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ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΥΛΩΝΑΣ

Καθυστερήσεις στα έργα 
και «καπέλο» στην αξία τους

Η άνευ αιτίας επαναδημο-
πράτηση έργου θα κοστίσει 
πάνω από 1.000.000 ευρώ 
στο δήμο Ωρωπού. Στις 14 
Δεκεμβρίου 2010, ο τέως 
δήμος Αυλώνας τού Νομού 
Αττικής προχώρησε στη σύνα-
ψη εργολαβικής σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου 
"Αναβάθμιση και Βελτίωση του 
Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 
του δήμου Αυλώνα", συνολι-
κού ποσού 978.728,00 ευρώ, 
αφού είχαν ολοκληρωθεί όλες 
οι νόμιμες διαδικασίες περί 
δημοσίων έργων. (Η σύμβαση 
του έτους 2010 επισυνάπτεται).

Με την εφαρμογή του Καλ-
λικράτη ο δήμος Αυλώνα συνε-
νώθηκε με άλλους και αποτελεί 
σήμερα δημοτική κοινότητα 
του δήμου Ωρωπού. Ο δήμος 
Ωρωπού δεν προχώρησε ποτέ 
στην υλοποίηση της εργολα-
βικής σύμβασης. Αντιθέτως, 
αιφνιδιάζοντας τους πάντες, 
προχώρησε στην επαναδη-
μοπράτηση του έργου με την 
ίδια μελέτη και τον ίδιο τίτλο 
(του τέως δήμου Αυλώνα). Η 
ενέργεια αυτή του δήμου Ωρω-
πού είχε ως αποτέλεσμα την 
υπογραφή νέας εργολαβικής 
σύμβασης ...υπερδιπλασιάζο-
ντας το κόστος του έργου. Για 
την ακρίβεια το έφθασε στα 
1.966.441,85 ευρώ. (Η σύμβα-
ση με αριθ. πρωτ. 9562/ 3. 5. 
2012 επισυνάπτεται).Διευκρινί-
ζεται ότι το έργο έχει ενταχθεί 
στον άξονα προτεραιότητας 
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
και ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Ε.Π. 
Αττική 2007-2013.

Η δημοτική αρχή που με 
τις ενέργειές της, «κατάφερε» 
να υπερδιπλασιαστεί η αξία 
του έργου για το «εξωτερικό 
δίκτυο ύδρευσης Αυλώνα», 
επικρίθηκε από όλες τις

παρατάξεις της αντιπολίτευ-

σης και υπήρξε και ερώτηση 
στη Βουλή από τον βουλευ-
τή Νάσο Αθανασίου. Λίγο 
καθυστερημένα βέβαια, αν 
αφαιρέσουμε την ένσταση της 
«Αυτοδιοικητικής Συνεργασί-
ας» που είχε κατατεθεί στην 
αποκεντρωμένη διοίκηση και 
είχε απορριφθεί. Σχετικά με την 
πορεία της ερώτησης αυτής, 
σύμφωνα με το έγγραφο που 
σας παρουσιάζουμε (αριστε-
ρά), το υπουργείο Εσωτερι-
κών ζήτησε ήδη στοιχεία από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής.

Ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος Ωρωπού Οικο-
νομάκος δήλωσε στο ραδιό-
φωνο Α 98.7 τα εξής: «Μας 
ήρθε ένα χαρτί που μας λέει 

ότι ο εργολάβος είχε δώσει 
47% έκπτωση τότε, ότι δεν 
μπορεί να κάνει το έργο μ’ αυτή 
την τιμή. Έχει περάσει τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα ένα 
χρόνο από τότε που ξεκίνησε η 
ιστορία του έργου αυτού, ότι 
δεν δέχεται να κάνει το έργο».

H αλήθεια

Η αλήθεια λοιπόν είναι 
όπως παρουσιάζεται από τα 
έγγραφα που επισυνάπτουμε 
πως ο εργολάβος  ζητά την 
διάλυση της σύμβασης για 
την εκτέλεση του έργου, γιατί 
η έναρξη των εργασιών έχει 
καθυστερήσει περισσότερο από 
τρεις μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης, με υπαιτιότητα 
του δήμου! Μάλιστα κάνει και 
τη χάρη(!) στο δήμο να μην 
διεκδικήσει αποζημίωση από 
τη μη εκπλήρωση της σύμ-
βασης! Ο δήμος Ωρωπού το 
μόνο που κάνει, είναι να δεχθεί 
αδιαμαρτύρητα τη διάλυση της 
σύμβασης (συνημμένο έγγρα-
φο) που είχε υπογραφεί από 
τον τέως  δήμο Αυλώνας και 
τον εργολάβο, δεχόμενος την 
3μηνη και πλέον καθυστέρηση.

Η αλήθεια φυσικά για τις 
ευθύνες και του δήμου και της 
τεχνικής εταιρίας θα αναλυ-
θούν στο παρόν κείμενο. Στο 
μειοδοτικό διαγωνισμό συμμε-
τείχαν 15 τεχνικές εταιρίες και 
έγινε δεκτή η προσφορά της 
συγκεκριμένης εταιρείας, σε 
έκπτωση 47% πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου από τον μειο-
δότη. Να σημειωθεί ότι άλλες 
5 προσφορές είχαν έκπτωση 
άνω του 40%. 

Μετά την ανάδειξη της 
αναδόχου εταιρίας, της έγινε 
πρόσκληση για υπογραφή της 
σύμβασης προσκομίζοντας τις, 
από τη Διακήρυξη οριζόμενες, 
εγγυητικές επιστολές καλής 
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εκτέλεσης. Όπως ορίζεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 30 του 
Ν.3669/2008.

Ο ανάδοχος του έργου δεν 
ανταποκρίθηκε στην παραπάνω 
προθεσμία για προσκόμιση των 
Εγγυητικών επιστολών και την 
υπογραφή της σύμβασης, αντί 
αυτού υπέβαλε αίτημα προς τη 
Τεχνική Υπηρεσία παράτασης 
της ημερομηνίας υπογραφής  
χωρίς αιτιολόγηση.

Ο δ/ντης της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας αντί να εφαρμόσει την 
παρ. 6 του άρθρου 30 του 
Ν.3669/2008 που αναφέρει 
επί λέξει “Αν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει για την υπογραφή 
του εγγράφου συμφωνητικού 
ή δεν προσκομίσει τα απαιτού-
μενα από την προηγούμενη 
παράγραφο (5) στοιχεία και η 
σύμβαση έχει κατά τα παρα-
πάνω συναφθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος από αυτήν, χωρίς 
να απαιτείται προηγούμενη 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλη-
σης και καταπίπτει υπέρ του 
κυρίου του έργου η εγγύηση 
συμμετοχής στη δημοπρασία, 
ως ειδική ποινή”, αυτό που 
έκανε ήταν να χορηγήσει την 
αιτούμενη από τον ανάδοχο 
παράταση της προθεσμίας 
προσκόμισης των εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης και 
υπογραφής της εργολαβικής 
σύμβασης, χωρίς αιτιολόγη-
ση. Μέσα στη προθεσμία της 
παράτασης που του δόθηκε, 
ο ανάδοχος προσκόμισε τις 
Εγγυητικές Επιστολές Καλής 
Εκτέλεσης και υπέγραψε την 
Εργολαβική Σύμβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 
του Π.Δ. 609/85 με την υπο-
γραφή της σύμβασης αρχίζουν 
και οι προθεσμίες για την εκτέ-
λεση του έργου, καθότι με την 
ισχύουσα νομοθεσία καταρ-
γήθηκε η εγκατάσταση και οι 
προθεσμίες έχουν αφετηρία 
την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης.

Επίβλεψη

Ακόμη, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του Π.Δ. 609/85 η 
διοίκηση του έργου, η παρακο-
λούθηση και ο έλεγχος αυτού 

ασκούνται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και δεν αποκλείεται  
η άσκηση της επίβλεψης από 
τον Προϊστάμενο της Διευθύ-
νουσας Υπηρεσίας.

Με την παρέλευση τριών 
μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης ο ανάδοχος 
με αίτηση που κατέθεσε στο 
πρωτόκολλο της Δ/σας Υπη-
ρεσίας ζήτησε τη διάλυση της 
σύμβασης, με αιτιολογία ότι 
καθυστέρησε η έναρξη των 
εργασιών με υπαιτιότητα του 
φορέα κατασκευής του έργου 
καθότι δεν ορίστηκε Επιβλέπων 
Μηχανικός του Έργου.

Σημειώνουμε εδώ ότι η Δ/
σα Υπηρεσία όρισε επιβλέποντα 
μηχανικό, σε οκτώ ημέρες μετά 
την παρέλευση του τριμήνου 
από την υπογραφή της σύμβα-
σης. Επίσης η αίτηση διάλυσης 
της σύμβασης δεν κατατίθεται 
στο πρωτόκολλο της Δ/σας 
Υπηρεσίας, αλλά σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 62 
του Ν.3669/2008, η αίτηση 
διάλυσης επιδίδεται στην Δ/
σα Υπηρεσία και κοινοποιείται 
στην κύριο του έργου, όταν 
αυτός δεν ταυτίζεται με τον 
φορέα κατασκευής του έργου.

Όπως αναφέραμε, από το 
άρθρο 28 του ΠΔ 609/85 που 
αναφέρεται σχετικά με τη Διοί-
κηση – Επίβλεψη του έργου, 
από τη στιγμή που υπάρχει Δ/
σα Υπηρεσία με Προϊστάμενο 
μηχανικό δεν τίθεται θέμα ανυ-
παρξίας επίβλεψης, οπότε δεν 
συντρέχει ο λόγος διάλυσης 
της σύμβασης που ισχυρίστηκε 
ο ανάδοχος.

Η παρ. 5 του άρθρου 35 
του Ν.3669/2008 αναφέρει: 
“Αν για λόγους που αφορούν 
τον κύριο του έργου δεν είναι 
δυνατή η έναρξη των εργα-
σιών μετά την υπογραφή της 
σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν 
της κατά τις κείμενες διατάξεις 
αποζημίωσής του για τις θετι-
κές ζημιές μετά την υπογραφή 
έγγραφης όχλησης, μπορεί να 
υποβάλει αίτηση προς τη Δ/
σα Υπηρεσία για επιστροφή 
της πρόσθετης εγγύησης της 
παρ. 2 ...”

Ο Προϊστάμενος της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του δήμου Ωρω-
πού, χωρίς να λάβει υπόψη τα 
παραπάνω εκδίδει απόφαση 
διάλυσης της σύμβασης του 
έργου, αντί της έκπτωσης του 
αναδόχου και πρόσκληση στον 
επόμενο κατά σειρά μειοδότη 
του διαγωνισμού να αναλάβει 
αυτός το έργο ολοκλήρωσης 
της έκπτωτης εργολαβίας, με 
τους ίδιους όρους και προϋπο-
θέσεις και βάσει της προσφο-

ράς που υπέβαλε στο διαγω-
νισμό, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 61 του Ν.3669/2008.

Αφού έγιναν οι διαδικασίες 
οριστικοποίησης της διάλυσης 
της εργολαβίας του έργου, ο 
Προϊστάμενος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του δήμου Ωρωπού 
αποφασίζει την επαναδημο-
πράτηση του έργου χωρίς να 
αλλάξουν τα δεδομένα και η 
τεχνική μελέτη του έργου.

Στον δεύτερο διαγωνισμό 
προέκυψε μειοδότης με έκπτω-
ση 14%

Ο προϊστάμενος της τεχνι-
κής υπηρεσίας του δήμου Ωρω-
πού, χωρίς να αιτιολογήσει το 
πώς η έκπτωση του 47% έγινε 
14%, εγκρίνει το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού και αναθέτει 
την εργολαβία στον συγκεκρι-
μένο μειοδότη.

Η ζημιά στο ταμείο του 
Δήμου Ωρωπού είναι μεγάλη 
και θα πρέπει η υπόθεση να 
σταλεί στον εισαγγελέα για 
τα περεταίρω.
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ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την υπ’ αριθμ. 28161/07-07-1966 Από-
φαση Νομάρχη Αττικής, αποκτούν την νομή και 
κυριότητα των αγροτεμαχίων 12 και 13, όπως 
αυτά φαίνονται στο απόσπασμα της διανομής 
του 1993 του αγροκτήματος Μαρκοπούλου 
Ωρωπού οι τότε Κοινότητες Σκάλας Ωρωπού, 
Ν. Παλατίων και Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει: “Παραχω-
ρούμεν δωρεάν εις τα νομικά πρόσωπα των 
Κοινοτήτων Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων και 
Μαρκοπούλου α) το υπ’ αριθμόν 13 εκτάσεως 
2.949 τετρ. μέτρα κοινόχρηστον τεμάχιον του 
αγροκτήματος Μαρκοπούλου Ωρωπού όπερ 
σήμερον χρησιμοποιείται ως Νεκροταφείον 
υπό των Κοινοτήτων Σκάλας Ωρωπού και Ν. 
Παλατίων και β) το υπ’ αριθμόν 12 κοινόχρηστον 
τεμάχιον (λειβάδι) του αυτού αγροκτήματος 
εκτάσεως 5.523 τετρ. μέτρα, όπερ μετά του 
ως άνω τεμαχίου, αποτελούν συνεχιζόμενη 
έκταση επί στρεμμάτων 8.472 συνολικώς. Η 
έκταση αμφοτέρων των τεμαχίων θα αποτελέ-
σει το Νεκροταφείον των Κοινοτήτων Σκάλας 

Ωρωπού, Ν. Παλατίων και Μαρκοπούλου 
Ωρωπού συμφώνως τη υποδείξει του Υγειονο-
μικού Κέντρου Αττικής. Επί της εκτάσεως των 
τεμαχίων τούτων ότι: α) αριθμός τεμαχίου 12 
εκτάσεως 5.523 τ. μ. λειβάδι και β) αριθμός 
τεμαχίου 13 εκτάσεως 2.949 τ. μ. Νεκροταφείο, 
οι Κοινότητες Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων 
και Μαρκόπουλο Ωρωπού αποκτούν τη νομή 
και τη κυριότητα, άνευ καταβολής τιμήματος 
ή άλλης τινός αποζημίωση”.

Μέχρι του έτους 1996 το υπ΄ αριθμόν 
12 αγροτεμάχιο λειτουργούσε άναρχα ως 
Νεκροταφείο χωρίς καμία υποδομή και χωρίς 
στοιχειώδη περίφραξη από τη Κοινότητα Ν. 
Παλατίων. 

Η παρανομία

Τον Ιούλιο του 1996 το νεοσύστατο Νομικό 
Πρόσωπο του Κοινοτικού Νεκροταφείου Ν. 
Παλατίων, χωρίς την συμμετοχή των άλλων 
κοινοτήτων, προβαίνει παράνομα σε δημοπρά-

τηση και ανάθεση κατασκευής Μαντρότοιχου 
και Κεντρικής Πύλης στη βορειοδυτική πλευρά 
του αγροτεμαχίου 12 (λειβάδι).

Στις 30/07/1996 γίνεται έναρξη των παρα-
πάνω εργασιών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
χωρίς άδεια εργασιών και χωρίς τον ορισμό 
επιβλέποντα από την ΤΥΔΚ.

Στις 13/08/1996 γίνεται καταγγελία στη 
ΤΥΔΚ από κατοίκους της περιοχής ότι οι εργασίες 
του μαντρότοιχου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
ύψους περίπου 2.5 μέτρων, γίνεται χωρίς 
επίβλεψη και χωρίς εφαρμογή της μελέτης 
της ΤΥΔΚ.

Με το υπ΄ αριθμ. 15436/14-08-96 έγγραφο 
της ΤΥΔΚ διατάσσεται η διακοπή των εργασιών 
λόγω απουσίας επίβλεψης και άδειας εργασιών. 
(συνημμένο έγγραφο)

Στις 23-0801996 τελείωσαν οι εργασίες 
κατασκευής του έργου παρά την εντολή δια-
κοπής των εργασιών και χωρίς επίβλεψη, με 
την κατασκευή ενός τοιχείου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ύψους περίπου 2.5 μέτρων αμφι-
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βόλου ποιότητας υλικών και αντοχής που λόγω 
μπαζώματος στο εσωτερικό του Νεκροταφείου 
δεν είναι πλέον τοίχος περίφραξης αλλά τοίχος 
αντιστήριξης.

Η απάντηση

Στις 10-10-1996 σε απάντηση εγγράφου 
κατοίκου της περιοχής ο Προϊστάμενος της 
ΤΥΔΚ κ. Μενέλαος Σμπώκος με το υπ’ αριθμ. 
17686/10-10-96 έγγραφο αναφέρει: “παρ΄ ότι 
έχουν διαφοροποιηθεί μερικώς οι διαστάσεις 
του κατασκευασθέντος τοιχείου, από αυτές που 
προέβλεπε η συγκεκριμένη μελέτη, ελέγχθηκε 
στατικώς και διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται 
πρόβλημα στατικής επάρκειας”, τώρα χωρίς η 

ΤΥΔΚ να κάνει επίβλεψη πως βρήκε τα στοι-
χεία και έκανε έλεγχο στατικής επάρκειας της 
κατασκευής είναι απορίας άξιο.

Μετά την ολοκλήρωση του Μαντρότοιχου 
στη βορειοδυτική πλευρά και την πρόχειρη 
περίφραξη με συρματόπλεγμα των άλλων 
πλευρών του Νεκροταφείου χωρίς άδεια και 
χωρίς οριοθέτηση των αγροτεμαχίων 12 και 13, 
οι τάφοι εκτείνονται σε όλη την επιφάνεια των 
8.472 τ.μ. και πέραν αυτών σε καταπατημένες 
επιφάνειες ιδιοκτησιών, χωρίς να τηρηθούν τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 19 της Υπουρ-
γικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτ. και Κοιν. 
Υπηρεσιών (Α5/1210) που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 424/10-05-1978. Μετά τα παραπάνω η 
συνεχιζόμενη κατ΄ αυτόν τον τρόπο λειτουργία 

του Νεκροταφείου επιφέρει κυρώσεις σύμφω-
να με το άρθρο 8 της παραπάνω υπουργικής 
απόφασης “περί όρων ίδρυσης και επέκτασης 
των κοιμητηρίων”.

Σήμερα το Νεκροταφείο λειτουργεί παράνομα 
χωρίς να εκπληρώνει τους όρους υγειονομικής 
και αισθητικής και χωρίς απόφαση Νομάρχη 
για συνέχιση της λειτουργίας του. Το νομικό 
πρόσωπο του Κοινοτικού Νεκροταφείου Ν. 
Παλατίων εισπράττει χρήματα για τις αντί-
στοιχες υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς 
να διαθέτει το παραμικρό ποσό για έργα που 
πρέπει να εκτελεστούν και μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν, αναγκάζοντας τους περιοίκους 
να προσφεύγουν με δικά τους έξοδα σε έργα 
αισθητικής αναβάθμισής του.
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Στον αέρα ο διαγωνισμός  
για την κατασκευή του έργου

ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ

Ούτε το ποσό των 18.000 ευρώ το χρόνο, απο 
εκμεταλλεύσεις ακίνητης περιουσίας, δεν φτάνει, ως 
φαίνεται, για να λυθούν βασικά προβλήματα στο σχο-
λικό συγκρότητα του Δημοτικού Σχολείου Χαλκουτσίου.

Ετσι, για τρία χρόνια τώρα, σέρνεται ενας διαγω-
νισμός για το έργο της επισκευής και ανακατασκευής 
των τουαλετών για τους μαθητές στο σχολείο, ενώ 
κάποιοι διερωτώνται και δικαιολογημένα που πάνε τα 
χρήματα που υποτίθεται ότι δίνονται από την αρμόδια 
διαχειρίστρια δημοτική σχολική επιτροπή  για την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο 
κ. Ζαφείρη, τα χρήματα, δίδονται συνολικώς για το 

Δημοτικό σχολείο Χαλκουτσίου, το Νηπιαγωγείο και  το 
Ειδικό Σχολείο, αφού μόνο για θέρμανση ξοδεύονται 
περίπου 8.00 0 ευρώ. Ακόμη όπως ανέφερε ο ίδιος 
δόθηκαν 5.000 ευρώ για την κατασκευή ενός ασανσέρ, 
επειδή υπήρχε πρόβλημα με κάποιους μαθητές, ενώ 
καλύπτονται και πάγια μηνιαία έξοδα όπως γραφική 
ύλη, καθαρισμός και μισθοί δασκάλων.

Εδώ και τρία χρόνια
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τις τουα-

λέτες  είναι κάτι το οποίο διαρκεί τρία χρόνια τώρα και 
το μόνο που έχει γίνει, είναι να τσιμεντωθούν κάποιες 
τουαλέτες έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει το υπόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαχείριση των οικο-
νομικών, των εσόδων δηλαδή του σχολείου, γίνεται 
από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου, βάση 
Καλλικρατικού  Νόμου, ο οποίος δίδει την ευχέρεια 
στα μέλη της επιτροπής να χορηγούν κατά το δοκούν 
στα σχολεία τα χρήματα αυτά. Ο τρόπος διαχείρισης 
και τα προβλήματα που προκύπτουν πάντως, για τα 
οικονομικά των σχολείων, είναι πρόβλημα πανελλαδικό 
και δεν αφορά μόνο το Δημοτικό σχολείο Χαλκουτσίου.

Αξίζει να δούμε όμως πότε, και με ποιο τρόπο θα 
εκτελεστεί  τελικώς το έργο στο συγκεκριμένο Δημο-
τικό σχολείο, έτσι ώστε να έχουν επιτέλους τουαλέτες 
οι μαθητές…

►  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 
ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΑΝ  
ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΛΥΜΜΗΡΙΖΟΥΝ  
ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ
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Χορός η μυστική πνοή του κόσμου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟ - ΖΩΓΡΑΦΟ - ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ

Την καρδιά της ανοίγει στην εφημερίδα μας, η 
κ. Ελένη Βασιλείου, χορογράφος και  ζωγράφος 
με σημαντική εθελοντική δράση και σπουδαία 
κοινωνική παρουσία στην περιοχή.

Σε μια φιλική συζήτηση μαζί μας, αναφέρει 
μεταξύ άλλων: 

Xoρός, η μυστική πνοή του κόσμου,  αρχαιότατη και  
πανανθρώπινη τέχνη. Ο ρυθμός που γίνεται κίνηση, η 
κίνηση που γίνεται τέχνη. Ο χορός είναι τρόπος ζωής και 
ύπαρξης, ειτε ως παιχνίδι ως συμμετοχή σε απλά βήματα, 
ειτε ως τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων μας. 

  Η σχέση μου με το μπαλέτο, μια σχέση ζωης και 
αγάπης, ξεκίνησε απο τα νηπιακά μου χρόνια και καθό-
ρισε τη διαμόρφωση της προσωπικότητας μου. Οφείλω 
ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου που με παρακίνησε, καθώς 
και στις σπουδαίες μου δασκάλες που με μύησαν στην 
ατέρμονη μαγεία του χορού.

  Απο την αρχη της διδακτικής μου σταδιοδρομίας 
στο μάθημα του χορού, πιστεύω οτι ο χορός (μπαλέτο)  
δεν ειναι απλώς μια τέχνη, αλλα ενα ολοκληρωμένο 
σύστημα αγωγής που γυμνάζει και παράλληλα μορ-
φώνει το  παιδι, δίνοντας ταυτόχρονα διέξοδο στις 
καλλιτεχνικές του αναζητήσεις

Οι στόχοι

Έβαλα στοχο της σχολης μου να μάθει στα παιδιά να 
αγαπούν και να γυμνάζουν το σωμα τους. Να πειθαρ-
χούν, να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά. 
Να τα εκπαιδεύσει ετσι ωστε να αισθάνονται τον ρυθμό, 
και να αποβάλουν το φοβο τους, να εξωτερικεύουν τα 
συναισθήματα τους. Προσπαθώ να τους διδάξω οτι 

με την σωστη γύμναση, την πειθαρχημένη άσκηση, την 
ελευθερία της σκεψης και την φαντασία ολα μπορούν 
να τα καταφέρουν 

Σκοπός των σχολών μου δεν ειναι μόνο να αναδεί-
ξουν και να προωθήσουν ταλέντα, αλλα να δωσουν 
ευρύτερα καλλιτεχνικά ερεθίσματα σε ολα τα παιδια. 
Να διαπλάσουν τους αυριανούς θεατές που θα απο-
λαμβάνουν και θα κρινουν σωστά την τεχνη, σύμφωνα 

με την δικη τους αντίληψη.
Στις σχολες μου, που διατηρω στην Πετρούπολη (χρ. 

Καρβουνη 4) & στον Ωροπό ( κυπρου 15 νεα παλατια ) 
λειτουργώ τμήματα για ολες τις ηλικιες  .

Οσον αφορά τον προσανατολισμό της διδασκαλίας, 
με βάση την ηλικία, οι γνώμες ειναι διάφορες αλλα 
ολοι συμφωνούν στην αποψη πως το παιδι των 6-7 
χρόνων ειναι ικανό να αποστηθίσει τις λεπτομέρειες μια 
«τεχνικης»  χορου, ειτε κλασσικού η μοντέρνου χορού.

Η προσπάθεια

Πριν απο αυτή την ηλικία χρειάζεται περισσότερο 
μια σωματική προσπάθεια  ενος κινητικο-αισθητικού  
προγράμματος , που δεν θα ειναι  μονο μια κινητική 
μάθηση, αλλα μια παρακίνηση και διέγερση της φαντα-
σίας με διάφορες ασκησεις & μουσικοκινητικα παιχνίδια.

Για τις μικρές ηλικίες των προνηπιων & νηπίων 
ενδείκνυται ειδικό μάθημα εκγύμνασης  που βασίζεται 
στα μουσικοπαιδαγωγικα συστήματα 

Dalgroze ,orf, maρια κυνηγου, λιλη αρζιμανογλου & 
και του παιδαγωγικού επιπέδου (ma premiere classe),για 
παιδια απο 3 εως 5 χρονων. Στο συγκεκριμένο τμήμα.

 Μικρά παιδιά αυτής της ηλικίας, γυμνάζονται με 
απλές ασκήσεις , σύμφωνα με τις δυνατότητες τους. 
Τα παιδιά μαθαίνουν  να ελέγχουν τις κινήσεις τους , 
να πειθαρχούν και να αποκτούν τον ρυθμό της κίνησης. 

 Μέσα απο ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς-σωματική 
έκφραση. Μαθαίνουν την έννοια του χώρου και του 
χρόνου, γυμνάζουν ολο  τους το σώμα με τις κατάλλη-
λες ασκήσεις και αργότερα μπορούν να ενταθούν στα 
τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού.
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ΝΤΡΟΠΗ
Αντί να τα μαζέψουν 

συσσωρεύουν και άλλα

Σκουπίδια και μπάζα  
έξω από τους κάδους  

μπροστά στα σπίτια 
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