδία Ιππασίας διοργανώνει για πρώτη

φορά τέτοια περίοδο διεθνείς αγώνες, με

στόχο την καθιέρωσή τους, όπως ακριβώς

έχει γίνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο, που

διεξάγεται τα 15 τελευταία χρόνια στην

Ελλάδα και θα γίνει και πάλι φέτος τον

Οκτώβριο», όπως είπε ο Πρόεδρος της

Ε.Ο.Ιππασίας, Ισίδωρος Κούβελος.

Το τριήμερο 23 – 25 Μαΐου θα διεξαχθεί ο

διεθνής αγώνας δύο αστέρων, Athens

CSI2*, ενώ το τριήμερο, 30 Μαΐου – 1 Ιου-

νίου ο διεθνής αγώνας τριών αστέρων,

Athens CSI3*, ο οποίος έχει και μία ιδιαι-

τερότητα. Είναι ένας από τους 11 αγώνες

της λίγκας της Νότιας Κεντρικής Ευρώ-

πης, στην οποία ανήκει και η χώρα μας, και

από τον οποίο οι αθλητές μπορούν να κερ-

δίσουν βαθμούς, με στόχο την πρόκρισή

τους στον τελικό της λίγκας (Πολωνία

Μάρτιος/09). 

Συνολικά μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνουν

έξη κορυφαίες Εθνικές και Διεθνείς διορ-

γανώσεις.

Το πρωτάθλημα εμποδίων ξεκίνησε την

Πέμπτη 8 Μαΐου με τη συμμετοχή των κο-

ρυφαίων Ελλήνων ιππέων και αμαζόνων

και ολοκληρώνεται την Κυριακή, 11

Μαΐου με την ανάδειξη των Πρωταθλητών

στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων

Ιππέων και Ενηλίκων.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη

και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι θεατές

θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και

2 πολύ ξεχωριστές εκδηλώσεις. 

Το Σάββατο και την Κυριακή 10 & 11

Μαΐου ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος

(ΚΟΕ) θα πραγματοποιήσει 2 Διεθνείς εκ-

θέσεις σκύλων στο χώρο της προθέρμαν-

σης, cross country. 

Την Κυριακή, ημέρα της Μητέρας, η Ελλη-

νική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατα-

στάσεων Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)

διοργανώνει την εκδήλωση “Mama Mia

Three”, (11:00 έως 16:00).

Την Κυριακή το πρόγραμμα του αγώνα

εμποδίων ξεκινάει στις 10π.μ. και τελειώ-

νει στις 7μ.μ.  

Η Ιωάννα Γαλανού, πρόεδρος του ΚΟΕ εί-

πε ότι φέτος στην έκθεση σκύλων θα

έχουν πάνω από 250 συμμετοχές διαφο-

ρετικών φυλών, όπου έμπειροι κριτές θα

βραβεύσουν τα καλύτερα.

Στη συνέχεια της συνέντευξης Τύπου μί-

λησε η Χρ. Κατσουρίδη Μαρούγκα, μέλος

του Δ.Σ. της ΕΛΕΠΑΠ, και προσκάλεσε

τους μικρούς και μεγάλους φίλους να δώ-

σουν τις καλύτερες ευχές τους στις μητέ-

ρες που γιορτάζουν σε μια εκδήλωση που

θα έρθουν κοντά στη φύση και θα χαρούν

την επαφή τους με τα άλογα.

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μήνας Ιππασίας στο Μαρκόπουλο

Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου, από αριστερά οι: Χρ. Κατσουρίδη, Αν. Δεληβο-
ριάς, Ιασ. Κούβελος, Γ. Δενδρινός και Ιωαν. Γαλανού.

Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός: 7-6

Τη δεύτερη νίκη της στην τελική φάση του Πρωταθλήμα-

τος της Α1 γυναικών, πήρε η Βουλιαγμένη, που επικράτη-

σε με 7-6 του Ολυμπιακού.

Χάρη στο «ροζ φύλλο» που κατέκτησε τη Δευτέρα ο ΝΟΒ,

αποσπάστηκε με 5 βαθμούς από τις «ερυθρόλευκες» γε-

γονός που του δίνει τον πρώτο λόγο τουλάχιστον για τη

δεύτερη θέση που οδηγεί στο Τσάμπιονς Καπ.

Την επανεμφάνισή της κάτω από τα δοκάρια έκανε η Αν-

θή Μυλωνάκη, που δεν είχε αγωνιστεί εναντίον του Εθνι-

κού. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της Αγγελικής Γε-

ρόλυμου που επίσης δεν είχε παίξει εναντίον των «κυα-

νόλευκων».

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα: 8-5

Με 8-5 η Βουλιαγμένη επικράτησε της πρωτοπόρου Γλυ-

φάδας, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στον έναν

βαθμό και ανακτώντας σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες της

για κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό, αφού διακόπηκε για περί-

που 40 λεπτά στο τέλος της τρίτης περιόδου με το σκορ

να είναι ισόπαλο 5-5. Ο λόγος ήταν οι έντονες διαμαρτυ-

ρίες του προπονητή των φιλοξενουμένων, Τάσου Παπανα-

στασίου, για τη φάση στην οποία η Άντυ Μελιδώνη ισο-

φάρισε στον παίκτη παραπάνω.

Μετά τη διακοπή, η Βουλιαγμένη φάνηκε να έχει πολύ κα-

λύτερη ψυχολογία, αφού χάρη στο μακρινό σουτ της Αντι-

γόνης Ρουμπέση, που κατέληξε στα δίχτυα της Τσουρή,

κατάφερε στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, να πάρει κε-

φάλι στο σκορ με 6-5.

Προχωρεί νικηφόρα

η Βουλιαγμένη

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ




