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Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου
γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Πιάσανε και τον Κάρατζιτς...
Γρηγόρης Ρώντας σελίδα 7

Και άλλα περιεχόμενα στη σελ. 2

Ηλεκτρονική Συμπολιτεία

με πρωτοβουλία της Ραφήνας
7 Δήμοι και 2 Κοινότητες

Σελ. 18

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ: Δικαιώθηκαν οι

κάτοικο για το Αεροδρόμιο Σελ. 12
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Εκλεισε ο

κύκλος εκδηλώσεων Σελ. 11 
ΒΟΥΛΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση
Δημοτικού συμβουλίου.         Σελ. 3

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών
από τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα η μη αποστολή στοιχείων

Ο Λευτέρης Παπασταύρου
έφυγε από κοντά μας...

Ο μεγάλος μουσικός δημιουργός, 

που τίμησε την Παιανία

«Έφυγε» από τη ζωή πλήρης ημε-

ρών ο Λευτέρης Παπασταύρου,

μιά από τις μεγαλύτερες «δόξες»

της μουσικής δημιουργίας με πα-

γκόσμια αναγνώριση και καταξίω-

ση, που υπήρξε απαράμιλλος ερ-

μηνευτής του τσέλου, μουσικο-

παιδαγωγός και συνθέτης και ευ-

τύχησε να ζήσει πλήθος από κο-

ρυφαίες καλλιτεχνικές συγκινή-

σεις...                          Σελ. 11

Παρ’ όλα αυτά, οι υπηρεσίες πέταξαν στον

κάλαθο των αχρήστων την εγκύκλιο του

Υφυπουργού!!

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών

Χρήστος Ζώης, στις 21.1.2008, ζητούσε από όλες τις

υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, να αποστείλουν τον

αριθμό πιστοποιητικών που έχει αναζητηθεί αυτεπάγγελ-

τα, τον αριθμό πιστοποιητικών που κατέθεσαν οι πολίτες,

την τήρηση ή μη της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζή-

τησης πιστοποιητικών, το χρόνο αποστολής του αιτήμα-

τος και τον χρόνο παραλαβής της απάντησης, και γενικό-

τερα την ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας σ’ αυτά

που ο πολίτης νομότυπα ζητούσε. Εδινε μάλιστα χρονο-

διάγραμμα μέχρι τις 31.3.2008 με στόχο την καταγραφή

και επίβλεψη από το υπουργείο Εσωτερικών του μέτρου

εφαρμογής της Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Δικαιολο-

γητικών από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. 

(σ.σ. Φαντάζομαι την έκπληξη του Υφυπουργού, στην

ισχνότατη ανταπόκριση των υπηρεσιών στην εγκύκλιό

του. Κι αφού «γράφουν τον υφυπουργό, καταλαβαίνετε

πού γράφουν τον πολίτη!»)                 
Συνέχεια στη σελ. 2

Ο ...“Αγιος” Δεκαπενταύγουστος

ΣΙΦΟΥΝΕΣ και μποφόρια σε όλα τα επίπεδα. Από τις θά-

λασσες με τον Αίολο να ανεμοδέρνει κύματα και λουο-

μένους, έως τη Βουλή που ψηφίζονται με ...“πλειοψη-

φίες” αντεργατικά μέτρα για τις επιχειρήσεις των ΔΕΚΟ

(51-49 το ντέρμπι). Αυτές που βολεύουν όλες οι κυβερ-

νήσεις τα δικά τους παιδιά. Γι’ αυτό λύσσαξαν οι του ΠΑ-

ΣΟΚ και όρμησαν να φάνε την Κατσέλη, που τόλμησε να

πεί ότι αν δεν είναι βιώσιμη μία ΔΕΚΟ, να κλείσει. 

Τι λες καλή μου! Και πού θα πάνε όλοι αυτοί οι ψηφο-

φόροι σας που τρέφονται απ’ αυτές, αφού φρόντισαν να

εξασφαλιστούν; Και πώς θα βολέψει η παρούσα κυβέρ-

νηση τους δικούς της ανθρώπους, όχι μόνο εργαζόμε-

νους· Διευθυντάδες, προϊστάμενους, διαφημιστικά γρα-

φεία και... και... 

Είδατε να εκπλαγεί κανείς (δημοσιεύαμε στο προηγού-

μενο φύλλο) για τις κατά συρροή καταχωρήσεις που βά-

ζουν οι ...ΔΕΚΟ σε μηνιαίο φύλλο που εκδίδει συγγενι-

κό πρόσωπο υψηλά ιστάμενου πολιτικού; 

Εν μέσω λοιπόν του 15Αύγουστου και της Παναγιάς, και

εμείς θα χαλαρώσουμε με θαλασσινές βουτιές στις πανέ-

μορφες ελληνικές παραλίες, όσο γίνεται πιο ήσυχες (αρχί-

ζουν να σπανίζουν πια), μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Τα τηλέφωνα, τα φαχ και τα e-mail μας, θα εργάζονται κανονικά. 

Εγκύκλιος του
Υφυπουργού

Χρήστου Ζώη
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Πεζοδρόμια για “τυφλούς” στη

Βούλα Σελ. 10

Καλααζάρ σε ανθρώπους

Σελ. 17

Οι Αναγνώστες γράφουν 
Σελ. 9

Τοπικό Γραφείο Νομαρχίας 

στη Βούλα                             Σελ. 8

Δημοτική Συγκοινωνία στη

Βάρη                          Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ληστείες
Ληστεία έγινε στο υποκατάστη-

μα της Αγροτικής Τράπεζας

στη Μαγούλα Αττικής, όταν

δύο άγνωστοι μπήκαν με την

απειλή όπλων και αφαίρεσαν

άγνωστο χρηματικό ποσό. Οι

δράστες διέφυγαν επιβιβαζόμε-

νοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα με-

γάλου κυβισμού και αναζητού-

νται.

Βιάστηκαν να ξεκινήσουν
Δύο άγνωστοι που φορούσαν

κράνη, αποπειράθηκαν να λη-

στέψουν το υποκατάστημα της

Εθνικής Τράπεζας στον Ν. Κό-

σμο, αλλά ατύχησαν γιατί ήταν

πολύ πρωί, οι συναλλαγές δεν

είχαν ξεκινήσει ακόμα, οπότε

τα ταμεία ήταν άδεια! Διέφυγαν

με μοτοσικλέτα την οποία εγκα-

τέλειψαν σε κοντινή απόσταση. 

Τροχαίες ρυθμίσεις
4 Λόγω εκτελέσεων εργασιών

στο οδόστρωμα πραγματοποιη-

είται προσωρινή διακοπή της

κυκλοφορίας των οχημάτων

στην περιοχή του Δήμου Γέρα-

κα η οποία θα ισχύει μέχρι τις

25 Αυγούστου κατά τις ώρες

7.30 έως 15.00 και 17.30 έως

21.00.

Α) Στο τμήμα από την οδό Καλλι-

δρομίου έως τη Λ. Γέρακα.

Β) Στο τμήμα από την οδό Αρι-

στοφάνους έως την οδό Τηλε-

μάχου. 

4 Λόγω εργασιών στο οδό-

στρωμα θα πραγματοποιείται

προσωρινή απαγόρευση της

αριστερής στροφής προς την

οδό Κισσάβου για τα οχήματα

που κινούνται στη Λ. Πεντέλης,

ρεύμα κυκλοφορίας προς Χα-

λάνδρι, στα Βριλήσσια για το

διάστημα μέχρι 30 Αυγούστου.

4 Στην περιοχή Δήμων Πεντέ-

λης και Νέας Πεντέλης θα γίνο-

νται μέχρι 30 Αυγούστου έργα

με αποτέλεσμα να γίνεται διακο-

πή κυκλοφοράις των οχημάτων,

όπως:
Αλ. Παναγούλη (από Λ. Ελ. Βενι-

ζέλου έως 25ης Μαρτίου, ρεύμα

προς 25η Μαρτίου.

Λ. Ελ. Βενιζέλου (από Αλ. Πανα-

γούλη έως την ΑΓ. Τιμοθέου, ρεύ-

μα προς Πεντέλη.

Λ. Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της

συμβολής της με την οδό Αλ. Πα-

ναγούλη, εναλλάξ και στα δύο

ρεύματα κυκλοφορίας από 7.30

έως 15.00 και 15.30 έως 20.00

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Εξοπλισμού 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την Ασύρματη Διασύνδεση 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ          Δημοτικών Κτιρίων

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚ-62/Δημ   

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.:  20(Λ-16)08
Δ/νση Τ.Υ. & Π. Τμήμα Μελετών & Έργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα Τ.Κ.166-73

Πληρ. : Κούσιας Α.

ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11 86852 Fax : 210 9659208

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’ αριθ. 182/30-07-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθ. 18613/31-07-2008 διακήρυξη διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια Εξοπλισμού για την Ασύρματη Δια-

σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 21 Αυγούστου του 2008 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυν-

ση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας ( Επιτροπή Προ-

μηθειών ) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδο-

τημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των

προσφορών.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδε-

ται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.750,00 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 213

20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά

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

σκευή 14/08/2008. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Από την πρόσφατη αναζήτηση

στοιχείων λοιπόν από τις υπη-

ρεσίες, προκύπτει ότι οι υπη-

ρεσίες, γενικά  δεν ανταποκρί-

νονται στην αποστολή των

στοιχείων που ζητούνται, θεω-

ρώντας την ενέργεια αυτή πά-

ρεργο ή ήσσονος σημασίας.

Tο υπουργείο Εσωτερικών με

νέα προσπάθεια, σχεδίασε ει-

δική αφίσα , ο δε υφυπουργός

Εσωτερικών πραγματοποίησε

πρόγραμμα ενημερωτικών επι-

σκέψεων σε όλες τις Περιφέ-

ρειες και παράλληλα ήρθε σε

συμφωνία με την ΑΔΕΔΥ ώστε

με κοινό Σχέδιο Δράσης να γί-

νουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

σύμμαχοι στην προσπάθεια αυ-

τή. (σ.σ. χλωμό το βλέπω).

Ο υφ. Εσωτερικών, αφού είδε ο

άνθρωπος, ότι ούτε οι εγκύκλι-

οι φτάνουν, ούτε οι ειδικές αφί-

σες, άμα ο δημόσιος υπάλλη-

λος, θεωρώντας την καρέκλα

του εξασφαλισμένη αρνείται

να δουλέψει, με νέα εγκύκλιό

του τονίζει ότι αποτελεί σοβα-

ρό πειθαρχικό παράπτωμα η

μη αποστολή στοιχείων σχετι-

κά με την Αυτεπάγγελτη Ανα-

ζήτηση Δικαιολογητικών από

τις Δημόσιες Υπηρεσίες θέτο-

ντας, παράλληλα, καταληκτική

ημερομηνία αποστολής των

στοιχείων την 8.8.2008.

Στην Εγκύκλιο η οποία κοινο-

ποιείται προς πάσα δημόσια

αρχή επισημαίνεται μεταξύ άλ-

λων:

Α. Η η μη έγκαιρη αποστολή

των απαιτούμενων στοιχείων

(παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν.

1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), ή η

μη έγκαιρη διενέργεια των

αναγκαίων προπαρασκευαστι-

κών πράξεων ή ενεργειών μέ-

σα στις προθεσμίες που τίθε-

νται από τα Υπουργεία ή από

το νόμο, αποτελεί για τα αρμό-

δια υπηρεσιακά όργανα του

Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των

λοιπών φορέων σοβαρό πει-

θαρχικό παράπτωμα που διώ-

κεται κατά τις οικείες διατά-

ξεις υποχρεωτικώς. 

Ειδικά, για τους υπεύθυνους

προϊσταμένους διευθύνσεων

και τμημάτων, οι οποίοι υποπί-

πτουν στο πειθαρχικό παρά-

πτωμα, επιβάλλεται πειθαρχι-

κή ποινή προστίμου αποδοχών

δεκαπέντε ημερών έως και

τριών μηνών.

Β. Ειδικά για τους ΟΤΑ Α΄ βαθ-

μού, η μη αποστολή στοιχείων

συνιστά παράλειψη οφειλόμε-

νης ενέργειας και κατά συνέ-

πεια πειθαρχικό παράπτωμα,

σύμφωνα με τις σχετικές δια-

τάξεις του Κώδικα Κατάστα-

σης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων. 

Οσον αφορά την νέα προ-

θεσμία αποστολής στοιχεί-

ων σπου έδωσε ο Υφυπουρ-

γός είναι μέχρι 8-8-2008.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πινάκων Ενημέρωσης Πολιτών                                                                              

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                  

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ          ΑΚ-61/Δημ         

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ                              Α.Μ.:  18(Λ-15)08
Δ/νση Τ.Υ. & Π. Τμήμα Μελετών & Έργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα Τ.Κ.166-73

Πληρ. : Κούσιας Α.

ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11 86852 Fax : 210 9659208

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΄αριθ.122/04-06-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθ. 181 /30-07-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-

σης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονι-

κών πινάκων ενημέρωσης πολιτών.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου του 2008 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυν-

ση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προ-

μηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδο-

τημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των

προσφορών.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδε-

ται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (3.000,00 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3)

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 213

20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί

του ποσού των 10 € από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) μέχρι και την Παρασκευή 05/09/2008.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών

Σ.Σ.: Κύριε Υφυπουργέ, οι
εγκύκλιοι όπως είδες δεν δια-
βάζονται. Εχω βρεθεί με την
εγκύκλιο στο χέρι σε υπηρε-
σία που αρνείται να ανταπο-
κριθεί στην αυτεπάγγελτη
αναζήτηση στοιχείων και δεν
την δέχεται!! Χρειάστηκε να
γίνει καβγάς, να ανέβω στον
παραπάνω υπεύθυνο και πάλι
δεν εξυπηρετήθηκα, παρά την
εντολή του προϊσταμένου να
προχωρήσει ο κατώτερος.
Διότι ο κατώτερος είχε άλλη
αντίληψη.

Ειλικρινά δεν γνωρίζω, πώς θα
μπορούσε να ξεριζωθεί αυτή η

δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη,
να ερμηνεύει ο καθένας όπως
τον βολεύει τις εγκυκλίους και
τους νόμους!!
Παρ’ όλα αυτά εύχομαι να πε-
τύχετε.
Υποχρέωση βεβαίως στο να
πετύχετε είναι και η συμμετο-
χή του πολίτη! 
– Να μην προσπαθεί να κάνει
τη δουλειά του από το παρά-
θυρο, αλλά να διεκδικεί
– Να καταγγέλει.

Εμείς θα σας στηρίξουμε με
όλες μας τις δυνάμεις, γιατί
το έχουμε βιώσει απίστευτες
φορές!
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Ο Αγγελος Αποστολάτος αναφέρθη-

κε σε οικοδομή στην παραλιακή λεω-

φόρο καταγγέλοντας ότι: «Μόλις του

δώσατε την άδεια, έβαλε τη στέγη

και τα παράθυρα και έκανε την πρα-

σιά κτίριο».  Ο αντιδήμαρχος Δ. Κιού-

κης δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή

για αυτοψία και για τα δύο κτίρια στα

Πηγαδάκια τα οποία «δεν μπορούμε

να ξέρουμε αν θα είναι κατοικίες ή αν

θα είναι γραφεία», απάντησε.

Σ.σ. απορία συντάκτου, δεν φαίνεται

στην άδεια;

Οι παραλίες παραχωρούνται

στους Δήμους,  πλην Βούλας!!

Αναψε και κόρωσε ο Αγγελος Απο-

στολάτος για τον τρόπο που αντιμε-

τωπίζει ο Δήμος Βούλας τα της παρα-

λίας. Τη στιγμή που οι Δήμοι ο ένας

μετά τον άλλον παίρνουν τις παρα-

λίες για να τις διαχειριστούν οι ίδιοι,

ο Δήμος Βούλας φέρνει θέμα (2ο) να

ακυρώσουν ή να διαγράψουν τα πρό-

στιμα στη Β’ πλαζ  τα οποία ανέρχο-

νται σε 2.500.000 εκατομμύρια ευρώ

και παράλληλα, μετά από 3 ημέρες

στην Δημαρχιακή Επιτροπή έχουν θέ-

μα να ψηφίσουν δέκα μαγαζιά μέσα

στη Β’ πλαζ.

Οι παραλίες, από τον Αλιμο μέχρι τη

Βάρκιζα, πλην Βούλας, παραδίδονται

στους Δήμους, επεσήμανε ο Αγγελος

Αποστολάτος. «Ο Αλιμος, η Γλυφά-

δα, το Καλαμάκι, ένα κομμάτι στη

Βουλιαγμένη, της Βάρκιζας και ο Δή-

μος Βούλας όχι μόνο δεν έχει βάλει

αίτημα όχι μόνο δεν ξεπούλησε την

παραλία με εκείνο το περιβόητο μνη-

μόνιο, αλλά τύποις επιβάλλει πρόστι-

μα στις Απολλώνιες Ακτές (εδώ δί-

πλα μας) και έρχεται μία επιτροπή

αποτελούμενη από ένα σύμβουλο μία

υπάλληλο και τους καταργεί. Τι έγινε

τα γκρεμίσανε; Όχι μόνο δεν τα γκρε-

μίσανε αλλά ζητάει από την Δημαρ-

χιακή Επιτροπή (Δ.Ε) να δώσουν

εγκρίσεις για λειτουργία 5 Μπαρ, 5

εστιατορίων (βάζει μικρή καλυμμένη

επιφάνεια, μεγάλη εξωτερική επιφά-

νεια) για να γίνει ό,τι έκανε ο Παυλά-

κης και το Βο την επόμενη ημέρα». 

(σ.σ. Μη ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος έχει

δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι είναι

υπερήφανος για το μνημόνιο που έχει

υπογράψει!).

«Ζητώ λοιπόν κ. Κιούκη από σας, η

Πολεοδομία με σας και εγώ παρών,

να κάνουμε αυτοψία στις Απολλώνιες

Ακτές και να δούμε με ποιο δικαίωμα

εισηγείται κάποιος να διαγράψει τα

πρόστιμα.

Ζήτησε δε από τον Πρόεδρο τα «τέ-

τοια σοβαρά θέματα  να έρχονται στα

Δημοτικό Συμβούλια και όχι στη Δ.Ε.

Είναι γνωστή η σύνθεση της Δ.Σ. 4

προς έναν!» επεσήμανε ο Αγγελος

Αποστολάτος. Αλλά δεν είναι στο χέ-

ρι του Προέδρου. Εχουν φροντίσει

κάποιοι άλλοι άνωθεν, να μαθαίνει

όσο γίνεται λιγότερα ο πολίτης. Ετσι,

τέτοια σοβαρά θέματα περνάνε με

συνοπτικές διαδικασίες στη Δημαρ-

χιακή Επιτροπή. Βέβαια όπως είπε και

ο πρόεδρος Ανδρέας Κάσδαγλης η

Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να

στείλει ένα στο Δημοτικό Συμβούλιο,

λόγω της σοβαρότητάς του.

Κι αν δεν είναι σοβαρό θέμα αυτό, για

το Δήμο, τότε ποιο είναι; 

«Εγώ θα θεωρήσω οιανδήποτε πράξη

συμβούλων ένθεν και εκείθεν οι οποί-

οι θα ψηφίσουν την απαλλαγή του τέ-

λους ή την χορήγηση άδειας λειτουρ-

γίας, ως προδότη της πόλης. Και αυ-

τό δεν θα το αφήσω έτσι. Διότι τα αυ-

θαίρετα είναι εκεί και εσείς θέλετε να

δώσετε άδεια», κατέληξε οργισμένος

ο Αγγελος Αποστολάτος.

«Προσπάθεια να κάνουμε σόου», χα-

ρακτήρισε τα λεγόμενα του Αγγ.

Αποστολάτου ο αντιδήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος.  

Όμως όλα αυτά ήταν στην ουσία ένα

θέμα, αφού αφορούν πολεοδομικά

και χρήσεις γης στην παραλία. Ο τρό-

πος δηλαδή που διαχειρίζεται τις

άδειες ο Δήμος Βούλας.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, προσπαθώ-

ντας να απαντήσει τόνισε: «Κατανοώ

τη ζέση σας να βάλετε θέματα προ

ημερησίας διατάξεως, τα οποία η Δη-

μοτική Αρχή επέλεξε να αναβάλει ή

να τα αποσύρει, όμως δεν μπορεί-

τε…» 

Εδώ παρενέβη ο Αγγ. Αποστολάτος

φωνάζοντας ότι αναβλήθηκαν γιατί

είπατε επί λέξει:{«Πάω για δήμαρχος

και δεν μπορώ να ψηφίσω τέτοια

πράγματα», αφού θέλετε λοιπόν να

σας εκθέσω}.

Αν αντέχετε ως Αντιδήμαρχος Διοί-

κησης φέρτε τα θέματα στο Δημοτικό

Συμβούλιο. Εκεί είναι η διαφάνεια,

φώναξε ο Α. Αποστολάτος.

Η Νανά Καραγιάν αναφέρθηκε σε δι-

καστήριο (Διοικητικό Εφετείο 24/6)

του Δήμου Βούλας με τις Απολλώνιες

Ακτές, που περιέπεσε στην αντίληψη

κάποιων πολιτών και περίμενε να

ενημερωθεί από το Σώμα σχετικά, αλ-

λά εις μάτην. Μάλιστα όπως ακούστη-

κε από αυτήκοο ο εκπρόσωπος των

Απολλώνιων Ακτών ενημέρωσε τον

εισηγητή ότι «θα αποσύρουν την
προσφυγή γιατί έχουν ικανοποιηθεί
και ότι  ο Δήμος Βούλας τους διέ-
γραψε τα χρέη».  
Ζήτησε δε ενημέρωση αν πράγματι

υπήρξε τέτοιο θέμα, γιατί «αν αυτό

είναι πραγματικότητα, τότε τα υπό-

λοιπα είναι απλά λόγια…» κατέληξε η

Ν. Καραγιάν.

Απάντηση δεν πήρε, αφού όπως δή-

λωσε ο Δ. Κιούκης ότι δεν γνώριζε το

θέμα και θα το ερευνήσει…

Ο Πέτρος Θανόπουλος αναφέρθηκε

στο Κτηματολόγιο, στα δισεκατομμύ-

ρια που έχασε ο Δήμος από τα δικα-

στήρια για εννέα οικοδομικά τετράγω-

να, για την παραλία.

Το Κτηματολόγιο του Δήμου Βούλας,

έβαλε ο Πέτρος Θανόπουλος. Επειδή

το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα

πρέπει να γίνει μία επιτροπή η οποία

να επιληφθεί το θέματος και να κατο-

χυρώσει αυτές τις εκτάσεις που είναι

ή αμφισβητούμενες ή ανήκουν στο

Δήμο Βούλας, αλλιώς θα χαθούνε. Και

δεν σας κρύβω πως υπάρχουν πολλές

τέτοιες εκτάσεις.

9 οικοδομικά τετράγωνα τα τελευταία

χρόνια χαθήκανε για το Δήμο Βούλας!

Εκτάσεις, τις οποίες διεκδικούσε η

Μετοχική Εταιρία από το 1930 και δεν

μπορούσε να τις πάρει.

Για την παραχώρηση παραλιών είναι

γνωστές οι θέσεις μας, για την παρα-

λία και τις διεκδικήσεις. Διαλέξατε τον

πιο εύκολο τρόπο και δεν υπήρξε κα-

μία μαχητικότητα από το Δήμο Βού-

λας. Διότι στην παραλία υπήρχαν

εκτάσεις σε κοινή χρήση και αυτές πε-

ριέρχονταν αυτοδικαίως στο Δήμο

Βούλας, αλλά χάσατε και αυτά τα δι-

καστήρια όπως και τα άλλα  για τα οι-

κοδομικά τετράγωνα.

Ο Δ. Κιούκης αναφέρθηκε στη διαμόρ-

φωση της Λεωφ. Βασ. Παύλου. Συμ-

φώνησε με τον Πέτρο Θανόπουλο για

τη διάνοιξη της Βασ. Παύλου έχει

σχεδόν ολοκληρωθεί η μελέτη από

την οδό Διγενή μέχρι τη Λ. Βουλιαγ-

μένης. Προβλέπει διάνοιξη και θέσεις

ελεγχόμενης στάθμευσης. Εχει ολο-

κληρωθεί το κομμάτι προς την πλευρά

του Ασκληπιείου, που προβλέπει και

τους ποδηλατόδρομος όπως και η

ανάπλαση του παραλιακού μετώπου,

που ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξεκινή-

σει. Το κόστος ανέρχεται σε 5 εκατ €.

Τα οικονομικά του Δήμου είναι συγκε-

κριμένα και αν δεν υπάρξουν χρηματο-

δοτήσεις δεν θα μπορέσουν να προ-

χωρήσουν.  Ευελπιστούν στις χρημα-

τοδοτήσεις.

Το υπόγειο πάρκινγκ προχωράει και

από το Σεπτέμβρη θα έχουμε δημοτική

Αστυνομία και ελεγχόμενη στάθμευση

Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι

και το κάμπινγκ και η Α’ πλαζ πρέπει

να περιέλθουν στο Δήμο. Αλλά υπάρ-

χουν συμβάσεις και δεν είναι εύκολο.

Οι άδειες που ζητάνε οι Απολλώνιες

Ακτές υπάρχουν μέσα στη μελέτη του

Οργανισμού Αθήνας και δεν μπορεί ο

Δήμος να αρνηθεί, ήταν η απάντηση

του Αντιδημάρχου Δ. Κιούκη για την

παραλία.

Στο παραχωρητήριο που έχει κάνει
στον ιδιοκτήτη η Κτηματική Υπηρεσία
έχει παραχωρήσει  μέχρι την παρα-
λιακή λεωφόρο! Ήταν η απάντηση που

έδωσε ο αντιδήμαρχος Γρ. Κωνστα-

ντέλλος για τα αυτοκίνητα που σταθ-

μεύουν πάνω στο πεζοδρόμια και στα

παρτέρια της παραλιακής στο ύψος

του Παλμιέ και της Α’ πλαζ.

Δοξάστε τους!

Πρόταση κατέθεσε ο Αγγ. Αποστολά-

τος να γίνει έκτακτο συμβούλιο για το

παραλιακό μέτωπο, για την άμεση

διεκδίκηση, την υποβολή αιτήματος να

ξεκαθαρίσουμε όλες τις παραλίες μας.

Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το πε-

τύχουμε. Με τις αυθαιρεσίες τους, με

τα αίσχη τους, να έχει ο Δήμος το πά-

νω χέρι.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος “αποκάλυψε” ότι

έχει κλειστεί ραντεβού με τον Υπουρ-

γό Τουρισμού για το παραλιακό μέτω-

πο. Εν κρυπτώ και ζήτω η διαφάνεια

κύριε Δήμαρχε!

Για το μπάζωμα που γίνεται στο Πανό-

ραμα, για το οποίο αναφέρθηκε ο Αγγ.

Αποστολάτος, ο Π. Σωτηρόπουλος

απάντησε ότι υπάρχει μία κακοήθεια

από μερικούς. Ότι ήδη έχουν φυτέψει

1500 δέντρα και συνεχίζουν. 

Θυελλώδης συνεδρίαση στο Δ.Σ. Βούλας
Θυελλώδης η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βούλας, την περασμένη Δευτέρα 28 Ιουλίου, από-

ντος του Δημάρχου. Πολλά τα θέματα που θίχτηκαν προ ημερησίας, ιδιαίτερα από τον Αγγελο Αποστο-

λάτο.

Θέματα που αποσύρθηκαν πριν φτάσουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου (διαγραφή προστίμων

των Απολλώνιων Ακτών) και θέματα (σύσταση Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας), που αναβλήθηκαν μετά

από την έντονη παρέμβαση του Αγγελου Αποστολάτου και της Νανάς Καραγιάν, που πάντα διαβασμένη

βρήκε σωρεία λαθών στα οικονομικά!

Το θέμα της διαγραφής προστίμων αναβλήθηκε και στην Δημαρχιακή Επιτροπή (30.7), αφού αντέδρασαν

εκτός της μειοψηφίας και σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Ετσι ο Δήμαρχος “σύρθηκε” να προτείνει, αυτό

που ζήτησε ο Α. Αποστολάτος. Να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είπαν!!...

«Προσπάθεια να κάνουμε σόου»,

χαρακτήρισε την έντονη παρέμβαση

του Αγγ. Αποστολάτου ο αντιδήμαρ-

χος Γρ. Κωνσταντέλλος.

Το σόου εξελίχθηκε σε “κρύο ντους”

του Γρ. Κωνσταντέλλου, όταν ο Α.

Αποστολάτος αποκάλυψε γιατί ανε-

βλήθη η διαγραφή προστίμων (2ο θέ-

μα), λέγοντας: Αφού θέλετε να σας

εκθέσω λοιπόν εσείς είπατε:  «Πάω

για δήμαρχος και δεν μπορώ να ψη-

φίσω τέτοια πράγματα».

Επί σειρά ετών εδώ στο Δ.Σ., καταγ-

γέλω και ερωτώ, υπάρχει μία απόφα-

ση δικαστική σε διεκδίκηση οικοπεδι-

κής έκτασης μεταξύ Δήμου και ιδιώ-

τη, που να έχει κερδίσει ο Δήμος;

Καμία. Πάντα έχανε ο Δήμος κατά

ένα περίεργο τρόπο ή κατά μη πε-

ρίεργο τρόπο.

Πέτρος Θανόπουλος

Εβδομάδα Συνεδριάσεων!

Συμβούλιο πραγματοποίησαν πολ-

λοί δήμοι την εβδομάδα που πέρασε

(Βάρη, Βουλιαμένη, Παλλήνη με την

ψήφιση του Επιχειρησιακού Σχεδί-

ου. Εληγε η καταληκτική ημερομη-

νία). 

Προ ημερησίας ο Δήμος Βάρης συ-

ζήτησε τη Βίλα Κατσουλάκου στη

Βάρκιζα, που αν και παραδοσιακή

γκρεμίστηκε για να “εκσυγχρονι-

στεί”, αφού η προηγούμενη Δημ.

Αρχή, χαρακτήρισε το Οικοδομικό

Τετράγωνο (Ο.Τ.) γενικής κατοικίας.

Στην παρούσα συνεδρίαση το Δ.Σ.

επαναχαρακτήρισε αμιγούς κατοι-

κίας, μειοψηφούσης της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης.

Και το επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Γι’ αυτά όμως θα επανέλθουμε.
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Ένα μοναδικό ρεσιτάλ με

έργα ρομαντικού ρεπερ-

τορίου για βιολί και πιά-

νο, μας υπόσχονται δυο

νεαροί αλλά καταξιωμέ-

νοι καλλιτέχνες, η Έφη

Χριστοδούλου (βιολί) και

ο Σπύρος Δεληγιαννό-

πουλος (πιάνο), την Κυ-

ριακή 10 Αυγούστου και

ώρα 21.00 στο καφέ Μύ-

λος στην πλατεία Περι-

κλή Εμπειρίκου, στο Μαρ-

κόπουλο.

Ξεκινώντας από την αιθέ-

ρια ατμόσφαιρα του Elgar

(Chanson de Matin) και

καταλήγοντας στην εκ-

θαμβωτική δεξιοτεχνία

του Paganini (Moto Per-

petuo), στη συναυλία θα

παρουσιαστούν επίσης

έργα του Mozart, Dvorak,

Debussy, Brahms,

Massenet.

Η είσοδος για το κοινό εί-

ναι ελεύθερη.

Ρεσιτάλ με βιολί & πιάνο
ΕΦΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                    Σπύρος Δεληγιαννόπουλος

Οιδίππους Τύραννος

Οιδίππους επί Κολωνώ

Η Ρούλα Πατεράκη σκηνοθετεί τους δύο

Σοφόκλειους Οιδίπποδες σε μία ενιαία

παράσταση με εκλεκτούς ηθοποιούς και

τον Μιχάλη Μαρμαρινό στον ομώνυμο

ρόλο.

Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας πως

ο Οιδίπποδας είναι ο δολοφόνος του πα-

τέρα του και σύζυγος της μητέρας του, η

Ιοκάστη θα απαγχονιστεί και ο Οιδίππο-

δας “τυφλός ενώ πριν έβλεπε και φτω-

χός αντί για πλούσιος, θα πορευτεί σε

ξένη γη”, για να φτάσει συνοδευόμενος

από την Αντιγόνη στο Αθηναϊκό Άλσος

των Ευμενίδων, τόπο του θανάτου και

της ταφής του. 8 και 9 Αυγούστου στην

Επίδαυρο. 

Μήδεια

Για πρώτη φορά ο σκηνοθέτης παιδαγω-

γός και ερευνητής Ανατόλι Βασίλιεφ,

προσεγγίζει την Μήδεια του Ευριπίδη. Τι

ακριβώς είναι η πράξη της προδομένης

“βάρβαρης” μάγισσας, που σκοτώνει τα

παιδιά της, καταγγέλοντας την ανδρική

απιστία και την άνιση γυναικεία μεταχεί-

ριση...

“Η πρώτη απάντηση που έρχεται στο

νου, είναι εκδίκηση”, λέει η Βαλερί Ντρε-

βίλ που ερμήνευσε την Μυλλερική ηρωί-

δα. Όμως ο Βασίλιεφ αντικαθιστά τη λέ-

ξη εκδίκηση με τη λέξη “θυσία”.

15 και 16 Αυγούστου από το ΔΗΠΕΘΕ

ΠΑΤΡΑΣ στην Επίδαυρο. 

Αγαμέμνων

Ο πορθητής της Τροίας Αγαμέμνωνας, επι-

στρέφει στο Άργος πάνω στο άρμα του, με

λάφυρο τη μάγισσα Κασάνδρα. Τα βήματά

του στην κόκκινη πορφύρα, τον οδηγούν

τελετουργικά στην Κλυταιμνήστρα και

στον θάνατο. Σκηνοθετεί για πρώτη φορά

στην Επίδαυρο η Άντζελα Μπρούσκου. Την

Κλυταιμνήστρα ερμηνεύει η Αμαλία Μου-

τούση. 22 και 23 Αυγούστου.

Περισσότερα στο www.greekfestival.gr

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΑΚΑ

ΣΤΙΣ 20.30
Μια βραδιά που θα συγκεντρώ-

σει στην Αθήνα διάσημους

αστέρες που έχουν κάνει ρε-

κόρ! Σε συνεργασία με την

GUINNESS WORLD RECORDS

παρουσιάζεται τον Οκτώβριο

στην Αθήνα, ένα σόου κορυ-

φαίων επιδόσεων. Για πρώτη

φορά στην Ελλάδα διοργανώ-

νεται η «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ»,

μία ζωντανή παρουσίαση αλλά

κι ένας διαγωνισμός με έπαθλο

μια θέση στο Βιβλίο Guinness.

Παρουσιαστής της βραδιάς ο

Ηλίας Ψινάκης.

H 1η «ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ»
θα φέρει στην Ελλάδα τους πιο

σημαντικούς Guinness

Recordmen από ολόκληρο τον

κόσμο, οι οποίοι θα παρουσιά-

σουν ζωντανά τις κορυφαίες

επιδόσεις που τους εξασφάλι-

σαν μια σελίδα σ’ ένα από τα

πιο διάσημα βιβλία του κόσμου.

Παράλληλα, στο διαγωνιστικό

κομμάτι και παρουσία της επί-

σημης κριτικής επιτροπής των

Βραβείων Guinness, οι

recordmen θα επιχειρήσουν να

καταρρίψουν τα ήδη υπάρχο-

ντα αλλά και καινούργια  ρε-

κόρ, κατακτώντας μια νέα θέση

στο Βιβλίο Guinness. 

Το κοινό της “ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕ-

ΚΟΡ” θα έχει την μοναδική ευ-

καιρία να παρακολουθήσει με

κομμένη την ανάσα  επιδείξεις

δύναμης και δεξιοτεχνίας, ευ-

ρεσιτεχνίες και άλλες ξεχωρι-

στές και πρωτοποριακές επιδό-

σεις από τους κορυφαίους

Guinness Recordmen στον κό-

σμο. Να θαυμάσει αλλά και να

κρίνει τις επιδόσεις των συμμε-

τεχόντων και να γίνει μέρος

μιας βραδιάς που θα καθορίσει

τα επόμενα βραβεία του ξεχω-

ριστού αυτού θεσμού. Κορυ-

φαίοι circus performers, ακρο-

βάτες και αθλητές των extreme

sports, επιλεγμένοι από την

επίσημη επιτροπή των

Guinness, θα πλαισιώσουν την

βραδιά με τα δικά τους εντυπω-

σιακά νούμερα.

“Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ”

για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο

10 Αυγούστου, καφέ Μύλος – Μαρκόπουλο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Μαρκοπούλου με ιδιαίτερη τιμή και χα-

ρά παρουσιάζει έναν από τους πιο ιδι-

αίτερους και αυθεντικούς τραγουδο-

ποιούς του ελληνικού πενταγράμμου,

το Λουδοβίκο των Ανωγείων, σε μια

ξεχωριστή συναυλία την Παρασκευή 8

Αυγούστου και ώρα 21.00 στο Θέατρο

Σάρας, στην πλατεία Γιατρού Πέτρου

Παναγιώτου στο Μαρκόπουλο.

Δεν θα μπορούσε να περιγράψει κα-

νείς καλύτερα το ταλέντο του αξιόλο-

γου αυτού κρητικού καλλιτέχνη, από

τα λόγια του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαρα-

γδή: «Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εί-
ναι ο αρωματισμός των άστρων που
ευωδιάζει λυτρωτικά την ατέρμονη αν-
θρώπινη περιπέτεια».

Ο τίτλος του προγράμματος που θα

παρουσιάσει ο τραγουδοποιός στη συ-

ναυλία του στο Θέατρο Σάρας, φέρει

τον τίτλο του πρόσφατου μουσικού

του έργου: «…ποια πάθη από τον έρω-

τα». 

Είσοδος 10 €.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
8 Αυγούστου, Θέατρο Σάρας, Μαρκόπουλο
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I Love Opera
Με το σύνολο Family Voices

To σύνολο Family Voices   παρουσιάζει την

ιστορία της όπερας από την εποχή Μπαρόκ

μέχρι τον 20ο αιώνα. Υπέροχες άριες, χα-

ρακτηριστικά duetti και κωμικά  ensembles

από τον τις πιο σημαντικές όπερες όλων

των εποχών μπλέκονται γύρω από ένα θε-

ματικό άξονα και γίνονται ένα συναρπαστι-

κό θέαμα. Κατάλληλο για ακροατήρια κάθε

ηλικίας. Ακούγονται αποσπάσματα από

Όπερες των C. Monteverdi, C. W. Gluck,

W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G.Puccini,

P. Mascagni, R. Leoncavallo,  G. Bizet, J.

Offenbach, L. Delibes  J. Massenet, C. Saint

Saëns, κ.α  

Family Voices
Το σύνολο Family Voices είναι ένα καλλιτε-

χνικό σχήμα μοναδικό στο είδος του καθώς

απαρτίζεται από διαπρεπείς καλλιτέχνες

τους οποίους ενώνουν στενοί συγγενικοί

δεσμοί και τα οκτώ παιδιά τους ηλικίας τεσ-

σάρων έως δεκαέξι ετών μεγαλωμένα μέσα

στη μουσική.

Τους καλλιτέχνες του συνόλου εκτός από

την κλασσική τους παιδεία που συνοδεύτη-

κε για όλους από υποτροφίες και βραβεία,

ενώνει η απέραντη αγάπη για την μουσική

και το κέφι για κάτι νέο και πρωτοποριακό.

Η μουσική σύμπραξη αποτελεί τρόπο ζωής

και η μουσική αρτιότητα αλλά και οι ανα-

τρεπτικές και αναπάντεχες μουσικές επιλο-

γές είναι ο βασικός στόχος του συγκεκρι-

μένου καλλιτεχνικού σχήματος. 

Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του το σύνο-

λο Family Voices έχει αποσπάσει εγκωμια-

στικά σχόλια. Το ρεπερτόριο του περιλαμ-

βάνει, άριες, duetti και ensembles από γνω-

στές όπερες, τραγούδια από musicals,

spirituals, και φολκλορικά τραγούδια διαφό-

ρων χωρών, αλλά και αγαπημένα τραγούδια

διαφόρων εποχών.

Το σύνολο συμμετέχει σε διάφορα φεστι-

βάλ, όπως για παράδειγμα το φεστιβάλ της

Σάμου. 

με την Τζωρτζίνα ΚαλέργηΜουσικές του κόσμου 

στον Ελαιώνα της Κερατέας
9, 10, 12 Αυγούστου στον Αύλειο χώρο Παναγίας Γκαρικά

ENCARDIA
Τραγούδια Ελληνόφωνα 

της Κάτω Ιταλίας

Σάββατο 9 Αυγούστου, 9.00μ.μ.

Με κιθάρες, ντέφια, ακορντεόν,

φυσαρμόνικες, καστανιέτες, μα-

ντολίνα, νταούλια μέσα από τα

τραγούδια, τους χορούς, τους

θρύλους και τις σπαρακτικές με-

λωδίες του Ιταλικού νότου, οι πέ-

ντε μουσικοί των encardia, και το

χορευτικό ντουέτο ballo del mare

παρασύρουν τους θεατές στα βή-

ματα του πιο αγαπημένου χορού

του Διονύσου: της ταραντέλλας!

CRAMMA
Ντάσο Κούρτι

Κυριακή 10 Αυγούστου, 9.00μ.μ.

Μουσικές του Κόσμου, και συγκεκρι-

μένα, των Βαλκανίων και της Μεσο-

γείου. Εκεί θα μας μεταφέρει αυτή η

εκρηκτική μπάντα, της οποίας τα μέλη

με τη μοναδική δεξιοτεχνία και το ατί-

θασο πνεύμα, μας οδηγούν σε μια

μουσική που στο άκουσμά της σε κα-

τακλύζουν συναισθήματα! 

Μέρος της δισκογραφικής συνεργα-

σίας τους με τον Γιώργο Νταλάρα

“Έρημα Χωριά”, θα ακουστεί  στην πα-

ράσταση. 

Χαΐνηδες

Τρίτη 12 Αυγούστου 2008, 9.00μ.μ.

Σ’ ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως

τη Μικρασία από εκεί στην Ανατολή και

πάλι πίσω στα Βαλκάνια. Πλούσια ενορ-

χήστρωση ώστε να συνοδεύει τα εκρη-

κτικά ηχοχρώματα, πάθος και μεράκι. 

Ένα ταξίδι που ενώνει την Ανατολή με

τη Δύση, σιγοτραγουδάει την παράδοση

και τη χρησιμοποιεί σαν γέφυρα για να

ενώσει το χθες με το σήμερα και κραυ-

γάζει το τραγούδι της ατομικής και συλ-

λογικής ελευθερίας. 

Οδηγίες και χάρτη για το πως θα φτάσετε

στην εκκλησία θα βρείτε στην ηλεκτρνική

διεύθυνση www.keratea.gr

Είσοδος ελεύθερη

Οι βασιλιάδες του ρυθμού... 
STOMP 

Και πάλι στην Αθήνα!!!

Ζήστε και.. ξαναζήστε

μια μοναδική εμπειρία!!

Οι παραστάσεις που

έχουν δώσει οι Stomp

στην Ελλάδα είναι πολ-

λές. 

Πάντα όμως κατάφεραν

να καθηλώσουν τους θε-

ατές.

Eίναι ίσως η πιο χαρα-

κτηριστική παράσταση,

για την οποία θα τολμούσες, φεύ-

γοντας από το θέατρο, να αγορά-

σεις εισιτήρια και για τους φίλους

σου, για να μην το χάσουν, χωρίς

καν να τους έχεις προειδοποιή-

σει!!! 

Όταν βγεις από αυτή την παρά-

σταση, θέλεις να παίξεις μουσική

με ότι βρεις μπροστά σου!!!

Φέτος είχαν προγραμματίσει πα-

ραστάσεις για τις 2,3 και 4 Σε-

πτεμβρίου στο Θέατρο του Λυκα-

βηττού. 

Η μεγάλη αντα-

πόκριση του κό-

σμου όμως, πέτυ-

χε την εξασφάλι-

ση δύο ΕΞΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΕΩΝ

στις 5 ΚΑΙ 6 ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ!!!!

Η ζήτηση είναι

μεγάλη. 

Προλάβετε!

Locksmith

Διεθνές Διεθνές 

φεστιβάλ Πέτραςφεστιβάλ Πέτρας

• Δευτέρα 25 Αυγούστου 

“ΖΑΚΥΝΘΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ” 
του Νίκου Γουσέτη  

Θεατρική παράσταση με την Ε.Γε-

ρασιμίδου Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Τετάρτη 27 Αυγούστου

“ΤΟ ΦΙΟΡΕ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ”
του Γρηγόρη Ξενόπουλου  

Θεατρική παράσταση με τον Σπ.

Παπαδόπουλο

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.
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Ο χορός του Ζαλόγγου, η θυσία του

Σαμουήλ στο Κούγκι και το ολοκαύ-

τωμα στο Αρκάδι της Κρήτης, ήταν

τελικά μια πράξη ηρωική ή μια απλή

πράξη αυτοκτονίας;

Δεν είχα σκοπό αυτές τις μέρες να

γράψω, ούτε για το ολοκαύτωμα  του

Αρκαδίου, ούτε για τις μάχες που

έγιναν στο Ζάλογγο και την ηρωική

απόφαση του Σαμουήλ να ανατινάξει

το Κούγκι.  Πράξεις ηρωισμού και αυ-

τοθυσίας που μαζί με την έξοδο του

Μεσολογγίου, ανάγκασαν την Ευρώ-

πη και τη  Β. Αμερική να στρέψουν τα

βλέμματα τους σε εμάς και να συ-

μπαρασταθούν στον αγώνα των πα-

τέρων μας.

Συνήθως αυτές οι αναφορές μνήμης,

γίνονται σε γιορτές επετείων, για να

τιμηθεί η αυτοθυσία και να δοθεί

στους μεταγενεστέρους παράδειγμα

για μίμηση. 

Αφορμή όμως εδώ,  μου έδωσε  η πε-

ριφρονητική αναφορά  για το Ζάλογ-

γο και το Αρκάδι, που έγινε σε πανη-

γυρική ομιλία στη μητρόπολη Αθη-

νών.  

Αν δημόσια καταγγέλλεται, όπως κα-

ταγγέλθηκε στην ομιλία, ότι αυτές οι

ηρωικές πράξεις στο Ζάλογγο και

αργότερα στο Αρκάδι, ήταν πράξεις

απλής αυτοκτονίας και ότι οι αγωνι-

στές αυτοκτόνησαν και δεν πολέμη-

σαν, το πράγμα χρειάζεται μια περαι-

τέρω διερεύνηση και προσωπική πια

τοποθέτηση.  

Δεν είμαι ιστορικός ερευνητής για να

αντικρούσω.  Όποιος έχει τέτοια τεκ-

μηριωμένα στοιχεία, καλό θα ήταν να

τα καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών,

για να διορθωθούν τα ημαρτημένα. 

Δεν είμαι ιστορικός και ότι θα ειπώ

στηρίζεται στα μέχρι τούδε επίσημα

ιστορικά στοιχεία, τα αποδεκτά και

υποστηριζόμενα από την Ακαδημία

Αθηνών και στα γραμμένα στην

‘‘Ιστορία του Ελληνικού Έθνους’’ της

Εκδοτικής και  στην ‘‘Ιστορία της

Κρήτης’’ του Δετοράκη. Ακόμη η

“Ιστορία του Νεώτερου Ελληνισμού’’

που εκδόθηκε από τα Ελληνικά Γράμ-

ματα και τα οικεία λήμματα από την

πολύτομη εγκυκλοπαίδεια της Πά-

πυρος- Λαρούς –Βριτάννικα, μου

χρησίμευσαν σαν πηγές για άντληση

στοιχείων .

Ο Νικόλαος Σακόπουλος, την περίο-

δο του 1866 όταν έγινε στο Αρκάδι

το ολοκαύτωμα, ήταν πρόξενος της

Ελλάδος στην Κρήτη. Και οτιδήποτε

γινόταν στο νησί, το κατέγραφε με

λεπτομέρειες και το έστελνε στην

Κεντρική Ελλάδα, στην επίσημη  τό-

τε Κυβέρνηση.  Τις εκθέσεις του Σα-

κόπουλου, η Ακαδημία Αθηνών τις

συμπεριέλαβε στο πολύτομο έργο

της “Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας’’*,

αφιερώνοντας σε αυτό, τα δύο τεύχη

- το καθένα από 400 σελίδες – του

έκτου μεγαλόσχημου τόμου.  

Και τώρα στο πρώτο θέμα  που είναι

σήμερα το Αρκάδι.

Η Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο,

ήταν τόπος σύναξης αγωνιστών,

ήταν τόπος συνομωσίας κατά του

Οθωμανικού καθεστώτος ήταν τόπος

συγκέντρωσης και αποθήκευσης πο-

λεμικού υλικού παντός είδους. Η

οχυρωματική οργάνωση της Μονής,

ήταν απλή και μόνον για να αντιστα-

θεί σε συνηθισμένες επιθέσεις και

όχι σε εχθρό οργανωμένο με αξιόλο-

γο πυροβολικό. 

Κατά τον Σακόπουλο λοιπόν, εκείνες

τις μέρες βρισκόταν μέσα στο μονα-

στήρι 966 άτομα, εκ των οποίων  οι

325 ήσαν άνδρες. Οι λοιποί ήσαν γυ-

ναίκες και παιδιά και πολλά βρέφη.

Από τους άνδρες, μόνο οι 250 ήσαν

ικανοί να φέρουν όπλα. Επομένως

όταν η δύναμη 16.000 ανδρών του

τουρκικού στρατού, που είχε ξεκινή-

σει από τις 10 Σεπτεμβρίου από τα

Χανιά, πέρασε στην περιοχή Κυδω-

νίας και Αποκορώνου, στράφηκε

προς την περιοχή του Ρεθύμνου και

ειδικότερα προς τη Μονή Αρκαδίου

που εθεωρείτο το κέντρο επαναστα-

τών, ακόμα και η σκέψη για άμυνα

ήταν παράτολμη. Παρ΄όλα ταύτα οι

πολιορκημένοι, ενώ ήξεραν το τι

τους περίμενε, ήσαν έτοιμοι για την

υπέρτατη θυσία. Κάθε πρόταση δελε-

αστική του πολιορκητή Τούρκου για

παράδοση, συναντούσε την  αμετακί-

νητη άρνηση του κρητικού μαχητή. 

Ο γενικός Αρχηγός του τμήματος

Ρεθύμνης,  Πάνος Κορωναίος**, σε

εκείνη τη στιγμή τη ζωτική των απο-

φάσεων, απουσίαζε. Αντικαταστάτης

του και επί κεφαλής της φρουράς,

ήταν ο Ιωάννης Δημακόπουλος,

εθελοντής ανθυπολοχαγός του Ελ-

ληνικού  στρατού, με καταγωγή  από

την Πελοπόννησο, θαρραλέος,  ηρω-

ικός και αποφασισμένος για όλα. Ψυ-

χή όλων των πολιορκουμένων, ο επι-

βλητικός και γενναίος ηγούμενος τη

Μονής, Γαβριήλ Μαρινάκης. Οκτώ

μέρες κράτησε η πολιορκία χωρίς να

πέσει το μοναστήρι. Την νύχτα της

8ης προς την 9η Νοεμβρίου 1866,

μεταφέρθηκαν από το Ρέθυμνο βα-

ριά τηλεβόλα “φρουριακά”. Ένα από

αυτά, το μεγαλύτερο η ‘‘κουτσαχείλα

μπουμπάρδα’’ όπως την έλεγαν, το-

ποθετήθηκε στα  47 μέτρα μπροστά

από τη δυτική πύλη του  περιβόλου,

και την γκρέμισε.

Στίφη φανατισμένα, όρμησαν στους

χώρους του μοναστηριού. Ο αγώνας

όμως δεν σταμάτησε.  Σώμα με σώ-

μα, στήθος με στήθος,  βήμα προς

βήμα, συνεχίστηκε η άμυνα. Στην κο-

ρύφωση της, ο Κωνσταντίνος Για-

μπουδάκης ή κατ’ άλλους ο δάσκα-

λος Μανώλης Σκουλάς απο τα Ανώ-

γεια, αφού μάζεψαν γύρω τους τα

γυναικόπαιδα και τους ανήμπορους,

είπαν το “αποθανέτω η ψυχή μου με-

τά των αλλοφύλων’’. 

Αυτή η πράξη ηρωισμού, που ήταν

το καθαρτήριο τέλος μια μάχης αίμα-

τος, χαρακτηρίστηκε στην ομιλία που

προανέφερα   σαν “αυτοκτονία από

ανθρώπους που δεν πολέμησαν’’. 

Με την εισβολή και την ανατίναξη

ακολούθησαν πράξεις ακατανόμα-

στης βίας  που  ερρίγησε από συγκί-

νηση η οικουμένη. Ο Γαβριήλ σκοτώ-

θηκε, ο Δημακόπουλος, η ηρωική

μορφή του εθελοντή αγωνιστή από

την Πελοπόννησο, αιχμαλωτίστηκε

και βασανίστηκε προτού πεθάνει με

λογχισμούς.

Και εμείς οι κατοπινοί, ξεχνάμε τόσο

εύκολα όλους αυτούς τους ενωμέ-

νους Έλληνες, που είχαν ένα ιδανι-

κό: 

Να αγωνιστούν και να σκοτωθούν για

να έρθει η λευτεριά σε ολόκληρη την

Ελλάδα.

Στο επόμενο άρθρο, θα συνεχίσω για

το θέμα του Ζαλόγγου.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

• *Ο Σακόπουλος ήταν παππούς της Νάν-

συ Χόρτον, θυγατέρας του μεγάλου Αμε-

ρικανού φιλέλληνα Γεωργίου Χόρτον,  Γε-

νικού Προξένου των Ηνωμένων Πολιτει-

ών  στη Σμύρνη, τις μέρες του 1922 . Η κ.

Νάνσυ ευγενικά μου παρεχώρησε το

στοιχεία απο το αρχείο του Σακόπουλου.

• **Πάνος Κορωναίος 1809-1889. Αγωνι-

στής του1821. Απόφοιτος της Σχολής Ευ-

ελπίδων, αποστρατεύτηκε με το βαθμό

του υποστρατήγου. Διετέλεση βουλευτής

και υπουργός των εξωτερικών. Κατά την

μεγάλη Κρητική Επανάσταση είχε διορι-

στεί Γενικός Αρχηγός. (Σεπτ. 1866)

Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου
(Απάντηση σε ερωτήματα  που ετέθησαν σε δημόσιο χώρο)

Ο Ιωάννης Δημακόπουλος από την Βυτίνα
Αρκαδίας, ηρωική μορφή του ολοκαυτώ-
ματος της Μονής Αρκαδίου Κρήτης.

Ι απλοπίισι τις ελλινικίς γλώσσας κε ι γελιοπίισι 

Δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα των τελευταί-

ων ημερών γύρω από την δια καισαρικής μεθόδου

γέννηση μιας καταπληκτικής ιδέας η οποία αφορά

στον «εκσυγχρονισμό» και στην «τελειοποίηση» της

ελληνικής γλώσσας. Εμπνευστής της, κατά τα δημο-

σιεύματα, είναι ένα Έλληνας Ευρωβουλευτής της Κύ-

πρου. Ιδού οι προτάσεις του: 

Α) Να καταργηθούν οι δίφθογγοι (αυ-ευ-αι-ει-οι-υι)

διατηρώντας μόνο τον «ου». Έτσι ο «υιός» θα γρά-

φεται «ιός» κι ας γεμίσει η Ευρωβουλή ιώσεις, αφού

ιός σημαίνει φορέας της ασθένειας!  

Β) τα γράμματα η και υ εξορίζονται, αφού μόνο το ι

μας καλύπτει. Πως όμως θα γνωρίζουμε αν πρόκειται

για το φιλί ή τη  φυλή όταν συναντάμε τη λέξη φιλί;

Στο αντίκρισμα της λέξης πιγί πως θα ξεχωρίζουμε αν

πρόκειται για την πηγή που μας δροσίζει, ή για την

πυγή (πρωκτός) που μας βρωμίζει; Για την πυγολα-

μπίδα μην ανησυχείτε. Έγινε ήδη κωλοφωτιά!

Γ) Το Ω εξοστρακίζεται και τη θέση του καταλαμβάνει

το Ο. Μήπως ο ευφάνταστος βουλευτής θέλει να μει-

ώσει τον Χριστόν; Λέω μήπως!………Το γράφω αυτό

επειδή είναι  άλλο να λες «Εγώ ειμί το Α και το Ω» και

άλλο «Εγώ ειμί το Α και το Ο»!….. 

Δ) αφού είχατε την έμπνευση να υποκαταστήσετε το

αι με το ε, πως θα κατανοήσετε τη φράση μου «….ι

προτάσις σας ίνε πολί κενές»; Πως θα γνωρίζετε αν

τις θεωρώ «καινές», δηλαδή καινούργιες, ή «κενές»,

δηλαδή χωρίς περιεχόμενο;

Ε) Αν γράψω με το δικό σας τρόπο τη λέξη ΙΛΙΘΙΑ,

από πού θα καταλάβει ο αναγνώστης ότι αναφέρομαι

στην Ειλείθυια, κόρη του Δία και της Ήρας, κι όχι σε

μια γυναίκα ηλίθια; Γράφοντας με τον παραδοσιακό

τρόπο, όμως τη λέξη στοιβάζω, το νόημα είναι πε-

ντακάθαρο. Μόλις αντικαταστήσω το οι με το ι- όπως

προτείνετε- το ρήμα στιβάζο αφήνει τον αναγνώστη

σε αμηχανία ως προς το τι κάνω!… Και τέλος, όταν

σεις γράφετε, διάλιμα, πως θα γνωρίζει ο αναγνώ-

στης αν αναφέρεστε στο διάλυμα του φαρμακοποιού

ή στο διάλειμμα του σχολείου; 

ΣΤ) Κύριε βουλευτά, τελειώνω με τις λέξεις σκορ και

σκωρ που εσείς γράφετε με όμικρον. Είναι άλλο οι

παίκτες μιας ομάδας να υποσχεθούν στον προπονητή

τους ένα καλό σκορ, κι άλλο ένα μεγάλο σκωρ, αφού

το δεύτερο φυλάσσεται στις σκωραμίδες (πάπιες)

των Νοσοκομείων. (Σημείωση: το σκωρ, γενική του

σκατός- είναι λέξη και ελληνική και αρχαιότατη)  

Τελικά κύριε γλωσσολόγε, θ’αγωνιστείτε για το σκωρ

ή για το σκορ; 

Θωμάς Θεολόγης 

Ιστοριοδίφης/συγγραφέας 

Ξεκίνησε δοκιμαστικά

Δημοτική Συγκοινωνία

στη Βάρη
Ο Δήμος Βάρης από Δευτέρα 28/07/2008, έχει θέσει

σε δοκιμαστική λειτουργία την Δημοτική Συγκοινω-

νία, με ωράριο λειτουργίας 7:30 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

“Οι οριστικές διαδρο-
μές θα καθορι-
σθούν αφού γί-

νει έρευνα. 

Ζητούμε την κατα-
νόηση των δημο-

τών στο διάστη-
μα της δοκιμα-

στικής λειτουρ-
γίας”, ενημερώνει η Αντιδή-

μαρχος Δήμητρα Σουτόγλου.

Προσωρινά θα λειτουργούν σαν στάσεις αυτές του

Ο.Α.Σ.Α., οι διαδρομές θα γίνονται με δύο αυτοκίνη-

τα και θα έχουν τερματισμό την πλάζ Βάρκιζας.
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Πιάσανε και τον Κάρατζιτς. Ξεκάθαρο το

μήνυμα σ’ όσους πατριώτες, όπου γης,

αντιτάσσονται στη μετατροπή της πατρί-

δας τους σε προτεκτοράτο των Η.Π.Α.-

στην καλύτερη περίπτωση-και στη χειρό-

τερη στον κατακερματισμό, ή και στην

πλήρη εξαφάνισή της. Η «διεθνής κοινό-

τητα» εξέφρασε την ικανοποίησή της,

μας είπαν τα παπαγαλάκια των «μεγά-

λων» μας Μ.Μ.Ε. Πίσω από τον εντελώς

ψευδεπίγραφο όρο «διεθνής κοινότητα»

βρίσκουμε βέβαια τους Αμερικανούς και

τους όπου γης λακέδες τους, των Ευρω-

παίων ηγετών συμπεριλαμβανομένων σε

περίοπτη θέση αυτο-εξευτελισμού. Η

Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και άλλες ανεξάρ-

τητες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται

στην... «διεθνή κοινότητα»!

Τον πιάσανε τον «εγκληματία»! Εγκλη-

ματίες στην διάρκεια του γιουγκοσλαβι-

κού εμφυλίου ήταν μόνο οι Σέρβοι. Οι

Κροάτες, οι Αλβανοί Κοσσοβάροι και οι

Βόσνιοι μουσουλμάνοι ήταν ...«αγωνι-

στές της ελευθερίας»! Η Ιστορία γράφε-

ται από τους νικητές, μας λένε κάποιοι

περισπούδαστοι. Όσοι θέλουν μπορούν

να διαβάζουν αυτήν την Ιστορία. Οι υπό-

λοιποι θυμόμαστε ότι ακρότητες έγιναν

από όλες τις πλευρές, αλλά μόνο των

Σέρβων-και κατά σύμπτωση Ορθοδόξων

Χριστιανών-αμφισβητήθηκε και στιγματί-

σθηκε το αναφαίρετο δικαίωμα στην αυ-

τοάμυνα. Οι Σέρβοι της Βοσνίας-των

οποίων ασυμβίβαστος ηγέτης και υπερα-

σπιστής υπήρξε ο Ράντοβαν Κάρατζιτς-

ήταν μειονότητα στην μουσουλμανική

Βοσνία κι είχαν να αντιμετωπίσουν τους

συνασπισμένους Βόσ-

νιους με τους υπό την

σκέπη του Βατικανού

καθολικούς Κροάτες

και τους εισαγόμενους μαχητές της Αλ

Κάϊντα, στον άπελπι αγώνα τους απλώς

να υπάρξουν. Το βομβιστικό μακελειό

στην αγορά του Σεράγιεβο που αρχικά

αποδόθηκε στους Σέρβους, αποδείχθηκε

περίτρανα ότι ήταν προβοκάτσια των

Βόσνιων μουσουλμάνων και του εγκλη-

ματία πολέμου ηγέτη τους, Αλία Ιζε-

τμπέκοβιτς, αγαπημένου παιδιού Αμερι-

κανών και Ευρωπαίων.

Τι μας παραδίδει η Ιστορία για τους μου-

σουλμάνους της Βοσνίας; Τίνων ευκλε-

ών προγόνων είναι οι αντάξιοι απόγονοι;

Είναι απόγονοι όσων Σέρβων επέλεξαν

τον εύκολο δρόμο του εξισλαμισμού και

της καλοπέρασης όταν τα σουλτανικά

στρατεύματα εισέβαλλαν στην κεντρική

Ευρώπη. Είναι παιδιά και εγγόνια των

συνεργασθέντων-όπως και οι Κροάτες-

με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Ο Κάρατζιτς και οι Σέρβοι αγωνιστές εί-

ναι απόγονοι εκείνων που και στη μία και

στην άλλη ιστορική περίοδο επέλεξαν

τον δύσκολο δρόμο του ΟΧΙ. Και τιμωρή-

θηκαν παραδειγματικά από τους απογό-

νους των Συμμάχων

που οι Σέρβοι συστρα-

τεύθηκαν και μάτω-

σαν στο πλευρό τους,

στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-

μου. Δεν υπάρχει χώρος για αξιοπρεπείς

ανθρώπους στη Νέα Τάξη. Αντιθέτως,

υπάρχει άφθονος χώρος και αξιώματα

και ποικίλες ανταμοιβές για τους υπά-

κουους χειροκροτητές. Η υπουργός

Εξωτερικών της Ελλάδος Ντόρα Μπακο-

γιάννη-Μητσοτάκη έσπευσε να χειρο-

κροτήσει την σύλληψη του Κάρατζιτς,

υποβάλλοντας έτσι οικειοθελώς για πολ-

λοστή φορά τα διαπιστευτήρια της υπα-

κοής της προς τους Αμερικανούς. Από

κοντά κι ο εκπρόσωπος Τύπου του με-

ταλλαγμένου νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ., Παπακων-

σταντίνου. Όλα τα μωρά στην πίστα. 

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο-με-

θαύριο, έτσι και τ’ αμερικανάκια αποφα-

σίσουν να μας φυτέψουν κάνα αυτονομι-

στικό κίνημα στη Θράκη. Η τύχη όσων

Ελλήνων Κάρατζιτς δεν συναινέσουν εί-

ναι προδιαγεγραμμένη. Σύλληψη και

προσαγωγή στο πλήρως ελεγχόμενο

από τους Αμερικανούς ποινικό δικαστή-

ριο της Χάγης για ...«εγκληματίες» πο-

λέμου. Οι εκατοντάδες Σέρβο-Βόσνιοι

αγωνιστές που εδώ και δεκαεφτά χρόνια

υφίστανται απίστευτα βασανιστήρια στα

μεσαιωνικά κάτεργα της Βοσνίας, δεν

συνιστούν έγκλημα πολέμου και μάλιστα

διαρκές!

Για τους Σέρβους που συνέλαβαν και

αναμένεται να παραδώσουν τον Κάρα-

τζιτς στους διώκτες του δεν χρειάζονται

περίσσια λόγια. Είναι απλώς θλιβεροί.

Παραδίδουν ιστορία και φρόνημα αιώ-

νων του λαού τους σ’ εκείνους που συρ-

ρίκνωσαν και ισοπέδωσαν την πατρίδα

τους, με αντάλλαγμα την εισδοχή τους

στην Ευρώπη των Αμερικανών. Αλλά, βέ-

βαια, τέτοια ανθρωπάκια δεν έχουν πα-

τρίδα. Έχουν μόνο πάτρωνες. Θλιβερή

ήταν και η εικόνα νέων ανθρώπων να πα-

νηγυρίζουν έξαλλα στους δρόμους του

Βέλιγραδίου για την σύλληψη ενός ομο-

εθνούς τους αγωνιστή της ελευθερίας

και την επακόλουθη παράδοσή του σ’

εκείνους που μισούν θανάσιμα το σερβι-

κό έθνος. Η πλύση εγκεφάλων της πα-

γκοσμιοποίησης αποδίδει τους προσδο-

κώμενους καρπούς.

Την ίδια ακριβώς πλύση εγκεφάλων υφί-

στανται και οι Έλληνες, με πιό εμφανή

τα αποτελέσματά της στους νέους μας.

Αυτούς που εκπαιδεύονται καταλλήλως

για να ψηφίσουν στις επόμενες εκλο-

γές-«ελεύθερα κι ανεπηρέαστα»-εκεί-

νους τους προοδευτικούς και φιλελεύθε-

ρους πρασινο-μπλε-ρόζ πολιτικούς μας,

τους κατασκευασμένους στο ίδιο εργα-

στήριο γενετικής που παρήγαγε και τους

κλώνους που ξεπούλησαν τον Κάρα-

τζιτς.

Ένας ακόμα πατριώτης
στα χέρια των Αμερικανών

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Εγκρίθηκε ομόφωνα στο τελευταίο Νομαρχιακό

Συμβούλιο (28.7.08), η σύναψη Προγραμματικής

Σύμβασης με το Δήμο Γέρακα για την κατασκευή δι-

κτύου αποχέτευσης ομβρίων υδά-

των στην περιοχή.

Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης

Λ. Κουρής επεσήμανε τα σοβαρά

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

κάτοικοι σε περιόδους έντονων

βροχοπτώσεων και τόνισε την ανά-

γκη κατασκευής δικτύου αντιπλημ-

μυρικής προστασίας, σύμφωνα με την μελέτη για

τον Δήμο Γέρακα.

Ο παριστάμενος Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος

αναφέρθηκε εκτενώς στις συνεχείς οχλήσεις των

κατοίκων για την λύση των προβλημάτων που δημι-

ουργούν τα όμβρια ύδατα σε μια περιοχή που πα-

ρουσιάζει έντονη οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία

χρόνια.

Μετά τις τοποθετήσεις πολλών Νομαρχιακών Συμ-

βούλων εγκρίθηκε το κείμενο της Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας και Δήμου Γέρακα,

ύψους 5.695.000 ευρώ.

Αντιπλημμυρικά έργα 

στο Γέρακα

Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου

Δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ωρωπίων
Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση

Το πρόβλημα των Οινοφύ-

των με τα μολυσμένα νερά,

ταλαιπωρεί εδώ και ένα

χρόνο τους κατοίκους της

περιοχής, αφού το νερό

τους, είναι ακατάλληλο.  

Η Νομαρχία και ο Δήμος

Ωρωπίων προχώρησαν

στην υπογραφή Προγραμ-

ματικής Σύμβασης για την

υδροδότηση της ευρύτε-

ρης περιοχής του Ωρωπού

από τις γεωτρήσεις της

Μαυροσουβάλας αφού,

εξαιτίας της ρύπανσης του

υδροφόρου ορίζοντα από

τις βιομηχανίες των Οινο-

φύτων Βοιωτίας, έχουν

σφραγισθεί οι γεωτρήσεις

στις περιοχές Χρυσοπηγής

και Σαρανταρίου.

Η Προγραμματική αυτή

Σύμβαση, ύψους

8.401.000 ευρώ, προβλέ-

πει:

• Την κατασκευή αγωγών

ύδρευσης συνολικού μή-

κους 23 χιλιομέτρων.

• Την κατασκευή δεξαμε-

νής χωρητικότητας 5000

κυβικών μέτρων.

• Την κατασκευή λοιπών

εγκαταστάσεων (φρεάτια,

εγκαταστάσεις τηλεχειρι-

σμού και τηλελέγχου κλπ)

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής

στην εισήγησή του προς το

Νομαρχιακό Συμβούλιο τό-

νισε ότι: 

«Το έργο αυτό είναι άμε-

σης προτεραιότητας για
τους κατοίκους και τους οι-
κιστές της περιοχής του
Ωρωπού και γι’ αυτό είναι
απαραίτητη τόσο η ένταξή
του στο ΕΣΠΑ, αφού είναι
επιλέξιμο, όσο και η κατ’
εξαίρεση αξιολόγησή του
για να συντομευθούν οι
σχετικές διαδικασίες και να
ξεκινήσει χωρίς καθυστέ-
ρηση η εκτέλεσή του ώστε
να αποτραπεί ο ενδεχόμε-
νος κίνδυνος να μην λει-
τουργήσει το έργο κατά
την επόμενη θερινή περίο-
δο.
Για τον λόγο αυτό θα ζητη-
θεί η παρέμβαση τόσο της
Περιφέρειας Αττικής όσο
και των Υπουργείων Εσω-
τερικών, Οικονομίας και
ΥΠΕΧΩΔΕ» κατέληξε ο

Νομάρχης Ανατ. Αττικής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από

το Νομαρχιακό Συμβού-

λιο, η χρηματοδότηση με

14.673 ευρώ του Κέ-

ντρου Πρόληψης της

χρήσης εξαρτησιογόνων

ουσιών «Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ»,

μετά από σχετικό αίτημα

του Προέδρου του Κέ-

ντρου και δημάρχου

Αχαρνών Π. Φωτιάδη.

Στο Κέντρο Πρόληψης

θα μετέχουν ο ΟΚΑΝΑ, η

Νομαρχία, οι Δήμοι

Αχαρνών και Θρακομα-

κεδόνων και συλλογικοί

φορείς της περιοχής.

Κέντρο Πρόληψης στις Αχαρνές
Μετέχουν Νομαρχία, Δήμος και φορείς
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Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής κατάστα-

σης 

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας

λιανικής πώλησης τσιγάρων

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας

ασκήσεως επαγγέλματος:

–  Ιατρού

–  Φαρμακοποιού

–  Οδοντίατρου

–  Βοηθού Οδοντίατρου

–  Οπτικού

–  Οδοντοτεχνίτη

– Ειδικού τεχνικού προσθ. ορθοδοντικών κατα-

σκευών

– Ακτινοφυσικού

– Ψυχολόγου

– Φυσικοθεραπευτή

– Μαίας

– Νοσηλευτή

– Βοηθού Νοσηλευτή

– Εργοθεραπευτή

– Επόπτη Δημόσιας Υγείας

– Επισκέπτη Υγείας

– Αισθητικού

– Κομμωτή- Κουρέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης

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

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ

Διεύθυνση Μεταφορών

Υποβολή δικαιολογητικών για:

– Εκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

– Ανανέωση άδειας οδήγησης

– Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοι-

χη κοινοτικού τύπου

– Αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης κα-

τηγορίας Α

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία

Γ+Ε

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Ε

– Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγη-

σης σε ερασιτεχνική

– Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από

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

ΡΕΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ σε

αντίστοιχη ελληνική

– Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από

κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική

χωρίς ιατρική θεωρητική και πρακτική εξέταση.

– Χορήγηση αντίγραφου άδειας οδήγησης ελ-

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

γω απώλειας, κλοπής, φθοράς

– Αλλαγή χρώματος

– Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφο-

ρίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας λόγω απώλει-

ας, φθοράς ή κλοπής

– Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης

– Εκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης

(Ι.Χ.)

– Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής

χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς

– Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας

ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσι-

κλέτας ιδιωτ. χρήσης Ι.Χ.)

– Χορήγηση αντιγράφου άδειας επιβατικού αυ-

τοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης

λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

– Οριστική ακινησία αυτοκινήτου ή μοτοσικλέ-

τας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής,

διάλυσης κλπ.

– Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυ-

μουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπα-

γκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά

αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

– Θεώρηση βιβλίων ενταλμάτων πληρωμών και

γραμματίων, εισπράξεων πολιτιστικών – εξω-

ραϊστικών και αθλητικών συλλόγων

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Υποβολή δικαιολογητικών για:

– Επίδομα Πρόνοιας

– Βεβαίωση για εφορία

– Κάρτα απεριορίστων διαδρομών

– Εγκριση ειδικής θεραπείας

– Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας

– Αναπηρικό Αυτοκίνητο που αφορά παράλυση

κάτω άκρων ή κινητική αναπηρία

– Αναπηρικό αυτοκίνητο για άτομα με νοητική

καθυστέρηση

– Αναπηρικό αυτοκίνητο για άτομα με νεφρική

ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Το τοπικό γραφείο εδρεύει στο Δήμο Βούλας

(Λ. Καραμανλή 18) και ώρες από 9 έως 3 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8953.851 (εσωτ.

109) – fax 210 8954.050

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

και Βουλιαγμένης προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες

της, δημιούργησε τοπικό γραφείο στη Βούλα, προς εξυπηρέτηση των

τριών όμορων Δήμων που προαναφέρουμε.

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

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

Ετσι βρεθήκαμε πριν δύο εβδομάδες στη Νομαρχία, στη διεύθυνση υγι-

εινής και είδαμε τρεις πολίτες που είχαν έρθει από το Δήμο Βούλας, για

να υποβάλουν χαρτιά, ενώ αν το γνώριζαν θα είχαν πάει στο Δήμο Βού-

λας και δεν θα είχαν ταλαιπωρηθεί, αφού ως γνωστόν δεν υπάρχει συ-

γκοινωνία που να εξυπηρετεί.

Ετσι αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε εμείς, τις υπηρεσίες που εξυπη-

ρετεί το τοπικό γραφείο της Νομαρχίας στη Βούλα.

Τα αντικείμενα για τα οποία μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες εί-

ναι πολλά. Εμείς θα σημειώσουμε τα σημαντικότερα με αλφαβητική σει-

ρά.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ πιο κοντά στους πολίτες

της ΒΟΥΛΑΣ, ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Τοπικό Γραφείο στη Βούλα
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Οι αναγνώστες γράφουν

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:   κ.κ. Υπουργό  και Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας

Αξιότιμοι  κ.  Υπουργέ και  κ.κ.  Υφυπουργοί Εθνικής Παιδείας,

Για μια  ακόμη χρονιά στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων

στα Μαθηματικά  η δυσκολία ξεπέρασε κατά πολύ τα λογικά όρια.

Τέτοιας δυσκολίας θέματα:

– Δεν  εξυπηρετούν τον υποτιθέμενο σκοπό των εξετάσεων που

είναι ο έλεγχος της κατάρτισης των υποψηφίων ώστε να μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου

θετικού-τεχνολογικού προσανατολισμού, αλλά εκπληρώνουν μό-

νο μια στεγνά επιλεκτική λειτουργία.

– Λειτουργούν  ως φόβητρο και διαιωνίζουν την αποστροφή των

μαθητών για τα Μαθηματικά, υπονομεύοντας την Μαθηματική

Παιδεία στην Ελλάδα.

– Δίνουν την εντύπωση ότι μόνο στόχο  έχουν να ευνοήσουν κά-

ποιους και να αποκλείσουν κάποιους άλλους, γιατί αυτό που

ελέγχουν δεν είναι το επίπεδο της μαθηματικής σκέψης, αλλά η

ειδική επιδεξιότητα ή απομνημόνευση να λύνουν με τυποποιημέ-

νες μεθόδους-κλειδιά ορισμένου τύπου ασκήσεις. Ότι τα πράγ-

ματα έχουν έτσι αποδεικνύεται  και από την μεγάλη αποτυχία

των πρωτοετών φοιτητών  πολυτεχνικών σχολών σε εξετάσεις

στο μάθημα των Μαθηματικών παρόμοιου περιεχομένου και επι-

πέδου δυσκολίας με του Λυκείου. Στους αποτυγχάνοντες περι-

λαμβάνονται και φοιτητές που  «αριστεύουν» στα Μαθηματικά

κατά τις  Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αυτό δείχνει ότι καμιά συμβο-

λή στην Μαθηματική Παιδεία στην Ελλάδα δεν έχουν τέτοια θέ-

ματα εξετάσεων. Ούτε στις εξετάσεις των φοιτητών των  Μαθη-

ματικών τμημάτων των ΑΕΙ εξετάζονται οι φοιτητές-αυριανοί Μα-

θηματικοί σε τόσο δύσκολα και θεωρητικά θέματα.

– προσφέρουν την ευκαιρία σε ορισμένα φροντιστήρια να θριαμ-

βολογήσουν ότι «δίδαξαν» και «έπιασαν» τα θέματα. Ενισχύεται

έτσι η υπάρχουσα εντύπωση ότι αυτή η πρακτική ευνοεί ορισμέ-

να σχολεία και φροντιστήρια και μάλιστα ορισμένων περιοχών.

Με τέτοια θέματα δεν ελέγχεται κυρίως η καλή γνώση των Μα-

θηματικών Κατεύθυνσης, ώστε να προετοιμαστούν οι αυριανοί

φοιτητές  των θετικών σχολών για την συνέχιση της κατάρτισης

τους με κύριο στόχο την εφαρμογή των Μαθηματικών στις διά-

φορες επιστήμες, αλλά ελέγχεται αν έχουν «διδαχθεί και απο-

μνημονεύσει» τέτοια θέματα. Υπάρχουν και σχετικές διαφημίσεις

φροντιστηρίων πχ. «Το φροντιστήριό μας δίδαξε τα θέματα την

προηγούμενη(!) των εξετάσεων». 

Μόνο οι φροντιστές τρίβουν τα χέρια τους με τέτοια θέματα στα

Μαθηματικά. Αλλά τέτοια θέματα υπονομεύουν και το δημόσιο

σχολείο, αφού η αποτυχία σε τέτοιας δυσκολίας θέματα θα απο-

δοθεί σε ανεπάρκεια του δημόσιου σχολείου, στρέφοντας ακόμη

περισσότερο τους μαθητές σε «εξωσχολική βοήθεια». Άκουσα

παλιότερα από γνωστό μου φροντιστή- Μαθηματικό: «εγώ είμαι

τεχνικός εισαγωγής στα ΑΕΙ, διδάσκω πώς να μπουν στα ΑΕΙ, δη-

λαδή «τι ασκήσεις θα πέσουν». Δεν καταξιώνομαι διδάσκοντας

σαν επαγγελματίας, παρά μόνο όταν μαθητές μου μπαίνουνε σε

ΑΕΙ και όχι όταν θα τους διδάσκω Μαθηματικά». Η «λογική» αυ-

τή παρασύρει και τους Μαθηματικούς του Λυκείου στο να διδά-

σκουν δύσκολες ασκήσεις για τους λίγους μαθητές αλλά και να

συντηρούν την μαθηματικοφοβία στους πολλούς.

Η Μαθηματική παιδεία στο Λύκειο θα δικαιώνεται όταν οι από-

φοιτοι του Λυκείου μπορούν να κάνουν ή να κατανοήσουν  μια

μαθηματική απόδειξη μέτριας πλοκής με τα βασικά θεωρήματα

που έχουν διδαχθεί και να αναγνωρίζουν ποια Μαθηματικά θα

εφαρμόσουν  σε ένα ανάλογο πρόβλημα  εφαρμογής στις λοιπές

θετικές  επιστήμες και τεχνολογία.

Η έκταση και το βάθος διδακτέας-εξεταστέας ύλης αλλά και των

θεμάτων των Πανελλαδικών πρέπει να υπηρετεί  τους βασικούς

σκοπούς της Μαθηματικής Παιδείας, και να αποκλείουν την δημι-

ουργία μαθηματικοφοβίας στους μαθητές. Οι βασικοί σκοποί της

Μαθηματικής Παιδείας είναι κυρίως δυο, η ανάπτυξη του ορθο-

λογικού τρόπου σκέψης που αποτελεί την προϋπόθεση για την

ανάπτυξη όλων των επιστημών αλλά και την πνευματική ανάπτυ-

ξη των ανθρώπων, καθώς και η προετοιμασία των αυριανών φοι-

τητών  στην εφαρμογή των Μαθηματικών σε διάφορους τομείς

της επιστήμης και τεχνολογίας. Δεν πρέπει τα Μαθηματικά του

Λυκείου και των Πανελλαδικών να γίνονται «σταυρόλεξα» για

προωθημένους λύτες.

Ανάλογα  υποδηλώνουν  και τα διάφορα φροντιστήρια για κάθε

άλλου είδους εξετάσεις στον δημόσιο τομέα, όπως πχ. για την ει-

σαγωγή στην σχολή δικαστών, που προϋπόθεση αποτελεί εκτός

από το πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής και πενταετής  άσκηση δι-

κηγορίας. Τι άλλο δείχνει ένα τέτοιο φροντιστήριο πέρα από το

«ξέρουμε τα θέματα που θα πέσουν», ελάτε  να σας τα «διδά-

ξουμε». Δηλαδή Πανεπιστήμιο και πενταετής δικηγορία δεν έκα-

ναν ικανό τον υποψήφιο δικαστή και θα τον κάνει το φροντιστή-

ριο;!!!. Το ίδιο και με τα φροντιστήρια για  τον διαγωνισμό σχολι-

κών συμβούλων, όπου πτυχιούχοι με ένα τουλάχιστον μεταπτυ-

χιακό τίτλο, διδακτορικό κλπ και πολυετή προϋπηρεσία στην σχο-

λική διδακτική προτρέπονται να παρακολουθήσουν φροντιστη-

ριακά μαθήματα, δηλ. πιθανά θέματα εξετάσεων, για να πετύ-

χουν. Έτσι ιδιαίτερη φροντίδα έχει κάθε φροντιστήριο να «διδά-

ξει» το θέμα που θα πέσει και με κάθε μέσο, θεμιτό και αθέμιτο,

προσπαθεί να το πετύχει.

……………

Είναι καιρός πλέον τα μαθηματικά να απελευθερωθούν από τέ-

τοιες επιβαρύνσεις, ώστε και η διδασκαλία τους να γίνει ευχάρι-

στη και δημιουργική και να εξυπηρετηθεί ο ειδικός σκοπός του

μαθήματος και η προαγωγή της επιστήμης εν γένει.

Θεσσαλονίκη

Με εκτίμηση, 

πολίτης Μυρίδης  Δαμιανός

Μαθηματικός   στο 7ο  Λύκειο Καλαμαριάς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΦΟΒΙΑ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΜΕΛΙΒΟΙΑ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

ΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ή ΑΣΧΗΜΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ

Εδώ και δεκαετίες πλέον είναι ορατή η έλλειψη αναπτυξιακού

σχεδιασμού, στόχων, η σύγχυση που χαρακτηρίζει τις διευθύνου-

σες ομάδες της Θεσσαλίας αλλά και τις κεντρικές κυβερνήσεις

όσον αφορά την Θεσσαλία.

Μονοκαλλιέργεια του βάμβακος και αναμονή της εκτροπής του

Αχελώου. Θα έρθει η δεν θα έρθει ο Αχελώος;

Υπάρχει όμως μια ευνοϊκή συγκυρία. Είναι η παρουσία στο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενός δικού σας ανθρώπου. Πριν από τρεις δεκαε-

τίες και πλέον οι κεντρικές ομάδες ανεξαρτήτως κόμματος αδυ-

νατούσαν να κατανοήσουν την σημασία των οδικών και σιδηρο-

δρομικών αξόνων για την ανάπτυξη της χώρας. Ήμουν πολύ μό-

νος τότε σε αυτό το ζήτημα. Έτσι η Ελλάδα έχει τα λιγότερα χι-

λιόμετρα αυτοκινητοδρόμων. Τώρα στο νέο αιώνα άρχισαν να κα-

ταλαβαίνουν την σημασία των οδικών αξόνων. Από ότι φαίνεται οι

αυτοκινητόδρομοι θα γίνουν. Η ιστορία μετά είκοσι πέντε χρόνια

με δικαίωσε. Δεν θα ήθελα όμως μετά είκοσι χρόνια να με δικαιώ-

σει η ιστορία μπροστά σε ένα εδαφικό σύστημα, ένα τόπο αυτόν

του Αγιόκαμπου, της Μελιβοίας που δεν θα είναι ούτε πόλις ούτε

ύπαιθρος. Θα είναι ένας κλώνος μιας υποβαθμισμένης συνοικίας

της Αθήνας, της Λάρισας, του Βόλου, θα είναι όπως η Λούτσα. Θα

έχουμε δηλαδή τον θάνατο του τόπου αφού θα τον έχουμε κατα-

ναλώσει - τοποφαγία το ονομάζω -  με τσιμέντο, σίδερο και ασχή-

μια.

Τότε οι κάτοικοι και οι λίγοι επισκέπτες χαμηλού επιπέδου θα εί-

ναι φτωχοί ψυχικά λόγω της ασχήμιας, αλλά και οι οικονομικές

αξίες θα είναι πολύ πεσμένες.

Είναι ιστορική ευκαιρία με την παρουσία του Σουφλιά στο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να σχεδιασθεί ένας υψηλής ποιότητας δομικής λει-

τουργικής και αισθητικής πολυκεντρικός αγροτοαστικός χώρος,

μια πολυκεντρική πόλη χωριών. Η αναγέννηση της ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ. 

Ο αιώνας που διανύουμε δεν είναι αυτός των εργοστασίων είναι

αυτός των υψηλής ποιότητας εδαφικών, πολεοδομικών, αρχιτε-

κτονικών συστημάτων.

Εσείς θα συνεχίσετε την κληρονομιά, τον συμβολισμό, την αισθη-

τική του Ολύμπου, της Όσσας, της Μελιβοίας, του Αιγαίου η θα το

κάνετε Λούτσα. Επόμενα θα είσθε φτωχοί και περιφρονημένοι

από την Παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το αναπτυξιακό και όχι

μόνο δίλημμα. Όμορφοί και πλούσιοι η άσχημοι και φτωχοί.

Αν δεν τα κατανοήσουν αυτά τα Κεντρικά συστήματα, κόμματα,

Κυβερνήσεις – τα κόμματα της ιδεολογίας της ασχήμιας και του

τσιμέντου – μπορείτε να σχεδιάσετε εσείς, ο Δήμος, η Νομαρχία,

η Κοινωνία Πολιτών το αστικό και αγροτικό τοπίο για τον νέο αι-

ώνα. Δημιουργείστε μια ομάδα, ένα Εργαστήρι για αυτό. Θα συμ-

μετέχω με μεγάλη ευχαρίστηση.

Αν δεν θέλουν η δεν μπορούν τα Ελλαδικά Πανεπιστήμια νομίζω

φίλοι μου στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και της Στουτγάρδης θα

ήταν ενθουσιασμένοι να σχεδιάσουν εθελοντικά, αφιλοκερδώς

στους τόπους του Ολύμπου, του Πηνειού, του Αιγαίου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Μιλώντας στο Δήμο Μελιβοίας με θέμα:
«Μελιβοία – Αγιόκαμπος: Μια νέα πόλη η μια αντίπολη»

Ομορφο το τριγωνάκι, στον Αγιο Νικόλαο αλλά...

Πριν μερικές εβδομάδες είδαμε επί τέλους κάτι νέο να γίνεται

στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.

Αναμορφώθηκε το τρίγωνο του Αγ. Νικολάου, επί των οδών

Παλληνίδος Αθηνάς & Ιππάρχου,  δημιουργώντας έναν χώρο

που μπορούν τα Παιδιά μας να κάνουν ποδήλατο και γενικά να

παίζουν ανέμελα. Ταυτόχρονα καθαρίστηκε η "Χωματερή!!!"

που πολλά χρόνια γέμιζε με βρομιές μπάζα και αυτοκίνητα κα-

τοίκων, οι οποίοι εκμεταλεύονταν την σκιά των δένδρων.

Δυστυχώς όμως ενώ έγινε η ανάπλαση του τριγώνου, από τον

Δήμο Παλλήνης, ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ τα ίδια αυτοκίνητα να χρη-

σιμοποιούν τον χώρο αυτόν ως parking!!! ρίχνοντας όπως φαί-

νεται στις φωτογραφίες και τσιμέντο για να μην ενοχλεί το πε-

ζουλάκι τα αυτοκίνητά τους.

Ενδεικτικά αναφέρω πως υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο και

στάση της ΕΘΕΛ!!!

Νομίζω πως πρέπει η Δημοτική Αρχή, μέσω του Δημοτικού

Αστυνόμου να επιληφθεί του θέματος και να απομακρύνει τα

αυτοκίνητα αυτά.

Με εκτίμηση

Αντώνης Ρεφούλιας

κάτοικος Αγ. Νικολάου
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Το “νοικοκύρεμα” της Βούλας
Έχουμε γράψει κατά καιρούς για την έλλειψη πεζοδρομίων στη Βούλα αλλά και γενικότερα σε όλους τους Δήμους. Πεζοδρόμια πάρκινγκ, πεζοδρόμια κήποι και

πεζοδρόμια καταστήματα, που πληρώνουν κάτι τις στο Δήμο και νομιμοποιούνται. Πεζοδρόμια χώροι στάθμευσης με αντίτιμο μάλιστα, όπως καταγγέλθηκε στο

Δ.Σ. Βούλας από τον Αγγ. Αποστολάτο και τον Γιάννη Σκουμπούρη.

Εδώ όμως βλέπουμε το άκρον άωτον. Επιχείρησε λοιπόν η Βούλα να κάνει “νοικοκύρεμα” σε κάποια πεζοδρόμια και ξεκίνησε την ανακατασκευή τους. Τι έφτιαξε;

Μιλάνε οι εικόνες μόνες τους. Μόνο πεζοδρόμια δεν έφτιαξε, γιατί όπως το λέει και η λέξη “πεζοδρόμιο” είναι ο δρόμος για τους πεζούς. Μόνο πεζοί δεν μπο-

ρούν να περπατήσουν σε μισή πλάκα. Εκτός και έχουν κάνει δοκό σε ρυθμική γυμναστική.

Ξήλωσαν τις παλιές πλάκες και έβαλαν νέες χωρίς να απελευθερώσουν τα κα-

τειλλημένα πεζοδρόμια. Η ράμπα δίπλα δεν κατάλαβα πού θα χρησιμεύσει!!

Τα νέα πεζοδρόμια!! έχουν μισή πλάκα και μία ολόκληρη με οδηγό για τους τυ-

φλούς διαβάτες. Αλλά μάλλον τυφλός ήταν ο εργολάβος και οι τεχνίτες που

έφτιαξαν το πεζοδρόμιο, αφού όπως βλέπετε και στη φωτογραφία δεν υπάρχει

πεζοδρόμιο για να περπατήσει ο ανοιχτομάτης, πόσο μάλλον ο αόμματος. Θα

πέσει πάνω στις πικροδάφνες και θα τσακιστεί.

Γράψαμε στο πρόσφατο παρελθόν για την επικινδυνότητα της Α’ εισόδου και εξόδου της

Βούλας από την παραλιακή λεωφόρο στην Πρ. Πέτρου. Το επεσήμανε και η Ηλέκτρα Τσι-

ριγώτη στο Δ.Σ. Το έκανε ερώτηση στη Βουλή και ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου. Μό-

νο ο δήμαρχος δεν ίδρωσε, αφού το έργο είναι της ΤΡΑΜ Α.Ε., η οποία όμως δήλωσε ότι

είχε τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων. Δεν καταδέχτηκε ούτε να απαντήσει στις αιτιά-

σεις της ΤΡΑΜ Α.Ε.

Αφού λοιπόν το συνειδητοποίησαν ότι όντως είναι καρμανιόλα, έβαλαν αυτά τα κόκκινα

πλαστικά κολονάκια ως διαχωριστική νησίδα. Από όλη τη σειρά, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, έχει μείνει μόνο ένα. Τα υπόλοιπα έχουν αποκοπεί, αφού ο δρόμος δεν επαρκεί για

να γυρίσει το όχημα και αναγκαστικά πατάει στην λωρίδα της αντίθετης κατεύθυνσης(!) και “όποιον πάρει ο χάρος”... Στο βάθος η πλατεία που “χαρίστηκε στην ΤΡΑΜ Α.Ε., αφού

περνάει γύρω γύρω το τράμ καταργώνας την εν τοις πράγμασι. Απ’ την άλλη ο Δήμος Βούλας παίρνει δάνεια για να απαλλοτριώσεει πλατείες που είναι απολύτως αναγκαίες.

Πάνω στις νέες πλάκες που έτσι κι αλλιώς είναι στενές γιατί υπάρχουν δέντρα

κολόνες κλπ., πρόσθεσαν και κάτι κολόνες(!) φτάνουν μέχρι τη μέση ενός ενή-

λικα, κόβοντας έστω και

αυτό το μικρό άνοιγμα για

τον πεζό.

Και μη φανταστείτε ότι

σεβάστηκαν τα δέντρα και

γι’ αυτό το έκαναν. 

Τα δέντρα τα τσιμέντωσαν

μέσα στο μικρό χωμάτινο

τετράγωνο που βρίσκο-

νται. 

Μάρτυρας αδιάψευστος η

φωτογραφία, δεξιά.

Πρ. Πέτρου και Λ. Αλκυονιδών. Α’ εισοδος Βούλας
και όποιος περάσει...
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Ύδραυλις

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά

στον αρχαιολογικό χώρο της

Βραυρώνας, το πρώτο πληκτρο-

φόρο όργανο της Ιστορίας. (Παν-

σέληνος, μαγευτική η βραδιά, μα-

γευτικός και ο χώρος). Ο κόσμος

που κατέκλυσε τον ιδιαίτερο αυτό

χώρο, σε συνδυασμό με την επι-

βλητική παρουσία του μοναδικού

αυτού οργάνου, προκαλούσε δέ-

ος και μια σχεδόν μυσταγωγική

εμπειρία επαφής με την αρχαία

μας κληρονομιά (γράφαμε στο

προηγούμενο φύλλο). Την εκδή-

λωση κάλυψε και η ΕΡΤ.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς

δήλωσε ενθουσιασμένος μετά το

πέρας της εκδήλωσης: «Υπήρξα-

με μάρτυρες σήμερα μιας μοναδι-

κής εμπειρίας που ξεπέρασε τα

στενά όρια μιας τυπικής μουσι-

κής εκδήλωσης. Όλοι βιώσαμε τη

λάμψη της σπουδαίας κληρονο-

μιάς και πολιτισμού μας. Ως Δη-

μοτική Αρχή είμαστε πάντα εκλε-

κτικοί στα πολιτιστικά δρώμενα

που φιλοξενούμε. Μετά τη σημε-

ρινή βραδιά που διοργάνωσε η

Φιλαρμονική μας, ο πήχης έχει

πραγματικά ανέβει πολύ ψηλά».

Spanish Brass & Luur Metals

Ένας εξοικειωμένος θεατής του

είδους, μπορεί να καταλάβει την

υψηλή τεχνική και μουσική παι-

δεία τους, όπως επίσης να παρα-

τηρήσει ότι έπαιξαν χωρίς καν

παρτιτούρες, εκτελώντας όλο

τους το πρόγραμμα άψογα από

μνήμης(!). 

Οι Ισπανοί «Spanish Brass & Luur

Metals» ήρθαν στη χώρα μας απο-

κλειστικά για τη συναυλία τους

στο Μαρκόπουλο, καλεσμένοι

από τη Φιλαρμονική Μαρκοπού-

λου. 

Κέρδισαν το κοινό, τόσο με την

αμεσότητά τους, όσο και με το

«υψηλό» μουσικό θέαμα που πρό-

σφεραν: ένα αξέχαστο ταξίδι από

την ισπανική παραδοσιακή μουσι-

κή έως την τζαζ και την Κούβα.

Ο μαέστρος της Φιλαρμονικής

Γιώργος Μπαρμπαράκος ξενάγη-

σε τους Ισπανούς βιρτουόζους

στα αξιοθέατα της ευρύτερης πε-

ριοχής του Δήμου Μαρκοπούλου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

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

Μπιζανίου 3, Πανόραμα Βούλας

τηλ.: (210) 9659526, 9659469

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

Ο Λευτέρης Παπασταύρου
Ενας μεγάλος μουσικός δημιουργός, 

που τίμησε την Παιανία
έφυγε από κοντά μας...

«Έφυγε» από τη ζωή πλήρης ημερών ο Λευτέρης Παπασταύρου,

μιά από τις μεγαλύτερες «δόξες» της μουσικής δημιουργίας με

παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση, που υπήρξε απαράμιλλος

ερμηνευτής του τσέλου, μουσικοπαιδαγωγός και συνθέτης και ευ-

τύχησε να ζήσει πλήθος από κορυφαίες καλλιτεχνικές συγκινή-

σεις στα μεγαλύτερα μουσικά κέντρα της Ευρώπης.
Ο Παπασταύρου γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη, στα

1920.  Σπούδασε  στο Κρατι-

κό Ωδείο Θεσσαλονίκης,

στο Βασιλικό Μουσικό Κολ-

λέγιο (RCM) του Λονδίνου

και κατόπιν στη Γαλλία κο-

ντά στον Πάμπλο Καζάλς, ο

οποίος αναγνώρισε στο τα-

λέντο του δεξιοτέχνη μαθη-

τή του τον κάτοχο της «ιδιο-

φυϊας του οργάνου».

Προσκλήθηκε και δίδαξε σε

φημισμένα διεθνή φεστι-

βάλ, πλάϊ σε  κορυφαίους

μουσικούς όπως ο Λέονιντ

Κόγκαν, ο Αλ. Μπραϊλόφ-

σκι,  ο Ιγκόρ Μάρκεβιτς, ο

Άλντο Τσικολίνι και η συμ-

μετοχή του στην παγκόσμια δισκογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Το 1950 ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσι-

κής του Λονδίνου και το 1963  ο Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και

διαπρεπής συγγραφέας Andre Malraux, τον τίμησε  με το Δίπλωμα «Τέ-

χνες, Επιστήμες και Γράμματα» της πόλης του Παρισιού, για τις υπηρε-

σίες του στη Γαλλική Μουσική. Το 1995 η Ακαδημία Αθηνών  τον τίμησε

με το Βραβείο Μουσικής και το 2002 ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο Της Χρο-

νιάς» από το Αμερικανικό Βιογραφικό Ινστιτούτο. Το συνθετικό έργο του

Παπασταύρου περιλαμβάνει ορατόριο, έργα  για χορωδία και μουσική

δωματίου.  Επίσης μετέγραψε για τσέλο και πιάνο έργα ελλήνων και ξέ-

νων συνθετών.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Κορωπίου

Τ’ “αστεράκια” πάνε διακοπές

Στις ευρύχωρες αιθουσες του κεντρου με τον σκιερο κηπο και τους θαυμασιους δασκα-
λους, περασαν και φετος τα παιδια εναν αξεχαστο μηνα.
Στις 31 Ιουλιου, τελευταια μερα, φωτογραφιζονται και ευχονται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Ρενα Αλεξουδη

Με μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία ολοκληρώθηκαν μια σει-

ρά εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου για φέ-

τος το καλοκαίρι. Ένας επετειακός κύκλος για τα εβδομή-

ντα χρόνια ιστορίας της, που κέρδισε το χειροκρότημα και

θαυμασμό του κοινού. 

Την περίοδο 1η Ιουνίου με 20 Ιουλίου η Φιλαρμονική Μαρκοπού-

λου έδωσε συνολικά τρεις συναυλίες: στο χώρο του Ιππικού Κέ-

ντρου Μαρκοπούλου (1/6), στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη (14/6)

και στο Θέατρο Σάρας στο Μαρκόπουλο (12/7), αποδεικνύοντας

για μια ακόμη φορά ότι η μακρόχρονη εμπειρία και υψηλό επί-

πεδο λειτουργίας της, εγγυώνται τις άψογες εμφανίσεις της

και στο μέλλον. Μαζί με τις δικές της εμφανίσεις όμως, η Φι-

λαρμονική Μαρκοπούλου ανέλαβε να εμπλουτίσει τον επετεια-

κό εορτασμό των 70 χρόνων, διοργανώνοντας δύο πολύ ξεχω-

ριστές εκδηλώσεις:

Ο Λευτέρης Παπασταύρου (αριστερά) τιμάται από το Ευρωπαϊ-

κό Κέντρο Τέχνης, στην Παιανία. Τον υποδέχεται ο πρόεδρος

του Κέντρου, ο ποιητής Ευάγγελος Ανδρέου. 
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Ιστορικά να θυμίσουμε ότι η λειτουργία του Διεθνούς Αερο-

λιμένα «Ελ. Βενιζέλος» άρχισε στις 28/1/2001.

Με το Ν 2338/95 ορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι τόσο για

την κατασκευή του όσο και για τη λειτουργία του. Ορους

που η εταιρία αεροδρομίου οφείλει να συμμορφώνεται. Εχει

δε και ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος, η οποία παρακολου-

θεί την τήρηση των όρων αυτών κατά τη διάρκεια της λει-

τουργίας του και συντάσσει ανά εξάμηνο εκθέσεις τις οποί-

ες στη συνέχεια υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

(σ.σ. Δηλαδή ο ελεγχόμενος (εταιρία) είναι και ελεγκτής!!
Και ακολούθως το ΥΠΕΧΩΔΕ)

Ετσι, άρχισαν τα «όργανα». Οι κάτοικοι ης Αρτέμι-

δας στρέφονται με έγγραφά τους προς την Υπηρεσία Πολι-

τικής Προστασίας (ΥΠΑ),  για την ηχορύπανση που προέρ-

χεται από το θόρυβο των βορείως απογειούμενων αεροσκα-

φών, εκτός καθορισμένης διαδικασίας απογειώσεων μείω-

σης θορύβου από τον ανατολικό κυρίως διάδρομο 3R και τον

δυτικό 3L (φωτογραφική απεικόνιση του Αεροδρομίου).

Το 2003 ο δήμαρχος Αρτέμιδας με επτά  κατά σειρά έγγρα-

φα προς τον  Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) διαμαρ-

τύρεται για την ηχορύπανση. Ο ΔΑΑ απαντά  ότι αν και δεν

έχει αρμοδιότητα για τα θέματα θορύβου, εν τούτοις ανα-

φέρει ότι για θέματα προσέγγισης και απογείωσης είναι αρ-

μόδια η ΥΠΑ.

Το μπαλάκι έχει αρχίσει να παίζει…
Ωστόσο οι Οικολογικοί σύλλογοι της Αρτέμιδας έχουν προ-

σφύγει στο  Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. 

Η ΥΠΑ ζητάει από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την ακύ-

ρωση της προσφυγής των συλλόγων, με την ανάλυση των

θέσεων της, που περιείχαν όσα μέχρι τότε είχε απαντήσει

στους συλλόγους το 2001και το 2002. Κύριος άξονας της αί-

τησης ακύρωσης  είναι ότι «οι κανόνες εναέριας κυκλοφο-

ρίας τηρούνται, χωρίς παρεκκλίσεις, ότι σε περίπτωση αλ-

λαγής διαδικασιών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον

περιορισμό της λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή και

την απογείωση και προσγείωση από λιγότερους των 30 εκα-

τομμυρίων επιβατών, το ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει

για τις συνέπειες κλπ. Και ότι η ΥΠΑ έχει δέσμευση έναντι

του Αεροδρομίου όσον αφορά την επιχειρησιακή λειτουρ-

γία!

Εν τω μεταξύ αντικαθίσταται ο Διοικητής της ΥΠΑ και στις

24/9/03 ο Δήμαρχος Αρτέμιδας του απευθύνει έγγραφο δια-

μαρτυρίας για απαράδεκτη ηχορύπανση που προκάλεσε αε-

ροσκάφος κατά παράβαση νόμων και κανονισμών. 

Ο νέος Διοικητής Σ. Κωνσταντινίδης λοιπόν, έγραψε στα πα-

λιά του υποδήματα τις διαμαρτυρίες κατοίκων και Δημάρ-

χου. Επί συνόλου 123 εγγράφων διαμαρτυρίας με το ίδιο πε-

ριεχόμενο σε περίοδο 10 μηνών (πόσες έστελνε την ημέ-

ρα!), ο Διοικητής όχι μόνο δεν απαντούσε, αλλά τις έβαζε

στο αρχείο. (Αυτά που γράφουμε βρίσκονται στο φάκελο
της  δικογραφίας και είναι συνημμένα με άλλα έγγραφα). 

Ετσι αισίως φθάσαμε στο 2004. Στις 13.1.ο ΔΑΑ απαντά στο

δήμαρχο σε 4 επιστολές του, ότι η εταιρία του αεροδρομίου

προβαίνει σε συνεχείς ενέργειες για να επιτευχθεί στο μέ-

τρο του δυνατού η μείωση του θορύβου από τα αεροσκάφη

και παραθέτει στατιστικά στοιχεία απογειώσεων και προ-

σγειώσεων από τους δύο διαδρόμους κατά το 2003. Το έγ-

γραφο κοινοποιείται και στο διοικητή της ΥΠΑ.

Ο χρόνος κυλάει, έρχονται οι εκλογές του 2004, αλλάζει ο

διοικητής της ΥΠΑ (Π. Μανούσος ο νέος), ο οποίος στις

14/12 υπογράφει απαντητικό έγγραφο προς τον Υπ. Μετα-

φορών πάνω σε αίτηση αναφοράς κατοίκου της Αρτέμιδας.

Αναφέρει ο νέος διοικητής στο έγγραφό του ότι «του ειση-

γήθηκαν, ότι την έκδοση για την παρακολούθηση των περι-

βαλλοντικών όρων του ΔΑΑ την έχει η Υπηρεσία περιβάλ-

λοντος του ΔΑΑ. και το ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο βάσει της σύμ-

βασης έχει την εποπτεία των σταθμών  παρακολούθησης θο-

ρύβου και εναέριας ρύπανσης και ότι η ΥΠΑ για την προ-

στασία των κατοίκων βάσει της ειδικής μελέτης θορύβου

που εκπονήθηκε προχώρησε στη δημοσίευση διαδικασιών

μείωσης θορύβου που δημοσιεύθηκαν στο ΑIR για κοντινές

και μακρινές ζώνες κατοικίας κλπ.»

Εχουν καταθέσει για το θέμα αυτό ερωτήσεις στη Βουλή οι

βουλευτές Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Βασίλης Οικονόμου

και ο Θ. Λεβέντης, οι οποίοι παίρνουν  τις ίδιες με τους κα-

τοίκους και τον δήμαρχο απαντήσεις.

Και φτάσαμε στο 2006 με νέο διοικητή της ΥΠΑ (Δ. Σταμά-

της), ο οποίος απαντά στο δήμαρχο Αρτέμιδας περίπου τα

εξής! 

«1. Ότι δεν μπορεί η ΥΠΑ να εξαλείψει τον θόρυβο χωρίς

να μειωθούν τα επίπεδα ασφάλειας των πτήσεων ή η λει-

τουργικότητα του αεροδρομίου.

2. Ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση με τους υπηρεσιακούς

παράγοντες της ΥΠΑ και τους τεχνικούς συμβούλους του Δη-

μάρχου, για να εξευρεθεί τρόπος ανακούφισης των κατοίκων

από το θόρυβο, εξετάστηκαν τα θέματα που προτάθηκαν από

τους εκπροσώπους του δήμου.

Και μια σειρά άλλες αιτιάσεις. Ότι έχει τοποθετηθεί από το

2004 (έχουμε 2006) δοκιμαστικό όργανο ελέγχου του θορύβου.

Ότι η υπηρεσία έχει υιοθετήσει τις διαδικασίες του ICAO,

όμως επιτρέπεται στους κυβερνήτες να μη τηρούν τις διαδι-

κασίες, εάν επιβάλλεται από επιχειρησιακούς λόγους.

Ότι η εκπόνηση νέων ενόργανων διαδικασιών απογείωσης

από το διάδρομο 03R δεν είναι εφικτή.

Ότι κατάργηση απογειώσεων από το 03R δεν είναι εφικτή

χωρίς τη δραματική μείωση της χωρητικότητας του αερο-

δρομίου κλπ.

Στις 31/10/06 έρχεται νέος διοικητής της ΥΠΑ (Ι. Ανδριανόπου-

λος), ο οποίος απαντά σε εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας του Πε-

ριβαλλοντικού Συλλόγου Αρτέμιδας, επαναλαμβάνοντας την ίδια

αιτιολογία των προηγούμενων αντίστοιχων εγγράφων.

Και φθάνουμε στο 2008

Το Εφετείο Αθηνών, που όπως γράφουμε στην εισαγωγή

μας, έχουν προσφύγει δέκα κάτοικοι της περιοχής, αφού με-

λετάει όλα τα στοιχεία  καταλήγει στο δια ταύτα:

Δεχόμαστε εν μέρει κατ’ ουσία τις προσφυγές των (ονομά-

ζει δέκα κατοίκους της περιοχή),  κατά της υπαρ.Β46/2005

διατάξεως της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών με

την οποία απερρίφθη κατ’ αρθρ. 4752 Κ.Π.Δ. ή από

25.2.2003 έγκλησή τους κατά την μελών της Διοικήσεως της

ΥΠΑ, αρμοδίων των αεροπορικών εταιρειών που  εκμετα-

λεύονται τα αεροσκάφη και όσων εκτελούν παράνομες πτή-

σεις, των αρμοδίων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

(Ελευθέριος Βενιζέλος) για θέματα περιβάλλοντος της διοι-

κήσεως του ΔΑΑ των ελεγκτών του Πύργου ελέγχου, λει-

τουργίας παντός υπευθύνου του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

Παραγγέλομε του εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών να ασκή-

σει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για παράβαση κα-

θήκοντος (αρθρ.259πκ) και παρ. αρθρ. 28παρ.1εδ.α Ν

1650/86.

Απορρίπτομε κατά τις λοιπές αιτιάσεις τις υπό κρίση προ-

σφυγές.                                         

Αθήνα 9.6.2008-07-24

Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι για την ηχορύπανση 
στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Είχαμε γράψει και παλιότερα για τον αγώνα των κατοίκων, των φορέων και του Δημάρχου της Αρτέμιδας

για την περιβαλλοντική ρύπανση που δέχεται η περιοχή τους από το θόρυβο του Διεθνή Αερολιμένα Αθη-

νών (Δ.Α.Α.) Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ιδιαίτερα τον θόρυβο που προκαλείται από τη χρήση του δυτικού

αεροδιαδρόμου.

Η πρώτη τους προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απερρίφθη. Ετσι προσέφυγαν στο Εφετείο Αθη-

νών, όπου και δικαιώθηκαν (9/6/2008).

Από το 2001 που ξεκίνησε το αεροδρόμιο, άρχισαν και τα προβλήματα στην περιοχή. Στην αρχή σύλλογοι

και δήμαρχος με έγγραφά τους προς τον Δ.Α.Α. και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προσπάθη-

σαν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά η γραφειοκρατία, η αγνόηση του πολίτη και πολλά άλλα, οδήγησαν τους

κατοίκους στη δικαιοσύνη. 

Με ένα εκτεταμένο δελτίο τύπου, οι προσφεύγοντες κάτοικοι της Αρτέμιδας μας ενημερώνουν για το «γολ-

γοθά» που τράβηξαν μέχρι τη δικαίωσή τους, μετά από 7 χρόνια αγώνες, μετάθεσης ευθυνών, αδιαφορίας

κλπ. Επτά χρόνια που διέθεσαν χρήμα, κόπο και ψυχική φθορά.

Τα περισσότερα στοιχεία που παραθέτουμε είναι όπως μας τα ενεχείρισαν μέσα από τη δικογραφία. 

Δικές μας παρεμβάσεις είναι μόνο οι σημειώσεις συντάκτη.
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Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας: Το

υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να βελτιώσει τις σχέ-

σεις Κράτους - Πολίτη και την  εμπέδωση της εμπιστοσύ-

νης των πολιτών προς τη Δημόσια Διοίκηση(!), δημιούργη-

σε τις Ειδικές Επιτροπές Εφαρμογής Νομοθεσίας.

Όπως μας ενημερώνει κύρια αποστολή των Επιτροπών αυ-

τών είναι η αποζημίωση των πολιτών σε περιπτώσεις κα-

κοδιοίκησης και ειδικότερα, όταν οι υποθέσεις τους δεν

διεκπεραιώνονται, εντός των προβλεπόμενων, από την

ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους καταβληθεί η

διεκδικούμενη αποζημίωση υποβάλλουν αίτηση σε ειδικό

έντυπο στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γε-

νικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΔΔ) & Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) του Υπουργείου Εσωτερι-

κών, για θέματα αρμοδιότητας των υπουργείων, ή στην Ει-

δική Επιτροπή  που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρει-

ας, για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.

Οι Επιτροπές αποτελούνται από Συμβούλους ή Παρέδρους

του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου και

από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Περι-

φέρειας, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθε-

σμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση της προθε-

σμίας που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή

την οριστική απάντηση.

Το  θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία και στο έρ-

γο των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθε-

σίας, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμ-

ματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης του Υπουργείου Εσωτερικών, (www.gspa.gr-

Δημόσια Διοίκηση -Σχέσεις Κράτους-Πολίτη).

Στην ίδια ιστοσελίδα οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν

και να προμηθευτούν το σχετικό έντυπο αποζημίωσης κα-

θώς επίσης και να  ενημερώνονται για τις ακριβείς Διευ-

θύνσεις, τα τηλέφωνα και τα ονόματα των Γραμματέων

και των δεκατριών (13) Ειδικών Επιτροπών. 

Άμεση συνέπεια του μέτρου  αυτού, σε συνδυασμό με την

καταβολή μέχρι και πλήρους χρηματικής αποζημίωσης

στον πολίτη, είναι η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη Δη-

μόσια Διοίκηση η οποία δεν λειτουργεί πλέον απρόσωπα

και ανώνυμα,  αλλά αποδίδονται οι τυχόν ευθύνες  σε συ-

γκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν διεκπεραίωσαν

εντός των οριζόμενων από το νόμο προθεσμιών την υπό-

θεση του πολίτη. 

Η απόφαση της Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε δύο

μήνες από την υποβολή  της σχετικής αίτησης και μετά

από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων,

κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρε-

σία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και

αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος

ποσού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991,

όταν η Επιτροπή αποφασίσει την καταβολή χρηματικού

ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται

στο υπηρεσιακό συμβούλιο και όπου δεν υπάρχει, στο δι-

οικητικό συμβούλιο, για να εξετασθεί αν υπάρχει υπαιτιό-

τητα υπαλλήλων και αν διαπιστωθεί, κινείται εις βάρος

τους πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις

του κάθε φορέα.

Σ.Σ. Ωραία όλα αυτά που λέγονται, αλλά συνήθως δεν
εφαρμόζονται. Μου θυμίζουν Δήμαρχο, που είπε, ότι αν
θέλεις να μην κάνεις κάτι φτιάξε μια επιτροπή γι’ αυτό!
Δεν υπολειπόμεθα νόμων και διατάξεων, αλλά εφαρμο-
γής αυτών από όλους τους εμπλεκόμενους!!!

Ο ΥΛΑΪΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΜΑ!

14χρόνια αγώνες πολιτών 

για να αποδείξουν τα αυτονόητα
Τελικά η πατρίδα επαφίεται στον Πατριωτισμό του κά-
θε πολίτη και μόνο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα όταν
καθημερινά οι πολίτες προστρέχουν στην δικαιοσύνη
ξοδεύοντας χρήμα, κόπο και ψυχική υγεία για να απο-
δείξουν όχι τα όρια του οικοπέδου τους, αλλά ότι η θά-
λασσα είναι κοινό αγαθό, ότι η Λιμνοθάλασσα είναι δη-
μοσια περιουσία, ότι ο τάδε είναι αρχαιολογικος χώρος
και ότι ο δείνα είναι απόλυτης προστασίας, πράγμα δη-
λαδή που έπρεπε η ίδια η πολιτεία με τις υπηρεσίες της
να προστατεύει και να διαφυλάσει. Γι’ αυτό δημοσιεύ-
ουμε την παρακάτω απόφαση που κέρδισαν οι Κερκυ-
ραίοι με αγώνες και θυσίες, γιατί μοιάζει με πάρα πολ-
λές άλλες πολύ κοντά μας, με τα στοιχεία που μας ενε-

χείρισαν. 

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας

χαιρετίζει την τελεσίδικη δικαστική απόφαση σύμφωνα

με την οποία η Λιμνοθάλασσα Χαλκιοπούλου – Υλαϊ-

κός Λιμένας είναι Δημόσιο κτήμα και συνεπώς Δημόσια

περιουσία. 

Χρειάστηκαν 14 χρόνια δικαστικών αγώνων για να απο-

φασιστεί το αυτονόητο,  ότι δηλαδή το λιμνοθαλάσσιο

νερό δεν μπορεί να ανήκει σε ιδιώτες αλλά στο κράτος

και ότι η θάλασσα δεν είναι περιουσιακό στοιχείο κα-

νενός. 

Στην προσπάθεια αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώ-

τος και στην εφαρμογή του νόμου βοήθησαν αρκετοί

φορείς (κρατικοί και Σύλλογοι) καθώς και μεμονωμένοι

πολίτες που καλό είναι να  αναφερθούν κάποια  στιγμή

για να γνωρίζει ο Κερκυραίος πολίτης ποιος ενδιαφέρ-

θηκε για τον τόπο του.  Σήμερα όμως θα πρέπει οπωσ-

δήποτε  να  αναφερθεί ο αποφασιστικός  ρόλος του

Γάλλου Βιολόγου Xavier Gremillet καθώς και του Συλ-

λόγου «ΥΛΑΪΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ» που δημιουργήθηκε για

την προάσπιση και αναβάθμιση  της λιμνοθάλασσας.

Ιδιαίτερα ο Σύλλογος «ΥΛΑΪΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ»  πρωτο-

στάτησε  στον αγώνα για την επιστροφή της λιμνοθά-

λασσας στους Κερκυραίους και βρέθηκε πολλές φορές

στο «μάτι του κυκλώνα» έχοντας να αντιμετωπίσει την

κρατική αδιαφορία και τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

που χρόνια τώρα καταπατούν την λιμνοθάλασσα μετα-

τρέποντας το νερό σε στεριά (και μάλιστα οικοπεδο-

ποιήσιμη!). 

Στρατηγικοί χάρτες θορύβου του Αεροδρομίου

Ακόμα δεν έχουν συνταχθεί! 
Σοβαρά προβλήματα

αντιμετωπίζουν οι κάτοι-

κοι των μεγάλων πολεο-

δομικών συγκροτημάτων,

αυτοί που κατοικούν κο-

ντά στα αεροδρόμια και

στους μεγάλους οδικούς

άξονες από την ανεξέλε-

γκτη ηχορύπανση, σημει-

ώνει σε ερώτησή του ο

Βουλευτής Θανάσης Λε-

βέντης. Η Πολιτεία όμως μέχρι σήμε-

ρα δεν έχει κάνει τίποτε προς την κα-

τεύθυνση της αξιολόγησης και διαχεί-

ρισης του περιβαλλοντικού θορύβου.

Η έλλειψη επίσημης χαρτογράφησης

του περιβαλλοντικού θορύβου έχει

ως συνέπεια να μην υπάρχει συμμόρ-

φωση όσων συμμετέχουν

στην εκπομπή τέτοιων θο-

ρύβων με τις οριακές τιμές

που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή

περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σύμφωνα με απάντηση του

αρμόδιου Επιτρόπου για θέ-

ματα περιβάλλοντος Επι-

τρόπου κ. Δήμα σε σχετική

ερώτηση του Ευρωβουλευ-

τή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπα-

δημούλη, δεν έχουν εκπονηθεί μέχρι

σήμερα οι απαιτούμενοι από την οδη-

γία 2002/49/ΕΚ στρατηγικοί χάρτες

θορύβου, παρότι η προθεσμία εκπόνη-

σής τους έχει παρέλθει εδώ και ένα

χρόνο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ.1, 7 παρ.

1 και το παράπηγμα IV της οδηγίας

2002/49/ΕΚ, θα έπρεπε μέχρι της 30

Ιουνίου 2007 να έχουν εκπονηθεί και

εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές

στρατηγικοί χάρτες θορύβου για πο-

λεοδομικά συγκροτήματα άνω των

150.000 κατοίκων, για όλους τους

οδικούς άξονες όπου καταγράφεται

κυκλοφορία άνω των έξι εκατομμυ-

ρίων οχημάτων ετησίως, για όλους

τους σιδηροδρομικούς άξονες, που

διακινούνται άνω των 6.000 συρμών

ετησίως και για όλα τα μεγάλα αερο-

δρόμια εντός των επικρατειών τους.

Και ερωτά ο βουλευτής, αν έχει λάβει

υπόψη της, η κυβέρνηση, την περί-

πτωση νέας Ευρωκαταδίκης για πε-

ριβαλλοντική αδιαφορία;

Αποζημιώνονται οι πολίτες για κακοδιοίκηση του Δημοσίου
Οι ευθύνες  σε υπαλλήλους, που δεν προώθησαν μέσα στις προθεσμίες την υπόθεση του πολίτη 
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/20-

06-2008 Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 142/2008

Περίληψη

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί πρότασης τρο-

ποποίησης του εγκεκριμένου

Ρ.Σ. Πολεοδομικής μελέτης «Πα-

ραλίας Αγίου Δημητρίου» Κορω-

πίου στο Κ.Φ.87»

Στο Κορωπί και στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέ-

ντρο, σήμερα στις 20 του μήνα

Ιουνίου του έτους 2008 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 20:30μ.μ.

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Κρωπίας, μετά από την αριθμ.

10366/13-06-2008 έγγραφη πρό-

σκληση του Προέδρου του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, που έγινε

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 95 & 96 του Ν.3463/2006

(Δ.Κ. Κώδικα) που επιδόθηκε σε

κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο

εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με

απόδειξη, κατά το οποίο προ-

σήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί

Σύμβουλοι: 

1. Αναστάσιος Χρήστου (Πρόε-

δρος), 2. Σοφία Γρίβα – Χατζή

(Γραμματέας), 3. Σεραφείμ Κόλ-

λιας, 4. Χρήστος Μεγαγιάννης,

5. Ιωάννης Γκίκας του Γεωργίου

(Τσάκωνας), 6. Αντώνης Ντού-

νης, 7. Κων/νος Παπαμιχάλης, 8

Μαρία Γκίκα, 9. Γεωργία Γιαννί-

τσα – Κόγκα, 10. Ελένη Ταξίδη –

Καλτουρουμίδη, 11. Παναγιώτης

Τσούκας, 12. Δημήτριος Κιού-

σης, 13. Γεώργιος Σπέλλας, 14.

Κωνσταντίνος Δήμου, 15. Σωτή-

ριος Λάμπρου (Καμουτσής), 16.

Εμμανουήλ Γρινιεζάκης 

Απόντες:

1. Ελένη Τσεβά - Γκιόκα, 2. Ιωάν-

νης Γκίκας του Γεωργίου (Μου-

στάκας), 3. Ανδρέας Ντούνης

(Αντιπρόεδρος), 4. Αντώνιος Κο-

ρωνιάς, 5. Γεώργιος Γκίκας

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρί-

σκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεό-

δωρος Β. Αθανασόπουλος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει

νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύ-

νολο αριθμού Δημοτικών  Συμ-

βούλων 21, παρευρίσκονται οι

16, ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η

υπάλληλος της Τ.Υ. κα Σταθά-

κου Χριστίνα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε

για συζήτηση το 8ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης και ανέπτυ-

ξε τα εξής:

Με βάση την κείμενη νομοθεσία

ορίζονται σαφώς οι προϋποθέ-

σεις και η διαδικασία τροποποίη-

σης εγκεκριμένων Πολεοδομι-

κών μελετών και Ρυμοτομικών

σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανω-

τέρω περιγράφονται από το Ν.Δ.

17-7-1923 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του Π.Δ. 3-4-1929, τις

εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις

αναλυτικές «Οδηγίες και προ-

διαγραφές για τροποποιήσεις,

επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχε-

δίων» εγκ. 55/88, τον Ν.2647/98

καθώς και όλες τις σχετικές

αποφάσεις και εγκυκλίους. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και

επειδή η πρωτοβουλία για την κί-

νηση της διαδικασίας ανήκει κα-

τά κανόνα στον οικείο Δήμο,

απαιτείται απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου στην οποία να

καθορίζονται με σαφήνεια και να

δικαιολογούνται πλήρως, οι προ-

τεινόμενες ρυθμίσεις τροποποί-

ησης σε συνδυασμό με τις κατά

νόμο απαιτούμενες α) δημοσιεύ-

σεις – αποδεικτικά δημοσίευσης,

β) σχεδιαγράμματα βάσει προ-

διαγραφών, γ) πιθανές ενστά-

σεις, δ) βεβαιώσεις Δημάρχου

και ε) Τεχνική – αιτιολογική έκ-

θεση.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη

συνέχεια να κατατεθούν στο αρ-

μόδιο ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση

και προώθηση για έγκριση από

τον αρμόδιο φορέα με έκδοση

διοικητικής πράξης.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι με βά-

ση το αρ. 1 του Ν.Δ. 17-7-1923

κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου

Ρ.Σ. πρέπει να κατευθύνεται από

πολεοδομικά κριτήρια όπως αυ-

τά αναφέρονται. Στα πλαίσια

των ανωτέρω περιλαμβάνονται

και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέ-

ροντα, τα οποία όμως δεν μπο-

ρούν να αποτελέσουν αποκλει-

στικά έρεισμα της ρυμοτομικής

διαρρύθμισης (ΣτΕ 2687/82).

Κατά τα ανωτέρω προτείνεται η

τροποποίηση του εγκεκριμένου

Ρ.Σ. Πολεοδομικής Μελέτης

«Παραλίας Αγίου Δημητρίου»

Κορωπίου και συγκεκριμένα η

αλλαγή της χρήσης τμήματος

του Κ.Φ. 87 εμβαδού

2.250,00τ.μ. σε χρήση «εκκλη-

σία» με το χαρακτηριστικό Κ.Φ.

87Λ και ο υπόλοιπος χώρος εμ-

βαδού 750,00τ.μ. με χρήση «παι-

δική χαρά» όπως αυτά περιγρά-

φονται και αναφέρονται αναλυ-

τικά στο συνημμένο τοπογραφι-

κό διάγραμμα και τεχνική έκθε-

ση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού

άκουσε τον Πρόεδρο και μετά

από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του

εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πολεοδομι-

κής Μελέτης «Παραλίας Αγίου

Δημητρίου» Κορωπίου και συ-

γκεκριμένα την αλλαγή της χρή-

σης τμήματος του Κ.Φ. 87 εμβα-

δού 2.250,00τ.μ. σε χρήση «εκ-

κλησία» με το χαρακτηριστικό

Κ.Φ. 87 και το υπόλοιπο χώρο

εμβαδού 750,00τ.μ. με χρήση

«παιδική χαρά» όπως αυτά περι-

γράφονται και αναφέρονται ανα-

λυτικά στο συνημμένο τοπογρα-

φικό διάγραμμα και τεχνική έκ-

θεση τα οποία και αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα της απόφα-

σης. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις

περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέλη

Ο πρόεδρος Η Γραμματέας  

Αναντάσιος Χρήστου Σοφία  Χατζή – Γρίβα

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας      

Αρ. Απόφασης 141/2008

Περίληψη 

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

Πόλεως Κορωπίου στην Πλατεία Δεξαμενής» 

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-

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

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

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

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

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

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

Σύμβουλο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο

προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

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

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

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

νίτσα- Κόγκα 10. Ελένη Ταξίδη- Καλτουρουμίδη 11. Παναγιώτης Τσούκας

12. Δημήτριος Κιούσης 13. Γεώργιος Σπέλλας 14. Κων/νος Δήμου 15. Σω-

τήριος Λάμπρου (Καμουτσής) 16. Εμμανουήλ Γρινιεζάκης. 

Απόντες: 

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

3. Ανδρέας Ντούνης  Αντιπρόεδρος  4. Αντώνιος Κορωνιάς 5. Γεώργιος

Γκίκας 

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία εφ’όσον

σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται ο 16, ο Πρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

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

στίνα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συ-

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

Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις και

η διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και

Ρυμοτομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από

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

τις εγκυκλίους 1/61 και 8/75, τις αναλυτικές “Οδηγίες και προδιαγρα-

φές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων” εγκ. 55/88,

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

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

διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια

και να δικαιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποί-

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

αποδεικτικά δημοσίευσης, β) σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγραφών, γ)

πιθανές ενστάσεις δ) βεβαιώσει Δημάρχου και ε) Τεχνική- αιτιολογική

έκθεση. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμόδιο

ΣΧΟΠ για γνωμοδότηση και προώθηση για έγκριση από τον αρμόδιο

φορέα μα έκδοση διοικητικής πράξης. 

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

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

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

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

μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρ-

ρύθμισης (ΣτΕ 2687/82) 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο ευρύς κοινόχρηστος χώρος και τα ήδη

υφιστάμενα κτίρια και το υπαίθριο θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής

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

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

τά περιγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο τοπο-

γραφικά διάγραμμα και τεχνική έκθεση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

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

νοντας υπόψη και την παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κιού-

ση Δημητρίου ο οποίος προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κτίριο

της Δεξαμενής να κριθεί διατηρητέο. 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πόλεως Κορωπίου

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

στην Πλατεία Δεξαμενής, όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται

αναλυτικά στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκ-

θεση, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις παραπάνω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος               Η Γραμματέας Τα Μέλη

Αναστάσιος Χρήστου Σοφία Χατζή- Γρίβα

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

Αρ. Απόφασης 143/2008

Περίληψη

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

λεως Κορωπίου στην Πλατεία Ελευθερίας»

Στο Κορωπί και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

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

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

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

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγι-

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

Κώδικα) που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο εμπρόθεσμα

(προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι: 

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

ας), 3. Σεραφείμ Κόλλιας, 4. Χρήστος Μεγαγιάννης, 5. Ιωάννης Γκίκας

του Γεωργίου (Τσάκωνας), 6. Αντώνης Ντούνης, 7. Κων/νος Παπαμιχά-

λης, 8 Μαρία Γκίκα, 9. Γεωργία Γιαννίτσα – Κόγκα, 10. Ελένη Ταξίδη –

Καλτουρουμίδη, 11. Παναγιώτης Τσούκας, 12. Δημήτριος Κιούσης, 13. Γε-

ώργιος Σπέλλας, 14. Κωνσταντίνος Δήμου, 15. Σωτήριος Λάμπρου (Κα-

μουτσής), 16. Εμμανουήλ Γρινιεζάκης 

Απόντες:

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

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

Γκίκας

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος. 

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

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

Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

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

στίνα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε για συζήτη-

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

Με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζονται σαφώς οι προϋποθέσεις και η

διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και Ρυ-

μοτομικών σχεδίων. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω περιγράφονται από το

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

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

τροποποιήσεις, επεκτάσεις Ρυμοτομικών σχεδίων» εγκ. 55/88, τον

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

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

διαδικασίας ανήκει κατά κανόνα στον οικείο Δήμο, απαιτείται απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία να καθορίζονται με σαφήνεια και

να δικαιολογούνται πλήρως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποίησης

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

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

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

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν στο αρμόδιο

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

ρέα με έκδοση διοικητικής πράξης.

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

ποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά

κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται. Στα πλαίσια των ανωτέρω περιλαμβά-

νονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν

να αποτελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης

(ΣτΕ 2687/82).

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

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

πόλεως Κορωπίου όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική τεχνική έκθεση

και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

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

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

στην Πλατεία Ελευθερίας όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται

αναλυτικά στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση.

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

γική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα

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

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

την αλλαγή στους επιτρεπόμενους ορόφους από 2 σε 1, στην Πλατεία

Ελευθερίας όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται αναλυτικά στο

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, τα οποία και απο-

τελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. 

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος                        Η Γραμματέας                    Τα μέλη

Αναστάσιος Χρήστου     Σοφία Χατζή – Γρίβα

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
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Είχαμε γράψει στο προηγούμενο

φύλλο μας για την πρόταση του βου-

λευτή Βασίλη Οικονόμου, που πρότει-

νε την ίδρυση Πρωτοδικείου στην

πρωτεύουσα της Νομαρχίας Ανατ. Ατ-

τικής στην Παλλήνη, λόγω της σπου-

δαιότητας του θέματος,  με ερώτησή

του στη Βουλή. 

Ο “δαίμων” όμως αδηφάγος όπως εί-

ναι, έβαλε την κεφάλα του και αφαί-

ρεσε από το κείμενο σχεδόν όλη την

ερώτηση, ως εκ τούτου επαναλαμβα-

νουμε παρακάτω την ερώτηση  στο

σύνολό της.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι την ίδια

πρόταση έχει καταθέσει στο Δημοτικό

Συμβούλιο Παλλήνης, ο επικεφαλής

της παράταξης μειοψηφίας Αναστά-

σιος Μπουντουβάς.

Η πρόταση-ερώτηση

Ο Βουλευτής στην ερώτησή του προς

τον Υπουργό Δικαιοσύνης επισημαίνει:

“Έχει ωριμάσει στον νομικό και δικαστι-

κό κόσμο η ιδέα της αποκέντρωσης της

δικαστικής λειτουργίας του υπερφορ-

τωμένου Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η Ανατολική Αττική και ιδιαίτερα η πε-
ριοχή της Παλλήνης γνωρίζουν ρα-
γδαία  οικιστική και εμπορική ανάπτυ-
ξη τα τελευταία χρόνια γεγονός, το
οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για τη δημιουργία Πρωτοδικείου στην
Παλλήνη. Ο συγκεκριμένος Δήμος ως
έδρα της Ανατολικής Αττικής διαθέτει
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
και τα μέσα ώστε να φιλοξενήσει το
Πρωτοδικείο που θα εξυπηρετεί την
Ανατολική Αττική. Πλεονέκτημα μιας

τέτοιας ίδρυσης θα ήταν επιπλέον η
γειτνίαση με την Αττική Οδό, ο σταθ-
μός Μετρό που παρέχει τη δυνατότη-
τα της εύκολης πρόσβασης και στάθ-
μευσης για τη διευκόλυνση των πολι-
τών και των δικαστικών λειτουργών. Η
δημιουργία Πρωτοδικείου στην Παλ-
λήνη για την Ανατολική Αττική, αφε-
νός βοηθά στην αποσυμφόρηση του
κέντρου της πόλης των Αθηνών , αφε-
τέρου ενισχύει την Περιφέρεια της
Ανατολικής Αττικής, προπάντων όμως
συντείνει στην άμεση εξυπηρέτηση
και διευκόλυνση των πολιτών της
Ανατολικής Αττικής . Επειδή η δημι-
ουργία ενός Δικαστικού Μεγάρου
Παλλήνης θα αποτελούσε αναβάθμι-
ση για την πόλη και την ευρύτερη πε-
ριοχή , όπως χαρακτηριστικά τονίζουν
εκπρόσωποι και φορείς του Δήμου.” 

Και ερωτά εν κατακλείδι: 

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

την Παλλήνη;»

Πρωτοδικείο στην Παλλήνη;
Πρόταση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Βασίλης Οικονόμου

Απάντηση στο βουλευτή 

Βασίλη Οικονόμου

Είχαμε γράψει πρόσφατα, για το αίτημα των ενώσεων

γονέων, προκειμένου να υπάρχει συνοδός στα λεωφο-

ρεία που μεταφέρουν μαθητές σε δημόσια σχολεία.

Το θέμα είχε συζητηθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και

όπως εκφράστηκε, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο ούτε

αντίστοιχο κονδύλι που να τους το επιτρέπει.

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου είχε καταθέσει ερώ-

τηση (αρ. Πρωτ.8894/20-03-08) αναφορικά με τη μετα-

φορά μαθητών στην οποία απάντησε ο αρμόδιος

υπουργός ότι «Με το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145 τ.Α’) η

αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών έχει μεταβιβαστεί

στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

Η παρουσία συνοδού κατά τη διεξαγωγή της μεταφο-

ράς μαθητών Α’/θμιας Εκπ/σης δεν προβλέπεται ρητά

από τις ισχύουσες διατάξεις, με εξαίρεση τη μεταφορά

μαθητών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

δεν αποκλείει την ύπαρξη συνοδού και δεν υπάρχει νο-

μικό κώλυμα που να αποτρέπει τις αρμόδιες Νομαρχια-

κές Αυτοδιοικήσεις από τη συμπερίληψη σχετικού

όρου στις προκηρύξεις δημόσιων μειοδοτικών διαγωνι-

σμών, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι πραγ-

ματοποίησης των μεταφορών και προσδιορίζονται επα-

κριβώς οι υποχρεώσεις των αναδόχων». 

Ναι μεν δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις

αλλά και δεν απαγορεύεται. Οπότε ρίχνει το μπαλάκι

στη Νομαρχία και ας πράξει όπως νομίζει. Η Νομαρχία

δεν μένει παρά να εξασφαλίσει τα ανάλογα κονδύλια.

Πώς; 

Διεκδικώντας και πιέζοντας… 

Ούτε επιτρέπεται, ούτε απαγορεύεται

ο συνοδός στη μεταφορά μαθητών!

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παίδων Βούλας:

«Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε την απόλυ-

τη επάρκεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες»

Δηλώνει ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός

Με την με αριθμ.13002/28-5-2008 ερώτηση του, ο βου-

λευτής της Περιφέρειας Αττικής κ. Ν. Βρεττός, έθεσε το

θέμα των ελλειμμάτων στην λειτουργία του Κέντρου

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας, επα-

νερχόμενος στο θέμα αυτό έπειτα από την δημοσιοποίη-

ση του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και

Πρόνοιας για το 2007.

Με το με αριθμ.75429/25/6/2008 έγγραφο ο Υφυπουργός

Γ. Κωνσταντόπουλος, απαντάει στην ερώτηση επιβεβαι-

ώνοντας ουσιαστικά τόσο το πόρισμα όσο και την σκοπιμότητα της κοινοβουλευτι-

κής παρέμβασης. Ο αρμόδιος Υφυπουργός αποδέχεται ότι «μετά τις προτάσεις των

επιθεωρητών που διενήργησαν τον αρχικό έλεγχο, ακολούθησε υγειονομικός και οι-

κονομικό-διαχειριστικός έλεγχος». Δηλαδή έπρεπε να γίνει ο έλεγχος από τους επι-

θεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, για να διαπιστωθούν τα ελλείμματα στην λειτουργία.

Συνεχίζει όμως τις διαπιστώσεις ο κύριος Υφυπουργός ισχυριζόμενος ότι, «οι έλεγ-

χοι αφορούσαν το χρονικό διάστημα μέχρι το 2007» αποδεχόμενος ουσιαστικά τα

όποια ελλείμματα.

Στην απάντηση παρατίθενται, μια σειρά από ενέργειες οι οποίες έχουν προγραμμα-

τισθεί για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατά-

στασης Παίδων Βούλας, όπως προγραμματισμός για την πλήρωση θέσεων προσωπι-

κού και  ο σχεδιασμός του νέου Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας.

Το νέο τραγικό ατύχημα στο Πέραμα, φέρ-

νει στην επικαιρότητα την ερώτηση του

βουλευτή  Μ. Βορίδη που είχε καταθέσει

σχετικά με το μείζον θέμα των εργατικών

ατυχημάτων. 

Σύμφωνα με πρόσφατο (27/5/08) ομόφωνο

Ψήφισμα του Δημοτικού

Συμβουλίου Ελευσίνας,

εκφράζεται έναντι της

Πολιτείας «θλίψη και

αγανάκτηση» για την έλ-

λειψη μέτρων πρόληψης

ατυχημάτων και τη μη

εφαρμογή των κανόνων

ασφαλείας στα εργοστά-

σια, τις μονάδες παραγωγής και τα εργο-

τάξια της περιοχής, που είχαν ως τραγική

συνέπεια  τα δύο σοβαρά εργατικά ατυχή-

ματα, με τα οποία δύο εργαζόμενοι (ένας

24χρονος στα λατομεία ΧΑΛΥΨ και ένας

43χρονος  στο χώρο του λιμένα της ΤΙΤΑΝ

Α.Ε.) έχασαν τη ζωή τους μέσα στο μήνα

Μάιο.

Τα παραπάνω γεγονότα φέρνουν εκ νέου

στο προσκήνιο την ανάγκη  αυστηρού

ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις επι-

χειρήσεις που λαμβάνουν ελλιπή μέτρα

ασφαλείας κατά την παραγωγή, διακυβεύ-

οντας τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα

των εργαζομένων τους.

Και ερωτά ο βουλευτής

1) Με ποιον τρόπο ελέγχεται από την Πο-

λιτεία η εφαρμογή από τις επιχειρήσεις

των  αυστηρών μέτρων ασφαλείας; 

2) Τι έχουν αποδώσει οι έλεγχοι αυτοί κα-

τά την τελευταία πενταετία και ποια πρό-

στιμα ή άλλες κυρώσεις έχουν επιβληθεί

στις επιχειρήσεις που παρανόμησαν; 

Εργατικά ατυχήματα στην περιοχή Ελευσίνας

ερώτηση του  βουλευτή Μάκη Βορίδη
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 2, ΤΡΙΤΗ 5 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/8

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 4/8  7.00μ.μ.

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής στο δικό σας

χώρο. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

στο τηλέφωνο 69477.98010

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (Σκρίνιο, κρεβατο-

κάμαρα, τραπεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντι-

κείμενα εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.210-8954037.

ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ Studio

Ρηνιώ στη νήσο Τέλενδο Καλύμνου. Τηλ.

6972780236.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση  

Mini-Market
ΜΠΙΖΟΥ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Λόγω αλλαγής

κατοικίας. Τηλ. 22910 25047 περιοχή ΛΑΓΟΝΗΣΙ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τη Δευτέρα 4/ 8, ημέρα Δευ-

τέρα και ώρα 19:00   με θέμα  ημερησίας διάταξης:

1. Παρουσίαση και συζήτηση του προγράμματος «Ψηφιακός Δή-

μος», που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• «Από την Μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των Δήμων»

• «Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS»

• «Δίκτυα intranet- extranet»

• «Ευρυζωνικά Δίκτυα»

• «Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου»

• «Παρουσίαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»
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...για την υγειά μας

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

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

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

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

δρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙ-

ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ αναζητά για τη Μονάδα Χρόνιας Αι-

μοκάθαρης στην Παλλήνη:

Υπάλληλο Υποδοχής-Γραμματειακής Υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα:

– Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ

– Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

– Αριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο epaizis@mesogeios.gr

ή στο fax 210 9415.257.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

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

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

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

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Ένας στους δύο Έλληνες έχει πά-

θει ηλιακό έγκαυμα πριν κλείσει το

18ο έτος της ζωής του, ενώ οι ειδι-

κοί προειδοποιούν ότι πέντε εγκαύ-

ματα κατά την διάρκεια της παιδι-

κής ηλικίας τριπλασιάζουν τον κίν-

δυνο ν΄αναπτύξει κάποιος καρκίνο

του δέρματος στην ηλικία των 50

ετών.

Οι καρκίνοι του δέρματος και το με-

λάνωμα έχουν αυξηθεί εντυπωσια-

κά σε σχέση με το παρελθόν. Όπως

ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο

πρόεδρος της Ελληνικής δερματο-

λογικής Εταιρίας καθηγητής δερ-

ματολογίας Ανδρέας Κατσάμπας,

κάποιος που γεννήθηκε το 1935

έχει 1 πιθανότητα στις 1500 να

προσβληθεί από μελάνωμα, ενώ

κάποιος που θα γεννηθεί το 2010

έχει 1 στις 50! Για την κατάσταση

αυτή ευθύνεται τόσο η τρύπα του

όζοντος όσο και η μόδα της ηλιο-

θεραπείας που δυστυχώς δεν λέει

να περάσει.

Τον μεγαλύτερο κίνδυνο τον δια-

τρέχουν οι γυναίκες, τα παιδιά και

οι ...υπάλληλοι γραφείου, που ενώ

είναι κλεισμένοι όλο τον χρόνο στα

γραφεία τους, το καλοκαίρι εκτίθε-

νται απότομα στον ήλιο. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι το μελάνωμα έχει

χαρακτηρισθεί ως ασθένεια του

“λευκού κολάρου” καθώς απειλεί

περισσότερο όσους εργάζονται σε

κλειστούς χώρους. Οι ειδικοί πά-

ντως συνιστούν να κυκλοφορούμε

με αντηλιακή προστασία κάθε μέρα

ακόμη και μέσα στην πόλη!

Ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Δι-

κτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης σημείωσε ότι

σύμφωνα με τις επιστημονικές με-

λέτες, το μεγαλύτερο ποσοστό

ηλιακής ακτινοβολίας, περίπου το

80%, το προσλαμβάνουμε μέχρι

την ηλικία των 21 ετών. Μάλιστα

ένα μεγάλο μέρος της πρόσληψης

ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται μέσα

στα πλαίσια των σχολικών δραστη-

ριοτήτων.

Γι΄αυτό, πρόσθεσε, θα πρέπει να

γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να

είναι προστατευμένοι από την ηλια-

κή ακτινοβολία κατά την διάρκεια

του διαλείμματος, των αθλοπαιδιών

ή των εκδρομών.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό

να υπάρξει ενημέρωση των εκπαι-

δευτικών, των γονέων και των ίδιων

των παιδιών για την χρήση μέτρων

ηλιοπροστασίας. Ειδικότερα θα

πρέπει να γίνεται προσπάθεια οι

αθλητικές δραστηριότητες εντός

και εκτός σχολείου (τένις, μπά-

σκετ, βόλεϊ κ.λ.π.) να γίνονται σε

μέρη με σκιά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυ-

τή η δυνατότητα μπορεί να ακολου-

θείται ο κανόνας πρόληψης που

επιτάσσει την αποφυγή της έκθε-

σης στην ηλιακή ακτινοβολία από

τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεση-

μέρι.

Βασικά μέτρα πρόληψης:

* αποφύγετε την αλόγιστη έκθεση

στον ήλιο.

* προστατεύσετε τα παιδιά από τα

ηλιακά εγκαύματα

* μη τραυματίζετε τους σπίλους

* κάνετε τακτική αυτοεξέταση των

σπίλων καθώς και χαρτογράφησή

τους από δερματολόγο.

Της Σοφίας Νέτα

Ηλιακά Εγκαύματα

Στο άκουσμά του και μόνο πα-

γώνει το αίμα όποιων έχουν κα-

τοικίδια ζώα. Όλοι πέρνουμε μέ-

τρα για την προστασία του σκύ-

λου μας από την αρρώστια αυτή,

αλλά ξέρουμε πραγματικά τι εί-

ναι και πως αντιμετωπίζεται; 

Η λεϊσμανίαση (Καλαζάρ) είναι

παρασιτικό νόσημα των ζώων

και του ανθρώπου.

Η μετάδοση του παράσιτου αυ-

τού γίνεται από θηλυκές σκνί-

πες, που πετούν σε χαμηλό

ύψος και επιτίθενται στο θύμα

τους όταν αυτό είναι ακίνητο ή

κοιμάται. 

Στην χώρα μας, οι σκνίπες εμ-

φανίζονται από τον Απρίλιο ως

τον Νοέμβριο και πετούν μετά

τη δύση του ηλίου, ή ολόκληρο

το εικοσιτετράωρο σε σπηλιές.

Την ημέρα καταφεύγουν σε θά-

μνους με πυκνό φύλλωμα, σε

δέντρα με κολλώδες έκκριμα, σε

στάβλους, σε υπόγεια κ.α. Τσι-

μπάνε τα σκυλιά γύρω από τα

μάτια, μεταξύ των βλεφαρίδων,

και στην άτριχη περιφέρεια των

πτερυγίων και των αυτιών.  

Οι σκνίπες που τσιμπούν τον

άνθρωπο δεν τσιμπούν τον σκύ-

λο και αντίστροφα. Από τα δώ-

δεκα είδη που έχουν ανιχνευτεί

στην Ελλάδα, τα δύο μόνο τσι-

μπούν το σκύλο και τα άλλα δέ-

κα τον άνθρωπο. 

ΔΕΝ μεταδίδει ο σκύλος τη λεϊ-

σμανίαση στον άνθρωπο.  

Μερικά από τα χαρακτηριστικά

συμπτώματα που εμφανίζονται

στο σκύλο μας σε περίπτωση

που έχει το παραστιτικό αυτό

νόσημα, είναι:

• Απώλεια βάρους χωρίς τη μεί-

ωση της όρεξης.

• Θαμπό και λιπαρό τρίχωμα.

• Ανοίγματα στο τρίχωμα χωρίς

να ξύνεται.

• Πληγές που δεν κλείνουν.

• Πτώση της τρίχας γύρω από τα μά-

τια, γύρω από τα αυτιά ή τα χείλη.

• Ξηρή μύτη με σκασίματα και

υγρά βλέφαρα, πολλές φορές

με πύον.

• Θολά μάτια και ξηροί επιπεφυκό-

τες. 

• Μεγάλα νύχια που δεν τρίβονται

με το περπάτημα.

• Σταγόνες αίμα που βγαίνουν από

τη μύτη, το ουρογεννητικό σύστη-

μα ή ακόμα και στα κόπρανα.

• Κόπρανα με βλέννη και σκούρο

χρώμα.

• Εμετοί χωρίς να έχει φάει κάτι

περίεργο, πολύ συχνοί, μικροί

και συνήθως κίτρινοι.

Αυτά και αρκετά άλλα σημεία δί-

νουν απλή ένδειξη ότι μπορεί να

υπάρχει πρόβλημα. 

Η απόδειξη θα έρθει μόνο με αι-

ματολογικές εξετάσεις. 

Παλιότερα δεν υπήρχε σωτηρία

για έναν σκύλο που είχε μολυν-

θεί με καλαζάρ. 

Σήμερα η φαρμακευτική αγωγή

είναι επιτυχής στο 40%-90%

των μολυσμένων σκύλων, ενώ η

κλινική εικόνα βελτιώνεται στο

80%-100% των μολυσμένων ζώ-

ων από τις πρώτες 1-2 βδομάδες

της αγωγής. Η κάθε προσπάθεια

μπορεί να είναι επιτυχής ή ανε-

πιτυχής χωρίς αυτό να μπορεί

να προδικαστεί από την αρχή. 

Ποιοί είναι οι «χρόνοι»

της αρρώστιας;

Το ζώο μπορεί να μείνει φορέας

(ίσως χρειαστούν και 8 μήνες

για να το πούμε αυτό) ή και να

χαθεί τελικά μετά από δύο χρό-

νια. Η απάντηση δεν μπορεί να

είναι απόλυτη, γιατί εξαρτάται

από την ανοχή του οργανισμού

του που πρέπει πάντα να εξατο-

μικεύεται ανάλογα με την κατά-

σταση του οργανισμού του σκύ-

λου.

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευ-

τείτε τον κτηνίατρό σας.

Τις πληροφορίες μας έστειλε η εται-

ρεία Μάγειρος - Pet Foods Hellas.

ΚΑΛΑΑΖΑΡ

www.fe-mail.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Σαρωνίδας 55

Τηλ.: 22910-54444, Fax: 22910-53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ.

96/08 απόφαση Κ.Σ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ.

08/Δ.Τ.Α./12143/09.07.2008 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής,

Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης % Δ/νσης Ανατ. Αττικής και με την υπ’

αρ. 2288/21-07-2008 ανακοίνωση θα προβει στην πρόσληψη προ-

σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (8μήνες) ως κατωτέρω:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια

ΔΕ οδηγών

Απορριμματοφόρου-φορτηγού 2 8μήνες

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κύρια προσόντα

Α. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή

(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

- Πτυχίο Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-

δευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινή-

του ή απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή

- Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ει-

δικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

- Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτε-

χνίτη αυτοκινήτου, ή 

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινή-

των Οχημάτων ΙΕΚ ή 

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 

- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.

1346/1983 ή

- άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-

πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Επικουρικά προσόντα:

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

από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυ-

τήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ.

καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

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

από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτική

Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τε-

χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1

του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύ-

ουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη

εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

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

από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου,

επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή γτια

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τε-

χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλος Εργαστηρίων

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθου 1

του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύ-

ουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη

εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 04 Αυγού-

στου έως 14 Αυγούστου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα

Ανακοινώσεων της Κοινότητας.

Πληροφορίες τηλ. 22910-54444 και 22910-54891, κα Ελένη Μάμαλη

και Βασ. Μπατάλη. 

Ο Πρόεδρος

α.α. Η Αντιπρόεδρος

Αικ. Παπασταμέλου - Γκούμα

«Ηλεκτρονική Συμπολιτεία Δή-

μων & Κοινοτήτων Αν. Αττι-

κής», ένα  φιλόδοξο έργο, που

χρηματοδοτείται κατά 75% απ’

την Ε.Ε. και 25% από Εθνικούς

Πόρους και υλοποιείται υπό

την αιγίδα του Δήμου Ραφή-

νας, παρουσιάστηκε την Πέ-

μπτη 24 Ιουλίου, στο ξενοδο-

χείο «Αύρα» της Ραφήνας. Το

έργο αποσκοπεί στη δημιουρ-

γία και λειτουργία βασικών

υποδομών λογισμικού, που θα

παρέχει στους πολίτες και τις

επιχειρήσεις των δήμων και

Κοινοτήτων των ΟΤΑ της Aν.

Αττικής, ηλεκτρονικές υπηρε-

σίες μέσω διαδικτύου. Ειδικό-

τερα  επιχειρεί να δημιουργή-

σει μακροπρόθεσμα ένα κοινό

πλαίσιο για την ηλεκτρονική

συμπολιτεία των δήμων Μαρα-

θώνα, Ν. Μάκρης, Ραφήνας,

Παλλήνης, Γέρακα, Σπάτων,

Γλυκών Νερών και των κοινο-

τήτων Ανθούσας και Πικερμί-

ου. 

Ισχνή η συμμετοχή πολιτών

αλλά και ενδιαφερομένων Δη-

μάρχων των δήμων που εμπλέ-

κονται στο πρόγραμμα. Παρό-

ντες ήταν μόνο οι δήμαρχοι

Μαραθώνα Ζαγάρης και Γλυ-

κών Νερών Σιώκος. 

Στην ομιλία του ο δήμαρχος

Ραφήνας A. Κεχαγιόγλου,

ανέφερε ότι ο Δήμος του ανέ-

λαβε την υλοποίηση του προ-

γράμματος, επειδή η “Μαρα-

θώνιος Αναπτυξιακή” δεν μπο-

ρούσε να το αναλάβει και πρό-

σθεσε ότι το εν λόγω έργο έρ-

χεται να καλύψει ανάγκες των

πολιτών, χωρίς να χρειάζεται η

φυσική τους παρουσία στο Δή-

μο, όπως: πληροφορίες για

υπηρεσίες και δραστηριότητες

των δήμων. Τη δυνατότητα έκ-

δοσης διαφόρων πιστοποιητι-

κών, (γέννησης, ΤΑΠ κλπ), την

παρακολούθηση εξέλιξης των

υποβαλλόμενων υποθέσεων,

όπως και την υποβολή παρα-

πόνων και καταγγελιών, απ’

τους πολίτες μέσω της ψηφια-

κής τεχνολογίας. Σκοπός του

έργου η δημιουργία κεντρικού

σημείου επαφής πολιτών, δή-

μων και κοινοτήτων, ενισχύο-

ντας τις προσφερόμενες υπη-

ρεσίες, προς όφελος των πολι-

τών. 

Στο τέλος εξέφρασε την απο-

γοήτευσή του όχι τόσο για τη

μικρή συμμετοχή των πολιτών,

αλλά κυρίως για την απουσία

των δημάρχων. «Ήταν υποχρέ-

ωσή τους, είπε, να είναι παρό-

ντες, ντρέπομαι γι αυτούς που

δεν ήλθαν».

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε

στον καθηγητή Βασίλη Ασημα-

κόπουλο, υπεύθυνο ψηφιακού

σχεδιασμού του ΥΠ.ΟΙ, ο οποί-

ος επεσήμανε ότι η επιτυχία

του έργου δεν κρίνεται απ’ την

προσφορά υπηρεσιών, αλλά

απ’ την χρήση των ψηφιακών

υπηρεσιών απ’ τους πολίτες.

Τόνισε δε ιδιαίτερα ότι οι δήμοι

είναι αυτοί που πρέπει να προ-

σελκύσουν τους πολίτες και

τις επιχειρήσεις στη χρήση

των παρεχόμενων υπηρεσιών,

μαθαίνοντάς τους την χρήση

της νέας τεχνολογίας. «Πρέ-

πει, είπε, να χρησιμοποιήσου-

με σωστά το εργαλείο, ενημε-

ρώνοντας τους πολίτες. Πρέ-
πει ο δήμος να μάθει τους πο-
λίτες να πατάνε τα πλήκτρα.
Και εδώ είμαστε εμείς για

οποιαδήποτε υποστήριξη. Αυ-

τό αποτελεί προσωπική δέ-

σμευσή μου».

Ο δημ. σύμβουλος του Δήμου

Ραφήνας. Δ. Φαφούτης  ανα-

κοίνωσε ότι σύντομα ο  Δήμος

Ραφήνας θα μεταδίδει τις συ-

νεδριάσεις των δημοτικών του

συμβουλίων, ψηφιακά. 

Για την φωνητική πύλη, που

σύντομα θα ενεργοποιηθεί, μί-

λησε ο Κ. Ατλατζίδης, διευθυ-

ντής τμήματος φωνητικών πυ-

λών Virtual Trip, μια φιλόδοξη

υπηρεσία μέσω τηλεφώνου

που θα λειτουργεί επί 24ώρου

βάσης, ενισχύοντας τις παρε-

χόμενες υπηρεσίες. Ακόμα

έφερε ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα για όσους δεν ξέ-

ρουν ή δεν μπορούν να χρησι-

μοποιήσουν την ψηφιακή τε-

χνολογία. «Το ’50, είπε, μέσο

επικοινωνίας ήταν το γράμμα.

Όσοι δεν ήξεραν γραφή και

ανάγνωση, ζητούσαν τη συν-

δρομή των παιδιών τους, αυτό

μπορούν να κάνουν και τώρα.

Σημερινοί χρήστες είναι τα

παιδιά. Μάθετε σ’ αυτά τη χρή-

ση, παρότρυνε τους δήμους». 

Για την είσοδο στην φωνητική

πύλη, αλλά και στην έκδοση

διαφόρων πιστοποιητικών,

χρειάζεται προηγούμενη εγ-

γραφή στο σύστημα. Για την

υποβολή παραπόνων και κα-

ταγγελιών, δεν χρειάζεται εγ-

γραφή.  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του

ιστότοπου (site), είναι

www.anat-attiki.gr 

Αγγελική Ραγκούση

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Α. Κεχαγιό-
γλου κατά την ομιλία του.

Ηλεκτρονική συμπολιτεία με πρωτοβουλία της Ραφήνας
Ραφήνας, Μαραθώνα, Ν. Μάκρης, Παλλήνης, Γέρακα, Σπάτων, Γλυκών Νερών, Ανθούσας και Πικερμίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ποδοσφαίρου του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ: Βούλα Ν. Αττικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ ΚΩΔ. ΑΡ.: ΔΕ-1093

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δη-

μοπρασία με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης

του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

1418/1984, ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ Διαταγμάτων, του Ν.

3263/2004, όπως ισχύουν, και του Ν. 3481/2006, η εκτέλεση του έρ-

γου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου του Γ.Σ. ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ» (Κωδ. Αρ.: ΔΕ-1093), προϋπολογισμού μελέτης 136,100€

με τα προβλεπόμενα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (19%)

25.869 €.

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον έχουν δικαίω-

μα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση

ότι πληρούν τους όρους της Διακήρυξης, γίνονται δεκτές εργολη-

πτικές επιχειρήσεις:

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α2 (ή

μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με

προϋπολογισμό 135.971,40 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και

απρόβλεπτα).

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν

υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις

καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον

αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, κατά την τελευταία πενταετία,

έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική

άποψη. 

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περι-

πτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό

τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (κοινοπραξία στην

ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση

θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο

του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην

Α1 τάξη για έργα της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με τις

προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως

ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως

μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσε-

ων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, Κηφι-

σίας 7, 3ος όροφος, την 26 Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή

Διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού μελέτης

(2.719 €) με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και

τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημο-

πρασίας και να προμηθευθούν την διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημο-

πράτησης και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το

έντυπο οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην

Αθήνα, Κηφισίας 7, 3ος όροφος, τηλ. 210-6496035, 210-6496036,

210-6496037 και 210-6496047, fax: 210-6455910 (αρμόδιος υπάλλη-

λος για επικοινωνία: Φωτεινή Πανταλού), εφόσον ζητηθούν μέχρι

και την Πέμπτη, 21/8/2008.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ΄. Το έργο χρηματοδοτείται

από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Προκαταβολή δεν θα χο-

ρηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Γενι-

κό Γραμματέα Αθλητισμού.

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο

του έργου. 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταύρος Δουβής
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Φέτος για άλλη μια χρονιά το πετυ-

χημένο  πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-

ΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» του Αθλητικού

Οργανισμού του Δήμου Βάρης και

με τη συνεργασία του Συλλόγου

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, στέφθη-

κε με μεγάλη επιτυχία.

Είμαστε περήφανοι που καταφέρα-

με η φύλαξη των παιδιών να μην

αποτελεί το κύριο μέλημα μας, αλ-

λά, πάνω από όλα, η δημιουργική

απασχόληση, η ενασχόληση με

αθλήματα και πολιτιστικές δραστη-

ριότητες, η κοινωνικοποίηση και η

ψυχαγωγία να αποτελούν τους βα-

σικούς σκοπούς αυτής της προσπά-

θειας.

Η μεγάλη ανταπόκριση των γονέων

και πρωταρχικά των παιδιών, επι-

βράβευσε την προσπάθεια μας και

μας δημιούργησε την υψηλή ευθύ-

νη να παρέχουμε από εδώ και στο

εξής υψηλότερη ποιότητα υπηρε-

σιών στο αυριανό μέλλον της πό-

λης μας, τα παιδιά μας.

Η γνωριμία με διαδεδομένα Ολυ-

μπιακά αθλήματα, δίνουν την ευκαι-

ρία στα παιδιά να αποφασίσουν μό-

να τους αν θέλουν να ασχοληθούν

με κάποιο από αυτά πιο εξειδικευ-

μένα, καθώς και στους γυμναστές

να αξιολογήσουν και να προτείνουν

στους γονείς τα αθλήματα που

τους ταιριάζουν σύμφωνα με την

κλίση τους.

Η ενασχόληση σε μικρή ηλικία με

κάποιο άθλημα έχει απίστευτα οφέ-

λη στην σωματική και πνευματική

ανάπτυξη, στην διάπλαση του μυϊ-

κού συστήματος, την υγεία, αλλά

και στην πειθαρχία και οργάνωση

του ατόμου.

Η γνωριμία και με

άλλες καλλιτε-

χνικές και πολιτι-

στικές δραστη-

ριότητες όπως,

θεατρική αγωγή,

ζωγραφική, προ-

άγουν την καλλιτεχνική φύση των

παιδιών και βοηθούν στην ανάπτυ-

ξη και των άλλων ταλέντων.

Εκ μέρους του Δήμου και όλου του

προσωπικού του Αθλητικού Οργανι-

σμού του Δήμου Βάρης & του Κυα-

νού Αστέρα Βάρης, ευχαριστούμε

όλους όσους συνεργάστηκαν και

ιδιαίτερα την Ακτή Βάρκιζας

Yabanaki για την υλοποίηση αυτού-

του προγράμματος  και ελπίζουμε

του χρόνου να είστε κοντά μας,

Σπύρος Τριβυζάς

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

«Δημιουργικές διακοπές 2008»

Επισκευές 

γηπέδων

Η Επιτροπή Ελέγχου

στα γήπεδα διαπίστωσε

ότι χρειάζεται να γίνουν

κάποιες εργασίες οι

οποίες πρέπει να έχουν

ολοκληρωθεί μέχρι τις

31 Αυγούστου.

Τα γήπεδα αυτά είναι:

Γλυκών Νερών (ξερό),

Ραφήνας, Παιανίας,

Αναβύσσου, Αρτέμι-

δας, Αγ. Αννας, Ρό-

τσα, Δροσιάς, Λεκά-

νες Α’, Λεκάνες Β’.

Οι προκηρύξεις του

πρωταθλήματος Α’, Β’

και Γ’ κατηγορίας, Κυ-

πέλλου και Υποδομών

(Νέων, Παίδων και Πα-

μπαίδων) θα κοινοποι-

ηθούν την προσεχή

εβδομάδα.

Από 31 Ιουλίου λήγει η

περίοδος των αποδε-

σμεύσεων και υποσχε-

τικών από τα Σωμα-

τεία.

Σχολή 

Προπονητών

Οσοι ενδιαφέρονται να

φοιτήσουν στη Σχολή

προπονητών Ποδο-

σφαίρου της ΕΠΟ για

την απόκτηση του δι-

πλώματος UEFA B’ να

επικοινωνήσουν με την

Ενωση έως τις 31 Ιου-

λίου στα τηλ. 210

6032948, 2210

6032909 ή με φαξ στο

210 6030924.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 01/08/08

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Γέρακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα ανακοινώνει ότι θα

προβεί στη πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού - πτυχιούχων

Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, για την παροχή του απαιτούμενου εκπαιδευτι-

κού έργου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλη-

τισμού 2008 -2009. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο

της Επιχείρησης αίτηση  συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους

και όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις

προϋποθέσεις, έως της 15 Αύγουστου 2008 και ώρα 12:00.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση και

ο τρόπος επιλογής (μοριοποίηση) καθορίζονται από το οργανω-

τικό πλαίσιο προγραμμάτων «άθληση για όλους» της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε

στη γραμματεία της Κ.Ε.Δ.Γ., οδός Γέρακα & Ηράκλειας, τηλ.

210-6615412 (ώρες επικοινωνίας και κατάθεσης αιτήσεων 14.00

– 16.00).

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Γ.

Αθανάσιος Ζούτσος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑΕπιχορηγήσεις Σωματείων

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου

για θέματα Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, δίδονται τα πα-

ρακάτω ποσά, έναντι τακτικής επιχορήγησης έτους

2008:

- 1.000.000 ευρώ στο OAKA

- 1.000.000 ευρώ στο ΣΕΦ

- 51.500 ευρώ στο ΕΑΚ Γλυφάδας

Επίσης δίδονται τα παρακάτω ποσά, ως τακτική επιχορήγηση έτους 2007:

- 767.190 ευρώ σε Αθλητικά σωματεία 

- 162.350 ευρώ στα Αθλητικά σωματεία της Ε.Α.Ο. ΑμεΑ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Στον ΝΟΒ 

ο Αλέξανδρος

Γούνας

Την επιστροφή του 19χρονου

διεθνούς αθλητή, Αλέξανδρου

Γούνα, ανακοινώνει ο ΝΟΒ που

προχώρησε σε συμφωνία με τον

πρώην παίκτη της Γλυφάδας για

τα επόμενα δύο χρόνια.

Πρόκειται για μία από τις μεγά-

λες ελπίδες της ελληνικής υδα-

τοσφαίρισης αφού αποτελεί τα

τελευταία χρόνια μέλος των

Εθνικών ομάδων νέων και εφή-

βων ενώ στο φετινό World league

φόρεσε και το σκουφάκι της

Εθνικής ανδρών.

Ο Γούνας ξεκίνησε την καριέρα

του στην ομάδα μας με την οποία

κατέκτησε το Πρωτάθλημα παί-

δων και το 2003 αποχώρησε για

να αγωνιστεί στον Εθνικό.

Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή

για τη Γλυφάδα όπου έπαιξε τα

τελευταία δύο χρόνια υπό τις

οδηγίες του Τεό Λοράντου. 




