
Ο Αινείας, αντί άλλων,
φεύγοντας από τη φλε-
γόμενη Τροία, σήκωνε
στους ώμους τον γέ-
ροντα πατέρα του...
Τότε δεν ήταν η τρόικα, ούτε Υπουρ-
γός Υγείας ο Βορίδης.

Χρέη από τέλη στο

Δήμο δυσχεραίνουν

το Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο Σελίδα 6

Το Κορωπί τιμά τους

εθελοντές του Σελίδα 7

Πενθεί η Τ.Α. στη

Βάρη, Βούλα, Βου-

λιαγμένη Σελίδα 13

Είμαι ο γνωστός σας Βενετσάνος,  διανύω τα 79

μου χρόνια και τη στιγμή που γράφω αυτές της

γραμμές, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο “Ευαγγελι-

σμός”.

Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε

την έκπληξή μου, την κατάπληξη

την οποία  αισθάνθηκα όταν διά-

βασα την καταγγελία - έκκληση του

βουλευτή - ιατρού, φίλου και θερά-

ποντα του Ανδρέα Παπαναδρέου,

Δημήτρη Κρεμαστινού, που απέ-

στειλε σε κάθε αρμόδιο, Πρόεδρο

ΚΕ.Σ.Υ. Π. Σκανδαλάκη,  Πρόεδρο

Επιτροπής Εκπαίδευσης ΚΕ.Σ.Υ. Ιω.

Δατσέρη, Πρόεδρο Ε.Ο.Φ. Δ. Λιντζέρη, Πρόεδρο

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ. Κοντό, Διοικητή Ι.Κ.Α.  Ρ. Σπυρό-

πουλο και κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας  κ. Μ.

Βορίδη, με την ιδιότητα μάλιστα του Προέδρου της

Διαρκούς Επιτροπής Υγείας της Βουλής.
Συνέχεια στη σελ. 2

Οι υπερήλικες να

πεθάνουν!!

Αποφασίζουν για

το θάνατό μας;

Σε εγρήγορση  η Περιφέρεια Αττικής
για  το παραλιακό μέτωπο 

Παρατείνεται η “περι-

πέτεια” του Ε9 Σελ. 18

του Κώστα
Βενετσάνου

Διημερίδα οργανώνει ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

“Σφήττιος δρόμος”

στο Κορωπί Σελ. 22



2 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ούτε λίγο ούτε πολύ, κάποιες επιτροπές γιατρών, που

έχουν οριστεί αρμοδίως φαντάζομαι(;) αποφασίζουν

να μη χορηγούν ακριβά φάρμακα ή συσκευές σε υπε-

ρήλικες!!!

Καταλαβαίνετε ότι το θέμα με ενδιαφέρει άμεσα.

Αναψαν τα λαμπάκια μου... Είμαι υπερήλικας - λη-

ξιαρχικά, το ξαναλέω - είμαι αυτή τη στιγμή (22/11)

στο Νοσοκομείο και πρόκειται να υποστώ κάποια

επέμβαση την προσεχή εβδομάδα. Τί να κάνω; Να ξε-

σηκώσω τους συνομηλίκους μου, με τους ορούς στο

χέρι; Ποιοι είναι αυτοί οι “θεοί” που θ’ αποφασίσουν

εάν εγώ πρέπει να συνεχίζω να ζω, ν’ απολαμβάνω,

να προσφέρω; Ποιος “υπεράνω φύσης και Θεού” τους

όρισε κριτές;

«Η αφαίρεση ανθρώπι-
νης ζωής δεν ανήκει
στους ανθρώπους,
αλλά στη φύση», γρά-

φει ο Κρεμαστινός στην

επιστολή του. Ανήκει

στο θεό, σύμφωνα με

την πίστη πολλών αν-

θρώπων. Σίγουρα δεν

ανήκει στους πολιτι-

κούς, τους Υπουργούς ή

σε κάποιους ιατρούς

που δέχονται να παίξουν αυτό τον αισχρό ρόλο χάριν

των ακόρεστων τοκογλύφων.

Εάν αυτό που καταγγέλει ο Κρεμαστινός αληθεύει

(κρατώ την επιφύλαξη όχι γιατ δεν με πείθει ο άν-

θρωπος, που στο κάτω - κάτω έχει δώσει διαχρονικά

την εικόνα του σοβαρού και μετριοπαθούς, αλλά φαί-

νεται τόσο απίστευτο για την ελληνική κοινωνία,

ώστε να κατανοείται μόνον από λανθάνοντες έστω,

Ναζιστές. Ακραιφνείς ναζιστές της χιτλερικής Γερ-

μανίας.  Εάν λοιπόν αληθεύει η καταγγελία, η κυβέρ-

νηση Σαμαρά - Βενιζέλου έχει διολισθήσει στο

τελευταίο σκαλοπάτι της υποτέλειας και του εξευτε-

λισμού, όχι της κυβέρνησης, αλλά όλων των πολιτει-

ακών και πολιτικών παραγόντων και όχι μόνον.

Δεν χρειάζεται να γράφω εγώ, άλλα, γι’ αυτό παρα-

θέτω αυτούσια την επιστολή - επιστολή θεσμικού κύ-

ρους - του Δημήτρη Κρεμαστινού.

Ακόμα και ο πιο δύσπιστος Έλληνας

σήμερα έχει καταλάβει ότι οι πιστω-

τές μας δεν θέλουν να μας αφήσουν

από τις δαγκάνες τους και γι’ αυτό το

λόγο η Τρόικα θέτει όλο και πιο σκλη-

ρούς όρους. Γιατί η Ελλάδα είναι γι’

αυτούς «λαβράκι» και θέλουν να μας

«τηγανίζουν» στον αιώνα τον

άπαντα.

Πρέπει να ξεφύγουμε από τα δόντια

τους μια για πάντα, αν θέλουμε να

εξακολουθήσουμε να είμαστε ελεύ-

θεροι Έλληνες. Και οι λύσεις είναι

δύο:

Πρώτον: Ουδετερότητα.

Δεύτερον: Σύναψη στενών οικονομι-

κών σχέσεων με Κίνα-Ρωσία (ή και με

την Ευρώπη αν καταφέρει να απαλλα-

γεί τελείως από την Τρόικα). Με τον

όρο ότι θα βοηθήσουν αφ’ ενός να ξο-

φλήσουμε άμεσα και οριστικά το

εθνικό μας χρέος και αφ’ ετέρου να

αξιοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο

με συμβάσεις κοινοπραξιών, σύμφωνα

με τις οποίες θα μπορούμε να συνεκ-

μεταλλευθούμε τις πλουτοπαραγωγι-

κές μας πηγές, εδάφους, υπεδάφους,

υποθαλάσσιες και κυρίως βεβαίως τον

αμύθητο πλούτο των υδρογονανθρά-

κων της ελληνικής ΑΟΖ, που σύμ-

φωνα με τις μελέτες επιστημόνων, σε

βάθος χρόνου, ανέρχεται σε πολλά

τρισεκατομμύρια ευρώ.

Η σύναψη τέτοιων συμβάσεων κοινο-

πραξιών είναι εντελώς νόμιμη σύμ-

φωνα με όλες τις διεθνείς μας συμβά-

σεις, το δε αναμενόμενο όφελος

(ακόμα και το άμεσο, όπως επιβεβαί-

ωσε πρόσφατα μελέτη της

DeutscheBank) είναι τόσο μεγάλο,

ώστε να μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη η

συμφωνία με τις δυνάμεις αυτές

(Κίνα, Ρωσία, Ευρώπη χωρίς Τρόικα),

για να απαλλαγούμε άμεσα από όλες

τις δεσμεύσεις μας με τους ακόρε-

στους πιστωτές μας.

Προσωπικά έχω ταχθεί εδώ και πολύ

καιρό υπέρ της πρώτης λύσης. Όμως

είτε έτσι είτε αλλιώς, το βέβαιο είναι

ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε

άλλο. Θα πρέπει άμεσα να γίνει κάτι

για την οριστική απαλλαγή μας από

τις καταδυναστευτικές δεσμεύσεις

μας με τους πιστωτές μας.

Αθήνα,  21.11.2014

Μίκης Θεοδωράκης

ΠΕΠ Αττικής, εργαλείο ανασυγ-
κρότησης της Περιφέρειας Σελ. 3

Συγκομιδή ελιάς στη Γλυφάδα

για ευπαθείς ομάδες Σελ. 6

Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος:

Σχέδιο Μπαρμπαρόσα γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΗ, Το αυ-

θαίρετο Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης Σελ. 8

Δεν θα ξεχάσω... Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Μίξερ ανθρώπων!!! Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Καταρρέει το Πάρκο Σχινιά Σελ. 12

Ανάπλαση της ανάπλασης στην

πλ. Αλσους, στη Βούλα Σελ. 14 

Φρένο στις εισπρακτικές εται-

ρείες βάζει ο Δικηγορικός Σύλ-

λογος Αθηνών Σελ. 14

Οχι στα διόδια από Περιφέρεια

και Δήμους Σελ. 16

Τουρνουά 3Χ3 στα Σπάτα Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αποφασίζουν για το θάνατό μας;
«Μη χορήγηση ακριβών φαρμάκων σε υπερηλίκους»

Η επιστολή

« Προς: Πρόεδρο ΚΕ.Σ.Υ., κ. Π. Σκανδαλάκη
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαίδευσης ΚΕ.Σ.Υ.,
κ. Ιω. Δατσέρη
Πρόεδρο Ε.Ο.Φ., κ. Δ. Λιντζέρη
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό
Διοικητή Ι.Κ.Α., κ. Ρ. Σπυρόπουλο
Κοινοπ: Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Βορίδη

«ΕΠΕΙΓΟΝ»

Θέμα: «Μη χορήγηση ακριβών φαρμάκων σε υπερηλί-
κους»

Κατόπιν επανειλημμένων καταγγελιών πολιτών προς τη
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των
Ελλήνων στις οποίες συγκεκριμένα αναφέρεται ότι επι-
τροπές γιατρών αποφασίζουν να μη χορηγούν ακριβά
φάρμακα ή συσκευές με το αιτιολογικό ότι οι ασθενείς
είναι υπερήλικοι, θα παρακαλέσω άμεσα με εντολή σας να
πάψουν να ισχύουν αυτές οι αποφάσεις.

Εφόσον η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη σύμφωνα με τις
διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) η
στέρηση του δικαιώματος στη ζωή αντίκειται όχι μόνο
στους Ιπποκρατικούς και θρησκευτικούς νόμους αλλά απο-
τελεί ευθέως ποινικό αδίκημα για αυτόν που το διαπράττει.
Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής δεν ανήκει στους ανθρώ-
πους. Είναι αποκλειστικό προνόμιο της φύσης. Παρακαλώ
όπως άμεσα αντιδράσετε στην απαράδεκτη αυτή τακτική.

Ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
Καθηγητής Δημήτριος Κρεμαστινός

Πηγή: http://www.dimokratiki.gr/?p=87461

“H Ελλάδα είναι γι’ αυτούς «λαβράκι» και θέλουν

να μας «τηγανίζουν» στον αιώνα τον άπαντα”
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
Εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης με στοχευμένες δράσεις

Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής υπέβαλε εγ-

καίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευ-

τέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, το Περιφερειακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής

2014 – 2020, προϋπολογισμού 1.1 δις ευρώ.

Το ΠΕΠ Αττικής φέρει τη σφραγίδα της

νέας Περιφερειακής Αρχής, στο πλαίσιο

της αλλαγής της λογικής του, όπως είχε άλ-

λωστε παρατηρήσει στη σχετική της επι-

στολή, ( 24 Ιουλίου.14), προς τον τότε

Επίτροπο Περιφερειακής πολιτικής, Γιοχά-

νες Χαν, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.

Σε αντίθεση με την αρχική του εκδοχή, το

νέο ΠΕΠ που υπέβαλε η Περιφέρεια Αττι-

κής περιέχει σειρά σημαντικών παρεμβά-

σεων με αλλαγή του χαρακτήρα και του

περιεχομένου των νέων επενδυτικών προ-

τεραιοτήτων, που προέκρινε η νέα Περιφε-

ρειακή Αρχή, καθώς και των δράσεων που

αυτές περιλαμβάνουν. Το νέο ΠΕΠ μετα-

τρέπεται έτσι σε εργαλείο παραγωγικής

ανασυγκρότησης  μέσα από έναν σχεδια-

σμό που δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση

της ανθρωπιστικής κρίσης (με πόρους για

άμεσες επενδύσεις), στην ενίσχυση του

παραγωγικού ιστού και στη βιώσιμη αστική

ανάπτυξη.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, στο

πλαίσιο της φιλοσοφίας της νέας διοίκησης,

ονοματισμένα έργα αντικαταστάθηκαν από

στοχευμένες δράσεις, αναδείχθηκαν και

ενδυναμώθηκαν τα εργαλεία της έξυπνης

εξειδίκευσης και της περιφερειακής στρα-

τηγικής για την καταπολέμηση της φτώχιας

και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλ-

ληλα δόθηκε προτεραιότητα σε δράσεις

διαχείρισης των απορριμμάτων σύμφωνα με

τις κατευθύνσεις της ΕΕ και σε δράσεις

ανάδειξης και αξιοποίησης επιλεγμένων πε-

ριοχών του δικτύου natura για τη δημιουρ-

γία πράσινων διαδρομών και προστασίας

της βιοποικιλότητας της Αττικής.

Το πρώτο βήμα ενός έγκαιρου και ολοκλη-

ρωμένου σχεδιασμού προς όφελος των πο-

λιτών και του περιβάλλοντος  έγινε. Ο

επόμενος στόχος είναι η υλοποίησή του

μέσα από δημοκρατικές, συμμετοχικές δια-

δικασίες της κοινωνίας των πολιτών και

όλων των εκπροσώπων των ενδιαφερομέ-

νων φορέων.  

• Για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα αλλά-

ζει την κατεύθυνση της στρατηγικής της

Έξυπνης Εξειδίκευσης, με την ενσωμάτωση

δράσεων νέων τεχνολογιών, καινοτομίας,

με κριτήριο την παραγωγή αξιών, πλούτου,

νέων προϊόντων, μέσα από την ενίσχυση

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των

μικρών επιχειρήσεων, της συνεταιριστικής

οικονομίας.

• Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζει έργα κοινω-

νικών υπηρεσιών, για την καταπολέμηση

της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού,

μέσα από εργαλεία όπως ο περιφερειακός

χάρτης καταπολέμησης της φτώχειας, σε

συνεργασία με τους δήμους.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι για την

εκπόνηση και αξιολόγηση του προγράμμα-

τος, η προηγούμενη διοίκηση δαπάνησε 300

χιλιάδες ευρώ ενώ η ριζική του αναμόρ-

φωση και επεξεργασία έγινε δυνατή από τη

νέα διοίκηση χωρίς καμία δαπάνη χάρη στη

δουλειά μελών της παράταξης και υπηρε-

σιακών στελεχών.

Το διάστημα 14 έως 28 Δεκεμβρίου, η Ιερά

Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας,

Βουλιαγμένης και Βάρης, διοργανώνει τον κα-

θιερωμένο «Έρανο Αγάπης» εν’ όψει των

Εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το Φιλόπτωχο Τα-

μείο του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας,

διοργανώνει και φέτος «Χριστουγεννιάτικη

Αγορά» στο Πνευματικό Κέντρο του , από τη

Κυριακή 16 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου.

Ο Σκοπός της προσπάθειας  είναι τριπλός: α)

Να διατεθούν όσο δυνατόν περισσότερα κου-

πόνια του Εράνου Αγάπης, β) Να ενισχυθεί η

Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού και γ) Να

υπάρχει η δυνατότητα στους  καιρούς οικο-

νομικής κρίσης που ζούμε, με λίγα χρήματα

να αγοράσουν όλοι σε συμβολικές και άρα

πολύ καλές τιμές δώρα  προϊόντα για τους ίδι-

ους και τους οικείους τους.

Οι Ενορίτες, μπορούν να ενισχύσουν αυτή την

προσπάθεια προσφέροντας δώρα  τα οποία θα

διαθέσουν στην εορταγορά και βέβαια να

αγοράσουν  διάφορα προϊόντα.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Κυριακές: από 10.30  έως 12.30

Τετάρτες:  από 5.30 μ.μ. έως 7 μ.μ.

Σάββατα:   από τις 9.30 π.μ. έως 1.00 μ.μ.

Την Κυριακή 14/12,   θα παραθέσουν τσάι,

καφέ, με συμβολική είσοδο 5 €.

Χριστουγεννιάτικη Ενοριακή Αγορά 
στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας
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Εκθεση Κόμικς

Δεκαεννέα Έλληνες και μία Βραζιλιάνα, δημιουργοί

κόμικς και φίλοι των εκδόσεων του c, comicon-shop,

θα συμμετάσχουν στην έκθεση κόμικς που θα γίνει

από τις 5 Δεκεμβρίου 2014,  μέχρι και τις 6 Ιανουα-

ρίου 2015, στο φιλόξενο Έναστρον Βιβλιοκαφέ.

Τα εγκαίνια της έκθεσης που είναι αφιερωμένα στη

μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου θα γίνουν

το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, με παρουσιάσεις

νέων εκδόσεων, υπογραφές από τους δημιουργούς,

διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων και, το Σάββατο

3 Ιανουαρίου 2015, η έκθεση θα κλείσει με παρου-

σιάσεις άλλων νέων εκδόσεων, υπογραφές από

τους δημιουργούς και ένα διαδραστικό κομιξo-παι-

χνίδι και βέβαια κληρώσεις δώρων.

«Η Αξία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς των Μεσογείων»

O Δήμος Κρωπίας   και το   Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού οργανώνουν την Κυριακή 23 Νοεμ-

βρίου, ώρα 11.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου  Κρωπίας την εκδήλωση με θέμα: «Η Αξία της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Μεσογείων»
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την πρό-

σφατη έκδοση του βιβλίου του ΕΚΤ&Π «Μεσόγεια,
οι άνθρωποι και ο πολιτισμός τους, η εξέλιξη της
μουσικής και του χορού»

Θα μιλήσουν:

11.50  «Για την Ιστορία των Μεσογείων», Πέτρος

Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχης  Ανατ. Αττικής

12.00  «Η αξία της Τοπικής Ιστορίας στην Εκπαί-
δευση», Δημ. Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής

12.10-12.40 Παρουσίαση Μεσογείτικων  Χορών και
Τραγουδιών

Ο Δήμος Σαρωνικού και

το Νομικό Πρόσωπο

«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» υποδέ-

χονται την επιτυχημένη

θεατρική παράσταση της

ομάδας «Ανοιχτά

Πανιά», η οποία υπόσχε-

ται διασκέδαση, γέλιο

αλλά και μηνύματα μέσα

από καταστάσεις και

συμπεριφορές της καθη-

μερινότητας μιας κλασι-

κής νεοελληνικής

οικογένειας. 

Είναι η θεατρική παρά-

σταση της Δήμητρας Πα-

παδοπούλου «Ο

παππούς έχει πίεση».

Σύγχρονο κείμενο, επί-

καιρο με πολιτικές και

κοινωνικές αναφορές

στις οποίες όλοι λίγο

πολύ θα βρούμε ομοιότη-

τες. Σημείωσε τεράστια

εμπορική επιτυχία στις

κεντρικές αθηναϊκές

σκηνές, αλλά στις καλο-

καιρινές παραστάσεις

της Θεατρικής Πορείας

«Ανοιχτά Πανιά» το πε-

ρασμένο καλοκαίρι.

Τα «Ανοιχτά Πανιά» με

δάσκαλο και σκηνοθέτη

τον Γιώργο Πετρινόλη

εγγυώνται ένα απολαυ-

στικό θεατρικό τριήμερο,

από την Παρασκευή 21

έως και την Κυριακή 23

Νοεμβρίου στις 20:30

στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Σαρωνικού.

Άλλωστε, δεν είναι η

πρώτη φορά που θα μας

ταξιδέψουν μέσω του

μαγικού κόσμου του θεά-

τρου. Σειρά επιτυχημέ-

νων θεατρικών

παραστάσεων και αφιε-

ρωμάτων εμπλουτίζουν

την πολυετή πορεία της

ομάδας και μας κρατούν

συντροφιά.

Παίζουν: Γιούλη Μακρή,

Γιώργος Χατζηγιάννης,

Αναστασία Βαλαχή, Γιώρ-

γος Μιχάλης, Πέτρος Τρι-

χάς, Χρήστος Πιζάνιας,

Μαρία Κυριακού

«Ο παππούς έχει πίεση»

Bazaar στα Αστερια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για την UN-

ESCO ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ οργανώνει εορταγορά

(bazaar με σημαντικές ευκαιρίες) στα Αστέρια

Γλυφάδας – Balux, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

και ώρα 10.00 έως 18.00

Τα έσοδα θα διατεθούν για την κατασκευή και

εξοπλισμό εκπαιδευτικού θερμοκηπίου για τα παιδιά

που φιλοξενούνται στο ΚΑΑΠ Βούλας. 

''Ο Κυρ Λεωνίδας μπροστά
στην αντίδραση''
του Ιον Λούκα Καρατζιάλε

Το θεατρικό στούντιο επαγγελματιών καλλιτεχνών της

διασποράς, στο πλαίσιο του πολιτισμικού συλλόγου ''Σύγ-

χρονα Βαλκάνια'' και με την υποστήριξη του Υπουργείου

Εξωτερικών της Ρουμανίας  - Τμήμα «Πολιτικές» για τη

σχέση με τους Ρουμάνους από όλη τη Γη και Ρουμανικό

Ινστιτούτο Πολιτισμού παρουσιάζει το θεατρικό έργο ''Ο
Κυρ Λεωνίδας μπροστά στην αντίδραση'' του Ιον Λούκα

Καρατζιάλε, με παραστάσεις στα ρουμάνικα 
«Ο Κυρ Λεωνίδας μπροστά στην αντίδραση» είναι μια κλασική κω-
μωδία του ρουμανικού θεάτρου με θέμα που αντηχεί στη σύγ-
χρονη κοινωνική και πολιτική ζωή».

Μετάφραση: Τάκης Δραγώνας

Παραστάσεις: 27 Νοεμβρίου, ώρα 19:00. Διάρκεια 45'

Είσοδος ελεύθερη 

Θέατρο ''Η Πρόβα'': Ηπείρου 39 & Αχαρνών, Αθήνα. Τηλ.:

21 0881 8328

Woman
H Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων και η ομάδα

“Σαλτιμπάγκοι” καλούν στην πρεμιέρα της παράστασης

Woman, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 8.30 στο θέατρο

“Ροές”.
Μουσικοθεατρική σε μια ιδέα της Εύας Κοτανίδη Διαρκεια: 115

'Σκηνοθ.: Κ. Αρβανιτάκης

Ερμηνεύουν: Εύα Κοτανίδη, Κ. Μαούτσου, Ευ. Τσιάρα.

Μια περφόρμανς για το γυναικείο κίνημα από την οποία παρε-
λαύνουν εμβληματικές μορφές του αγώνα αλλά και ανώνυμες
γυναίκες που διεκδίκησαν το δικαίωμα ψήφου και την ισότητα
των δύο φύλων

Θέατρο “Ροές” Ιάκχου 16 Γκάζι, τηλ. 210 3474312
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6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού

& Προϊόντων Μέλισσας
6 & 7 Δεκεμβρίου - Αίθουσα Β΄

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Ενα πλούσιο διήμερο με ομιλίες, πρακτικές

και προϊόντα μελιού.

“Σμύρνη μου αγαπημένη”

Το ταξιδιωτικό γραφείο Κουλουριώτη, στο Κορωπί,

οργανώνει μετάβαση για την παράσταση “Σμύρνη
μου αγαπημένη”, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτι-

σμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύ-

ρος), το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Nτενίση, Χαλκιάς, Βουτσάς

Θα γίνει μετάβαση με πούλμαν και το κόστος ανέρ-

χεται στα 22 ευρώ (εισιτήριο και μεταφορά).

Πληροφορίες 210 6623.018

Συναυλία 

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Oι Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία, διορ-

γανώνουν Συναυλία για τη Φροντίδα των Μικρών Ασθε-

νών των Ανοιχτών Πολυιατρείων,  την Tετάρτη 26

Νοεμβρίου στις 20.00, Αίθουσα: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Στους Γιατρούς του Κόσμου, 25 χρόνια τώρα, τα παιδιά

αποτελούσαν πάντα την πρώτη προτεραιότητά μας. Παι-

διά αδικημένα από τους πολέμους, τη κακουχία, την προ-

σφυγιά και την φτώχεια.

Σ’ αυτά τα παιδιά, που βρίσκουν καταφύγιο στα Πολυια-

τρεία μας, τα παιδιά των Γιατρών του Κόσμου, είναι αφιε-

ρωμένη η συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. 

Σημεία Προπώλησης Εισιτηρίων:

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας: Σαπφούς 12, Αθήνα, Τηλ:

210-3213150

Ταμεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά: Ηρώων Πολυτε-

χνείου 32, Τηλ: 210-4143310, 210-4143320

Οι “Γιατροί του Κόσμου”, ευχαριστούν θερμά όλους τους :
- τη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και το Μαέστρο Θεόδωρο Ορ-

φανίδη για τη φιλική συμμετοχή τους και όλους όσους πρόσφε-

ραν για να γίνει αυτή η εκδήλωση (το Δήμο Πειραιά, τον ΟΠΑΝ, 

- το Ραδιοφωνικό Σταθμό Κανάλι Ένα Πειραιάς 90,4 FM 

«Το κορίτσι που εξαφανίστηκε»

Το αριστοτεχνικό θρίλερ μυστηρίου «Το κορίτσι που
εξαφανίστηκε» (Gone Girl), παίζει ο Δημοτικός Κι-

νηματοθέατρος Μαρκοπούλου «Άρτεμις», από την

Πέμπτη 20, έως και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014. 

Προβολές: 6.30 μ.μ. και 9.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Μπεν Άφλεκ & Ρόζαμουντ Πάικ.

Η μουσική είναι των βραβευμένων με Όσκαρ πρωτότυπης

μουσικής, Τρέντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος.

Στην πέμπτη επέτειο του γάμου τους, ο Νικ Ντιούν (Μπεν
Άφλεκ), δηλώνει στην αστυνομία ότι  η γυναίκα του, Έιμι
(Ρόζαμουντ Πάικ) έχει εξαφανιστεί. Υπό την πίεση των
αστυνομικών αρχών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
το πορτραίτο του Νικ ως ευτυχισμένου άντρα αρχίζει να
καταρρέει... 
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), εξασφάλισε και φέτος για το κοινό τη διαρκή

προσφορά: Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του

ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Δεσμώτης του Ιλίγγου

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα προβάλει

την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 την ταινία

“Μοναδική μου ηλιαχτίδα” (Hayat Var).
(Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

Η 14χρονη Hayat ζει με τον πατέρα της και τον κατάκοιτο παπ-
πού της σε μια καλύβα στις όχθες του Βοσπόρου. Ο πατέρας της
έχει μια μικρή βάρκα με την οποία εξασφαλίζει την επιβίωση της
οικογένειας, όχι πάντα με νόμιμους τρόπους. Παρά το ειδυλ-
λιακό τοπίο δίπλα στη θάλασσα, η καθημερινή ζωή της Hayat
είναι πολύ σκληρή, γι`αυτό κι έχει αναπτύξει το ένστικτο της επι-
βίωσης, γεγονός που την καθιστά όλο και πιο δυνατή και της
δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή της.

Πρωταγωνιστές : Elit Iscan, Erdal Besikçioglu, Levent Yilmaz

Κινηματογραφική  Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου

- Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Οστεοπόρωση: 

Η σιωπηλή επιδημία.

“Εργαστηριακή και κλινική
προσέγγιση Οστεοπόρωσης”

Ο εξωραϊστικός σύλλογος “ΕΥΡΥΑΛΗ” οργανώνει

εκδήλωση - ομιλία με θέμα “Εργαστηριακή και κλι-

νική προσέγγιση Οστεοπόρωσης”, την Κυριακή 23

Νοεμβρίου, ώρα 11π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, με

ομιλητές: 

Κατερίνα Σπυροπούλου: βιοπαθολόγος - μικροβιο-

λόγος

Στέλιος Θεοχαράκης: Χειρουργός - Ορθοπεδικός.

Γενική Συνέλευση & Εκλογές

στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο 
O  Aττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώ-

νει την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ώρα 7μ.μ. την Γενική

του Συνέλευση με αρχαιρεσίες.

Γενική Συνέλευση 

στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών

“Απολλωνία” 
O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”, καλεί τα

μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυ-

ριακή 23 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του 2ου Γυμνασίου Βούλας (οδός Προόδου). Σε

περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Κυριακή 30

Νοεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η  Γραμματέας          Η Πρόεδρος 

Φανή Αγγελίδου        Μαριάννα Μαυραγάνη-Λυκούδη

Χριστούγεννα στα Γιάννενα,

Αρτα, Λίμνη Κορωνησίας 

Το ταξιδιωτικό Γραφείο Κουλουριώτης, στο Κορωπί,

οργανώνει χριστουγεννιάτικη 3ήμερη εκδρομή στην

Αρτα - Γιάννενα, από 24 έως 26 Δεκεμβρίου. Θα μεί-

νουν στο ξενοδοχείο Arta Palace 4* με ημιδιατροφή και

ρεβεγιόν. Τιμή 160 ευρώ.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 662.3018

“Οι Γενναίοι του Μπρανκαλεόνε”

Στο αυτοδιαχειριζόμενο πρ. Κάμπινγκ Βούλας, την Πα-

ρασκευή  28   Νοεμβρίου στις 8.30 μμ, θα προβληθεί η

ταινία “Οι Γενναίοι του Μπρανκαλεόνε” (L’ Armata

Brancaleone), ιταλική κωμωδία του 1966.                                  

Σκηνοθεσία:  Μάριο Μονιτσέλι 

Πρωταγωνιστούν: Βιτόριο Γκάσμαν, Κατρίν Σπάακ,

Μπάρμπαρα Στιλ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ

Ιστορική-κωμική περιπέτεια της εποχής των Σταυρο-

φοριών. Μετά  την πτώση της Ιερουσαλήμ 1187 ξεκινά

η  Γ΄ Σταυροφορία. Οι περιπλανώμενοι άθλιοι στρα-

τιώτες ενός τυχοδιώκτη ιππότη δεύτερης διαλογής που

τον υποδύεται Vittorio Gassman  ξεκινάνε να φτιάξουν

την τύχη τους στην πόλη του  Αουρόκαστρου.

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην

είσοδο των πεζών

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

AΘΗΝΑΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

Στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας,  στις

65 αίθουσες του οποίου φυλάσσονται και εκτίθενται θη-

σαυροί από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ξενά-

γηση η “Εναλλακτική Δράση”

Επειδή είναι αδύνατο να καλυφθούν όλες οι αίθουσες του

μουσείου σε μια ξενάγηση, έχουν επιλέξει να ξεναγηθούν

σε ορισμένες αίθουσες που θα δώσουν στους επισκέπτες

μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα και θα προγραμματίσουν

και άλλες ξεναγήσεις. 

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, συνάντηση στις 10.30 το

πρωί στις σκάλες του Μουσείου, που βρίσκεται στην Πα-

τησίων 44.
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Γενική απεργία 

Γενική Απεργία για τις 27 Νοεμβρίου προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ,

μετά και τη ΓΣΕΕ, προειδοποιώντας μάλιστα την κυβέρνηση

πως εάν επιχειρήσει να προωθήσει στη Βουλή νέα εξοντω-

τικά μέτρα, όπως «το "μισθολόγιο πείνας" που επεξεργά-

ζεται, την πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος

και την κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών» οι εργα-

ζόμενοι στο Δημόσιο θα κλιμακώσουν τους αγώνες τους με

άμεση κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.

«Είναι κοινή, πλέον, διαπίστωση πως αποτελεί στρατη-
γική επιδίωξη της κυβέρνησης η συνεχής αποδιάρθρωση
των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων» αναφέ-

ρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της συνδικαλιστι-

κής οργάνωσης. Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, αυτή η

επιδίωξη επιχειρείται να συσκοτιστεί από την κυβερνη-

τική ρητορική περί του «τέλους των Μνημονίων».

Δεμένα και τα πλοία 

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια, λόγω

της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπον-

δίας (ΠΝΟ) στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. 

Η απεργία των ναυτικών θα είναι σε όλες τις κατηγορίες

πλοίων, με έναρξη την 00.01 και λήξη στις 12:00 τα με-

σάνυχτα.

Η ΠΝΟ, σε ανακοίνωσή της, διακηρύσσει ότι θα υπερασπι-

στεί σθεναρά κάθε συνάδελφο, που διώκεται για την

άσκηση του νόμιμου δικαιώματός του για απεργία, ενώ

απαιτεί την τελική κατάργηση όλων των αντεργατικών δια-

τάξεων, με τις οποίες επιδιώκεται η φίμωση της φωνής των

Ελλήνων ναυτικών.

Ζητάει, επίσης, την επανεξέταση των διατάξεων και των

αποφάσεων του υπουργείου, με τις οποίες μειώθηκαν δρα-

στικά οι συνθέσεις των πληρωμάτων των πλοίων της ακτο-

πλοΐας και των πλοίων Ελλάδας- Ιταλίας, υπογραφή

συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες

πλοίων και αποκατάσταση της άδικης φορολόγησης. 

Επίσης,  ζητείται η άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση

των συνταξιούχων ναυτικών από τις αλλεπάλληλες περικο-

πές των συντάξεων που υπέστησαν την τελευταία διετία,

επαναφορά του Οίκου Ναύτου, διατήρηση του δημόσιου χα-

ρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης και κάλυψη των ελλεί-

ψεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών.

http://www.e-inon.gr

“Οι γεωπολιτικές αλλαγές
στη Μέση Ανατολή και 

η θέση της Ελλάδας’’

Στο πλαίσιο σειράς ομιλιών που διοργανώνει το Πολιτι-

στικό της ΟΜ του Σύριζα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

οργανώνει την   Κυριακή   23 Νοεμβρίου 2014, ώρα

18.30   στη Πνευματική Εστία Βούλας [οδός Αγ. Ιωάν-

νου 3, Βούλα] ομιλία με θέμα: “Οι γεωπολιτικές αλλαγές

στη Μέση Ανατολή και η θέση της Ελλάδας’’

Ομιλητής: Σωτήρης Ρούσσος, αναπληρωτής καθηγητής στο

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου

Eπίσης είναι υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατο-

λικών και Ισλαμικών Σπουδών (www.cemmis.edu.gr). Διετέλεσε

εμπειρογνώμονας για τη Μέση Ανατολή στο Υπουργείο Εξωτε-

ρικών και πήρε μέρος σε πολλές αποστολές στην περιοχή. Έχει

δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία για την περιφερειακή ασφάλεια

στη Μέση Ανατολή, το πολιτικό Ισλάμ και τις χριστιανικές μει-

ονότητες στην περιοχή.

Χρέη του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου προς το

Δήμο 3Β, ανακάλυψαν οι

Οικονομικές υπηρεσίες

του Δήμου και τις απαι-

τούν από το Νοσοκομείο

με υπέρογκες προσαυξή-

σεις, αφού το ποσό οφεί-

λεται για τα έτη 2000 -

2004 από δημοτικά τέλη.

Δημοτικά τέλη που την

περίοδο εκείνη ο Δήμος

τα αύξησε.

Το ποσό ήταν 244 χιλιά-

δες ευρώ περίπου, αλλά

με τις προσαυξήσεις ξε-

περνάει τις 350 χιλιάδες.

Το Νοσοκομείο προσέ-

φυγε στο Πρωτοδικείο,

προκειμένου να μει-

ωθούν, αλλά η αίτησή

του απερρίφθη! (έχουν

εντολές από την τρόικα

να εισπράττουν...).

Ετσι ο Δήμος πρέπει να

τα εισπράξει, γιατί μετά

την απόφαση είναι απαι-

τητά και ελέγχεται από

την ...τρόικα.

Η πρόταση της Δημοτι-

κής αρχής ήταν να κα-

ταργηθούν οι προσαυξή-

σεις να γίνει έκπτωση

60% στα βεβαιωμένα και

να γίνουν 12 και 24 δό-

σεις αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος του Ασκλη-

πιείο Ηρακλής Καραγε-

ώργος, που

παραβρέθηκε στη συνε-

δρίαση (20/11/14), εξή-

γησε ότι οι ταμειακές

ροές του νοσοκομείου

είναι σχεδόν ανύπαρ-

κτες. Τα έσοδά του προ-

έρχονται μόνο από τις

επιχορηγήσεις του προ-

ϋπολογισμού της κεντρι-

κής διοίκησης. Και ό,τι

ποσό δώσει το Νοσοκο-

μείο θα είναι επώδυνο

γιατί θα προέλθει από τα

δικά του έσοδα.

Η άποψη των συμβούλων

Δαβάκη, Ματόπουλου,

Δόγκα και του Ψαλλίδα

(διευθυντή Β’ χειρουργι-

κής) ήταν να γίνει ό,τι

μπορεί καλύτερο για το

Νοσοκομείο. Να εξαντ-

λήσουν όλα τα περιθώ-

ρια.

Τελικά οι δόσεις έγιναν

72 του χρέους χωρίς τις

βεβαιωμένες προσαυξή-

σεις.

Βέβαια θα πρέπει να αν-

τιλαμβανόμαστε ότι οι

δόσεις έχουν επιτόκια!!!

Το Aσκληπιείο Νο-

σοκομείο ανταπο-

κρίνεται καθημερινά

σε κάθε έκτακτο πε-

ριστατικό. 

Προβληματισμένος φά-

νηκε ο πρόεδρος Ηρα-

κλής Καραγεώργος,

γιατί όπως είπε και όπως

- και εμείς έχουμε διαπι-

στώσει - το Νοσοκομείο

παρ’ ότι έχει γενική εφη-

μερία κάθε 4 ημέρες (γα

ορθοπεδικά καθημερινά),

δέχεται και όλα τα έκτα-

κτα περιστατικά και τους

δίνει τις πρώτες βοή-

θειες.

Για να γίνει αυτό έχουν

προσλάβει 3 επικουρι-

κούς γιατρούς, που κο-

στίζουν στο Νοσοκομείο

κάθε χρόνο 90.000 ευρώ,

όσο δηλαδή και το

χρέος!

Θα πρέπει η Δημοτική

Αρχή να το δει με άλλο

πνεύμα το Νοσοκομείο

και να φροντίσει να μει-

ώσει τα αυξημένα δημο-

τικά τέλη, γιατί για την

περιοχή μας είναι ζήτημα

ζωής το Ασκληπιείο.  
Αννα Μπουζιάνη

Χρέη από τέλη στο Δήμο δυσχεραίνουν τη
λειτουργία του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Μια σημαντική κοινωνική δράση

ξεκίνησε ο Δήμος Γλυφάδας, από

τις  19 Νοεμβρίου. Με πρωτοβου-

λία της δημοτικής αρχής και τη

συμμετοχή υπηρεσιών του Δήμου

και εθελοντών, ο Δήμος θα μαζέ-

ψει ελιές από όλους τους δημοτι-

κούς κοινόχρηστους χώρους.

Η συγκομιδή των καρπών της

ελιάς θα ξεκινά στις 11 το πρωί και

θα συνεχίζεται μέχρι τις 5 το από-

γευμα. Το λάδι που θα παραχθεί

από τις ελιές θα διανεμηθεί στις

φτωχές και άπορες οικογένειες

του Δήμου Γλυφάδας.

Η διανομή θα γίνει μέσω της κοι-

νωνικής υπηρεσίας και του κοινω-

νικού παντοπωλείου του Δήμου.

Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στη

συγκομιδή, μπορούν να επικοινω-

νούν στο τηλέφωνο 2132025396

και 2132025381 (εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες) και στο info@gly-

fada.gr.

Καλούν όλους να δώσουν το

παρών, για να στηρίξουν την και-

νοτόμο αυτή προσπάθεια της δη-

μοτικής αρχής και να ενισχύσουν

τους οικονομικά ασθενείς συμπο-

λίτες μας.

σ.σ. Οφείλουμε να διαπιστώσουμε
ότι πνέει ένας άλλος αέρας στο
Δήμο Γλυφάδας και δίνουμε συγ-
χαρητήρια στο Δήμαρχο Γ. Παπα-
νικολάου γι’ αυτή του την
πρωτοβουλία.

Συγκομιδή ελιών στη Γλυφάδα 

για διανομή λαδιού σε άπορες οικογένειες
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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 19 Νοεμβρίου στα γραφεία της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής για το μείζον θέμα της διαχεί-

ρισης των παραλιών του Σαρωνικού

κόλπου. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την

πλευρά της Περιφέρειας Αττικής η Πε-

ριφερειάρχης Ρένα Δούρου, οι Αντιπε-

ριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου, Νότιου Τομέα Χρή-

στος Καπάταης και Πειραιά Γιώργος

Γαβρίλης, ενώ από την «Κίνηση για τη

Διάσωση του Παράκτιου Μετώπου Σα-

ρωνικού» οι επικεφαλής των δημοτικών

παρατάξεων δήμων της παραλιακής

ζώνης Αγγελική Ράπτη (Σαρωνικός),

Θάνος Ματόπουλος (Βάρη Βούλα Βου-

λιαγμένη) και Κώστας Μερκουράκης

(Π. Φάληρο) και αρκετά μέλη αυτής και

τέλος εκπροσωπώντας το Ελληνικό

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ο πρόεδρος Βασίλης Λυ-

κούσης και τα μέλη Σταμάτης Ζόγκα-

ρης και Γεράσιμος Κορρές. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και

αφού όλοι εξέφρασαν την έντονη αντί-

θεσή τους στην παραχώρηση των

ακτών που προωθεί η κυβέρνηση και

στον τρόπο που εκείνη αντιλαμβάνεται

την «αξιοποίηση» του παραλιακού με-

τώπου, έγινε μια πρώτη ανάλυση της

κατάστασης που έχει διαμορφωθεί

μετά την πρόσφατη παραχώρηση πολ-

λών εκτάσεων – παραλιών του Σαρωνι-

κού κόλπου στην ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. Παράλληλα, έγινε ανα-

φορά στις κινητοποιήσεις και στις πα-

ρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι

σήμερα κατά της εκποίησης των παρα-

λιών και κυρίως στις προσφυγές που

έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ από ομάδες

πολιτών και διάφορους φορείς. Επι-

πλέον, διατυπώθηκε το αίτημα να ανα-

λάβει η Περιφέρεια Αττικής την

πρωτοβουλία για εκπόνηση μελέτης

σχετικά με τη διαχείριση των παρα-

λιών. 

Oι εκπρόσωποι του ΕΛΚΕΘΕ διατύπω-

σαν σκέψεις – προτάσεις για μια φυσιο-

λατρική αξιοποίηση του παραλιακού

μετώπου στη λογική της προστασίας του

περιβάλλοντος και της ανάδειξης μεγά-

λης οικολογικής σημασίας σημείων

(υγροτόπων, υδροβιότοπων κλπ.). 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

προχωρά στη διοργάνωση διημερίδας

14-15  Δεκεμβρίου με επιστήμονες όλου

του φάσματος, όπως μας ενημέρωσε ο

δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και

έχει προτείνει, με επιστολή του, στην

Περιφέρεια Αττικής να είναι συνδιοργα-

νωτής, η οποία έγινε αποδεκτή.

Αναμένεται με ενδιαφέρον, λοιπόν, η

διημερίδα, η οποία θα δώσει και το επό-

μενο βήμα για εκπόνηση μιας ολοκλη-

ρωμένης μελέτης μέσα από την οποία

θα παρουσιάζεται συγκεκριμένη πρό-

ταση για τον τρόπο διαχείρισης της πα-

ραλιακής ζώνης του Σαρωνικού προς

όφελος των πολιτών. 

Επίσης ο Δήμος 3Β έχει στείλει προτά-

σεις όσον αφορά τη διαχείριση των

απορριμμάτων, όπως είχε ζητήσει η Πε-

ριφερειάρχης Ρένα Δούρου με επι-

στολή τους προς τους δημάρχους.

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τη Διαχείριση - 

ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου 
Διημερίδα στα 3Β στις 14-15 Δεκεμβρίου

To Κορωπί τιμά τους εθελοντές του
Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στο

Δημαρχείο Kρωπίας, δημόσια ενημερωτική συνάν-

τηση των εθελοντών και υπαλλήλων πολιτικής προ-

στασίας και δασοπροστασίας του Δήμου, 

O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης και ο

αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής

Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας Θοδωρής Γρί-

βας καλωσόρισαν τους παρευρισκομένους και ανα-

κοίνωσαν ότι την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, στις

18:00 στο Δημαρχείο Κρωπίας θα γίνει η ετήσια τε-

λετή βράβευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, των

εθελοντικών ομάδων, συλλόγων και φορέων πολι-

τικής προστασίας, και έκαναν έναν πρώτο απολο-

γισμό της πλούσιας  δράσης που αναπτύχθηκε το

2014.

Παράλληλα έγινε  επίδειξη εξοπλισμού έκτακτης

ανάγκης για περιπτώσεις σεισμών, και πλημμυρών

από τον έμπειρο εθελοντή της ομάδας, ιδρυτικό

μέλος της Ομάδας Αιγαίου Διονύσιο Μποτώνη. Στα

μέλη μοιράστηκε ειδικό φυλλάδιο πολιτικής προ-

στασίας για όλες τις καταστάσεις, πυρκαγιάς, σει-

σμών, πλημμυρών, χρήσης πυροσβεστικού

εξοπλισμού και δημιουργία φαρμακείου έκτακτης

ανάγκης. Το φυλλάδιο αυτό θα αναρτηθεί στο

www.koropi.gr και θα μοιραστεί στους πολίτες

πόρτα-πόρτα. 

Ο αντιδήμαρχος Θοδωρής Γρίβας ανακοίνωσε την

ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού Αν-

τισεισμικής Προστασίας στο Δημαρχείο Κρωπίας

εντός του Ιανουαρίου του 2015. 

Ο εθελοντής, υπεύθυνος επικοινωνίας της εθελον-

τικής ομάδας και της υπηρεσίας πολιτικής προστα-

σίας, Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, αναφέρθηκε σε

αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο

καταστατικό της εθελοντικής ομάδας ώστε να αντι-

στοιχιστεί με την τετράχρονη εμπειρία της και τις

νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει. 

Η συνάντηση έκλεισε με μεσογείτικο κρασί προ-

σφορά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορωπίου και

εδέσματα προσφορά του εργαστηρίου ζύμης, ΚΑ-

ΖΑΚΟΣ
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«Avant deux mois, la Russe  me demandera
la paix »
Η Ρωσία, προτού περάσουν   δυό μήνες,  θα
με παρακαλεί  για ειρήνη

(Ναπολέων 1812)

Η γερμανική προέλαση,  η οποία  ξεκίνησε

διπλωματικά και στρατιωτικά  από  Τσε-

χοσλοβακία και Πολωνία, προχώρησε δυ-

ναμικά  στη Νορβηγία , αμαχητί στις Κάτω

Χώρες, απροσδόκητα εύκολα  στη Γαλλία,

οδυνηρά  προβληματίστηκε όταν  θυσια-

στικά αναχαιτίστηκε στη Βρετανία. 

Στα τέλη του Ιουνίου  του 1941. ο Χίτλερ

άρχισε να ρίχνει το στόχο του στη Σοβιε-

τική Ρωσία . «Σε δυό μήνες το πολύ  θα

κρατήσει το όλο εγχείρημα», δήλωνε αλα-

ζονικά  ο Γερμανός πολιτικός Φράντς  φον

Παπέν. 

Ο Στάλιν εν τω μεταξύ , ακόμα εφησύχαζε

απροσανατολισμένος με το σύμφωνο μη

επίθεσης που είχε συνυπογραφεί  το 1937

με  τον φον Ρίμπεντροπ, εκ μέρους του

Φύρερ.  Γι΄ αυτό όταν ο Ρίμπεντροπ έμαθε

την απόφαση να καταπατηθεί η υπογραφή

του στη συμφωνία, προέβαλε αλλά εις

μάτην, την διαφωνία του.     

Οι πρώτες εντυπωσιακές γερμανικές επιτυ-

χίες με την συνεχή υποχώρηση  του Ερυ-

θρού στρατού έφεραν σε  ενθουσιασμό το

Βερολίνο, το οποίο δεν δίστασε  να βάλλει

σε δεύτερο ρόλο τον παράγοντα του ψυ-

χρού καιρού.  Πρόβλημα το οποίο, όπως φά-

νηκε εκ των υστέρων αποδείχτηκε

καθοριστικό για την επιτυχία της επίθεσης

και το οποίο  καθημερινά έθεταν οι επιτελείς

του. Αλλά εκείνος δηλαδή  ο Χίτλερ,  όπως

συχνάκις διατεινόταν, έπαιζε πάντοτε με τη

δική του διαίσθηση, η οποία τον ενέπνεε για

τις δύσκολες αποφάσεις του.   Οι επιτελείς

του εδήλωναν ότι με καλοκαιρινές στολές

δεν μπαίνει κανείς να πολεμήσει στον βαρύ

χειμώνα, τον χειμώνα που οι προβλέψεις

τον έφεραν σαν τον βαρύτερο της δεκαε-

τίας,   Ακόμη ότι τα μηχανοκίνητα με πυρο-

βόλα και τα  τεθωρακισμένα  οχήματα, μέσα

στις βροχές, στις λάσπες και στα βαλτώδη

έλη, θα κολλούσαν, δεν θα  μπορούσαν να

κινηθούν και να αποδώσουν αποτελεσμα-

τικά. Όλα αυτά, όπως ήδη  αναφέρθηκε  θε-

ωρήθηκαν υπερβολικές εικασίες, αρρώστιες

εγγενείς  κάτω   από τη ναπολεόντειο

φοβία. 

Αυτό το θέμα του χειμώνα,   αναπόφευκτα

συνεχώς  προχωρούσε, και  βάραινε και-

ρικά, και ως εκ τούτου συνέβαλε στο δυ-

σάρεστο για τον γερμανικό στρατό

αποτέλεσμα  δράσης. 

Αυτό λοιπόν το θέμα του χειμώνα, ως πα-

ράγοντα της ήττας στην προκειμένη μάχη,

συχνάκις προεκάλεσε   αντιμαχίες  μεταξύ

της διεθνούς εξωτερικής και  ελληνικής

εσωτερικής ιστοριογραφίας, όσον αφορά

τον καταλυτικό ρόλο  που έπαιξε η Ελλάδα

με την συγκράτηση, καθυστέρηση  και απα-

σχόληση γερμανικών δυνάμεων με  την

αντίσταση της κατά την εναντίον της επί-

θεση και εισβολή.   Σύμφωνα με  την  εσω-

τερική  ιστοριογραφία αναφέρεται  ότι ή

Ελλάδα με την άμυνα της καθυστέρησε

χρονικά την επίθεση στον πόλεμο εναντίον

της σοβιετικής Ρωσίας, αλλά οι εκ του

εξωτερικού ιστοριογράφοι διατείνονται,

ότι ναι μεν υπήρξε τοπική αντίσταση και

καθυστέρηση ,αλλά αυτή κατ ΄ ουδένα

λόγο  συνέβαλε στην έκβαση της  μάχης

εναντίον της Μόσχας.   

Βέβαια  πρέπει να ειπωθεί ότι από την

άλλη μεριά, επιφανείς εκ των Ελλήνων με-

λετητές , ιστορικοί και δημοσιογράφοι,

όπως ο Αχ Κύρου και πολλοί άλλοι σχετι-

κοί , ορμώμενοι  βέβαια όχι μόνο από τις

προσωπικές τους εθνικές θέσεις, αλλά και

από τις  σωρηδόν  εγκωμιαστικές δηλώ-

σεις εκείνης της εποχής, τόσο των    πολι-

τικών και στρατιωτικών ηγετών των

συμμαχικών  δυνάμεων, όσο και των αντι-

πάλων δηλαδή  των Γερμανών του επιτε-

λείου, πρεσβεύουν το αντίθετο. Γράφουν

δε και πρεσβεύουν ορθώς αυτά τα ελλη-

νικά που γράφουν.   

Αλλά θα πρέπει  εδώ να σημειωθεί  πάλι,

ότι  οι ξένοι ιστοριογράφοι  αναφέρονται

με τον πρέποντα θαυμασμό στη μάχη της

Κρήτης, σε μια μάχη που η εκατόμβη της

συμμαχικής, ελληνικής και   ντόπιας αυτο-

θυσίας όχι μόνο συνέτριψε   εξόντωσε και

εξαφάνισε το επίλεκτο σώμα των αλεξι-

πτωτιστών, αλλά και έκτοτε το διέγραψε

από τα  όπλα του γερμανικού στρατού.

Φτάνομε λοιπόν στον Οκτώβριο του 1941 και

ο   Ερυθρός στρατός βρίσκεται ακόμη σε συ-

νεχή υποχώρηση αφήνοντας πίσω του κατά

την συνήθη πολεμική τακτική  της υποχώρη-

σης ,καμένη τη  γή, τη δική του γη.

Οι Γερμανοί συνεχώς προελαύνουν, λεη-

λατούν, αρπάζουν  και  καίουν ό,τι από-

μεινε. Με γραπτή διαταγή  σκοτώνουν

συλλογικά και αδιάκριτα τον άμαχο πληθυ-

σμό, ελεύθερα  και ποικιλότροπα,  βιάζουν

ό,τιδήποτε  έμψυχο κινείται με σύνθημα

την φυλετική ανωτερότητα και  επιλεκτική

κάθαρση. 

Οι Ρώσοι ,   μόνο κατά τη διάρκεια του Σε-

πτεμβρίου του 1941 έχουν χάσει  νεκρούς

ή αιχμαλώτους 900.000 άνδρες  και  3.500

τεθωρακισμένα άρματα μαζί με πολλά

άλλα πολεμικά εφόδια.  

Το σχέδιο  με το κωδικό όνομα Τυφών προ-

έβλεπε  την περικυκλωτική κίνηση  εναν-

τίον της Μόσχας, από βορά προς νότο,

πριν από την τελειωτική  επίθεση εναντίον

της. Στο ανατολικό μέτωπο συμμετείχε το

75% της συνολικής γερμανικής δύναμης.

Με την εκστρατεία κατά της σοβιετικής

Ρωσίας τα γερμανικά πολεμικά εργοστά-

σια είχαν γονατίσει στην αναπαραγωγή και

κατά πολύ υπολείπονταν των καθημερινών

απαιτήσεων. Οι πρώτες ύλες εξέλιπον.  Ο

βαρύς χειμώνας είχε ήδη αρχίσει εμφανώς

να εξαντλεί σωματικά  και ψυχικά τους εν

πολλοίς απροετοίμαστους Γερμανούς

στρατιώτες οι οποίοι εμάχοντο ακόμα  με

θερινές στολές. Αυτά όλα και μαζί με τις

ολοένα επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες,

ήδη από τον Οκτώβριο είχαν επηρεάσει

την γερμανική προέλαση.  Από την άλλη

μεριά, ο ρωσικός λαός εκ των πραγμάτων,

είχε σύσσωμος  ξεσηκωθεί και ενταχθεί

στην υπέρ της πατρίδας άμυνα. Το «σύσ-

σωμος» βέβαια  δεν θα πρέπει να κατακυ-

ρωθεί σε απόλυτα καθολικό ούτε όμως και

να  αλλοτριωθεί από κάποιες αυτομολή-

σεις Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι  μάλιστα

έβαλαν και γερμανικές στολές και στάθη-

καν με το όπλο απέναντι στους συμπα-

τριώτες τους. Λέγεται  πάλι ότι  αυτοί

αυτομόλησαν γιατί οι πειθαρχικές συνθή-

κες στο ρωσικό στρατό ήταν τόσο κατα-

πιεστικές  που δεν μπόρεσαν να τις

αντέξουν. Τα ερώτημα που έρχεται στα

χείλη μας είναι ότι καλά στον γερμανικό

στρατό οι εν πολέμω συνθήκες θα ήταν κα-

λύτερες; Τα  αίτια όμως μπορεί να ήσαν

ποικίλα ίσως και πολιτικά. Αλλά ποιός μπο-

ρεί να ξέρει την αλήθεια;   Ο καθένας τα

γράφει πάντα κατά τη δική του μεριά, και η

αποσιώπηση των πραγματικών αιτίων και

γεγονότων ενυπάρχει φευ στην ανθρώ-

πινη αδυναμία και συμφέρον. 

Γι΄ αυτό και εγώ επιμένω στη βιβλιογρα-

φία, αυτή που θα έχω στη συνέχεια με το

επόμενο άρθρο  και από αυτή ο καθένας άς

κρινει για τον εαυτό του. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Το σχέδιο Μπαρμπαρόσα

Περί ...αυθαιρέτων

Σε συνέχεια του θέματος της προ-

ηγούμενης εβδομάδας, θα ανα-

φερθούμε στον νόμο για τα

αυθαίρετα. Η συνέπεια της ανεξέ-

λεγκτης δόμησης είναι ένας τερά-

στιος στόλος από αυθαίρετα

κτίρια και αυθαιρεσίες σε άλλα νό-

μιμα.

Ν.4178/13: Επειδή τίποτα δεν

γκρεμίζεται στην Ελλάδα, επινοή-

θηκε η δυνατότητα για “πρόσκαιρη

νομιμοποίησή” τους (30 χρόνια

απαλλαγή από κατεδάφιση και

πρόστιμα). Έτσι μιλάμε για τακτο-

ποίηση αφού νόμιμο αυθαίρετο

δεν μπορεί να υπάρξει.

Τα συνήθη ερωτήματα που ακούμε

είναι: Μετά τα 30 χρόνια τι; Ποιός

είναι ο σκοπός ψήφισης του

νόμου; Με συμφέρει να το τακτο-

ποιήσω; Μπορώ να κάνω μερική

τακτοποίηση; Θα βγει κι άλλος

νόμος; 

Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ο σκοπός

εφεύρεσης του νόμου είναι ο ίδιος

με το χαράτσι, τα πρόστιμα του

Κ.Ο.Κ., τις έκτακτες εισφορές, τις

μειώσεις συντάξεων κτλ: εισπρα-

κτικός! Οι κυβερνήσεις ψάχνουν

απεγνωσμένα για έσοδα και τα

αυθαίρετα ήταν μια μεγάλη ευκαι-

ρία. Απεγνωσμένα, γιατί ο 4178

είναι ο τρίτος για τα αυθαίρετα, με

τον 4014 να βγαίνει αντισυνταγ-

ματικός! Απεγνωσμένα, γιατί χα-

ρίζει χρέη ΙΚΑ και παλιά πρόστιμα

διατήρησης. Απεγνωσμένα γιατί

μπορείς να τακτοποιήσεις αυθαί-

ρετο 70 τετραγωνικών με 8.500€,

δηλ. πολύ κάτω απ’ την αξία αγο-

ράς του.

Είναι πολύ πιθανό το Φλεβάρη

(που λήγει ο υπάρχων) να ψηφι-

στεί άλλος νόμος μιας και δεν

υπάρχει ακόμα μεγάλη ανταπό-

κριση απ’ τον κόσμο. Δεν γνωρί-

ζουμε όμως για τυχόν καλύτερους

ή χειρότερους όρους. Μετά τα 30

χρόνια πάντως, είναι πολύ πιθανό

να επανέλθει το κράτος και να ζη-

τήσει αντίτιμο για νέα παράταση

της ‘’ημινόμιμης’’ οδού. Μερική τα-

κτοποίηση σημαίνει να τακτοποι-

ήσω κάποια απ’ τα παράνομα

τετραγωνικά (για μικρές παραβά-

σεις δεν ενδείκνυται) αποδεχόμε-

νος όμως ότι είμαι το ίδιο

ευάλωτος όπως πριν σε καταγγε-

λίες και πρόστιμα. Γλιτώνω όμως

τους σημαντικότερους χώρους

που με ενδιαφέρουν. Τέλος στο αν

συμφέρει να κάνω τακτοποίηση, η

απάντηση έχει δυο σκέλη. Ναι,

συμφέρει αυτούς που θέλουν να

τακτοποιήσουν κύρια κατοικία ή

μαγαζί και έχουν εκκρεμείς κα-

ταγγελίες και πρόστιμα διατήρη-

σης, αφού συμψηφιστικά θα τους

κοστίσει πολύ λιγότερο. Όχι, αν

δεν υπάρχει εκκρεμής καταγγελία

ή αν οι παραβάσεις είναι εύκολα

κατεδαφιστέες απ’ τον ιδιοκτήτη,

γιατί μπορεί να ρισκάρει την δια-

τήρηση τους και είτε να τις τακτο-

ποιήσει με κάποιο νέο νόμο όταν

θα ‘χει λεφτά, είτε να τις κατεδα-

φίσει πληρώνοντας ένα μόνο πρό-

στιμο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμ-

βουλευόμαστε έναν μηχανικό. 

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com
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… τα μάγουλά μας τ’ αναψοκοκκινισμένα, τα μάτια τ’

αναμμένα, τις φωνές και κείνες κάθε τρεις και λίγο

τις γενικές τις συνελεύσεις, που σπάνια κατέληγαν

σε αποφάσεις.

Δεν θα ξεχάσω τ’ απότομο το ψήλωμα και το ωρίμα-

σμά μας, όταν πιστέψαμε πως ήταν η φωτιά μας αρ-

κετή, όλα να λαμπαδιάσει τα παλιά και να τα

εξαγνίσει στην πυρά του καθαρμού η αποκοτιά μας

και πάλι να τα στήσει απ’ την αρχή σωστά.

Σαν τα παγώνια δίπλα μας τα πλουμιστά, απ’ όλους

μας πιο φωνακλάδες και ξερόλες, οι μέλλοντες να

λάμψουν βολευτές και υπουργοί μας και οι άλλοι, ως

τα τώρα καθυστερημένοι, που απρόθυμα ξυπνήσανε

κι αργά, σαν πήραν τότε τη «γραμμή» κι ήρθαν να κα-

πελώσουν ως συνήθως, της ναφθαλίνης και της μού-

χλας αρχηγοί, αιώνιοι εχθροί σ’ ότι αδυνατούν να

υποτάξουν.

Δεν θα ξεχάσω, μέσα στης άπιαστης αντάρας τον

χορό και στης αδρεναλίνης το γιορτάσι, εκείνα τα

φλερτάκια μας, «έρως ανίκατε μάχαν», ακόμα και

στην επανάσταση παρών ο γιός της Αφροδίτης ο ζη-

μιάρης, κι ίσως εκεί πιο καθαρός, πιο άγριος κι από-

λυτος κι απλός.

Απλός και καθαρός σαν τους ανθρώπους τους

απλούς, που λες μας είχανε υιοθετήσει κι έρχονταν

κάθε μέρα, κάθε ώρα, να κουβαλάνε ότι μπορείς και

δεν μπορείς να φανταστείς. Κι από κοντά τους τυρο-

πιτάδικα και φούρνοι να στέλνουν κολατσιό, γυναί-

κες που μας φώναζαν παιδιά τους και μαγειρεύανε

για μας αποβραδίς, δεν θα ξεχάσω τα χαρτάκια με μη-

νύματα κουράγιου και τα ποιήματα στα κάγκελα καρ-

φιτσωμένα.

Θυμάμαι μια γιαγιά μαυροντυμένη, κάθε πρωί στα

κάγκελα μπροστά, μ’ ένα ταψί, τυρόπιτα δική της

«θεϊκή», μία φορά μονάχα ίσα που πρόλαβα να δοκι-

μάσω μιάν ακρούλα.

Να σφίγγουνε τα χέρια μας, αγνώστων χέρια φιλικά,

του μόχθου ροζιασμένα, και των γραμμάτων χέρια, κι

άλλα που είχανε κρατήσει και δοξάσει τα όπλα του

’40 τα βαρειά και της Αντίστασης τα τιμημένα όπλα.

Και ύστερα η νύχτα η στερνή, που βγήκε ο χάρος πα-

γανιά για να διαλέξει, δεν χαραμίζω λέξη, για κείνους

που γρυλίσανε πως τάχα παραμύθι οι νεκροί.

Στην πύλη εκείνη την σπασμένη, και στις πολλές τις

πόρτες που ανοίξαν να μας κρύψουν κείνη τη νύχτα

του χαμού, ένα γαρύφαλλο στη μνήμη του καιρού,

που όλα τα πιστεύαμε στα χέρια μας πως είναι.

Δεν θα ξεχάσω...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Σκοτώνουν τους Υπερήλικες!

Υπάρχει Εντολή… 
Καταγγέλλει ο γιατρός, πρώην

Υπουργός Υγείας και πρόεδρος της
Επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων

της Βουλής

“Στους υπερήλικες ασθενείς να μη δίνετε
ακριβά φάρμακα ή συσκευές!“

Το στυγνό, απάνθρωπο πρόσωπο της εξουσίας ξεσκε-

πάζει η φοβερή καταγγελία του πρώην υπουργού

Υγείας και βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Κρεμα-

στινού. Και για να το λέει ένας καρδιολόγος, και μά-

λιστα καθηγητής της Ιατρικής, η υπευθυνότητα του

οποίου είναι πασίγνωστη, δεν μπορεί να μη συμβαίνει,

να μην αποτυπώνει την πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής

Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, καθηγητής Δη-

μήτρης Κρεμαστινός απέστειλε επείγουσα επιστολή

προς τους επικεφαλής των φορέων υγειονομικής πε-

ρίθαλψης και ασφάλισης αναφορικά με τη μη χορή-

γηση ακριβών φαρμάκων

και συσκευών σε υπερήλι-

κους ασθενείς.

Η επιστολή  κοινοποιήθηκε

προς τον υπουργό Υγείας

Μάκη Βορίδη,  τον πρόεδρο

του ΚΕΣΥ Π. Σκανδαλάκη,

τον Πρόεδρο της Επιτροπής

Εκπαίδευσης ΚΕ.Σ.Υ. Ιω.

Δατσέρη, τον Πρόεδρο

Ε.Ο.Φ. Δ. Λιντζέρη, τον Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ. Κοντό

και τον Διοικητή Ι.Κ.Α., Ρ. Σπυρόπουλο.

Και αποκαλύπτει το εξής ανατριχιαστικό ο Δ.  Κρεμα-

στινός στην επιστολή του:

«Κατόπιν επανειλημμένων καταγγελιών πολιτών προς
τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βου-
λής των Ελλήνων στις οποίες συγκεκριμένα αναφέ-
ρεται ότι επιτροπές γιατρών αποφασίζουν να μη
χορηγούν ακριβά φάρμακα ή συσκευές με το αιτιολο-
γικό ότι οι ασθενείς είναι υπερήλικοι, θα παρακαλέσω
άμεσα με εντολή σας να πάψουν να ισχύουν αυτές οι
αποφάσεις.

Εφόσον η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη σύμφωνα με
τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες (guide-
lines) η στέρηση του δικαιώματος στη ζωή αντίκειται
όχι μόνο στους Ιπποκρατικούς και θρησκευτικούς νό-
μους αλλά αποτελεί ευθέως ποινικό αδίκημα γι’ αυτόν
που το διαπράττει. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής δεν
ανήκει στους ανθρώπους. Είναι αποκλειστικό προνό-
μιο της φύσης. Παρακαλώ όπως άμεσα αντιδράσετε
στην απαράδεκτη αυτή τακτική».

Αναρωτιέται ο καθένας μας και ανατριχιάζει: Ετσι κά-

νουν περικοπές στη “σπάταλη” υγεία; Ετσι αποκτούν

πλεόνασμα; Με Ναζιστικές μεθόδους;  Με ευθανασία

των υπερηλίκων; Γιατί η στέρηση των σωστών φαρμά-

κων μόνον ως ευθανασία μπορεί να θεωρηθεί.

Και εν πάσει περιπτώσει, ας αρχίσουμε από τους βου-

λευτές, που το 1/5 τουλάχιστον της Βουλής είναι υπε-

ρήλικοι!
Πηγές: 

http://www.onmed.gr

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

http://www.hellasforce.com/

“Ευρωπαϊκή οικογένεια”.
Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

«Ακούω και διαβάζω διάφορα. Πολ-
λοί, χωρίς κανένα κόστος ή θέλον-
τας να θολώσουν τα νερά και την
πραγματικότητα μόνο το προπατο-
ρικό αμάρτημα δεν μου έχουν φορ-
τώσει», δήλωσε κάνοντας

αντεπίθεση σε δημοσιεύματα ο Υπουργός Οικονομι-

κών,  Γκ. Χαρδούβελης, εξερχόμενος του Προεδρι-

κού Μεγάρου, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας. Και τόνισε:  «θα κρατήσουμε την
Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Για ποια οικογένεια μας μιλάει ο Χαρδούβελης, την

ανύπαρκτη των Σουηδών, τη διαλυμένη των Γερμα-

νών; Γιατί στην Ελλάδα οικογένεια σημαίνει “Εστία”,

αλληλεγγύη, φροντίδα. Γι’ αυτό άλλωστε έχουμε αν-

τέξει σ’ αυτή την εξαθλίωση του λαού μας, που μας

οδηγεί η “ευρωπαϊκή οικογένεια”.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα γυαλιά της google βοηθούν
τυφλό χορευτή

Ο 13χρονος Ben Yonnatan, χορευτής μπα-

λέτου, διαγνώστηκε με δυστροφία του

αμφιβληστροειδούς πριν από ένα χρόνο

και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,

έφτασε η όρασή του να είναι σαν να προ-

σπαθεί να δει μέσα απο καλαμάκι. 

Ο Μπεν έχει ήδη ξεπεράσει πολλά εμπό-

δια στη ζωή του: υιοθετήθηκε από τη

Γουατεμάλα στην ηλικία των τεσσάρων

ετών, πάσχει από μια σπάνια πάθηση του

δέρματος και είναι το νεότερο από τα 13

παιδιά. 

Ο χορός γι’ αυτόν ήταν πάντα η διέξοδός

του. “Όσο χορεύω θα είμαι ευτυχισμένος”
είπε. 

Με την καινούργια περιπέτειά του όμως,

που βρέθηκε απότομα στο σκοτάδι, οι προ-

πονήσεις του δυσκόλεψαν πάρα πολύ. 

“Ο χορευτής κανονικά σποτάρει με τα
μάτια του, τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ για
την έκφρασή του” εκείνος ξαφνικά έμεινε

χωρίς αυτό το “όπλο”.

Δεν το έβαλε κάτω όμως. “Κλειδί” στο

πρόβλημά του ήταν η μητριά του, όταν μια

ημέρα κατάλαβε παίζοντας με το iphone

της ότι τα γυαλιά της google θα μπορού-

σαν να είναι το παράθυρο του Μπεν στη

ζωή. 

Την πρώτη φορά που τα έβαλε ξετρελά-

θηκε, αφού ξαφνικά μπορούσε να χωρέ-

σει στο οπτικό του πεδίο 7 ανθρώπους,

ενώ όταν τα έβγαζε, μόλις έναν. Όταν

διαδόθηκε το πώς μπορούσε να επεκτα-

θεί η περιφερειακή όραση του Μπεν, για-

τροί χαρτογράφησαν την όρασή του και

ανακάλυψαν ότι φορώντας τα γυαλιά της

google το οπτικό του πεδίο πολλαπλασια-

ζόταν κατά 70%!

Ο Μπεν, καταγράφει σε στυλ ντοκιμαν-

τέρ, ολόκληρο το ταξίδι του από την

στιγμή ανακοίνωσης του προβλήματος

υγείας του και τη “λύση” που ανακάλυψε

και τα δημοσιεύει στη σελίδα του στο

facebook. 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ:

facebook.com/BenjaminYonattan

Τεχνικός υπολογιστών, ετών 5
Ένας νεαρός μαθητής από το Κό-

βεντρι κατάφερε να γίνει ο νεότε-

ρος πιστοποιημένος τεχνικός

υπολογιστών στον κόσμο, αφού

πέρασε επιτυχώς εξετάσεις της

Microsoft σε ηλικία μόλις… πέντε

ετών!

Ο Ayan Qureshi μπορεί να ξεκί-

νησε το δημοτικό πριν από λίγους

μήνες, όμως αυτό δεν τον εμπό-

δισε να δώσει εξετάσεις για να

αποκτήσει ένα πιστοποιητικό

επαγγελματικής κατάρτισης από τη Microsoft.

Ο πατέρας του, Asim, του έδειξε για πρώτη φορά έναν υπολογιστή όταν o Ayan

ήταν τριών ετών. Τότε συνειδητοποίησε ότι ο γιος του είναι μια φυσική ικανό-

τητα με την τεχνολογία.

Τεχνικός υπολογιστών και ο ίδιος, κατασκεύασε ένα εργαστήριο υπολογιστών

στο σπίτι του και ξεκίνησε να προετοιμάζει το γιο του για τις περίπλοκες εξετά-

σεις της Microsoft.

Μετά από εκπαίδευση πέντε μηνών ο Ayan συμμετείχε στις εξετάσεις μαζί με

άλλους… ενήλικες.
http://techit.gr

Τον ελαφρύτερο χαρα-

κτηρισμό που μπορώ να

χρησιμοποιήσω για τους

υπεύθυνους του Υπουρ-

γείου Παιδείας όσον

αφορά στην επιλογή τρό-

που διδασκαλίας ορισμέ-

νων εννοιών στα παιδιά

είναι, “ανωμαλία”. 

Η εικόνα που βλέπετε

έχει επιλεγεί από το Υπ.

Παιδείας για να “κοσμεί”

βιβλίο της Ε’ Δημοτικού

εξηγώντας στα παιδία,

άκουσον άκουσον, τι ση-

μαίνει μείγμα! 

Η εικόνα για όποιον δεν

κατάλαβε απεικονίζει

ένα τεράστιο μπλέντερ

μέσα στο οποίο αλέθον-

ται άνθρωποι! 

Τα σχόλια δικά σας...

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αυτή η αλυσίδα μαγαζιών “ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ” που έχει

ανοίξει, έχει μεγάλη επιτυχία βλέπω...

4 Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, η απάντηση είναι μια:

“άλλο εγώ”.

4 Μας έχω ικανούς να τρέχουμε να σωθούμε από τα χα-

λάσματα που πέφτουν και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να

κάνουμε τσεκ-ιν για να μας βρουν τα συνεργεία. 

4 Τελικά η φυλακή σε κάνει πιο σκληρό...

Μίξερ... ανθρώπων!!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Ευχαριστίες προς το ανθρώπινο

δυναμικό του Ασκληπιείου Νοσοκομείου 

Παλαια Φώκαια, 6 Νοε. 2014

Προς

τον Διοικητή του Π.Γ.Ν.  ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ  

την Δι/ντρια της Β’ Παθολογικής Κλινικής, Θωμαΐδα ΚΑ-

ΛΟΓΗΡΟΥ

τον Δι/ντή του Β’ Χειρουργικού, Νικόλαο ΨΑΛΙΔΑ  

την  Επιμελήτρια Α’ του Β’ Χειρουργικού, Μαρία ΧΑΤΖΗ-

ΠΕΤΡΟΥ-ΚΥΒΕΛΛΟΥ

CC: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ

Σε όλο ανεξαιρέτως το Διοικητικό και Νοσηλευτικό Προ-

σωπικό του Νοσοκομείου , εκφράζουμε από καρδιάς τις

ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας  για τη δύσκολη και

επισφαλή εργασία την οποία επιτελούν.

Ειδικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την περίπτωσή

του συζύγου και πατέρα μας Στυλιανού Ν. Κάτσικα, τους

γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό της Παθολογικής

Κλινικής  καθώς και τους γιατρούς της Χειρουργικής  Κλι-

νικής για την  άριστη  φροντίδα τους μέχρι και την τελευ-

ταία στιγμή της ζωής του, και αυτό, παρά τις δύσκολες

συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται το προσωπικό

λογω των διαφόρων παράλογων  περικοπών σε όλα τα

επίπεδα.

Κατά την διάρκεια της  νοσηλείας  του συζύγου και πα-

τέρα μας  στο Ασκληπιείο Βούλας, είχαμε την ευκαιρία να

διαπιστώσουμε την εξαίρετη προσφορά των προαναφερ-

θέντων στον τομέα της ιατρικής συνδρομής και νοσηλείας

και να πούμε: μακάρι όλα τα νοσοκομεία της Χώρας να

λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

Ευαγγελία Κάτσικα –σύζυγος 

Βάνα Κάτσικα-κόρη

Oταν συναντάς ανθρώπους με όραμα,
σεβασμό και συνείδηση πρέπει να τους
αναδεικνύεις και αυτό κάνουμε με την
παρακάτω διακήρυξη των δημάρχων
Αμφίπολης και Κυθήρων, οι οποίοι με
κοινή διακήρυξη “φυλάττουν Θερμοπύ-
λαις”.

Οι Δήμαρχοι Αμφίπολης, Κωνσταντίνος Με-

λίτος και Κυθήρων/Αντικυθήρων Ευστρά-

τιος Χαρχαλάκης συναντηθήκαμε στην

Αμφίπολη και αφού επισκεφθήκαμε με δέος

και θαυμασμό τον Τύμβο Καστά, συζητή-

σαμε διεξοδικά τις τελευταίες αρχαιολογι-

κές εξελίξεις τόσο της περιοχής της

Αμφιπόλεως, όσο και του Ναυαγίου και του

Μηχανισμού των Αντικυθήρων, καταλήγον-

τας στο πανθομολογούμενο συμπέρασμα

ότι οι περιοχές που έχουμε την τιμή να εκ-

προσωπούμε, αποτελούν και θα αποτελούν

στο διηνηκές σημεία αναφοράς για την

παγκόσμια επιστημονική και αρχαιολογική

κοινότητα λόγω της σημασίας και μοναδι-

κότητας του αρχαιολογικού τους πλούτου.

Ως Δήμαρχοι νέοι σε ηλικία, γεμάτοι όραμα,

ιδέες και αγάπη για τον τόπο μας, επαι-

νούμε κάθε προσπάθεια της Ελληνικής Πο-

λιτείας και άλλων εθνικών ή διεθνών

επιστημονικών φορέων να ερευνήσουν και

να προβάλλουν την πολιτιστική μας κληρο-

νομιά.

Κληρονομία που αποτελεί ταυτόχρονα

κτήμα και κληρονομιά του δυτικού πολιτι-

σμού και της παγκόσμιας κοινότητας.

Γνωρίζουμε καλά ότι η ελληνική επαρχία

έχει υποστεί αναπτυξιακή καθυστέρηση

καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο, γεγο-

νός που επιβαρύνει τις δημοτικές μας αρχές

με την υποχρέωση υλοποίησης πολλών και

μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής.

Έργων που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρω-

θεί προ πολλών ετών, με στόχο τη συγκρά-

τηση του τοπικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Καθίσταται έτσι ακόμα μεγαλύτερη η ευ-

θύνη μας απέναντι κυρίως στις νέες γενιές

που μαζικά μεταναστεύουν στο εξωτερικό,

ερημώνοντας χωριά και περιοχές που υπό

άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να ανθούν

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.

Με τη σημερινή μας διακήρυξη, διατρανώ-

νουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είμα-

στε διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε τα

δικαιώματα ανάπτυξης που αυτοδίκαια

απορρέουν από τον τεράστιο πολιτιστικό

πλούτο των περιοχών μας, έναντι οιουδή-

ποτε τιμήματος και έναντι ουδενός.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι το Ελληνικό Κρά-

τος και η Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχουν την

ηθική υποχρέωση να συνδράμουν αναπτυ-

ξιακά τους Δήμους μας, προκειμένου να

μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τρόπο

αξιοπρεπή και βιώσιμο την κληρονομιά των

προγόνων μας.

Η διαχείριση αυτή βαρύνει πρώτα και πάνω

απ΄όλα εμάς τους ίδιους, τους Δήμους μας

και τις κοινωνίες των περιοχών που τόσους

αιώνες φιλοξενούν στα σπλάχνα τους αυτά

τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα.

Αξιώνουμε και ΔΕΝ επαιτούμε, οι τοπικές

μας κοινωνίες να μην είναι απούσες από τη

διεθνή δημοσιότητα που αυτοδίκαια λαμ-

βάνουν οι περιοχές μας, λόγω των μοναδι-

κών ευρημάτων του Τύμβου Καστά και του

Ναυαγίου των Αντικυθήρων.

Ο Πολιτισμός έχει ουσία και νόημα μόνο

όταν υπηρετεί τον ΑΝΘΡΩΠΟ. Αυτός είναι

ο στόχος μας και αυτόν θα υπηρετήσουμε.

Πέρα και έξω από κάθε λογική πολιτικών ή

άλλων σκοπιμοτήτων, μόνο με όραμα και

αγάπη για τον τόπο μας, διεκδικώντας με

ευπρέπεια και αξιοπρέπεια την υλοποίηση

έργων και δράσεων υποδομής και πολιτι-

σμού που το Κράτος έχει την υποχρέωση

να μας παράσχει.

πηγή: www.airetos.gr 

"Δεν εκχωρούμε τα δικαιώματα ανάπτυξης έναντι οιουδήποτε τιμήματος 
και έναντι ουδενός" διακηρύσσουν οι Δήμαρχοι Αμφίπολης και Κυθήρων

Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η

Εταιρία Ελλήνων Λογοτε-
χνών και οι εκδόσεις Mo-
mentum, παρουσίασαν το

δωδέκατο κατά σειρά βιβλίο

του Βουλιαγμενιώτη συγ-

γραφέα Γιώργου Νικολαΐδη,
«Κλεμμένες ζωές». Η εκδή-

λωση έγινε στη μεγάλη αί-

θουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ»

της Εταιρίας.

Την παρουσίαση συντόνισε
ο πρώην Πρόεδρος και νυν
μέλος του Δ.Σ. της Εται-
ρίας, Αυγερινός Ανδρέου.
Την εκδήλωση  χαιρέτισαν
ο Πρόεδρος της Εταιρίας
Κώστας Καρούσος και ο
Εκδότης Νίκος Μπατσιού-
λας που αναφέρθηκαν

στον συγγραφέ,α αλλά και
στον άνθρωπο Γιώργο Νι-
κολαΐδη και το σημαντικό
λογοτεχνικό του έργο. 

Για το βιβλίο μίλησε ο Πρό-
εδρος της Εταιρίας Ελλή-
νων Λογοτεχνών Κώστας
Καρούσος που τελείωσε
την συναρπαστική ανά-
λυση του, τονίζοντας ότι
«Το συγγραφικό ήθος του
βιβλίου, η δύναμη και το
κουράγιο αυτής της κατη-
γορηματικής εξιστόρησης
δικαιώνουν τον Γιώργο Νι-
κολαΐδη ως έναν πολύ
αξιόλογο πεζογράφο και
συγγραφέα.»

Για το συγγραφικό έργο
του Γιώργου Νικολαΐδη γε-
νικότερα μίλησε ο φιλόλο-
γος, συγγραφέας και
βιβλιοκριτικός Χρήστος
Ρώμας που αναφέρθηκε
στην λογοτεχνική πορεία
του συγγραφέα με τις πολ-
λές τιμητικές διακρίσεις
που έχουν πάρει τα βιβλία
του και τόνισε μεταξύ
άλλων. «Μια άλλη παράμε-
τρος στη μυθοπλασία του
Γιώργου Νικολαΐδη είναι η
αβεβαιότητα της ζωής. Ο

συγγραφέας εστιάζει τη
δράση στο γεγονός ότι η
ζωή είναι απρόβλεπτη, γε-
μάτη ανατροπές και εκπλή-
ξεις, αλλά και λάθη που
δημιουργούν εσωτερικές
συγκρούσεις και εξωτερι-

κές περιπέτειες. Το γεγο-
νός αυτό σε συνδυασμό με
τις απροσδόκητες συμπτώ-
σεις, καθώς και τις τολμη-
ρές παρεμβάσεις των
πρωταγωνιστικών προσώ-
πων, δίνουν στην αφήγηση
ένα τόνο αρχαίας τραγω-
δίας, με τους ξεχωριστούς
προβληματισμούς τα δι-
λήμματα και τα συγκλονι-
στικά αδιέξοδα.»

Αποσπάσματα του βιβλίου
διάβασε, ο ηθοποιός Γιώρ-
γος Μπασιάκος. Τελευ-
ταίος ανέβηκε στο βήμα ο
συγγραφέας Γιώργος Νι-
κολαΐδης που ευχαρί-
στησε συγκινημένος όλους
που τον τίμησαν με την πα-
ρουσία τους. 

Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν μεταξύ άλλων. Ο
πρώην Ευρωβουλευτής
Γιώργος Κουμουτσάκος, ο
πρώην υπουργός και βου-
λευτής Απόστολος Σταύ-
ρου, ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιά
Κων/νος Παπανδρέου, ο
Δημοτικός Σύμβουλος των
3Β, Πέτρος Θανόπουλος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλον-
τος Βουλιαγμένης Παύλος
Καταφυγιώτης και πολλοί
συγγραφείς και άνθρωποι
των γραμμάτων. 

Η εκδήλωση τελείωσε με
τις αφιερώσεις και τις υπο-
γραφές βιβλίων από τον
συγγραφέα, που δεχόταν
τα συγχαρητήρια του κό-
σμου και των φίλων του. 

Το νέο βιβλίο «Κλεμμένες ζωές» του Γιώργου Νικολαΐδη
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Το Εθνικό πάρκο Σχινιά Μαραθώνα επισκέ-

φθηκε  η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, συ-

νοδευόμενη από τον αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής, Πέτρο Φιλίππου. Η Πε-

ριφερειάρχης κι ο αντιπεριφερειάρχης ξε-

ναγήθηκαν στο χώρο κι ενημερώθηκαν για

τα προβλήματά του από τον πρόεδρο του

φορέα διαχείρισης, Κίμωνα Χατζημπίρο

καθώς και τον δήμαρχο Μαραθώνα, Ηλία

Ψηνάκη.

Η Περιφερειάρχης, αναφερόμενη στο θέμα

των Ολυμπιακών ακινήτων γενικά και στο

Εθνικό Πάρκο ειδικότερα, τόνισε μεταξύ

άλλων: «Σήμερα, δέκα χρόνια μετά από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δήμοι και η νέα
Περιφερειακή Αρχή καλούμαστε να χειρι-
στούμε, ως άλλες Κασσάνδρες πράγματα
για τα οποία είχαμε προειδοποιήσει. Βρι-
σκόμαστε εδώ σε έναν χώρο όπου αποτυ-
πώνονται όλες οι παθογένειες της χώρας,
όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος, η
οικονομική δυστοκία εν αναμονή των περι-

βόητων επενδύσεων που δεν έρχονται. Θα
ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή με στό-
χους μας το περιβάλλον, τους πολίτες, την
οικονομία και θέλω να πιστεύω ότι θα τα κα-
ταφέρουμε». 
«Θα δουλέψουμε με προτεραιότητες έτσι
ώστε να μη μείνουμε στις διαπιστώσεις και
τις καταγγελίες. Πριν από δέκα χρόνια θυ-
σιάσαμε το Σύνταγμα, τη νομιμότητα, για να
δώσουμε μια ψευδεπίγραφη εικόνα της
χώρας μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Σή-

μερα μαζί με τη δημοτική αρχή του Μαρα-
θώνα, μαζί με τους όμορους δήμους, γιατί
αυτό το έργο δεν ανήκει σε έναν δήμο ή μία
Περιφέρεια, αλλά ανήκει στην πατρίδα, θα
προσπαθήσουμε, με συνέχεια και σταθερό-
τητα, να κάνουμε έργο».
«Όσοι θεωρούν ότι με τις περικοπές μισθών
και συντάξεων, με τις απολύσεις και την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, θα έλθει η
ανάπτυξη και η απασχόληση, κάνουν μέγα
λάθος. Και τούτο γιατί η διάσωση και ο σε-

βασμός του περιβάλλοντος αποτελούν προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση". 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μαρα-

θώνα, Ηλίας Ψινάκης δήλωσε: «Είναι η
πρώτη φορά που εκπρόσωπος της περιφέ-
ρειας επισκέπτεται το Εθνικό Πάρκο του
Σχοινιά. Αυτό και μόνο το γεγονός, δείχνει
πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η κυρία Δούρου
την μοναδικότητα της συγκεκριμένης πε-
ριοχής, που είναι ένα περιβαλλοντικό δια-
μάντι για την Αττική. Μαζί με την
Περιφέρεια, ο Δήμος του Μαραθώνα, θα συ-
νεργαστεί σε όλα τα επίπεδα ώστε αυτό το
μοναδικής αξίας πάρκο να αξιοποιηθεί προς
όφελος όχι μόνο των κατοίκων της περιο-

χής, αλλά και για όλη την περιφέρεια. Ήδη
δουλεύουμε από κοινού πάνω σε αυτό το
σχέδιο, για να παραδώσουμε άμεσα το
εθνικό πάρκο στους κατοίκους του, προ-
στατεύοντας παράλληλα και τη μοναδικό-
τητά του».

Kαι ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος

στο Πάρκο Σχινιά

Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά επισκέφθηκε και ο

βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γεώργιος

Βλάχος και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο

του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου, Χαρά-

λαμπο Καμπεζίδη, ο οποίος τον ξενάγησε

στο χώρο και τον ενημέρωσε σχετικά. Ο

Γιώργος Βλάχος έχει ασχοληθεί με το

πάρκο, καταθέτοντας σχετικές ερωτήσεις

και στο παρελθόν.

Αποχωρώντας διαβεβαίωσε τον φορέα ότι

θα κάνει άμεσες παρεμβάσεις  στη Βουλή

για να συμβάλλει στην ταχύτερη επίλυση

των προβλημάτων, αλλά και στην διευκό-

λυνση του έργου της Δημοτικής Αρχής Μα-

ραθώνα.

Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώθηκε επιτόπου

για τα προβλήματα του Εθνικού Πάρκου Σχινιά

Τεράστιες οι  ελλείψεις στο προσωπικό 

της Περιφέρειας Αττικής

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναλύθηκε η τραγική έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες

της Περιφέρειας Αττικής, από την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, η οποία επεσήμανε με-

ταξύ άλλων: 

• Έχουμε μόλις 2.221 εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγ-

κών 4 εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής

• Αυτή η κατάσταση δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της κεν-

τρικής εξουσίας

• Εδώ και 15 ημέρες έχουμε θέσει στην κυβέρνηση ένα σαφές δημόσιο πολιτικό ζήτημα

και το ερώτημα μας παραμένει αναπάντητο. Σιωπούν

• Ζητάμε συγκεκριμένα από την κυβέρνηση να εγκρίνει την πρόσληψη 139 εργαζομένων,

όλων των ειδικοτήτων και όλων των κλάδων, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει

με τον απολύτως απαραίτητο τρόπο η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας. Εκείνη του

μισού πληθυσμού της χώρας. Και τούτο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε το αίτημα για την

κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων...

Καταλήγοντας η Ρένα Δούρου κάλεσε την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να εγ-

κρίνουν άμεσα την υλοποίηση του αιτήματος για την πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου

προσωπικού, γιατί «δεν πρόκειται για τα αιτήματα μίας Περιφερειακής αρχής, αλλά για
τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις εκπλήρωσης της αποστολής της Περιφέρειας απέναντι
στους πολίτες. Χρέος της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα».



Γιόγκα στη Βάρη  Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και 

σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Τα Μαθήματα γιόγκα είναι πρωινά και απογευματινά 

για απευθύνονται σε ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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Την άνιση μάχη με τον καρκίνο έχασε 16/11 ο Βουλιαγ-

μενιώτης Ντίνος Καραγεώργος, σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Τον Ντίνο, τον παρακολουθούμε χρόνια από όταν ήταν

δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Βουλιαγμένης (2002), και

μέχρι πρότινος στο Δήμο 3Β. Στις πρόσφατες δημοτικές

εκλογές, παρ’ ότι έλαβε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων,

δεν εξελέγη, αφού στη Βουλιαγμένη η πλειοψηφούσα πα-

ράταξη έβγαλε μόνο έναν σύμβουλο. Ετσι ήρθε πρώτος

επιλαχών.

Ο Ντίνος είχε μακρά θητεία στα δημοτικά έδρανα με αν-

θρώπινο λόγο. Φρόντιζε πάντα να είναι χρήσιμος και όχι

αρεστός.

Από πολιτική οικογένεια προερχόμενος, αφού ήταν ανη-

ψιός του επί σειρά ετών επιτυχημένου δημάρχου, που δια-

μόρφωσε τη Βουλιαγμένη, Πατρίκιου Καραγεώργου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να θίξω το θέμα των παραλιών

μας, που κατά την γνώμη μου πρέπει όλοι μαζί να κοιτά-

ξουμε να προστατεύσουμε και να τις αποδώσουμε στους

δημότες μας ελεύθερες και καθαρές για όλους.

Άφησε παρακαταθήκη στην παρούσα δημοτική πλειοψη-

φία, με τα τελευταία λόγια της συνέντευξης που μας πα-

ραχώρησε παραμονές εκλογών (ΕΒΔΟΜΗ αρ.φ.

833/10.5.14) ότι "πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε να προ-
στατέψουμε και να αποδώσουμε στους δημότες μας,
ελεύθερες και καθαρές παραλίες για όλους".

Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εκ μέρους όλου

του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζει τα θερμά του συλ-

λυπητήρια στους οικείους του Ντίνου.

Εφυγε πρόωρα από τη ζωή

ο Ντίνος Καραγεώργος

Ο Ντίνος Καραγεώργος

- γράφουμε στη στήλη

δεξιά - Βουλιαγμενιώτης

χάθηκε στην πιο ώριμη

ηλικία από την επάρατη

νόσο.

ΡΙΤΑ ΓΟΥΛΑ

Η Μαργαρίτα (Ρίτα)

Μακρή - Γούλα, έφυγε

απότομα από τη ζωή την

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου τα

ξημερώματα από οξύ έμ-

φραγμα μυοκαρδίου. Το

νέο έπεσε σαν κεραυνός

στο Δίλοφο της Βάρης,

όπου και διέμενε, αφού

λίγες ώρες πριν βρίσκον-

ταν μαζί της μια μεγάλη

παρέα σε μαγαζί της πε-

ριοχής. 

Σύζυγος του Βασίλη

Γούλα και έχει μία κόρη

την 13χρονη Μαρίλια, η

Ρίτα ήταν ένας χαρούμε-

νος άνθρωπος, ενεργός

πολίτης με πλούσια

δράση σε συλλόγους.

Η Ρίτα είχε θητεύσει στα

έδρανα της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης στον πρώην

Δήμο Βάρης ως δημοτική

σύμβουλος, αλλά και αν-

τιδήμαρχος επί δημαρ-

χίας Παν. Καπετανέα.

Στις πρόσφατες εκλογές

ήταν υποψήφια με τον

ψηφοδέλτιο του Σπύρου

Πανά.

Θωμάς 

Ριζάκης

Το Θωμά Ριζάκη, πρό-

δωσε η καρδιά του σε

ηλικία 63 ετών κοντά

στην αγαπημένη του πα-

τρίδα Αρτα και ιδιαίτερα

τον Καταρράκτη.

Μόνιμος κάτοικος Βάρης

για 30 χρόνια, και άνθρω-

πος της πολιτικής και της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Ο Θωμάς ήταν ήρεμος

άνθρωπος και ό,τι έλεγε

το έλεγε σε χαμηλούς

τόνους. 

Στις πρόσφατες εκλογές

συμμετείχε ως υποψή-

φιος βουλευτής της “Κοι-

νωνικής Συμφωνίας” στο

νομό Άρτας.

Υπηρέτησε ως αιρετός

20 χρόνια 1986 – 2006

ως επικεφαλής παράτα-

ξης και  ως αντιδήμαρχος

Βάρης,  μέλος του Δ.Σ.

της Περιφερειακής  Ένω-

σης  Δήμων  Αττικής και

μέλος της Γ.Σ. της Κεν-

τρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας.

Το Δ.Σ. των 3Β κράτησε

ενός λεπτού σιγή εις

μνήμην όλων.

Πενθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Βαρύ πλήγμα δέχθηκε - αυτές τις ημέρες - η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με την απώλεια τριών ενεργών πολιτών, που

έχουν θητεύσει στην Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β, αλλά και προ Καλλικράτη,

όταν ήταν ξεχωριστοί Δήμοι.

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκ-

παίδευση επαγγελματιών από τους κλάδους της δημο-

σιογραφίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς

και όσων ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία. Ακόμη,

συνδυάζει τη μελέτη και την πρακτική της επικοινωνίας

και του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας με την ιστορία

της τέχνης και της πνευματικής ζωής. 

Παράλληλα, αποσκοπεί οι επωφελούμενοι των σεμινα-

ριακών μαθημάτων κατάρτισης στο να αποκτήσουν δε-

ξιότητες μέσα από τις οποίες θα μπορούν να συνδυάζουν

την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη με την ανάλυση και

τη σύνθεση, την ικανότητα σχεδιασμού επικοινωνιακών

δράσεων καθώς και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολο-

γιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στο πλαίσιο

των προβολής και αξιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού

και τουρισμού.
Το πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας

Μέσων Ενημέρωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-

θηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Τη μεγαλύτερη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

πραγματοποιεί το ΕΚΠΑ και για το πρόγραμμα χρησιμοποι-

ούνται πρωτίστως το διδακτικό προσωπικό και οι συνεργά-

τες των Τμημάτων Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου

Θεσσαλονίκης ως καθ’ ύλην αρμόδια αφού προσφέρουν διε-

πιστημονικής εμβέλειας προγράμματα σπουδών και κατα-

βάλλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια για την πολύπλευρη

επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών τους, προάγοντας

την κριτική προσέγγιση της επικοινωνιακής πρακτικής με τον

πολιτισμό. Τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου έχει το

Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή

(http://kostispalamas.uoa.gr/?page_id=264)!

Πληροφορίες για το έργο, τις θεματικές ενότητες και το

αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα του έργου http://kostispalamas.uoa.gr .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορι-

κού Συλλόγου Αθηνών, με ανακοίνωσή

του, ομόφωνα αποδοκιμάζει και καταδι-

κάζει τις πρακτικές δικηγόρων και δικη-

γορικών εταιριών που στο πλαίσιο της

δικηγορικής τους εντολής μετέρχονται

συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών,

προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδε-

οντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις

προς τους οφειλέτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α

επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση

πως παρόμοιες συμπεριφορές προ-

σβάλουν το σύνολο του δικηγορικού

σώματος και δεν θα είναι ανεκτές.

Για το λόγο αυτό, αποφάσισε την προ-

σθήκη στα πειθαρχικά παραπτώματα

του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικη-

γόρων, ώστε οσάκις δικηγόροι ή δικη-

γορικές εταιρίες διαπιστωθεί ότι ακο-

λουθούν την πρακτική αυτή, να βρε-

θούν αντιμέτωποι με την βαρύτατη

πειθαρχική διαδικασία του ΔΣΑ.

Σύμφωνα με την προσθήκη στον Κώ-

δικα Δεοντολογίας, ο δικηγόρος ή η

δικηγορική εταιρία, απαγορεύεται να

οχλεί προφορικά και δή τηλεφωνικά,

τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν

της μίας φοράς, προκειμένου να τον

ενημερώσει για την οφειλή του και να

διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης

επίλυσης της  υφιστάμενης διαφοράς.

Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο

οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δυστρο-

πήσει ή αρνηθεί να εξοφλήσει την

οφειλή, ο δικηγόρος οφείλει, τότε, να

προβεί σε έγγραφη εξώδικη όχληση ή

να ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα

ένδικα βοηθήματα για λογαριασμό του

εντολέα του.

Η μη τήρηση της διάταξης αυτής πα-

ραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας

των Δικηγόρων και συνιστά ελεγκτέο

πειθαρχικό παράπτωμα.

www.eea.gr

“Φρένο” στις εισπρακτικές εταιρείας βάζει

ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
απαγορεύεται να οχλεί προφορικά και τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας φοράς

Την απομάκρυνση σχεδόν του μισού

τσιμέντου που είχε χρησιμοποιηθεί

για την ανάπλαση της πλατείας Άλ-

σους στο Πανόραμα, αποφάσισε η

νέα Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συγκά-

λεσε σύσκεψη μεταξύ των αντιδη-

μάρχων του Δήμου, τις διευθύντριες

της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπη-

ρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασί-

νου, όπου και αποφασίστηκε να γίνει

παρέμβαση στο συγκεκριμένο έργο.

Η παρέμβαση αφορά την απομά-

κρυνση πολλών τσιμεντένιων όγκων

που είχαν τοποθετηθεί στην πλα-

τεία, γεγονός με το οποίο -όπως μας

επισημαίνει ο δήμαρχος - είχε δια-

φωνήσει εξ’ αρχής μαζί με τους συ-

νεργάτες του (ως αντιπολίτευσης

τότε),  για  τη δημιουργία περισσό-

τερων χώρων πρασίνου. 

Το έργο είχε διακοπεί για πέντε

μήνες λόγω της αδυναμίας του

Δήμου να εκπληρώσει τις οικονομι-

κές του υποχρεώσεις στον ανάδοχο. 

Οπως μας ενημερώνει ο δήμαρχος

Γρ. Κωνσταντέλλος, μετά την επί-

λυση του προβλήματος από πλευράς

Δήμου και την απομάκρυνση του

υπερβάλλοντος τσιμέντου από τα

τεχνικά συνεργεία του Δήμου, ο

ανάδοχος θα επανεκκινήσει άμεσα

την ανάπλαση της πλατείας Άλσους

υλοποιώντας παράλληλα σειρά

άλλων τεχνικών τροποποιήσεων με

στόχο την αισθητική αναβάθμιση της

πλατείας.

Ο Δήμαρχος έκανε την ακόλουθη

δήλωση σχετικά με το έργο: «Παρά
τα όσα προσπάθησαν πολλοί να μας
προσάψουν προεκλογικά, θεωρούμε
ότι η χρήση τόσου τσιμέντου στους
ελεύθερους χώρους της πόλης απο-
τελεί περιβαλλοντολογικό έγκλημα.
Η Δημοτική Αρχή έχει στόχο να πα-
ρέμβει δυναμικά και να αναπλάσει
πολλούς κοινόχρηστους χώρους της
πόλης, πάντα όμως στη φιλοσοφία
της ανάδειξης του περιβάλλοντος
και του πράσινου». 

σ.σ. Οσο κι αν θέλουμε να το απο-
φύγουμε, έρχεται αβίαστα το ερώ-
τημα: οι τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου και οι Υπηρεσίες Περιβάλ-
λοντος δεν το επεσήμαναν αυτό
στον τ. δήμαρχο Σπύρο Πανά, ότι
δεν χρειάζεται τόσο τσιμέντο;

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση

Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Δια-

χείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το

ακαδημαϊκό έτος 2014-15 15 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 15-

12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος

αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ:  Λ. Ευσταθίου

και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). 

Πληροφορίες,  Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 –14:00, τηλέφ.: 27310-89670, 89661 Φαξ:

27310-89656,  http://sparti.uop.gr/~toda/indexmtp2.html και  

email: akourtes@uop.gr.

Aνάπλαση στην ανάπλαση, η πλατεία Αλσους
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Οι μαθητές της Στ’ Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κα-

λυβίων – Λαγονησίου συνοδευόμενοι από τις δασκάλες

τους επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Σαρωνικού, την Πέμπτη

13 Νοεμβρίου 2014. 

Η επίσκεψή τους είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε να

γνωρίσουν από κοντά τη διοικητική δομή και λειτουργία του

Δήμου. Οικοδεσπότης και ξεναγός τους στο Δημαρχείο

ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος, Γιώργος Σωφρόνης. 

Ο Δήμαρχος υποδέχτηκε τους νεαρούς μαθητές με ευχα-

ρίστηση και τους μίλησε αναλυτικά για τον τρόπο λειτουρ-

γίας του Δήμου, τις υπηρεσίες προς τους δημότες, αλλά

επιπλέον ζήτησε τη δική τους συμμετοχή στη βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών. Ακόμη πρότεινε στους μαθητές,

μετά το τέλος της επίσκεψής τους, να σκεφτούν και να κα-

ταγράψουν τις δικές τους προτάσεις, για τις όποιες βελ-

τιώσεις πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να γίνουν με γνώμονα

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα παιδιά έδειξαν

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκαν θερμά στην πρό-

τασή του. 

«Οι μαθητές που μας επισκέφθηκαν σήμερα, είναι οι αυριανοί

πολίτες του Δήμου μας, του Δήμου τον οποίο θέλουμε να οδη-

γήσουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα, εργαζόμαστε εντα-

τικά προκειμένου να κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε όλες

εκείνες τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα προσφέ-

ρουν σε όλους και κυρίως στα παιδιά μας πιο αισιόδοξο και

ευοίωνο μέλλον. Θέλουμε την ενεργό συμμετοχή όλων, γι’

αυτό και ζήτησα από τα παιδιά τις ιδέες και τις προτάσεις τους

σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι πολύ σημαντικό να

αντιληφθούμε πως εκείνα οραματίζονται το καλύτερο γιατί η

άποψή τους είναι αυθόρμητη και ειλικρινής. Χαίρομαι να συ-

ναντώ νέους ανθρώπους και τους ευχαριστώ πολύ που ομόρ-

φυναν με τα νιάτα και τη φρεσκάδα τους το Δημαρχείο, όπως

ευχαριστώ και τις δασκάλες τους για την πρωτοβουλία που

είχαν. Όλοι οι μαθητές αλλά και όλοι οι πολίτες είναι ευπρόσ-

δεκτοι και προσωπικά είμαι πάντα εδώ γι’ αυτούς, συμπαρα-

στάτης και αρωγός τους.» σημείωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γιώργος Σωφρόνης.

«Επίσκεψη των μαθητών της Στ’ τάξης 

του 3ου Δημοτικού Καλυβίων –Λαγονησίου

στον Δήμαρχο Σαρωνικού»

«Στο φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης του Δήμου Κρωπίας υποδέ-

χτηκαν οι μαθητές του 3ου ΓΕΛ

Κορωπίου τους μαθητές του Λυκείου

Αραδίππου της Κύπρου και του Colegiul

de Industrie Alimentara "Elena Doamna"

της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος σύμπραξης ευρωπαϊκών

σχολείων ERASMUS+ .

Τα παιδιά με την καθοδήγηση των υπεύ-

θυνων καθηγητριών που συντόνιζαν το

πρόγραμμα, Ιωάννα Καραχάλιου, Χρύσα

Βασιλείου και Κάλλη Γώγου, εργάστη-

καν σε ομάδες πάνω στο θέμα της δια-

δικτυακής βίας με τίτλο "Use your
brain, violence is insane" και παρουσία-

σαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής

εργασίας τους. 

Παραβρέθηκαν επίσης ο διευθυντής του

σχολείου Αλέξ. Βεϊόγλου και η υπεύ-

θυνη πολιτιστικών προγραμμάτων της

Δ/νσης B/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Αλεξιάδη. Οι μαθητές στο διάλειμμα ξε-

ναγήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο.

Το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου υποδέχθηκε μαθητές Κύπρου και Ρουμανίας
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Το κάθε μέτρο κατασκευής δρόμου το πλη-
ρώνουμε χρυσό και μαλαματένιο και παρ’ όλα
αυτά δρόμο δεν έχουμε.
Ο πολιτικός μηχανικός Τ. Παναγιωτόπουλος
μας δίνει μερικές απαντήσεις που δείχνουν
για ποιούς δουλέυουμε και ποιοι μας δου-
λεύουνε...

Από πρόχειρους υπολογισμούς για ένα χι-

λιόμετρο ενός τμήματος εθνικού δρόμου

πλάτους 20m… το κόστος για την κατασκευή

του ανέρχεται στο ποσό του 8.000.000 ευρώ.

Δηλαδή με απλά λόγια το κόστος κατα-

σκευής είναι 100ευρώ/m2, αν υπολογίσουμε

για… γεφυρώσεις αρδευτικά κ.λπ. ένα δι-

πλάσιο κόστος ανηγμένο σε m2 τροποποιεί-

ται σε…200ευρώ/m2.

Αν διπλασιάσουμε το συνολικό κόστος για

απρόβλεπτα και διάφορα ειδικά έργα το συ-

νολικό κόστος τροποποιείται σε 400

ευρώ/m2.

Αυτό σημαίνει ότι για την κατασκευή ενός χι-

λιομέτρου απαιτείται κόστος 400x20x1000 =

8.000.000 ευρώ /km. Επίσης από πρόχειρους

υπολογισμούς τα έσοδα σε ετήσια βάση από

τις εισπράξεις των διοδίων ανέρχονται σε πε-

ρίπου 2.177.000.000 δίς ευρώ.

Τα τμήματα του εθνικού μας δικτύου που

μπορούν να ενώσουν ολόκληρη την Ελληνική

επικράτεια είναι:

1. ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ = 220km (εισπράξεις

10.000x6x366 = 110.000.000 ευρώ)

2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ = 250km (εισπρά-

ξεις 20.000x8x366 = 58.000.000 ευρώ)

3. ΠΑΤΡΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ = 150km (εισπράξεις

20.000x4x366 = 30.000.000 ευρώ )

4. ΡΙΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ = 225km (εισπράξεις

40.000x18x366 = 263.000.000 ευρώ)

5. ΕΓΝΑΝΤΙΑ( ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΛΕΞ/ΛΗ) =

566km (εισπράξεις 100.000x6x366 =

219.000.000 ευρώ)

6. ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ = 502km (εισπράξεις

150.000x23x366 = 1.262.000.000 ευρώ)

7. ΛΑΡΙΣΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ = 189km

8. ΛΑΜΙΑ-ΑΝΤΙΡΙΟ = 170km

9. ΧΑΝΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ = 202km

10. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ = 45km (εισπράξεις

200.000Χ4Χ366 = 235.000.000 ευρώ)

Το συνολικό μήκος του παραπάνω δικτύου

είναι 2.519km

Αν δεχθούμε ότι στη χώρα μας τα Ι.Χ. επιβα-

τηγά και φορτηγά που κυκλοφορούν είναι πε-

ρίπου 8.000.000 με ένα μέσο όρο 200 ευρώ

το χρόνο που πληρώνουν για τέλη κυκλοφο-

ρίας, το κράτος εισπράττει 8.000.000x200 =

1.600.000.000 δίς ευρώ.

Με τους παραπάνω υπολογισμούς συγκεν-

τρώνονται περίπου 3,77 δίς ευρώ το χρόνο

για την «συντήρηση» των δρόμων.

Αν δεχθούμε ότι δαπανάται ένα ποσόν περί-

που 20% για την συντήρηση και την λειτουρ-

γία των δρόμων, δηλαδή 770.000.000 ευρώ

περισσεύουν 3 δίς ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

1. Για την κατασκευή ολοκλήρου του εθνικού

δικτύου εκ του μηδενός απαιτούνται

2.519x8.000.000 = 20.152.000.000 δίς

ευρώ.

2. Με τις παραπάνω εισπράξεις σε 7 χρόνια

έχει ανακατασκευαστεί το εθνικό δίκτυο

εξ, ολοκλήρου.

3. Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες συνέχισης

των δρόμων και ανακοινώνουν προγράμ-

ματα ΕΣΠΑ για την συνέχιση τους;

4. Γιατί αυξήθηκαν οι εισφορές στα διόδια;

5. Γιατί με την κατάργηση διοδίων η χώρα

μας πλήρωσε πρόστιμο σε εργολάβους

7.000.000 ευρώ, και πως υπολογίστηκε η

ανταποδοτικότητα;

6. Πόσα χρήματα έβαλαν οι εργολάβοι για

την κατασκευή των οδών που ελέγχουν;

7. Γιατί το κόστος κατασκευής στην Ελλάδα

είναι τριπλάσιο από αυτό των Ευρωπαϊ-

κών χωρών;

8. Ποιος θα πληρώσει την ζημιά για την κα-

κοτεχνία στο τμήμα ΤΡΙΠΟΛΗ - ΜΕΓΑΛΟ-

ΠΟΛΗ που δεν λειτουργεί εδώ και 4

χρόνια και ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια

ευρώ σαν κόστος και άλλα 100 εκατομ.

περίπου από στέρηση εσόδων από τα διό-

δια, δηλαδή συνολικά 300.000.000 ευρώ.;

9. Πού πήγαν οι εισπράξεις περίπου 15 δίς

ευρώ την τελευταία πενταετία που δεν

έχει κατασκευασθεί ούτε ένα μέτρο δρό-

μου ενώ αυτές γίνονται κανονικά;

10. Πόσα χρήματα πρέπει να προσθέσουμε

στα παραπάνω που έχουν εισπραχθεί από

την Ευρώπη από εθνικά προγράμματα

τύπου ΕΣΠΑ κλπ;

11. Πόσο μήκος δρόμου έχει κατασκευαστεί

τα τελευταία 5 χρόνια και με ποιό κόστος;

Τ. Παναγιωτόπουλος 

πολιτικός μηχανικός

Πού πάνε οι εισπράξεις από τα διόδια;

Τη σφοδρή αντίθεση τους στην τοποθέτηση πλευρικών διο-

δίων σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο που δρομολογεί το

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε συνερ-

γασία με τους παραχωρησιούχους εργολάβους εξέφρασαν

από κοινού Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι και κινήματα πολι-

τών της Βορειοανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα στη συνάντηση που έγινε 20/11  στο Δημαρ-

χείο Διονύσου, οι Αντιπεριφερειάρχες Ανατ. Αττικής, Πέ-

τρος Φιλίππου, και Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος

Καραμέρος, οι Περιφερειακοί σύμβουλοι, Ανατ. Αττικής,

Ιωάννα Στεργίου, και Βόρειου Τομέα, Γιώργος Μπαλάφας,

καθώς και οι Δήμαρχοι Διονύσου, Διονύσης Ζαμάνης, Κη-

φισιάς, Γιώργος Θωμάκος, και Ωρωπού, Θωμάς Ρούσσης,

συνυπέγραψαν κείμενο διαμαρτυρίας με το οποίο ζητούν

την απομάκρυνση όλων των διοδίων από την Αττική. Συμ-

μετείχε και ο Χρήστος Παναγής, μέλος της Συντονιστικής

Επιτροπής φορέων και κατοίκων της Β.Α. Αττικής.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν σημαντικά επιχειρήματα που

καθιστούν επιβεβλημένη την κατάργηση των υφιστάμενων

σταθμών διοδίων, όπως είναι η μεγάλη οικονομική επιβά-

ρυνση που υφίστανται καθημερινά οι κάτοικοι των παρα-

πάνω δήμων και της ΒΑ Αττικής γενικότερα, αλλά και όλοι

οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου που εργάζονται στις περιο-

χές αυτές και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για τη μετακίνησή

τους, καθώς και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατη-

ρείται σε παράδρομους της εθνικής οδού που προκαλεί απί-

στευτη ταλαιπωρία σε όσους αναγκάζονται να τους

χρησιμοποιούν και παράλληλα τους εκθέτει σε σοβαρό κίν-

δυνο. 

Το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσό-

τερο από την προγραμματισμένη κατασκευή νέων σταθ-

μών διοδίων στη Βαρυμπόμπη και τον Άγιο Στέφανο και γι’

αυτό οι δύο Αντιπεριφερειάρχες εξέφρασαν εκ προοιμίου

την αρνητική διάθεση της Περιφερειακής διοίκησης σε

οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής νέων σταθμών. 

Για τους παραπάνω λόγους στη σύσκεψη αποφασίστηκαν:

1.  να συσταθεί Παναττική Συντονιστική Επιτροπή αγώνα

για να φύγουν τα διόδια από την Αττική που θα αποτελεί-

ται από εκπροσώπους των δήμων, της Περιφέρειας και της

επιτροπής αγώνα των κατοίκων.

2.  να παραβρεθούν οι εκπρόσωποι των δήμων και των κα-

τοίκων στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

όπου θα συζητηθεί το θέμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων των νέων σταθμών διοδίων. 

3. να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις για την κατάργηση

των πλευρικών διοδίων σε όλη την Αττική και την αποτροπή

εγκατάστασης νέων σταθμών διοδίων σε άλλα σημεία του

νομού. 

Γράφουν μεταξύ άλλων στο κείμενο που συνυπέγραψαν

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της βορειοανατολικής Αττικής

δεν αντέχουν άλλο την παράλογη πραγματικότητα που βιώ-

νουν καθημερινά στις μετακινήσεις τους. 

Η κυκλοφορία μέσω της εθνικής οδού είναι η μόνη ασφαλής

επιλογή ωστόσο λόγω του υψηλού κόστους των διοδίων, κα-

θίσταται απολύτως απαγορευτική για όλους του πολίτες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία μέσω των ημιτελών

και επικίνδυνων παράδρομων που σημαίνει καθημερινή υπερ-

βολική ταλαιπωρία και έκθεση σε κίνδυνο των ανθρώπων που

αναγκάζονται να τους χρησιμοποιούν.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σχεδιασμοί για νέους σταθμούς

διοδίων  στο κόμβο της Βαρυμπόμπης και του Αγίου Στεφάνου

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότατη αύξηση στην το-

πική κυκλοφορίας.

Οι δρόμοι είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και σε αυτό πρέπει

να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.

Ωστόσο οι ληστρικές συμβάσεις παραχώρησης επιτρέπουν

στις εταιρίες να τοποθετούν διόδια μετωπικά και πλευρικά

όπου θέλουν  δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και καταστρέ-

φοντας το περιβάλλον, καθώς και να αυξάνουν τις τιμές αδια-

φορώντας για τη δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση των

πολιτών, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία,

Οι συμβάσεις παραχώρησης αγνοούν: 

Την κυκλοφοριακή ασφυξία που θα προκληθεί στους άξονες

Κηφισιάς, Θησέως, Μαραθώνος, Χελμού, Κρυονερίου, Τατοΐου

και Χαριλάου Τρικούπη αλλά και τη σημαντική αύξηση της κυ-

κλοφορίας σε δευτερεύοντες οδούς με όλα τα επακόλουθα αρ-

νητικά αποτελέσματα. 

Τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και και...

Ηχηρό όχι για νέα διόδια σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο 
από Περιφέρεια Αττικής και Δήμους
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   14-11-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  αριθ.  300/2014 Απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου  του

Δήμου Κρωπίας με θέμα ‘Καθορι-
σμός τελών που επιβάλλονται για
την χρήση κοινοχρήστων χώρων.’
Στο Κορωπί στις   14 Νοεμβρίου του
έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των
κοινόχρηστων χώρων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν, όπως παρα-
κάτω:
1 . ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Για την κατάληψη πεζοδρομίων,
πλατειών κλπ για τοποθέτηση τρα-
πεζοκαθισμάτων   το ποσόν των
25,00 € κατά τ.μ. το χρόνο, όπως
αυτό είχε καθοριστεί με την με
αριθμ. 379/2007 προγενέστερη από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η χορήγηση αδειών χρήσεως κοι-
νόχρηστου χώρου για εμπορεύ-
ματα,  σε 25,00€ κατά τ.μ. το
χρόνο.
3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για όσους εμπορεύονται για λογα-
ριασμό τους ή για λογαριασμό τρί-
των αυτοκίνητα, τροχόσπιτα,
τρακτέρ και λοιπά μηχανοκίνητα
οχήματα καινούργια ή μεταχειρι-
σμένα και τα εκθέτουν σε κοινό-
χρηστους χώρους, το τέλος
καθορίζεται   σε 25,00 €  κατά
όχημα το χρόνο. 
Για όσους εκθέτουν σε κοινόχρη-
στους χώρους δίκυκλα ή τρίκυκλα
καινούργια ή μεταχειρισμένα σε
25,00 € κατά όχημα το χρόνο. 
4. ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
- Κάθε περίπτερο εφόσον δεν υπάρ-
χουν απαγορευτικοί λόγοι μπορεί
να τοποθετήσει μέχρι δύο (2) ψυ-
γεία, ένα παγωτών και ένα αναψυ-
κτικών (μονό ή διπλό), διαστάσεων
μέχρι 1,20 x 0,80, τα οποία πρέπει
να είναι εφαπτόμενα του περιπτέ-
ρου.
- Τρίτο ψυγείο απαγορεύεται.
- Το τέλος  για όλα τα περίπτερα  σε
25,00 € το χρόνο. 

- Για ψυγεία που υπερβαίνουν τις
νόμιμες διαστάσεις (δηλ. 1,20 x
0,80), καταλογίζεται χρηματικό πρό-
στιμο ίσο με το τριπλάσιο του τέ-
λους.
- Για ψυγεία μη εφαπτόμενα του πε-
ριπτέρου, ανεξάρτητα από την έκ-
δοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, θα επιβάλλεται και χρημα-
τικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο
του τέλους. 
- Απαγορεύεται τρίτο ψυγείο και κα-
ταλογίζεται χρηματικό πρόστιμο ίσο
με το τριπλάσιο της τιμής της αντί-
στοιχης ζώνης.
Απαγορεύεται τριπλό ψυγείο και
καταλογίζεται χρηματικό πρόστιμο
ίσο με το τριπλάσιο της τιμής του
τέλους.
- Για τα καταστήματα που πωλούν
και παγωτά, απαγορεύεται βάσει
του άρθρου 39 παρ. 13 της
ΑΙΒ/8577/83  Υγειονομικής Διάτα-
ξης η τοποθέτηση ψυγείων συντη-
ρήσεως των κάθε είδους παγωτών
(χύμα ή τυποποιημένων) στην εί-
σοδο των καταστημάτων πώλησής
τους και εκτός αιτών στο πεζοδρό-
μιο. Καταλογίζεται χρηματικό πρό-
στιμο ίσο με το διπλάσιο της τιμής
του τέλους.
5. ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ

Για πάγκους ή καροτσάκια που
πωλούνται ξηροί καρποί, καλαμπό-
κια κ.λ.π. προϊόντα και εμπορεύ-
ματα ανεξαρτήτως ζώνης το τέλος
καθορίζεται  σε 150,00 € το χρόνο
κατά τ.μ. ανεξάρτητα από τη χρο-
νική περίοδο χρήσης του κοινόχρη-
στου χώρου. 
6. ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Για καντίνες ανεξαρτήτως
ζώνης και χρόνου χρησιμοποιήσεως
του κοινόχρηστου χώρου το τέλος
καθορίζεται σε 25,00 € το χρόνο
ανά τ.μ. κατάληψης Κ.Χ. και σε πε-
ρίπτωση ιδιωτικού ακινήτου, τα αν-
τίστοιχα δημοτικά τέλη των
καταστημάτων, πλην των δημοπρα-
τουμένων για τις οποίες η τιμή κα-
θορίζεται από τους όρους
διακήρυξης. 
7. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

α) Για την τοποθέτηση μηχανη-
μάτων (μπετονιέρες, σκαπτικά μη-
χανήματα & βαρέλες μπετόν κ.λ.π.)
μπαζών, οικοδομικών υλικών περι-
φραγμάτων και σκαλωσιών, καθώς

και για σκαμμένο κοινόχρηστο
χώρο προ της ανεγειρόμενης οικο-
δομής, το τέλος καθορίζεται σε 5,00
€ το μήνα.

Το τέλος ορίζεται μηνιαίο, ανε-
ξάρτητα του χρόνου της χρήσης
του κοινόχρηστου χώρου, καταβάλ-
λεται πριν από τη χρήση του και η
διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε
μήνα.

β) Για τα κοντέινερ συλλογής
και απόρριψης οικοδομικών υλικών
σε κοινόχρηστο χώρο (ως κοινό-
χρηστος χώρος στην παρούσα πε-
ρίπτωση των οικοδομικών υλικών
και κοντέινερ, νοείται πεζοδρόμιο &
οδόστρωμα), το τέλος καθορίζεται
σε 5,00 € την εβδομάδα και κατα-
βάλλεται πριν τη χρήση του χώρου.

Σε περίπτωση που υποβάλλει
αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρη-
στου χώρου η εταιρεία μισθώσεως
κοντέινερ, οπωσδήποτε θα πρέπει
να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα
της.
8. ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ, ΠΑΣΣΑΛΟΙ,
ΤΕΝΤΕΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ
Οι ζαρντινιέρες που τοποθετούνται
για καλλωπιστικούς λόγους θα πλη-
ρούν τις προδιαγραφές που θα ορί-
ζονται από το Δήμο μας, με τη
χορήγηση της άδειας, ως προς τον
τύπο τους (μέγεθος, σχήμα, υλικά
κατασκευής, περιεχόμενο κ.λ.π.),
την περιποίησή τους και επί πλέον
θα τοποθετούνται σε αριθμό και στα
σημεία που θα ορίζονται επίσης από
τη σχετική άδεια του Δήμου, η
οποία θα εκδίδεται ατελώς.
Ορίζεται τέλος 25,00 € για κάθε αυ-
θαίρετο πάσσαλο, ομπρέλα, ζαρντι-
νιέρα, ηχεία, stand, ή οποιοδήποτε
εμπόδιο για τον υπολογισμό του
προστίμου, το οποίο είναι το τρι-
πλάσιο του προαναφερόμενου.

Πέραν αυτών αποφασίζεται:
α) Για τους σταθερούς πασσά-

λους (όχι κινητούς) που τοποθε-
τούνται στα πεζοδρόμια με σκοπό
να εμποδίζεται το παρκάρισμα οχη-
μάτων πάνω σ’ αυτό και μόνον εφό-
σον ο τύπος και ο τρόπος
τοποθέτησής τους, είναι σύμφωνα
με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρε-
σίας που θα αναγράφεται επάνω
στην άδεια του Δήμου, η χρήση του

κοινόχρηστου χώρου, παραχωρείται
χωρίς την καταβολή τέλους.

β) Απαγορεύεται η τοποθέτηση
τεντών και ομπρελών με πάκτρωση
στο έδαφος (στην έννοια του πα-
κτωμένου συμπεριλαμβάνονται και
οι βιδωτές στο έδαφος ομπρέλες)
και επιτρέπονται μόνο οι κινητές ομ-
πρέλες χωρίς την καταβολή τέλους
μέχρι 4μ. διάμετρο. Για τις αυθαίρε-
τες τοποθετήσεις προτείνεται
τέλος 25,00 € κατά τ.μ., μόνο για
τον υπολογισμό του προστίμου.

γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση
γλαστρών, διαφημιστικών stand και
πάσης φύσεως εμπορευμάτων και
εμποδίων σε κοινόχρηστους χώ-
ρους. Στους παραβάτες προτείνεται
πρόστιμο, ίσο με το τριπλάσιο του
τέλους κατά τ.μ. Για τον υπολογι-
σμό των τ.μ. δεν μπορεί να είναι λι-
γότερα των 0,50 τ.μ.

δ) Απαγορεύεται η καθ’ ύψος
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
προς αποθήκευση εντός του κοινο-
χρήστου χώρου. Στην περίπτωση
αυτή τα αποθηκευμένα τραπεζοκα-
θίσματα θεωρούνται ως εμπόδια και
προτείνεται πρόστιμο όπως αυτό
περιγράφεται παραπάνω, ανάλογα
με τα τ.μ. που καταλαμβάνουν τα
εμπόδια.

Σημειώνεται ότι ο ορισμός τέ-
λους στις παραπάνω περιπτώσεις,
δεν έχει σκοπό να νομιμοποιήσει
την αυθαιρεσία, αφού άλλωστε δεν
εκδίδονται άδειες, άλλα είναι απα-
ραίτητη για να προσδιορίζεται η επι-
βολή των προστίμων που είναι
αναλογικά των τελών και κυρίως για
την άρση της αυθαιρεσίας το οποίο
επαναλαμβάνεται σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του παραβάτη και τε-
λικά απομακρύνονται με μέριμνα
του Δήμου και δαπάνες του αυθαι-
ρετούντος με επιβολή ιδιαίτερου
προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς
(αρθ.3 & 8 Ν. 1080/80)
9. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑ-
ΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Το τέλος καθορίζεται  σε 25,00 €
το τ.μ. το χρόνο. Ο καλυπτόμενος
χώρος δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερος των 0,75 τ.μ..
10.ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΟΙΝΟ-
ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για τη χρήση του υπεδάφους των
κοινόχρηστων χώρων από την υπο-

γειοποίηση καλωδίων, αγωγών, δε-
ξαμενών κ.λ.π,  ισχύουν τα τέλη
όπως αυτά έχουν καθοριστεί με
την με αριθμ. 258/11 προγενέ-
στερη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθι-
σμάτων ή η έκθεση των εμπορευμά-
των θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να αφήνεται ελεύθερος
χώρος για την κυκλοφορία των
πεζών.
β) Όταν ο χρησιμοποιούμενος κοι-
νόχρηστος χώρος βρίσκεται σε
γωνία οδών ή οδών και πλατειών
και χρησιμοποιούνται και τα δύο πε-
ζοδρόμια της αυτής γωνίας ή τα
απέναντι αυτών για τα οποία ορί-
ζονται διαφορετικοί συντελεστές το
τέλος υπολογίζεται με το μεγαλύ-
τερο συντελεστή για ολόκληρο το
εμβαδόν του χώρου που καταλαμ-
βάνεται.
γ) Οι αιτήσεις για την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου, που προτί-
θενται να χρησιμοποιήσουν τον κοι-
νόχρηστο χώρο διαρκούντος του
έτους, το τέλος θα καταβάλλεται
για ολόκληρο το χρόνο ανεξαρτή-
τως χρόνου χρήσης του κοινόχρη-
στου χώρου, και κατά κανόνα  με
την έναρξη του νέου έτους, εξαι-
ρουμένων των πανηγύρεων.
δ) Για την έκδοση άδειας χρήσης
κοινοχρήστου χώρου για πρώτη
φορά, απαραίτητη είναι και η προ-
σκόμιση των παρακάτω δικαιολογη-
τικών (σε φωτοτυπίες): 
Για φυσικά πρόσωπα: 1) Βεβαίωση
απόδοσης από την εφορία του ΑΦΜ
ή εκκαθαριστικό της εφορίας, 2)
αστυνομική ταυτότητα, 3) τοπογρα-
φικό του καταστήματος, στο οποίο
θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των
τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμά-
των στον κοινόχρηστο χώρο. Αντί-
γραφο του τοπογραφικού αυτού με
τα λοιπά στοιχεία της άδειας , ήτοι
αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο κα-
ταστηματάρχη, χρονική περίοδος
ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να
αναρτήσει ο υπεύθυνος καταστημα-
τάρχης σε εμφανές μέρος εκτός
του καταστήματος εντός πλαισίου.
Για νομικά πρόσωπα: 1) Καταστα-
τικό εταιρείας ή εταιρικό, 2) προσω-

πικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
(ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, διεύ-
θυνση κατοικίας, τηλ.), 3) βεβαίωση
έναρξης εργασιών από την εφορία
ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ και 4) το-
πογραφικό του καταστήματος,
όπως της προηγούμενης παραγρά-
φου.

ε) Προϋπόθεση για τη χορήγηση
οποιασδήποτε μορφής άδειας από
το Δήμο Κρωπίας είναι:
― η μη ύπαρξη, εις βάρος του εν-
διαφερομένου, βεβαιωμένων ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμο-
δικίας και του διακανονισμού κατα-
βολής αυτών, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία.
― Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκα-
θαρισμένης οφειλής προς το Δήμο
Κρωπίας και από οποιαδήποτε αιτία
και αν αυτή προέρχεται.
― Εκπλήρωση των τρεχουσών υπο-
χρεώσεών του ως προς την κατα-
βολή του ανάλογου δημοτικού
φόρου.
θ) Αντικείμενα που αφαιρέθηκαν
από συνεργείο του Δήμου, για καθ’
υποτροπή αυθαίρετη χρήση κοινό-
χρηστου χώρου, δεν επιστρέφονται
αν δεν καταβληθεί για τα έξοδα με-
ταφοράς και αποθήκευσης ειδικό
πρόστιμο, που ανέρχεται κατά περί-
πτωση, όπως ορίζεται στον εκά-
στοτε ισχύοντα κανονισμό
καθαριότητας και προστασίας περι-
βάλλοντος.
Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν
εξοφληθεί εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών (3) μηνών από
την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη
κατάσχονται και δύναται να διατί-
θενται, να εκποιούνται ή να κατα-
στρέφονται από το δήμο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν.
3463/2006.
Στην έννοια του προς παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου για την ανά-
πτυξη των πιο πάνω δραστηριοτή-
των δεν συμπεριλαμβάνονται τα
οδοστρώματα των οδών, πλην της
περιπτώσεως των οικοδομικών υλι-
κών και κοντέινερ όπως ειδικών
αναφέρεται στην παράγραφο 9 περ.
(β).

Ο Δήμαρχος 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   14-11-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  αριθ.  299/2014 Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Λήψη απόφασης
για τον καθορισμό ανταποδοτικών
τελών καθαριότητας και φωτισμού
Δήμου Κρωπίας  για το έτος 2015’.
Στο Κορωπί στις   14 Νοεμβρίου του
έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη διατήρηση των τελών καθαριό-
τητας και φωτισμού για τον οικο-
νομικό έτος 2015  ως έχουν, αφού
στον  προϋπολογισμό έτους 2015
έχουν εγγραφεί  τα αντίστοιχα
ποσά στο σκέλος των εσόδων τα
οποία θα καλύπτουν το σύνολο των
δαπανών της υπηρεσίας καθαριότη-
τας και ηλεκτροφωτισμού και πα-
ράλληλα δεν θα υπερβαίνουν το
ύψος των δαπανών που απαιτούν-

ται για την παροχή των ανταποδο-
τικών υπηρεσιών, πλην των τελών
για τους  στεγασμένoυς  χώρους
(καταστήματα επαγγελματικοί
χώροι -βιομηχανίες)  άνω  των 6000
τ.μ. για τους οποίους θα μειωθούν
από 2,04€/τμ σε 1,1€/τμ.
Μετά τα παραπάνω τα τέλη  καθα-
ριότητας και φωτισμού για το έτος
2015 έχουν όπως παρακάτω: 

Ο Δήμαρχος 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Οικίες (κατοικιες Στεγασμένοι Ακάλυπτος χώρος 
& κοινοχρηστοι) €/τμ χώροι επαγγελματικών

(καταστήματα χώροι -βιομηχανίες  €/τμ)
επαγγελματικοί παροχών €/τμ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δημοτική 1,48 μέχρι 6000τμ, Χρεώνεται το 1/3 
ενότητα 3,39€/τμ του ακαλύπτου χώρου 
Κρωπίας πάνω από 6001 τμ του ακινήτου στις κατά

1,1€/τμ περίπτωση με βάση τις 
τιμές των στεγασμένων 
χώρων (καταστήματα επαγγελματικοί
χώροι -βιομηχανίες  €/τμ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8
Τ.Κ. 190 09 – ΡΑΦΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2294075555
e-mail:p_child@otenet.gr
Ραφήνα  21 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 1584

Περίληψη διακήρυξης δημοπρα-
σίας
για την μίσθωση ακινήτου από το
νομικό πρόσωπο για την στέγαση
του ΚΑΠΗ Ραφήνας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 194 του Ν.
3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και τους
όρους της διακήρυξης, όπως καθο-
ρίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 107/2014
απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοι-
νωνικής Μέριμνας και Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερ-
μίου, σε συνδυασμό με τις σχετικές
διατάξεις του Π.Δ 270/81, προκη-
ρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φα-
νερή και προφορική  για τη μίσθωση
ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για
τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας. Το
ακίνητο πρέπει να είναι από 150 τ.μ.
και άνω  και να βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων της Δημοτικής
Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ρα-

φήνας – Πικερμίου και κατά προτί-
μηση σε κεντρικό σημείο της πόλης.
1. Η μειοδοτική δημοπρασία θα διε-
ξαχθεί σε δύο φάσεις :
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον με έγγραφη προσφορά υπο-
βάλλοντας τα απαιτούμενα εκ της
διακηρύξεως δικαιολογητικά. Οι
προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία,
στη διεύθυνση που αναφέρεται πα-
ρακάτω, και παραδίδονται στη συ-
νέχεια στην αρμόδια επιτροπή του
άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με
επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της κα-
ταλληλότητας των προσφερομένων
ακινήτων και περί του αν ταύτα πλη-
ρούν τους όρους της οικείας διακη-
ρύξεως, συντασσομένης σχετικής
εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών
από της λήψεως των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου
τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. 
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει
προφορική και φανερή μειοδοσία
ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής
Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που
θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ, μετά τη λήψη της εκθέσεως
καταλληλότητας των προσφερόμε-
νων ακινήτων από την αρμόδια επι-
τροπή εκτίμησης καταλληλότητας,
στην έδρα του νομικού προσώπου
σε δημόσια συνεδρίαση και ανά-
μεσα σε εκείνους που έλαβαν

μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και των οποίων τα
κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την
επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ
270/81 και έλαβαν σχετική πρό-
σκληση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων κτι-
ρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λά-
βουν γνώση των όρων της
διακήρυξης παραλαμβάνοντας το
σχετικό αντίγραφο αυτής από την
Διεύθυνση του N.Π.Δ.Δ Κοινωνικής
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, και να
υποβάλλουν έγγραφες προσφορές
ενδιαφέροντος συνοδευόμενες
από τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά,  σε διάστημα είκοσι (20) ημε-
ρολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας, ήτοι
από 21-11-2014 έως 11-12-2014,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 8, Ρα-
φήνα -19009 
Τηλέφωνο: 2294075555,  FAX.:
2294079726
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Ένας νέος «Γολγοθάς» ξεκίνησε ήδη για

τους φορολογούμενους και για τους λογι-

στές τους. Αυτή τη φορά το θέμα είναι οι

διορθώσεις του Ε9 και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Διορ-

θώσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν θα

ήταν απαραίτητες εάν υπήρχε ορθότερος

σχεδιασμός τόσο του νέου φόρου όσο και

της διαδικασίας υποβολής του Ε9 της φετι-

νής κυρίως χρονιάς. Ανεξάρτητα από την

αιτία, το γεγονός είναι ότι σε εκατοντάδες,

από ότι φαίνεται, χιλιάδες ακινήτων εμφα-

νίζονται ελλείψεις ή λάθη που έχουν σαν

αποτέλεσμα την επιβολή λανθασμένου

φόρου. Για αυτό το λόγο οι φορολογούμε-

νοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα

στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για τον

προσδιορισμό του κύριου φόρου και της

αξίας των ακινήτων τους, ώστε να εντοπί-

σουν περιπτώσεις όπου τυχόν ελλείψεις ή

λάθη στην απεικόνιση της περιουσιακής

τους κατάστασης, έχουν οδηγήσει σε λαν-

θασμένο υπολογισμό.

Στην περίπτωση που εντοπίσουν τέτοιου εί-

δους λάθη θα πρέπει να προχωρήσουν στην

διόρθωσή της υποβάλλοντας τροποποιητική

δήλωση Ε9.

Η τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υπο-

βληθεί στο έτος στο οποίο ανάγεται το

λάθος το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Εφό-

σον αυτό το έτος είναι το 2011, 2012 ή

2013 η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι

την 30/11/2014[1] χωρίς την επιβολή προ-

στίμου εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακί-

νητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό

του φόρου είναι μηδενικό.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκ-

καθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό

συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν δια-

φορά μέχρι του ποσού των εκατό (100)

ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική

Διοίκηση.[2]

σ.σ. Ηδη δόθηκε παράταση έως τις 19 Δε-

κεμβρίου για τα έτη 2011, 2012, 2013 και

2014 με τροπολογία του υπουργείου Οικο-

νομικών που κατατέθηκε στη Βουλή 19/11.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμ-

βρίου.

Παραδείγματα:

― Φορολογούμενος αγόρασε ακίνητο το

2012, το οποίο δήλωσε στο Ε9 του 2013

αλλά παρέλειψε να αναγράψει  τον βοηθη-

τικό χώρο. Υποβάλλει τροποποιητική δή-

λωση 2013 πριν την 30/11/2014 για να

δηλώσει τον βοηθητικό χώρο, από την εκ-

καθάριση της οποίας δεν προκύπτει φόρος,

λόγω του αφορολόγητου που ίσχυε το έτος

αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβα-

ρυνθεί με πρόστιμο.

― Φορολογούμενος είχε μεταβιβάσει εντός

του 2011 την ψιλή κυριότητα διαμερίσματος

στο γιο του, αλλά είχε παραλείψει να δη-

λώσει τη μεταβολή αυτή. Επιπλέον είχε

πληρώσει φόρο ακίνητης περιουσίας. Υπο-

βάλλει τροποποιητική δήλωση Ε9 2012 και

προκύπτει ποσό προς επιστροφή 30 ευρώ.

Λόγω του εκπροθέσμου της υποβολής της

δήλωσης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ επι-

βάλλει αυτοτελές πρόστιμο ύψους 120

ευρώ, το οποίο συμβιβάζει στο 1/3 δηλαδή

40 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των

30 ευρώ συμψηφίζεται με το πρόστιμο,

αλλά επειδή το υπόλοιπο (40-30=10) είναι

μικρότερο των 100 ευρώ δεν θα καταβλη-

θεί.

Στην περίπτωση που από τη νέα δήλωση

προκύπτει ποσό για καταβολή, δεν τίθεται

θέμα επιβολής προστίμου, αλλά θα υπολο-

γιστούν οι σχετικές προσαυξήσεις.

Τροποποιητική δήλωση μπορεί βεβαίως να

υποβληθεί και για το 2014.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρό-

στιμο ή τόκοι εφόσον η τροποποιητική δή-

λωση υποβληθεί μέχρι την 30/11/2014. Με

τη δήλωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί

να εισάγει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμ-

πράγματο δικαίωμα επί ακινήτου του καθώς

και να μεταβάλει στοιχεία ακινήτων ή εμ-

πραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών, όπως

αυτά έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ

- πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις ακόμα

και εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει πε-

ρισσότερες της μίας τροποποιητικές δηλώ-

σεις, με την προϋπόθεση όμως όλες να

υποβληθούν μέχρι την 30/11/2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε δύο περιπτώσεις για την ολοκλήρωση

της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλω-

σης θα πρέπει να αποσταλούν για έλεγχο

τα παραστατικά εκείνα που δικαιολογούν

την εγγραφή που γίνεται. Συγκεκριμένα

εάν πρόκειται για την πρώτη τροποποιητική

θα γίνεται έλεγχος εάν η μείωση του φόρου

είναι μεγαλύτερη των 300 €. Για πέραν της

μίας τροποποιητικές δηλώσεις και εφόσον

έχει ήδη εκκαθαριστεί η πρώτη τροποποι-

ητική θα αποστέλλονται για έλεγχο τα δι-

καιολογητικά, εάν προκύπτει μείωση

φόρου, ανεξαρτήτως ποσού.

Παραδείγματα:
1. Φορολογούμενος ανακαλύπτει ότι εκ πα-

ραδρομής παρέλειψε να δηλώσει την μετα-

βίβαση της πλήρους κυριότητας

διαμερίσματος στο γιο του, που συντελέ-

στηκε εντός του 2013. Ο φόρος για το συγ-

κεκριμένο διαμέρισμα είναι 550 ευρώ.

Θα υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για

την διαγραφή του ακινήτου. Για να ολοκλη-

ρωθεί όμως η εκκαθάριση θα πρέπει να απο-

στείλει για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ. τα

δικαιολογητικά, εν προκειμένω το συμβό-

λαιο μεταβίβασης ή γονικής παροχής, γιατί

η μείωση του φόρου υπερβαίνει τα 300

ευρώ.

2. Φορολογούμενος ανακαλύπτει ότι παρέ-

λειψε να δηλώσει την αγορά ακινήτου το

2013. Ο φόρος του ακινήτου θα είναι 620

ευρώ.

Θα υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για

την εισαγωγή του ακινήτου. Στην περί-

πτωση αυτή δεν απαιτείται η αποστολή των

δικαιολογητικών αφού δεν προκύπτει μεί-

ωση του φόρου.

Μετά την εκκαθάριση της τροποποιητικής

ανακαλύπτει ότι είχε παραλείψει να ανα-

γράψει και την πώληση αγροτεμάχιου, του

οποίου ο φόρος είναι 1,20 ευρώ.

Μπορεί να υποβάλλει και νέα τροποποι-

ητική, ως τις 19/12, αλλά για τη νέα εκκα-

θάριση θα πρέπει να αποστείλει τα

δικαιολογητικά, δηλαδή το συμβόλαιο με-

ταβίβασης του ακινήτου, στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ.

3. Φορολογούμενος ανακαλύπτει ότι παρέ-

λειψε να αναγράψει διάφορες μεταβολές

ακινήτων του, με αποτέλεσμα να προκύπτει

φόρος 1.000 ευρώ αντί 600 ευρώ που είναι

το σωστό.

Θα υποβάλλει μία τροποποιητική για όλες

τις μεταβολές αλλά αφού η μείωση φόρου

υπερβαίνει τα 300 ευρώ θα πρέπει να απο-

στείλει δικαιολογητικά για όλες τις εγγρα-

φές της τροποποιητικής στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ.

Bαγγέλης Μιχελινάκης,

Λογιστής - Φοροτεχνικός

http://epixeirisi.gr/

―――――――
[1] Δόθηκε ήδη παράταση μέχρι  19/11.

[2] Σχετική η ΠΟΛ.1186/2014

Η «περιπέτεια» της διόρθωσης του Ε9

Παραδείγματα κατανόησης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

για το έτος 2015



ΕΒΔΟΜΗ  22  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Νομός Αττικής
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Μαραθώνος 104, 19009
Πληροφορ. Λάντα Μαριάννα
Τηλ. 22943 20519
techdep@marathon.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Πρόταση Τροποποίησης εγ-
κεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
στο Ο.Τ. 758 της 6ης Π.Ε. της Δη-
μοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης
του Δήμου Μαραθώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-

κτήτες να προσέλθουν στην Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρα-
θώνος τις εργάσιμες ημέρες από
τος 09.00 έως τις 13.00, προκειμέ-
νου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ.
163/2014 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά την τροπο-
ποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου στο Ο.Τ. 758 και επί των
οδών Απόλλωνος και κάθετης σε
αυτήν Ανώνυμος, της 6ης Π.Ε. και
να υποβάλλουν τι τυχόν ενστάσεις
τουςκ, εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Αντιδήμαρχος
Ρεϊσόγλου Αιμίλιος

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  21/11/2014
Aρ. Πρωτ.:  56722

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, Προκηρύσσει Πρόχειρο
διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥ-
ΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-
Β ΟΥΛ Α Σ - Β ΟΥΛ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η Σ »
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 75/2014
Μελέτη, δαπάνης 72.882,75€ συμ-
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με
σφραγισμένες προσφορές κα με
κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗ-
ΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τις τρεις (3) βα-
σικές ομάδες της υπ.αρ. 75/2014
τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Κοι-
νωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Πολιτισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις παρ. 4 του άρθρου
4 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) του Ν.
3463/2006, άρθρο 209 παρ. 1, με
τις διαδικασίες του πρόχειρου δια-
γωνισμού κατόπιν δημοσίευσης της
προμήθειας, τις διατάξεις της υπ’
αριθ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετι-
κές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις
σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995,
λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 2765/1954
(ΦΕΚ/Α/54), την Οδηγία 2004/18/ΕΚ
άρθρο ιθ Π.Δ. 60/2007 και το υπ’ αριθ.
Γ.Γ.Γ. 577/31-3-09 έγγραφο του Υπ.
Εσωτ., που αφορά την προμήθεια
ειδών καθαριότητας από τον Φάρο
Τυφλών Ελλάδος και την με αριθμό
3 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα
Γενικών Υποθέσεων (με α.π

11543/26.3.2013)  με τις διατάξεις
παρ. 4 του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ
(11389/93) και την με αρ. Πρωτ.
54721/10-11-2014 σχετική Διακή-
ρυξη.
Η προμήθεια αποτελείται από τρεις
ομάδες ειδών ως κάτωθι:
OΜΑΔΑ Α- ΧΑΡΤΙΚΑ, προϋπολογι-
σμού  27.544,31€  συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α., 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
μόνο για την ομάδα Α ανέρχεται
στο 2% επί του προϋπολογισμού
της δαπάνης πλην ΦΠΑ, ήτοι
ποσού 447,87 €.
ΟΜΑΔΑ Β-  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, προ-
ϋπολογισμού  42.510,15€ συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α.,
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
μόνο για την ομάδα Β ανέρχεται
στο 2% επί του προϋπολογισμού
της δαπάνης πλην ΦΠΑ, ήτοι
ποσού 691,22€.
ΟΜΑΔΑ Γ- ΦΑΡΟΣ  ΤΥΦΛΩΝ, προ-
ϋπολογισμού  2.828,28€ συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α.
(απευθύνεται μόνο στο Φάρο Τυ-
φλών Ελλάδος),
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί
να συμπληρώσει προσφορά για μια
ή περισσότερες από τις (3) τρεις
βασικές  ομάδες (πλην της ομάδας
Γ που απευθύνεται στο Φάρο Τυ-
φλών Ελλάδος), υποχρεωτικά
όμως συμπληρώνει προσφορά για
όλα τα είδη της ομάδας ή  των ομά-
δων που θα επιλέξει. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί της  προϋπο-
λογισθείσης  Δαπάνης,  χωρίς το
ΦΠΑ, ανά ομάδα προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18,
ΒΟΥΛΑ, την Παρασκευή 5 Δεκεμ-
βρίου  2014.   Ώρα έναρξης του
διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ.
και λήξης παράδοσης των προ-
σφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου, με κόστος  5€,  καθημερινά
από  Δευτέρα 24-11-2014 έως Πέμ-
πτη 04-12-2014 και ώρες  8.30-
13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική,  σε φύλαξη
παιδιών ή γηροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, μορφωμένη κοπέλα, ως οι-
κιακή βοηθός εσωτερική ή εξωτερική ή παρτάιμ.
Τηλ. 6972164447

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Η Εταιρία MEGA SECURITY A.E.

ΖΗΤΑEI
Γυναίκες και άνδρες από 18 έως 30 ετών

με άδεια Security για πλήρη ή έκτακτη απα-

σχόληση για τις περιοχές Παλλήνη - Γέρακα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9946.886, 

Fax. 210 9958.627

www.megagroupsecurity.gr

e-mail: info@megagroupsecurity.gr

Ευχαριστήριο

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Αγ. Μα-

ρίνας Κορωπίου (Πάρου και Αγίων Αποστόλων) ευ-

χαριστεί τον Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Κιούση για

την ηλεκτροδότηση του γραφείου του Συλλόγου

μας.

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Βλαχοδιονυσόπουλος

και το Δ.Σ. του Συλλόγου “Η Πρόοδος”

ΑΔΑ: 6ΜΙΖΩΞΚ-46Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 20-11-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 40728

Περίληψη διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισμού Προμή-
θειας γραφικής ύλης, φωτοτυπι-
κού χαρτιού και λοιπών υλικών
γραφείων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, προκηρύσσει πρό-
χειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας γραφικής ύλης, φωτο-
τυπικού χαρτιού και λοιπών υλικών
γραφείων, συνολικής προϋπολογι-
σθείσης αξίας 25.489,78 ευρώ, συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 2α Δε-
κεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών).
Μετά τη λήξη της καθορισθείσας
ώρας λήγει η προθεσμία παραλα-

βής των προσφορών. Αμέσως μετά
θα ακολουθήσει η διαδικασία της
αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, άνευ του Φ.Π.Α ή της
αναλογικά προϋπολογισθείσας δα-
πάνης (άνευ ΦΠΑ%), σε περίπτωση
υποβολής προσφορών είτε για
«Φωτοαντιγραφικό χαρτί - Φωτο-
τυπικό χαρτί - Ρολό χαρτί για
PLOTTER», είτε για «Γραφική ύλη
και λοιπά είδη», Η δαπάνη δημοσί-
ευσης της περίληψης της διακήρυ-
ξης και τυχόν επαναληπτικής
διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου Παλλήνης.
Πληροφορίες: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου, Τηλ: 2106604682-617,
Fax: 210 6604615

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΛΔΚΩΞΚ-Υ3Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 20-11-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 40725

Περίληψη διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισμού Προμή-
θειας υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ προκηρύσσει πρό-
χειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας υλικών μηχανογράφη-
σης και πολλαπλών εκτυπώσεων,
συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 8000,00 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 1η Δε-
κεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών).
Μετά τη λήξη της καθορισθείσας

ώρας λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών. Αμέσως μετά
θα ακολουθήσει η διαδικασία της
αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, άνευ του Φ.Π.Α., ήτοι
846,06 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-
χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου Παλλήνης.
Πληροφορίες: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου
Τηλ: 2106604682-617, 
Fax: 210 6604615

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Aρχαιρεσίες Συνδικάτου 

Εργαζομένων Α’ και Β’ βαθμού 

Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για ΚΕΝΤΡΑ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης και εξε-

λεγκτικής επιτροπής του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ θα

πραγματοποιηθούν από τις 24 Νοέμβρη έως 4 Δεκέμβρη

2014 σε διάφορα Κέντρα, τα οποία μπορείτε να δείτε στην

ιστοσελίδα,  http://www.syndikatoota.blogspot.com      

Σημειώνουμε εδώ μόνο το κεντρικό. 

― Πέμπτη 4 Δεκέμβρη από 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα

στην αίθουσα του Συνδικάτου οικοδόμων Αθήνας (οδός

Βερανζέρου 1 πλατεία Κάνιγγος ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

1) ΚΑΤΣΑΡΕΛΑΣ ΤΑΚΗΣ 6977808078

2) ΤΡΑΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 6930593330

3) ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6977347366

Πλατεία ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10  10556 ΑΘΗΝΑ

e-mail: syndikatoota@gmail.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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Νέα εποχή στην καρδιοχειρουργική και συγκεκριμένα στον

τομέα της  διαδερμικής αλλαγής (χωρίς χειρουργείο) καρ-

διακών βαλβίδων, ανοίγει η δημιουργία μιας νέας βαλβίδας

η οποία θα αντικαθιστά την πνευμονική!

Η νέα καρδιακή βαλβίδα, που ονομάζεται “Venus-Pvalve”,

είναι βιοπροσθετικό  προϊόν και αναμένεται να βελτιώσει

ποιοτικά την ζωή όσων έχουν χειρουργηθεί για τετραλογία

Fallotή για άλλες συγγενείς  καρδιοπάθειες, όπου έχει γίνει

χειρουργική παρέμβαση στην πνευμονική βαλβίδα.

«Η νέα βαλβίδα ανοίγει πράγματι μια νέα εποχή στον τομέα
της διακαθετηριακής αλλαγής καρδιακών βαλβίδων και
αναμένεται να είναι κατάλληλη για περίπου  το 60% των
χειρουργημένων στην πνευμονική βαλβίδα ασθενών, έναντι
του 20% για τους οποίους ήταν κατάλληλες οι διαδερμικές
βαλβίδες της προηγούμενης γενιάς» τονίζει η Παιδοκαρ-

διολόγος και Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενη-

λίκων Αφροδίτη Τζίφα.

ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ   FALLOT

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία περίπου 1% νεογνά γεν-

νιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια και εξ αυτών το 7% πά-

σχει από τη νόσο  τετραλογία Fallot. Στη νόσο αυτή

συνυπάρχουν στένωση της πνευμονικής βαλβίδα καθώς και

μία ενδοκαρδιακή επικοινωνία («τρύπα»), η οποία λέγεται

μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

Κατά την διόρθωση της τετραλογίας Fallotη πνευμονική

βαλβίδα συχνά πρέπει να διανοιχθεί. Η διάνοιξη όμως δια-

ταράσσει την αρχιτεκτονική της βαλβίδας με αποτέλεσμα

να προκαλείται βαλβιδική «ανεπάρκεια», δηλαδή διαφυγή

αίματος προς το δεξιό διαμέρισμα της καρδιάς (την δεξιά

κοιλία)  Η παλινδρόμηση αίματος προς τα πίσω προκαλεί

διάταση της δεξιάς κοιλίας με επακόλουθη καρδιομεγαλία.

Για το λόγο αυτό μελλοντικά ο ασθενής πρέπει να  προχω-

ρήσει στην αντικατάσταση της βαλβίδας με άλλη στεγανή.

Αυτό  μέχρι σήμερα γινόταν και  γίνεται στις περισσότερες

περιπτώσεις  με επαναληπτικό ανοιχτό χειρουργείο καρ-

διάς.

«Σήμερα  σε πολλές περιπτώσεις το ανοικτό χειρουργείο
καρδιάς μπορεί να αποφευχθεί με την διακαθετηριακή  αν-
τικατάσταση της πνευμονικής βαλβίδας» αναφέρει η A.

Τζίφα.

Η μέθοδος  της διαδερμικής αντικατάστασης (χωρίς χει-

ρουργείο) εφαρμόζεται με επιτυχία την τελευταία 15ετία.

Μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 7000

διαδερμικές βαλβίδες πνευμονικής ανά τον κόσμο με απλό

καρδιακό καθετηριασμό.

Παρά το γεγονός αυτό, μόνο το 15-20% από αυτούς που

είχαν υποβληθεί ήδη σε κάποια διορθωτική εγχείρηση στην

παιδική ηλικία,  μπορούν να αντικαταστήσουν την ελαττω-

ματική πνευμονική βαλβίδα τους με διαδερμική. Κι αυτό

γιατί η φυσική πνευμονική βαλβίδα του ασθενούς διατείνε-

ται με την πάροδο του χρόνου σημαντικά και η διάμετρός

της  είναι μεγαλύτερη από τις υπάρχουσες διαδερμικές

βαλβίδες, οι οποίες φτάνουν σε μέγεθος μέχρι 2.6 εκατο-

στά.

«Για το λόγο αυτό, εξηγεί η A. Τζίφα, σχεδιάστηκε μια νέα

καρδιακή βαλβίδα προς αντικατάσταση της πνευμονικής
βαλβίδας σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για τετρα-
λογία Fallotή για άλλη καρδιοπάθεια, από την οποία έχει
υποστεί βλάβη η πνευμονική βαλβίδα».
Η νέα βαλβίδα που ονομάζεται “Venus Pvalve” θα δοκιμα-

στεί σε νέα Ευρωπαϊκή Κλινική μελέτη και αναμένεται να

είναι κατάλληλη για περίπου το 60% χειρουργημένων στην

πνευμονική βαλβίδα ασθενών.

Η παραμονή σοβαρής ανεπάρκειας της πνευμονικής βαλβί-

δας θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε δεξιά καρδιακή ανε-

πάρκεια και σοβαρές αρρυθμίες, ως εκ τούτου η έγκαιρη

διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών αυτών είναι κα-

θοριστικής σημασίας.

www.childrenshearts.gr, 

Cosmos Επικοινωνια

Νέα εποχή για την Καρδιοχειρουργική

«Πρόληψη Καρδιαγγειακού

Κινδύνου

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ το πρό-

γραμμα «Ενημέρωση και Πρόληψη του Καρδιαγγειακού

Κινδύνου» σε άνδρες και γυναίκες από 40 ετών και άνω.

Εξειδικευμένο προσωπικό ενημερώνει τους πολίτες, με-

τράει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και

προσδιορίζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε όσους γνω-

ρίζουν την ολική χοληστερόλη τους, βάσει του ηλεκτρο-

νικού προγράμματος της Ευρ. Καρδιολογικής Εταιρείας. 

Απαραίτητο δικαιολογητικό προσκόμισης κατά την εξέ-

ταση  η πρόσφατη εξέταση χοληστερόλης.

Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014.

Πληροφορίες στα Δημοτικά Ιατρεία Αρτέμιδας, Αύρας 5

&  Αγίας Μαρίνας, κάθε Τετάρτη (9 πμ έως 12μμ.), τηλέ-

φωνα 22940 45566 ή 22940 88088 εσωτ. 306 στην υπεύ-

θυνη Δήμητρα Μπέλμπα. 
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο

Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προ-

ληπτικής Ιατρικής, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εται-

ρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Πιστοί στο ραντεβού τους και φέτος η

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρι-

σης σε συνεργασία με τον Αθλητικό

Οργανισμό του Δήμου Σπάτων - Αρ-

τέμιδος και τα εκπαιδευτήρια Νέα

Γενιά Ζηρίδη, διοργάνωσαν με μεγάλη

επιτυχία, το 4ο τουρνουά καλαθο-

σφαίρισης 3x3, με τη συμμετοχή 65

ομάδων, από τους Δήμους Σπάτων-

Αρτέμιδος, Μαραθώνος, Παλλήνης

και  3Β (Βάρης), την Κυριακή 16/.

Επίδοξοι μπασκετμπολίστες και μπα-

σκετμπολίστριες ηλικίας 8-18 ετών,

επιδόθηκαν με επιτυχία σε διαγωνι-

σμό δίποντων και τρίποντων ξεδιπλώ-

νοντας το ταλέντο τους, στο άθλημα

του μπάσκετ! 

Την εκδήλωση παρακολούθησε  ο Δή-

μαρχος Σπάτων Αρτέμιδος,  Δημή-

τρης Μάρκου, ο οποίος δίνει μεγάλη

σημασία στον αθλητισμό και την  ανα-

βάθμιση των αθλητικών δρώμενων και

την ανάπτυξη του αθλητισμού στο

Δήμο.  

Επίσης παραβρέθηκαν αντιδήμαρχοι,

δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και

εκπρόσωποι οργανισμών. Την οργα-

νωτική ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο

αντιπρόεδρος Νίκος Μιχαηλίδης. 

4ο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3

15οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες

Ναυτοπροσκόπων

Η διεξαγωγή των των 15ων Πανελλήνιων Ν/Π Ιστιοπλοϊ-

κών Αγώνων   διεξήχθησαν στο Δ. Φαλήρου το προηγού-

μενο Σαββατοκύριακο (8-9/11) υπό την αιγίδα του Σώματος

Ελλήνων Προσκόπων και φιλοξενείται παραδοσιακά στο

Πανελλήνιο Ναυτοπροσκοπικό Κέντρο του Δ. Φαλήρου.

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας ως Αναπληρωτής Έφορος των

Ν/Π στην Ελλάδα, αλλά και ως Αρχηγός του Κέντρου του

Δ. Φαλήρου συμμετείχε στην Οργανωτική επιτροπή διεξα-

γωγής  των Αγώνων και απένειμε το υπαμειβόμενο κύ-

πελλο της κατηγορίας των εξάκωπων λέμβων τύπου LELY 

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός

για τέταρτη  χρονιά διοργάνωσαν εκδή-

λωση για την ανάδειξη της Σφηττίας

οδού και του Αρχαίου Δήμου Σφηττού.

Κύριο χαρακτηριστικό της φετινής διορ-

γάνωσης ήταν η μαζική συμμετοχή μαθη-

τών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

του Δήμου. 300 συμμετοχές κατέγραψε η

οργανωτική επιτροπή, ενώ συμμετείχαν

πάνω από 800 δημότες.

Η εκδήλωση με τίτλο «Σφήττιος Δρό-

μος 2014-«ΤΡΕΧΩ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ, ΓΙΑ

ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ»», ξεκίνησε  στο αθλη-

τικό κέντρο SAN SIRO, (στην οδό

Σφηττού, λίγο πιο πάνω από τη Μονή

Βηθλεέμ) με την ομιλία του λαογρά-

φου και συγγραφέα Γιάννη Πρόφη με

θέμα «Κεντρικός Υμηττός και Σφηττία
Οδός: Ένας θησαυρός για το Κορωπί».
Ο Γ. Πρόφης αφού ανέφερε πολλά

ιστορικά στοιχεία για τον Κεντρικό

Υμηττό και τη Σφηττία Οδό πρότεινε

πολλές μορφές αξιοποίησης των φυ-

σικών και πολιτιστικών μνημείων του

Κορωπίου και του Υμηττού και έλαβε

τις δεσμεύσεις από τον Δήμαρχο

Κρωπίας για την υλοποίηση αρκετών

από αυτές. 

Χαιρέτισαν ακόμη η πρόεδρος του

Σφηττός Αδαμ. Μάλλιου και ο αντιδή-

μαρχος Θοδωρής Γρίβας.

Ο  «Αγώνας Δρόμου»,  είχε πολλές

κατηγορίες αγωνισμάτων και συγκέν-

τρωσε  πλήθος κόσμου, κυρίως γο-

νείς. Την έναρξη των αγωνισμάτων

έκανε ο Κάρολος Μαρκαριάν ενώ τι-

μητικά την εκκίνηση του αγώνα δρό-

μου ενηλίκων 4.000χλμ έκανε, ο

πρώην αντιδήμαρχος, Θανάσης Που-

λάκης, ένας από τους πρώτους οργα-

νωτές της αθλητικού σκέλους του

«Σφηττίου Δρόμου». 

Μετάλλια απονεμήθηκαν : 
Γυναίκες 4.000μ: Σταματίνα Ντούνη(1η θέση),

Ελισσάβετ Κολλιαδήμα (2η θέση), Ευαγγελία

Γρίβα(3η θέση).

Άνδρες 4.000μ: Παναγιώτη Κονταξή,(1η θέση),

Γεώργιο Παραρά (2η), Ιωάννη Γεωργάκη (3η).

Mαθήτριες Λυκείου, 4.000μ : Μαρία Πλανάκη(1η

θέση), Ευαγγελία Γούλα(2η), Γεωργία Δημητρο-

πούλου (3η)

Mαθητές Λυκείου 4.000μ: Παναγιώτη Κωτσάλα

(1η θέση), Πέτρο Μαρκαντώνη (2η), Βασίλειο

Κοντιζά(3η)

Mαθητές Γυμνασίου, 1000μ: Παναγιώτη Φακίνο

(1η), Δημήτριο Δήμα (2η), Ιγκλι Μπαράι(3η)

Mαθήτριες Γυμνασίου, 1000μ: Ειρήνη Κυριακο-

πούλου(1η), Ιωάννα Φουντή, (2η), Ελένη Πάν-

του(3η)

Mαθήτριες της Ε΄-Στ΄ Δημοτικού, 600μ: Φανή

Καλαμπάκα(1η), Αικατερίνη Μόσχου (2η), Μαρία

Σταμπουλή(3η).

Mαθητές της Ε΄-Στ΄ τάξης Δημοτικού,600μ:

Κωνσταντίνο Πάντο (1η θη), Σωτήριος Γκίκας,

(2η), Γεώργιος Σταμπουλής(3η).

Mαθήτριες  της Γ-Δ΄ Δημοτικού, 400μ: Αριάδνη

Γκούσα(1η),  Ειρήνη Καλαμιώτη, (2η), Αναστασία

Δημητρακοπούλου(3η).

Mαθητές της Γ΄-Δ΄ Δημοτικού, 400μ: Αλέξαν-

δρο Μόσχο(1η), Άγγελο Μαρκαριάν, (2η), Χέργκι

Κώτση (3η).

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης ευχα-

ρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και

όσους υποστήριξαν τη φετινή διοργά-

νωση και προσκάλεσε τους παρευρισκο-

μένους στην εκδήλωση της Κυριακής 23

Νοεμβρίου, 11.30πμ, με θέμα την «Αξία

της πολιτιστικής κληρονομιάς των Με-

σογείων» (κοίτα σελ. 4).

Σφήττιος δρόμος 2014: “Τρέχω για το Κορωπί”
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Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

απέκτησε ο Ν.Α Ο. Κέκροψ

Μετά τις αρχαιρεσίες του Ν.Α.Ο. Κέκρωψ,  της 2/11/2014

το νέο Δι.Σ. αποτελείται από τους εξής :

Πρόεδρος: ΚΑΜΝΗΣ Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Α: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικήτας

Αντιπρόεδρος Β: ΔΑΦΝΙΑΣ Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας: ΜΑΛΑΤΖΗΣ Ευστράτιος

Ειδικός Γραμματέας: ΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Ταμίας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Αναπληρωματικός Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Λεωνίδας

Έφορος Optimist: ΡΟΥΣΣΟΥ Κατερίνα

Έφορος Laser: ΜΕΡΚΑΤΗΣ Ιούλιος

Έφορος Windsurfing: ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ Φλωρεντίνε

Έφορος Εγκαταστάσεων: ΚΩΤΣΕΛΗΣ Ιωάννης

Δημόσιες Σχέσεις: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος

Δημόσιες Σχέσεις: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εμμανουήλ

Βοηθός Εφόρων: ΚΟΦΙΝΑΣ Γεώργιος

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι Πρό-

σκοποι θα μοιραστούν μία ιδιαίτερη

δράση με τον κόσμο που θα βρίσκεται

εκείνη την ημέρα στις πλατείες ή/και

σε κεντρικά σημεία πόλεων σε όλη την

Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χίος,

Ξάνθη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κομο-

τηνή, Βέροια, Κιλκίς, Αλεξάνδρεια Ημα-

θίας, Βόλος και Σαλαμίνα).

Θα συνδυάσουν μια δράση πραγματικής

προσφοράς φαγητού με μια δράση ευαι-

σθητοποίησης πάνω στην αξία του να

μοιράζεσαι. Ταυτόχρονα θα προσπαθή-

σουμε να αναδείξουμε και τις δύο δια-

στάσεις της κοινωνικής προσφοράς των

Προσκόπων: τη δράση για την ανακού-

φιση των ασθενέστερων συνανθρώπων

μας, αλλά και -το πιο σημαντικό- τη

διαρκή διαπαιδαγώγηση πάνω στην αξία

της καθημερινής προσφοράς, της καθη-

μερινής “καλής πράξης” και τη συμβολή

στη δημιουργία ενεργών, ευαίσθητων

και χρήσιμων πολιτών. 

Τα σάντουιτς που θα έχουν ετοιμάσει

οι Πρόσκοποι θα είναι δωρεάν φυσικά

αλλά υπό έναν όρο... για να πάρει κά-

ποιος θα πρέπει ο ίδιος να το κόψει

στη μέση και να το μοιραστεί με έναν

άλλο περαστικό στην πλατεία!!! Θα

τον καλέσουν εκείνη ακριβώς τη

στιγμή να ανακαλύψει πόσο πιο απο-

λαυστικό γίνεται κάτι όταν το μοιρά-

ζεσαι!

Σημειώνουν χαρακτηριστικά:

Οι Πρόσκοποι γνωρίζουμε πολύ καλά
το γιατί. Εδώ και 100 χρόνια κάνουμε
πράξη την προσφορά και ξέρουμε κα-
λύτερα από όλους ότι το δώρο που χα-
ρίζεις, που μοιράζεσαι, σε κάνει πιο
ευτυχισμένο, πιο χαρούμενο από το
δώρο που σου χαρίζουν. Κι αν αξίζει
ένα μήνυμα να το περάσουμε σε
όλους, ιδιαίτερα σήμερα, τότε είναι
αυτό: πως το πιο ωραίο πράγμα στη
ζωή είναι να μοιράζεσαι, το πιο ωραίο
σάντουιτς από όλα... είναι το μισό!
Μπορεί να μην χορτάσει κανείς με
μισό σάντουιτς. Θα φροντίσουμε όμως
το συγκεκριμένο... να μην το ξεχάσει
ποτέ!»
Η δράση πραγματοποιείται με την ευ-

γενική υποστήριξη της Γενικής Γραμ-

ματείας Νέας Γενιάς.

«Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό»
Πανελλαδική Προσκοπική Δράση ευαισθητοποίησης 

για την αξία της αλληλεγγύης

Το Σαββατοκύριακο  8 και 9

Νοεμβρίου, οι αθλητές Opti-

mist του Ν.Α.Ο.Β. πραγμα-

τοποίησαν μία εξαιρετική

εμφάνιση στον διασυλλο-

γικό αγώνα Medal Race που

διοργάνωσε ο Ν.Ο.Βουλιαγ-

μένης. 

Μετά από έναν πολύ υψη-

λού επιπέδου αγώνα με τη

συμμετοχή 180 ιστιοπλόων,

οι πρωταθλητές Ελλάδας

κατέκτησαν την 1η θέση

στα αγόρια με τον Νικόλα

Καραγιαννίδη και τη 2η με

τον Νικόλα Γκιώνη καθώς

και την 1η θέση στην κατη-

γορία των παίδων με τον

Γιώργο Καραγιαννίδη. 

Πολύ καλή εμφάνιση πραγ-

ματοποίησαν και οι υπόλοι-

ποι ιστιοπλόοι της ομάδας

με τον Αριστείδη Παρδαλό

να πλασάρεται στην 6η

θέση, τη Χρύσα Μαρίνου, τη

Ναταλία Καλπάκα και τη Βι-

κτωρία Σμυρνιούδη στην 6η,

14η και 18η αντίστοιχα στην

κατηγορία των κοριτσιών

και τους Γιώργο Τσουλφά,

Παναγιώτη Μαρκουλή και

Σίμο Γαρυφαλλίδη στην 5η,

9η και 17η θέση αντίστοιχα

στην Κατηγορία των παί-

δων.

Τα παιδιά του 2ου Δημοτικού Βούλας στον Αρη Βούλας

Eπίσκεψη γνωριμίας έκαναν τα παιδιά του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, στις εγ-

καταστάσεις της επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Αρη Βούλας.

Ολα τα παιδιά δοκίμασαν τις ικανότητες τους στη μικρή ρακέτα και το “βιαστικό” μπα-

λάκι.

Τα παιδιά συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Μαρία ΠΠαμαρίνου, Μαρία Αναστασοπούλου,

Βασιλική Μπασιανά και Αντιγόνη Πιπιλίκα (γυμνάστρια)

1ος Λαϊκός

Αγώνας 
Δρόμου 5 χλμ.

1ος Λαϊκός Αγώνας Δρό-

μου 5 χλμ., διοργανώνεται

από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου

Μαρκοπούλου και θα

πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο, 22 Νοεμβρίου και

ώρα 10:00 το πρωί, στην

Παναγία Μερέντα, προς

τιμήν της εορτής των Εισο-

δίων της Θεοτόκου.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες, μπορείτε να επι-

κοινωνήσετε με τον κ.

Θεόδωρο Πιτσινέλη, τηλ.

22990-74518, 

κιν. 6936 793997,

tpistsinelis@gmail.com

Σημαντική παρουσία 

ενόργανης γυμναστικής

στο Κορωπί

Το τμήμα γυμναστικής παιδιών του Κ.Δ.Α.Π. Κο-

ρωπίου την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 17:45

στο χώρο του Κ.Δ.Α.Π., θα υποδεχθεί την  πρωτα-

θλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Βασιλική Μιλ-

λούση και την καθηγήτρια φυσικής αγωγής και

ομοσπονδιακή προπονήτρια  ενόργανης γυμναστι-

κής  Αναστασία Δόντη. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

στην ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΑΣ 

Στην νέα αγωνιστική  περίοδο, το Πινγκ Πονγκ του Δήμου

3B, συμμετέχει με μία ομάδα Ανδρών στην Α1 Εθνική κα-

τηγορία, μία ομάδα  Γυναικών  στην Α2 Εθνική κατηγορία,

με δύο ομάδες Γυναικών στην Β' Εθνική Αττικής και επίσης

με δύο ομάδες  στην Β' Εθνική Αττικής  Ανδρών.

Για την Α1 Εθνική κατηγορία η Ανδρική ομάδα του

Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ έχει 2 νίκες σε 5 αγώνες και βρίσκεται

στο μέσον της βαθμολογίας.

Η Γυναικία ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗ 2006 στην Α2 κατηγορία

έχει 4 νίκες σε 6 αγώνες και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις

της βαθμολογίας.

Στην Β' Εθνική κατηγορία Γυναικών η ομάδα του Γ.Σ.ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ έχει 4 νίκες και 4 ήττες και η ομάδα του Φιλονίκη

είναι ουραγός με 8 ήττες.

Στην Β Έθνική κατηγορία Ανδρών η ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗ

2006 έχει 8 ήττες και η ομάδα του ΦΙΛΟΝΙΚΗ έχει 6 νίκες

και 2 ήττες.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωϊ θα πραγμα-

τοποιηθεί στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της

Βούλας το 1ο ομαδικό πρωτάθλημα μαθητών μαθητριών

του Δήμου 3Β με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αθλη-

τριών.

Εξαιρετική η εμφάνιση των αθλητών του ΝΑΟΒ στον αγώνα Medal Race




