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Διάκριση και επιλογές
ΙΔΙΟΤΥΠΑ πεζά αφηγήματα

“Νά ‘χαμε ακόμη δυό
τέτοιους ΤΡΕΛΟΥΣ!!!”
Την ιδέα μού την έδωσε ο ίδιος ο Σόλωνας! Ναι, ναι
ο Σόλων, ο Αθηναίος. Ο Γνωστός μέγας σοφός της
αρχαιότητας.
Εκείνος έγραψε “ελεγεία” για να ξεσηκώσει τους Αθηναίους· εγώ λέω
ν’ αρχίσω να γράφω αφηγήματα
πραγματικών γεγονότων, που να
οδηγούν και ν’ αποκαλύπτουν σκέψεις και συμπεράσματα, κρίσεις κι
επιλογές που καταδείχνουν ότι οι
άνθρωποι έχουν επιλογές διάφοτου Κώστα ρες, που οδηγούν και σε διαφορετιΒενετσάνου κές καταλήξεις.
Γυρίζουμε λοιπόν το χρόνο πολύ
παλιά, για να μην επηρεαζόμαστε από σύγχρονες
καταστάσεις, επιφορτισμένες με συναισθήματα και
ιδεοληψίες.
Μια φορά κι έναν καιρό, περί τα 640 προ νέας χρονολόγησης, όταν στην Αττική - στο κράτος των Αθηνών - είχαμε ένα καθεστώς ολιγαρχικό,
μεγαλογεωκτημόνων και δανειστών- τοκογλύφων1,
εκδηλώθηκε αγροτικό κίνημα, με επικεφαλής τον
ολυμπιονίκη Κύλωνα, που ήταν μεν αριστοκρατικής
καταγωγής, αλλά πολύ δημοφιλής. Ο Κύλων λοιπόν
με την βοήθεια και του πενθερού του, τύραννου των
Μεγάρων, Θεαγένη, κατέλαβε με τους οπαδούς του
την Ακρόπολη γύρω στο 630 π.Χ. Δεν πέτυχε όμως
τον τελικό σκοπό του, γιατί ο επώνυμος άρχων της
Αθήνας Μεγακλής, που ανήκε στην παλαιά και
ισχυρή οικογένεια των Αλκμαιωνιδών, τους πολιόρκησε και ανάγκασε τον μεν Κύλωνα και τον αδελφό
του να διαφύγουν προς τα Μέγαρα, στον πενθερό
του, τους δε οπαδούς του να προσφύγουν ικέτες
στο βωμό της Πολιάδος Αθηνάς. Αυτό σήμαινε απαραβίαστο άσυλο. Οι Αλκμαιωνίδες όμως το παραβίασαν με δόλο και κατέσφαξαν τους ικέτες, μόλις
απομακρύνθηκαν απ’ το ιερό και γι’ αυτό χαρακτηΣυνέχεια στη σελ. 2
ρίστηκαν εναγείς*
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“Νά ‘χαμε ακόμη δυό
τέτοιους ΤΡΕΛΟΥΣ!!!”
Συνέχεια από τη σελ. 1

και στην Αθήνα ενέσκυψαν πολλά κακά που θεωρήθηκαν συνέπεια αυτής της ύβρεως.
Πάμε όμως στα γεγονότα και σε γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες που υπέστη η Αθήνα τότε:
Oι Μεγαρείς με την παρότρυνση του Κύλωνα κατέλαβαν
τη Σαλαμίνα, που ήταν Αθηναϊκή νήσος.
Οι Αθηναίοι προσπάθησαν επανειλημμένα να την καταλάβουν, αλλά ματαίως. Ετσι η ολιγαρχική ηγεσία θεσμοθέτησε δρακόντιο νόμο, με τον οποίο απαγορευόταν
επί ποινή θανάτου, να συζητήσει κάποιος για πολεμική
επιχείρηση επανάκτησης της Σαλαμίνας!2
“Το συμφέρον της πατρίδας επιβάλλει να ξεχάσουμε τη
Σαλαμίνα και να ζήσουμε ειρηνικά με τους Μεγαρείς”.
Κάπως έτσι θα το δικαιολογούσαν και θα το προπαγάνδιζαν οι “ρεαλιστές” ολιγάρχες της εποχής, που απέβλεπαν στην εξασφάλιση των κεκτημένων τους και την
αποφυγή οικονομικών θυσιών για τη ναυπήγηση πλοίων,
κατασκευή πανοπλιών και βέβαια με προσωπική θυσία,
αλλά με ποιους πολίτες; Με έναν λαό που είχε περιέλθει σε κατάσταση δουλείας; Διότι ήτο η πολιτεία ολιγαρχική πάσι, λέει ο Αριστοτέλης, “και δη και εδούλευον
οι πένητες τοις πλουσίοις και αυτοί και τα τέκνα και αι
γυναίκες”.3
Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Σόλων - που σύμφωνα με μια
ιστορική άποψη, είχε γεννηθεί στη Σαλαμίνα - και το
έφερε βαρέως, όπως και πολλοί Αθηναίοι, που είχαν στο
μεταξύ ξεθαρρέψει, “του τη βάρεσε” κι άρχισε να γράφει
ποιήματα· ελεγεία, με τίτλο “Σαλαμίς”. Κι αφού απαγορευόταν επί ποινή θανάτου να κάνεις κουβέντα για ανακατάληψη της Σαλαμίνας, διάλεξε ο μέγας σοφός, ο
νομοθέτης, ο έμπορος καραβοκύρης, ο αριστοκράτης, ο
ποιητής, να κάνει τον τρελό. Και μια μέρα την ώρα που
κόσμος πολύς ήταν μαζεμένος στην αγορά, φορώντας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
H Δημοτική Κοινότητα Βάρης συνεδριάζει στις
14/10/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μμ. με θέμα ημερησίας διάταξης: Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών
(πλαστικά κολωνάκια) σύμφωνα με έγγραφο της Στρατ.
Σχολής Ευελπίδων.
To Δημοτικό Συμβούλιο 3Β, καλεί στην 32η/2014 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Βάρης Βούλας – Βουλιαγμένης, την 13η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί
41 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση του σχεδίου του Τεχνικού
Προγράμματος για το έτος 2015.
Τα 16 τελευταία θέματα αφορούν διαγραφή οφειλών
To Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου συνεδριάζει την
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Λεπτομέρειες στο: www.ebdomi.com, προσεχή γεγονότα

το ειδικό “πιλίδιο” (καπελάκι) που φορούσαν οι νοσηλευόμενοι παράφρονες, “στεφανωσάμενος εισέπαισεν
εις την αγοράν κι άρχισε ν’ απαγγέλει μεγαλοφώνως,
με βροντώδη φωνήν προς τους περιστοιχίσαντας
αυτόν”4 την ελεγεία του:
«ἴομεν ἐς Σαλαμῖνα, µαχησόµενοι περί νήσου
ἱµερτῆς, / χαλεπόν δ᾽αἴσχος απωσόµενοι».
Οι Αθηναίοι ενθουσιάστηκαν, οπλίστηκαν και με μπροστάρη τον Σόλωνα ανακατέλαβαν τη Σαλαμίνα, “παρανομήσαντες” έναντι του δρακόντειου νόμου. Ο δε Σόλων
δεν αρκέστηκε, ως ικανός δημεγέρτης, στα λόγια και
στα ποιήματα, αλλά απέδειξε και με ιστορικά και εθιμικά
πειστήρια ότι η Σαλαμίνα ήταν Αθηναϊκή (ταφικές συνήθειες κλπ.).
Να θυμίσουμε, κατ’ αντιδιαστολή, ότι στον ίδιο αποδίδεται
το απόφθεγμα “Νόμοις πείθου”. Αλλά, τί έχουμε εδώ, ασυνέπεια; “Δάσκαλε που δίδασκες...”, Οταν δεν μας αρέσει
ο νόμος, κάνουμε τον τρελό και παρανομούμε; ΟΧΙ: Αντίθετα έχουμε συνέπεια δικαίου. Νόμοις πείθου, αλλά σε
ποιούς νόμους; Στους δίκαιους και ορθούς. Της γενικής
αποδοχής και του κοινού οφέλους.
Ο νόμος που απαγόρευε, επί ποινή θανάτου, ακόμη και να
προτείνει κάποιος την ανάκτηση της Σαλαμίνας - κατά το
δίκαιον, το ορθόν και το κοινό συμφέρον - ήταν ένας “ρεαλιστικός” νόμος της ολιγαρχίας των Αθηνών που δεν
ήθελε να υποβληθεί σε θυσίες προκειμένου να διεκδικήσει
τα δίκαια της πόλης. Ηταν “μνημονιακοί”, “ρεαλιστές”, της
μοναδικής επιλογής, του «κι αν σας πούνε “όχι”;»
Μήπως τελικά μάς χρειάζεται ένας “τρελός;”
Μας χρειάζεται ένας σοφός “τρελός”, που να εκφράζει
το κοινό αίσθημα. Την κοινή βούληση. Να εκφράζει το
Δίκαιο και το σωστό. Να τεκμηριώνει και να πείθει, σύμφωνα με τον ορθό λόγο, τα απαράγραπτα και ιερά δικαιώματα των ανθρώπων και των πολιτών, των λαών, ως
συνόλων και των εθνών, ως λαών εν δυνάμει. Διαχρονικά και διατοπικά - ιστορικά δηλαδή και συνειδησιακά.
Τί έκανε εδώ, στην αφήγησή μας, ο σοφός Σόλων;
― Ελαβε πρώτα υπ’ όψιν του το ορθό και το δίκαιο: ΟΙ
Σαλαμίνιοι ήταν “ένα” με τους Αθηναίους. Απ΄τους ομηρικούς ακόμη χρόνους, ο Σαλαμίνιος Αίαντας με δυο
τριήρεις, εντάχθηκε στον Αθηναϊκό στόλο. Οι Σαλαμίνιοι έθαβαν τους νεκρούς τους με κατεύθυνση προς
ανατολάς, όπως και οι Αθηναίοι. Και για να το αποδείξει
αυτό ο Σόλων, άνοιξε τάφους!
― Ελαβε υπ’ όψιν το κοινό συμφέρον - όφελος ή ζημία. Με
τη Σαλαμίνα στα χέρια των Μεγαρέων, οι δυο κύριοι λιμένες των Αθηνών - η Ελευσίνα και το Φάληρο, ήταν αποκλεισμένοι. Και μην ξεχνάμε πως ο ίδιος ο Σόλων ήταν
“εφοπλιστής” - καραβοκύρης και έμπορος. Η ιδιότητά του
αυτή δεν υποκρύπτει “ίδιον” συμφέρον για το χαρακτήρα
του ατόμου αλλά γνώση εξ’ ιδίας αντιλήψεως.
― Διερμήνευσε το κοινό αίσθημα, που ήταν η αντίσταση και η διεκδίκηση των δικαίων τους, αλλά προς το
γενικό και κοινό όφελος κι όχι να σκοτώνονται αυτοί
προς όφελος της ολιγαρχίας, που υποδούλωνε για χρέη
και πουλούσε ακόμη τους Αθηναίους, γιατί έτσι έλεγαν
οι “νόμοι” τους.
― Τόλμησε και βρήκε την κατάλληλη για την περίσταση
και την εποχή μέθοδο. Η μεθοδικότητα και οι συγκυρίες,
είναι από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας των εγχειρημάτων.
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― Δεν αποκάλυψε σε κανέναν τους στόχους του, γιατί
στα εγχειρήματα, στις μάχες, στις διαπραγματεύσεις που είναι μάχες επιχειρημάτων, λόγων και μικροδράσεων, ψυχολογίας και συγκυρίας - ΔΕΝ αποκαλύπτεις
τις προθέσεις σου - το plan b ή z - και επιπλέον τα σχέδια, τα “πλάνα” είναι προσαρμόσιμα και πολλές φορές,
άμεσα.
Οσοι λοιπόν προσπαθούν να διερευνήσουν τα “πλαν Β”
εάν δεν είναι οι αντίπαλοι, είναι πράκτορες των αντιπάλων, έστω και ακούσια, λόγω ανοησίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ της αφήγησης: Δεν υπάρχουν μονόδρομοι - Μοναδικές “επιλογές” - εντολές έχουν μόνον τα
ανδράποδα και οι ανόητοι. Μπροστά μας, διαρκώς ανοίγονται “διάσελα” και ακριβέστερα πολλαπλές επιλογές,
ή έστω δυο-τρεις κυρίαρχες. Η σωστή επιλογή με τις
προϋποθέσεις που αναφέραμε και με ικανότητα χειρισμού κάνει τη διαφορά.
―――――――
* Εναγείς = Αφορισμένοι, καταραμένοι, μιάσματα.
1. Πρόλογος Γ. Κορδάτου, στο έργο του Αριστοτέλη “Αθηναίων Πολιτεία”,
εκδ. Ζαχαρόπουλου, σελ. 20 κ.έ.
2. Διογένης ο Λαέρτιος: “Σόλων” (46) «...και πολλάκις των Αθηναίων επταικότων εν τοις πολέμοις και ψηφισαμένων, ει τις έτι συμβουλεύσι περί Σαλαμίνος μάχεσθαι, θανάτω ζημιούσθαι...»
3. Αριστοτέλης: “Αθηναίων Πολιτεία”, ως άνω κεφ. ΙΙ, 2 σελ. 54
4. Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη “Πυρσός”, τομ. ΚΒ σελ. 95.
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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.
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Αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης αξίας στο
έργο της αποχέτευσης στο Κορωπί
Η είδηση ότι βρέθηκαν αρχαία στην
διάνοιξη της αποχέτευσης επί της οδού
Βασ. Κωνσταντίνου στο Κορωπί,
έτρεχε από καιρό, γι’ αυτό άλλωστε και
η καθυστέρηση σε ένα μόνο τμήμα του
δρόμου κοντά στο Δημαρχείο.
Η επιβεβαίωση όμως από τα πιο επίσημα χείλη, της Δημοτικής Αρχής, με

Γιατί ναι μεν θα καθυστερήσουν επ’ ολίγον το έργο, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί πλούτος που δεν τον είχαμε ποτέ
φανταστεί!
Εμείς ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα όταν προς
το τέλος Αυγούστου η Βασ. Κωνσταντίνου,
στο μεγαλύτερο τμήμα της ήταν βατή από
οχήματα.

χειρηματία) ότι η καθυστέρηση οφείλεται
στην αρχαιολογική έρευνα.
Γράφει συγκεκριμένα:
Ενημερώνουμε τους δημότες, επαγγελματίες,
εμπόρους και επισκέπτες του δήμου μας ότι η
μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην παράδοση του βορείου τμήματος της Λεωφόρου
Βασ.Κωνσταντίνου στην κυκλοφορία οφείλεται
στην αρχαιολογική ανασκαφή που διενεργεί η
αρμόδια εφορεία Αρχαιοτήτων.
Η μη παράδοση στην κυκλοφορία αυτού του τμήματος, όπως είναι επόμενο, καθυστερεί και την
αποκατάσταση της ομαλής συγκοινωνιακής
σύνδεσης με τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα μαζικής μεταφοράς (309, 330, 120, ΚΤΕΛ) που εξακολουθούν να ακολουθούν το τροποποιημένο
πρόγραμμα διαδρομών και στάσεων από την
1η/8/2014.

Να “τρέξει” η Εφορεία Αρχαιοτήτων

ανακοίνωση που κυκλοφόρησε δεν
αφήνει καμμία αμφιβολία.
Η ανακάλυψη όμως αρχαιολογικών ευρημάτων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα,
και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Είδαμε ότι επιτέλους ένα έργο προχωράει
“ρολόι” βάσει αυτών που είχαν ανακοινωθεί
και πρέπει να το επαινέσουμε αυτό.
Ο Δήμος Κρωπίας λοιπόν με ανακοίνωσή
του ενημερώνει κάθε πολίτη (ιδιώτη και επι-

Μεγάλο γλέντι στην Αγία Μαρίνα
για την Παγκόσμια Ημέρα 3ης ηλικίας
Ο Εξωραϊστικός Προοδευτικός Σύλλογος
Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας, με
αγάπη και σεβασμό στα γηρατειά, τίμησε
την “Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας”,

διοργανώνοντας την 1η Οκτωβρίου, μιά
όμορφη εορταστική εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του, με τη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Κων/νος Κουντούρης, στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε
ότι, “ο Ηλικιωμένος άνθρωπος δεν είναι
ένας γερασμένος άνθρωπος, αλλά ένας
πλούσιος άνθρωπος σε χρόνια, σε εμπειρίες, σε υπομονή και κατανόηση, που εξακολουθεί να είναι χρήσιμος στην κοινωνία

και που αξίζει καθημερινά τον σεβασμό και
την αγάπη μας”.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης και οι
δημοτικοί σύμβουλοι Γρινιεζάκης Μανώλης
και Αθανασίου Στέλλα.
Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε ένα ατέλειωτο
γλέντι, με πλούσια εδέσματα, κρασί και τσίπουρο, που ήταν προσφορά των μελών του
Δ.Σ. του Συλλόγου και φίλων του.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡ. ΣΥΛ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Λ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ & Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

ΤΗΛ.: 6983475960,
e-mail: sylagmarinas@gmail.com

Ο Δήμος Κρωπίας ζητάει συγνώμη για την καθυστέρηση αυτή, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή της Κοινοπραξίας που
κατασκευάζει το έργο. Ταυτόχρονα, καλούμε
την αρμόδια εφορεία Αρχαιοτήτων και κυρίως το
Υπουργείο Πολιτισμού να ενισχύσει τα συνερ-

γεία των ανασκαφών με περισσότερο προσωπικό για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία, η εμπορική αγορά και να προστατευτούν τα
αρχαιολογικά ευρήματα, πολλά από τα οποία
είναι σπουδαία και αποκαλύπτουν τον αρχαιολογικό πλούτο του Κορωπίου και της πατρίδας
μας.
Τέλος, για το ζήτημα της καθυστέρησης της
αποκατάστασης του πεζοδρόμου του «Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρη» ενημερώνουμε ότι το
έργο της αποχέτευσης προγραμματίστηκε να
συνδυαστεί με έργα της ΔΕΗ για προφανείς λόγους. Όμως ο εργολάβος της ΔΕΗ προκάλεσε
βλάβες στο υπογειοποιημένο δίκτυο του ΟΤΕ με
αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση αποκατάστασης του πεζόδρομου.
Ο Δήμος Κρωπίας παρ’ ότι η καθυστέρηση δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητά του, ζητάει για μια
ακόμη φορά τη συγνώμη και την κατανόηση των
δημοτών. Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης είναι
μόνιμο και προς όφελος της δημόσιας υγείας, η
ενόχληση προσωρινή και κάθε καθυστέρηση
στην εξέλιξή του μπορεί να επιφέρει πιθανά πρόστιμα στον Δήμο μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
καθότι το κράτος έχει μετακυλίσει τις ευθύνες
και τα πρόστιμα στην τοπική αυτοδιοίκηση
με τον νόμο 4042/2012.
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Περιήγηση σε αρχαιολογικούς
χώρους του Μαραθώνα
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα,
διοργανώνουν περιήγηση σε αρχαιολογικούς χώρους του Μαραθώνα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.
Θα επισκεφθούν:
- το ιερό των Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα,
- τον Τύμβο των Πλαταιέων στο Βρανά,
- το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο στο Τσέπι,
- τον Τύμβο των Μαραθωνομάχων και
- την Οινόη ( Πύργο, Βαλανείο και Πύθιο) όπου προγραμματίζουν να κλείσουν με ένα σύντομο ΠΙΚΝΙΚ με προμήθειες που θα έχει ο καθένας μαζί του.
Θα ξεκινήσουν στις 8.45 το πρωί πίσω από την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη και
θα επιστρέψουν στις 4-5 το απόγευμα.
Για δηλώσεις συμμετοχής: (6-9μμ) 2294098678,
6976864596, vdelagram@gmail.com

Μαθήματα Μελισσοκομίας
Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 18:00, αρχίζει κύκλος
δωρεάν μαθημάτων Μελισσοκομίας, ΔΩΡΕΑΝ,
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π. Κάμπινγκ
στη Βούλα (δίπλα από το ΠΙΚΠΑ, 200 μέτρα πριν
το τέρμα του Τραμ Βούλας).
Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρο μελισσοκόμο
και απευθύνονται σε αρχαρίους, και αφορούν κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο κύκλος των μαθημάτων
είναι 16 ώρες θεωρητικής
γνώσης- θα διαρκέσουν 2
μήνες. Θα γίνει χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη από τις 18:00
- 20:00, παρέχονται δωρεάν και η ομάδα εκμάθησης θα είναι μέχρι 25 άτομα.
Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε στο
6944 508 223 - 6937 581 124.
Τα μαθήματα θα γίνονται στο κτίριο που βρίσκεται
δίπλα στην είσοδο των πεζών.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας

“Nαπολέων Λαπαθιώτης”
στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέμπτη
16 Οκτωβρίου και ώρα 7μ.μ. θα μιλήσει ο Σπύρος Αυλωνίτης, με θέμα: Ναπολέων Λαπαθιώτης, στο Ξενοδοχείο
Κονγκό Παλλάς (Λεωφ. Ποσειδώνος 81Α) Γλυφάδα.

ΕΒΔΟΜΗ

Γνωρίστε τα αρχαία της Βουλιαγμένης
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 10.30
η “Εναλλακτική Δράση”, οργανώνει αρχαιολογική ξενάγηση θα γίνει στα μνημεία της Βουλιαγμένης, που πρόσφατα
ανακηρύχθηκαν από το Κεντρικό Αρχαι-

Συναυλία
αλληλεγγύης
στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης οργανώνει
συναυλία κοινωνικής αλληεγγύης, που θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 16/10, στο Μουσικό
Σχολείο Παλλήνης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το
κοινό.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η
συγκέντρωση φαρμάκων και τροφίμων για τις κοινωνικές δομές
του Δήμου (Φαρμακείο και Παντοπωλείο)

ολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) σε αυστηρά
προστατευόμενες περιοχές. Η ξενάγηση είναι ενταγμένη στον αγώνα να
μην πουληθεί η χερσόνησος.
Συγκεκριμένα η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τις Αλές (Αλυκές), από τις
οποίες πήρε το όνομά του ο Αρχαίος
Δήμος Αλών Αιξωνίδων και ταυτόχρονα αποτελούσαν πολύ σημαντική
πηγή εσόδων για τον αρχαίο δήμο. Θα
ξεναγηθούν στον αρχαίο δρόμο που
πρόσφατα έφεραν στο φως οι ανασκαφές στο δάσος στο Καβούρι, ο
οποίος ένωνε τις αλυκές με τον αρχαίο δρόμο Αθηνών –Λαυρίου.
Στον πύργο της ελληνιστικής περιόδου στο λόφο πάνω από το ναό του
Απόλλωνα. Στην οικία του ιερέως, και
θα ολοκληρωθεί στο Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα και την αρχαία δεξαμενή.
Η ξενάγηση θα διαρκέσει περίπου 2
ώρες.
Θα συναντηθούν στις 10.30 το πρωϊ
στη συμβολή των οδών Λητούς και
Καβουρίου, στο Καβούρι κοντά στον

Χορωδία
στο Πρώην Κάμπινγκ Βούλας.
Kάθε Πέμπτη 19:30- 21:00
θα γίνονται μαθήματα
χορωδίας!
Ελατε να τραγουδήσουμε μαζί!
Επικοινωνία:
Τηλ.: 6973063821
Email: christy1985.mus@hotmail.com

Χριστίνα

πυροσβεστικό σταθμό
Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948 ή στο
email ena.drasi@gmail.com

Γιορτή μελιού στο
Πεδίο του Αρεως
Ένα γλυκό τριήμερο (από την Παρασκευή 10 έως την Κυριακή
12/10), με 10.000 λουκουμάδες,
100 κιλά γιούρτι και άλλα τόσα
μέλι, θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαύσουν οι επισκέπτες της
Γιορτής Μελιού και Προϊόντων
Κυψέλης.
Ενας θεσμός που διοργανώνεται
για 7η συνεχή χρονιά, στο Πεδίο
του Άρεως,
Διοργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσ/νίκης, Μελισσοκομικός Σύλλογος
Νομού Θεσ/κης και η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσ/κης.

Βραδιά παραδοσιακών
χορών στη Βάρη
O Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει
βραδιά παραδοσιακών χορών, την Κυριακή 12
Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο
Βάρης (Δημοτικό Σχολείο, οδού Αττιδος).
Συμμετέχουν ο Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης
ο Πολιτιστικός και Πνευματικός Σύλλογος Σκάλας
Ωρωπού και το Κέντρο Ελληνικής Τέχνης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ημερήσια Κρουαζιέρα
Πόρος-Ύδρα-Αίγινα
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας,
διοργανώνουν μονοήμερη Προσκυνηματική ΕκδρομήΚρουαζιέρα, σε τρία νησιά του Αργοσαρωνικού
(Πόρο-Ύδρα-Αίγινα) το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014.
Αναχώρηση, 7 π.μ.: Συγκέντρωση και Αναχώρηση με
Λεωφορείο από την Ενορία του Αγίου Νεκταρίου
Βούλας για το λιμάνι του Πειραιά.
Τιμή Εισιτηρίου 50 ευρώ μαζί με την διατροφή. Πληροφορίες και κλείσιμο θέσεων στα τηλέφωνα :
2108993117,6946908793 και 6945801499 κ. Κατερίνα Μάρκου και 6936312626 π. Αντώνιος.

ΕΒΔΟΜΗ

«Ιστορία και κοινωνική ζωή
του Ποντιακού Ελληνισμού»
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του
1ου Γενικού Λυκείου Κορωπίου, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Ιστορία και κοινωνική ζωή του
Ποντιακού Ελληνισμού», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 ώρα 7 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Κορωπίου.
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«ΓΕΡΜΑ»
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
και η Κ.Δ.Ε.Μ., οργανώνουν τη θεατρική παράσταση του Φεντερίκο
Γκαρθία
Λόρκα,
«ΓΕΡΜΑ», σε σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ,
το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, ώρα 7μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
«Άρτεμις».
Eίσοδος ελεύθερη.
Γέρμα: Γυναίκα άγονη, γυναίκα
έρημη, γυναίκα σε αναμονή…
Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα χαρίζει μία αιμάτινη πορεία που
αποθεώνει την μητρότητα, ως
ύψιστη μορφή δημιουργίας και
οδηγεί από το φως της γέννας,
στο σκοτάδι της ματαίωσης,
από την Γυναίκα-Δημιουργό,

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει η Λένα Καλπίδου, αρχαιολόγος και έφορος του Μουσείου Ποντιακού Ελληνισμού.
• Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών του 1ου ΓΕΛ
Κορωπίου
• Ποντιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου
Ποντίων Κορωπίου ‘‘Εύξεινος Πόντος’’
• Οργάνωση : Δήμητρα Μυτάκη, εκπαιδευτικός

Ξενάγηση στην Ακαδημία
Πλάτωνος

στην Γυναίκα-Αυτουργό.
...Σαν σύγχρονος χορός τραγωδίας, συνομιλούν με το τότε και
το τώρα, γεφυρώνουν το παρόν
με το παρελθόν και θίγουν ζητήματα φύσης και θέσης.
Ογδόντα χρόνια μετά, στην Ελλάδα του 2013, δέκα νέοι ηθοποιοί αναζητούν μέσα στο
κλασικό κείμενο του κορυφαίου
Ισπανού ποιητή, το καθολικό
και διαχρονικό εκείνο στοιχείο,
που φωλιάζει στον πυρήνα της
ανθρώπινης ύπαρξης και αποφασίζουν να αφηγηθούν την
ιστορία μίας γυναίκας, που κόντρα σε όλες τις κοινωνικές νόρμες, αμφισβητεί και εντέλει,
πράττει.
Απευθύνουν κάλεσμα για συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Μαρκοπούλου.

Εκδηλώσεις για
παιδιά στο Κορωπί
11.10 Σάββατο και ώρα 12.00
«Ο φαντασμένος Λούης» Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδου
Ο Λούης ο λαγός θέλει το λαχανόκηπο μόνο δικό του.
Όμως μερίδιο σ’ αυτόν ζητάει κι ο τυφλοπόντικας Λαγούμης! Τη λύση θα δώσει ένας παράξενος αγώνας... Εκδόσεις Σαββάλας

Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
16ο χλμ. προέκτασης Αττικής οδού, προς Λαύριο.
Γραμμές Επικοινωνίας:
(+30) 22990 – 47999, 22990 – 67999
(+30) 22990 – 67770
visit@politistikoparko.gr

Ας ξαναμιλήσουμε περί μουσικής

με τον Θεοδόση Τάσιο
Mια αλλιώτικη διάλεξη με τον χαρισματικό ακαδημαϊκό Θεοδόση Τάσιο, θα εξελιχθεί την Τρίτη 14
Οκτωβρίου στις 6μ.μ. στο Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη, με κόστος συμμετοχής 5 €. Αν είναι μεμονωμένη διάλεξη 10€.

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί • Τηλ./fax. 210 60 20 515

e-mail: kalomoiraprofi@gmail.com
Η «Εναλλακτική Δράση» οργανώνει ξενάγηση
στην Ακαδημία Πλάτωνος την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωϊ στη
στάση Κρατύλου (πρώτη στάση μετά το τέλος της
οδού Πλάτωνος) του λεωφορείου 051. Το λεωφορείο 051 ξεκινά από την οδό Μενάνδρου στην Ομόνοια και φθάνει στα ΚΤΕΛ στον Κηφισό.
-Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο
-Συζήτηση για την υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό
με μπουφέ και αντίστοιχα εδέσματα.
Το πάρκο της ακαδημίας Πλάτωνος ήταν ο χώρος
που στην αρχαιότητα κατέληγε η πανέμορφη
Αλέα του Άστεος των Αθηνών, που ξεκινούσε από
τον Κεραμικό, είχε πολλά διακοσμητικά αγάλματα
και πολλά δέντρα.Στη διάρκεια της περιήγησης στο
αρχαιολογικό Πάρκο που είναι σήμερα ένας εξαίρετος χώρος πράσινου, θα γίνει ξενάγηση στην
φιλοσοφική σχολή που το 388 π.Χ. ίδρυσε ο Πλάτωνας, η οποία βρίσκεται στο χώρο του αρχαίου
γυμναστηρίου. Στο περιστύλιο του 4ου π.Χ. αιώνα,
όπως και στην ιερή κατοικία του ήρωα Ακάδημου
από τον οποίο πήρε το όνομά του η περιοχή.
Μετά την ξενάγηση θα ακολουθήσει εκδήλωση με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής
με θέμα την υγιεινή μη κρεατική διατροφή.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948 ή στο
email ena.drasi@gmail.com

Ελάτε να τρυγήσουμε
στο Πολιτιστικό Πάρκο

19.10 Κυριακή και ώρα 12.30
Πειραματικές Πλαστικές Τέχνες για Παιδιά
Εργαστήρι σκουπιδοτέχνης για παιδιά 7 ετών και άνω, υπ’
ευθύνη του εικαστικού Βασίλη Θαλασσινού. Αναζητώντας την πλαστική αξία των άχρηστων υλικών μέσα από τις
χειρονομίες των παιδιών.

Στο χώρο του Tennis Club (Όμιλος Αντισφαίρισης
Κορωπίου), 1η πάροδος Κοσμά Νικολού, Κορωπί.
Κυριακή και ώρα 18.30
«Νίκη», Χρήστος Χωμενίδης
«Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που πέρασε όλη του την εφηβεία στη βαθειά παρανομία. Γιατί ήξερε πως, εάν οι Αρχές
ανακάλυπταν ποιοι ήταν οι γονείς του, θα τους εκτελούσαν... Οι άνθρωποι της “Νίκης” είναι η Ιστορία της Ελλάδας στον 20ό αιώνα». Εκδόσεις Πατάκη
H εκδήλωση γίνεται στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου, πεζόδρομος Παπασιδέρη 13, κεντρική
πλατεία Κορωπίου.

“Σμύρνη μου Αγαπημένη”

Ένας φιλοσοφικός διάλογος ανάμεσα στο σημαντικό στοχαστή, μηχανικό, ακαδημαϊκό, αρθρογράφο και συγγραφέα, Θεοδόση Τάσιο, και το
Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Φώτη Παπαθανασίου. Συζητούν για την ουσιώδη «φύση» του
μουσικού ενεργήματος, το αναμενόμενο ατομικό
και κοινωνικό όφελος, τη μουσική εκπαίδευση, τη
σχέση της μουσικής με τη ζωγραφική και τις πιθανές θεραπευτικές της ικανότητες.
Η διάλεξη είναι δίωρης διάρκειας (18:00-20:00).
Β & Μ Θεοχαράκη Λ. Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

3ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας
& Συνεργατικής Οικονομίας
3ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί στις 10-11-12 Οκτώβρη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού.

To KAΠΗ Βούλας πάει θέατρο, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στην παράσταση “Σμύρνη μου Αγαπημένη”

Eνα πλούσιο τριήμερο με πλούσιες εκδηλώσεις
για μικρούς και μεγάλους, συζητήσεις, ανταλλαγή
γνώσης και Ανταλλακτικά παζάρια

Πληροφορίες Γραφεία ΚΑΠΗ, Ζεφύρου 2 Βούλα
Θεοδώρου Ελεονώρα Εmail: kapi@vvv.gov.gr
Τηλέφωνα: 213 20 19 920 Fax: 210 89 50 421

Πρόσβαση με μετρό (στάση Ελληνικό) και με πολλά
λεωφορεία (171, Α3, Β3, Χ97).

ΕΒΔΟΜΗ
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«Βάρη – Βούλα- Βουλιαγμένη:
Ο τόπος και οι άνθρωποι από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα»
H Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης -Βούλας –Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της δράσης της για την υπεράσπιση του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, σας καλεί στην εκδήλωση- συζήτηση που
διοργανώνει στις 12 Οκτωβρίου στην Πνευματική Εστία
Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης,
Βούλα), στις 7μμ. με θέμα: «Βάρη – Βούλα- Βουλιαγμένη:
Ο τόπος και οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Ομιλήτρια θα είναι η αρχαιολόγος Μαρία ΚασίμηΣούτου, επίτιμη Προϊσταμένη Τεκμηρίωσης Αρχαιοτήτων
και ανασκαφέας της περιοχής.
Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και συζήτηση.

Kατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων στην Ανθούσα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων στη Δημοτική
Ενότητα Ανθούσα, του Δήμου
Παλλήνης.

τευσης.
Το δίκτυο αποτελείται από τους
κεντρικούς συλλεκτήρες και από
τους δευτερεύοντες αγωγούς,
καθώς και από τους αγωγούς που

Ανθούσας. Οι συμβάλλοντες αγωγοί διατρέχουν τους υπόλοιπους
δρόμους για να καταλήξουν κάθετα στους συλλεκτήρες.
Τα όμβρια οδηγούνται με ασφά-

Βασικός στόχος του έργου, είναι η
στράγγιση των ομβρίων υδάτων
και η διάθεσή τους με ασφάλεια
σε υφιστάμενο αποδέκτη. Η απορροή των υδάτων προβλέπεται με
ολοκληρωμένο δίκτυο που αποτελείται από φρεάτια δικτύου ομβρίων που οδηγούν τα ύδατα σε
υπόγειο σωληνωτό δίκτυο αποχέ-

ενώνουν τα φρεάτια υδροσυλλογής.
Οι συλλεκτήρες διατρέχουν τους
εξής κεντρικούς δρόμους:
Ξάνθης, Βορ. Ηπείρου, Μυστρά,
Αιδηψού, Αγ. Μηνά, Κοιμήσεως
Θεοτόκου, Καλαμάτας, Καλαβρύτων, Ζακύνθου, Σερρών, Ορφέως,
Μεσολογγίου και στην Λεωφόρο

λεια στους αποδέκτες, που είναι
τα ρέματα της περιοχής. Στην εκβολή των σωληνωτών αγωγών
διαμορφώνονται ειδικά τεχνικά
εργα εξόδου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες, κατασκευές από σκυρόδεμα,
μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις.

Διήμερο Αλληλεγγύης από
τον Δήμο Παλλήνης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της
Φτώχειας στις 17 Οκτωβρίου ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει διήμερο δράσεων αλληλεγγύης.
Το διήμερο περιλαμβάνει για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου,
Συναυλία Αλληλεγγύης, στις 20.00 μ.μ. στο Μουσικό
Σχολείο Παλλήνης με την Ορχήστρα «Μίκη Θεοδωράκη»
και τους: Γεράσιμο Ανδρεάτο, Καλλιόπη Βέττα, Ηλία Ζούτσο, Βασίλη Λέκκα, Γιώτα Νέγκα και η Μπέττυ Χαρλαύτη.
Στην ίδια εκδήλωση θα βραβευθούν οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους
σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά
και οι Εθελοντές Καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της σχολικής χρονιάς 2013-2014. Αντί εισιτηρίου, θα
συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας και φάρμακα
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης αντίστοιχα.
Για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου προβλεπεται Ολοήμερο Χαριστικό - Ανταλλακτικό Παζάρι (10.00 εως 18.00)
στο χώρο στάθμευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης,
Λ. Λεονταρίου (δίπλα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης), όπου θα ανταλλάσσονται ή θα χαρίζονται είδη ένδυσης, υπόδησης, βιβλία, cd, είδη οικιακής χρήσης σε
καλή κατάσταση.

Mαθήματα Eλληνικών Xορών για
ΟΛΟΥΣ στο Δήμο Σαρωνικού
Συνεχίζονται για 21η χρονιά τα μαθήματα ελληνικών
χορών από το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού. Παιδιά από 5 ετών, έφηβοι και ενήλικες, έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν και να βιώσουν την ελληνική
παράδοση μέσα από τον χορό, τη μουσική και την παραδοσιακή φορεσιά κάθε τόπου.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη για τους
ενήλικες και κάθε Σάββατο για τα παιδιά στην κεντρική
πλατεία Καλυβίων, στο κτίριο Σαράντη πίσω από την εκκλησία.
Διδάσκονται οι πιο διαδεδομένοι χοροί από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Δάσκαλος χορού Γιάννης Κοντογιάννης. Τα μαθήματα ξεκινούν 4/10.
Πληροφορίες, στο τηλ. 2299320323, ώρες 13.00 -16.00.

O Γιάννης Σμέρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Χάνει τη θέση η Δέσποινα Αφεντούλη
Η μικρή διαφορά της 1ης από τον 2ο υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατολικής Αττικής, της παράταξης του
Γιάννη Σγουρού, τελικά εξανεμίστηκε με την ένσταση που
κατατέθηκε στο Εκλογοδικείο της Αθήνας.

Την Πέμπτη 2-10-2014 εκδόθηκε η υπ αρ. 5376/2014 από-

φαση του Δικαστηρίου και την έδρα κέρδισε ο Γιάννης Σμέρος, ενώ την έχασε η Δέσποινα Αφεντούλη.
Με βάση την πρώτη καταμέτρηση σταυρών, η διαφορά μεταξύ τους, ήταν μόνο 20 ψήφοι!!!
Η πρώτη συγκέντρωσε 6.293 σταυρούς, έναντι 6.273 του
Γ. Σμέρου!!!
Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη του Γ. Σμέρου άλλαξε τα δεδομένα, αφού έγινε επανακαταμέτρηση, με αποτέλεσμα να
του κατακυρωθούν 15 ψήφοι περισσότερες από αυτές της
πρώτης (6.288 του Γ. Σμέρου έναντι 6.273 της δεύτερης).
Ο Γιάννης Σμέρος δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Νιώθω ανακουφισμένος και πολύ χαρούμενος. Ήταν μια απόφαση που αναμφισβήτητα δικαιώνει την προσπάθεια μας, αλλά
και την πραγματική διάσταση των αποτελεσμάτων.
Εύχομαι από εδώ και στο εξής οι εμπλεκόμενοι στην ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας να είναι πιο προσεκτικοί και ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των
ψήφων!!!

ΕΒΔΟΜΗ

Επανήλθε η Reds
για το Κτήμα Καμπά
Με την προτεινόμενη επένδυση από την εταιρεία Reds
στο Κτήμα Καμπά έχουμε χύσει πολύ μελάνι, από το
2007 όταν πρωτοεμφανίστηκε.
Οι κάτοικοι της Παλλήνης έκαναν αγώνα να μην προχωρήσει μία επένδυση μαμούθ. Το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο την είχε καταψηφίσει, δεκατέσσερις Σύλλογοι
της Παλλήνης είχαν στείλει έντονη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης και οι κάτοικοι με τις
συγκεντρώσεις απέτρεψαν κατ’ επανάληψιν την ψήφισή του, έτσι που το Δημοτικό
Συμβούλιο
συνεδρίασε
εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών
για να αποφασίσει υπέρ της επένδυσης, αλλά δεν προχώρησαν... Μπορείτε να δείτε την απόφαση στο
http://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/1666-----sp962184154.html.
Σήμερα λοιπόν, αφού άφησαν να ...ξεχαστεί το θέμα,
επανήλθαν κι έρχονται με ένα ρεπορτάζ στην “Καθημερινή” είτε για να δουν τις διαθέσεις των πολιτών είτε για
να δουν τις διαθέσεις της Δημοτικής Αρχής του καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης.
Γράφει λοιπόν η “Καθημερινή” μεταξύ άλλων: «Πολεοδομικό σχέδιο για την ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου 100.000 τ.μ., αλλά και συμπληρωματικές
δραστηριότητες στην περιοχή της Κάντζας στην Παλλήνη, αναμένεται να καταθέσει εντός του προσεχούς
διαστήματος, η REDS, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Ελλάκτωρ στον κλάδο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης
ακινήτων. Πρόκειται για μία επένδυση που θα ξεπεράσει
τα 200 εκατ. ευρώ».
Οι κάτοικοι της Παλλήνης και της Κάντζας δεν την θέλουν μια τέτοια επένδυση, η οποία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον εσωτερικό ιστό της πόλης, με
τη διακίνηση χιλιάδων αυτοκινήτων απ’ τη μιά, και απ’ την
άλλη θα αποδυναμώσει τα καταστήματα της πόλης, όπως
έγινε και στα Σπάτα και βλέπουμε σήμερα όλη τη Λεωφ.
Βασ. Παύλου με ενοικιαστήρια...
Με αφορμή λοιπόν το δημοσίευμα
της Καθημερινής ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης, Νεκτάριος Καλαντζής ζητάει έκτακτη σύγκληση
του Δημοτικού Συμβουλίου, για να
δημοσιοποιηθούν οι προθέσεις της
Δημοτικής πλειοψηφίας.
Γράφει σχετικά ο Νεκτ. Καλαντζής: «ζητώ εδώ και τώρα,
άμεσα, έκτακτη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ως
ξεχωριστό και μόνο θέμα, την υπόθεση της επένδυσης
από τη Reds στο Κτήμα Καμπά στην Κάντζα. Φυσικά και
δεν μπορεί να συζητηθεί ένα τέτοιο θέμα, στη συνεδρίαση της Τρίτης 14/10, με κάποια δεκάδες θέματα μαζί.
Τα ερωτήματα που εγείρονται πολλά: Γιατί η αιφνίδια κίνηση της εταιρείας για επενδυτές τώρα; Τα ανταποδοτικά για την επένδυση-μαμούθ στην Κάντζα που
υπόσχονταν φαίνεται ότι ξεχάστηκαν γρήγορα. Η περιοχή μας πρέπει να προστατευθεί με βάση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος σε
αυτή, γι’ αυτό ας πάρουμε τα ανάλογα μέτρα, πριν είναι
αργά.
Ισόρροπη ανάπτυξη με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος είναι τα κλειδιά που θα πάνε την πόλη μας
μπροστά».
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Κλειστή η οδός Κέκροπος λόγω
έργων στο Δήμο Κρωπίας
Τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποφάσισε το
Δημοτικό
Συμβούλιο
Κρωπίας
(29/9/14), προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες για τη μεταφορά
ακαθάρτων Κορωπίου - Παιανίας.
Η τροποποίηση θα γίνει στην οδό Κεκροπίας (ή Κεκροπίας), (συνέχεια της
οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά του
σταθμού του Προαστιακού).
Η νέα προθεσμία αφορά στην περίοδο
από 1 Οκτωβρίου έως 24 Δεκεμβρίου
2014.
Ποιο συγκεκριμένα προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός και των δύο λωρίδων
κατεύθυνσης της οδού Κεκροπίας,
τόσο της κατεύθυνσης προς τον
Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, όσο
και αυτής προς τον κόμβο Αττικής
οδού. Η πλήρης κατάληψη θα γίνει σε
μήκος 405,00μ. και σε όλο το πλάτος
των λωρίδων κυκλοφορίας που οδηγούν στον Προαστιακό, αλλά και στον
κόμβο της Αττικής οδού.
Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, ερχόμενοι από τον Σταθμό του
Προαστιακού, θα εκτρέπεται με δεξιά
κίνηση μέσω ανωνύμου οδού. Εν συνεχεία στο τέρμα αυτής, με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό της Αττικής

οδού, και τελικά με δεξιά κίνηση στο
τέλος της παράλληλης οδού, τα οχήματα θα εισέρχονται στην αρχική τους
πορεία προς τον Κόμβο Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων με
κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού
Κορωπίου, ερχόμενοι από τον κόμβο
της Αττικής οδού, θα εκτρέπεται με
αριστερή κίνηση μέσω της παράλλη-

αρχική τους πορεία προς το Σταθμό
του Προαστιακού.
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση προς
τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου θα
τοποθετηθεί ειδική σήμανση με αναλάμποντες φανούς με χρήση απαγόρευσης.

λης, με την Αττική οδό, οδού. Στη διασταύρωση της παράλληλης οδού με
την ανώνυμη οδό, τα οχήματα θα
εκτρέπονται με δεξιά κίνηση μέσω της
ανωνύμου οδού, και τελικών με αριστερή κίνηση στο τέλος της ανωνύμου
οδού, τα οχήματα θα εισέρχονται στην

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7:30 π.μ.
έως τις 19:30μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα
έκδοσης της σχετικής άδειας.

Διοικητικά Συμβούλια στην ΚΕΔΚ
και στον Σφηττό Κορωπίου
Nέo Δ.Σ. στην
Κοινωφελή Επιχείρηση
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας μετά
την απόφαση του Δ.Σ Κρωπίας (αριθμ.
54/2011), μετά από διαλογική συζήτηση με τις παρατάξεις αποφάσισε
ομόφωνα και ορίζει ως νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας
(Κ.Ε.Δ.Κ.) τα ακόλουθα:
Πρόεδρος:
Εμμ. Γρινιεζάκης
Αντιπρόεδρος:
Δημ. Πιέτρης
Τακτικά Μέλη:
Γεώργιος Γκίκας
του Νικολάου,
Αγγελική Μαρκαντώνη-Ντούνη, Δήμητρα Μιχαιρίνα, Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου

(από την μειοψηφία), Γεώργιος Καραλής (ως εκπρόσωπος κοινωνικού
φορέα της περιοχής)
Αναπληρωματικά μέλη: Στέλλα Αθανασίου,
Κων/νος Κωνσταντάρας, Γεωργία Θεοχάρη
–Μπούτση,
Λάμπρος
Γκοτζαμάνης,
Κων/νος Κιούσης, Αθηνά Κιούση (από την
μειοψηφία) Σταμάτιος Γεωργάκης (ως εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα περιοχής).

Nέα σύνθεση
στο Δ.Σ. Σφηττός
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας μετά
από διαλογική συζήτηση με τις παρατάξεις αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει
ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.ΔΔ
«ΣΦΗΤΤΟΣ»
για
την περίοδο 20142017, τα ακόλουθα:
Τακτικά Mέλη:

Αδαμαντία
Μάλλιου
πρόεδρος,
Εμμ.Γρινιεζάκης, αντιπρόεδρος, γραμματέας, Αγγελική Γκιόκα, εκπαιδευτικός, Σταμάτιος Ντούνης, Βασιλική
Δήμα, δημ. σύμβ. μειοψηφίας, Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου, δημ. σύμβ.
μειοψηφίας, Ελένη Αδάμ-Παπαμιχάλη, Αγγελική Γκίκα-Χαραλαμποπούλου, Ιωάννης Καπερώνης, Μαρία
Μαυρομάτη, Νικόλαος Παυλίδης, Ευγενία Σαλαώρα, Γεωργία Σταθάκη,
Φανούρης Συρίγος, Χριστίνα Αγγελή
(εκπρόσωπος εργαζομένων).
Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Πολίτης, Αμαλία Γκιόκα, Γεωργία Θεοχάρη –
Μπούτση
(δημοτικοί
σύμβουλοι
πλειοψηφίας), Αθηνά Κιούση δημ. σύμβ.
μειοψηφίας και επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης, Μαρούσα Μάκαρη-Χρήστου, δημ. σύμβ. μειοψηφίας, Βαρβάρα
Γκιόκα, Μαρία (Μάρω) Παπανικολάου,
Ελένη Παυλίδη, Μαρία Κουκούλη-Δήμα,
Παναγιώτης Δούλας, Γεώργιος Καμνής,
Σπύρος Παπαμιχάλης, Αρτίν Κασαπιάν, Βασιλική Δημητρίου Λέκκα, Ευαγγελία Θεοχάρη, εκπρόσωπος εργαζομένων.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Βοήθεια στο σπίτι»
στα 3Β
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζει τη λειτουργία του στηρίζοντας ηλικιωμένους και ΑμεΑ που χρήζουν κατ’ οίκον
βοήθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περαιτέρω πληροφορίες στα γραφεία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου στην Οδό Ζεφύρου 2, Βούλα και στα τηλέφωνα:
213 20.19.909 και 213 20.19.913

«Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση»
Διεθνής τιμητική διάκριση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε για
λογαριασμό της Ελλάδας, η πρωτοβουλία που
ανέλαβε σε εθνικό επίπεδο η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών, με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για
τη Γυναικεία Απασχόληση», στο πλαίσιο των
βραβείων WITSA Global ICT Excellence
Awards. Μια διοργάνωση ψηφιακής αριστείας
την οποία θέσπισε ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος
Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Η βράβευση της «Ψηφιακής Συμμαχίας για τη
Γυναικεία Απασχόληση» (“Women and Girls Go
Digital”), στο πεδίο της «Ψηφιακής Ευκαιρίας»
για το 2014, ανακοινώθηκε στις 30/9/2014, στο
πλαίσιο του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Πλη-

Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:
Eπίσκεψη στο Castel Tornese,
στο Χλεμούτσι της Γλαρέντζας
Φύγαμε από τους αρχαίους τόπους μαζί με
αναμνήσεις, απορίες, και ερωτήματα, για το
πώς τα βρήκαμε και το πώς θα θέλαμε και
πως θα έπρεπε να είναι.
Η χαρά και η υπερηφάνεια του παρελθόντος είχε επισκιασθεί από την χαλαρότητα
των αρμοδίων. Η απουσία σύγχρονης ηλεκτρονικής ενημέρωσης, και η αδιαφορία
στη δέουσα προβολή του προγονικού
πλούτου μάς κατέπληξε Οι πέτρες και οι
κολώνες, με τους διεσπαρμένους τήδε κακείσε σπονδύλους, που μένουν κατά γης
πεσμένες, για να προκαλούν το ενδιαφέρον
μοναχά των επιστημόνων αρχαιολόγων δήλωναν μια αλλαζονική απαξίωση απέναντι
στον απλό λαό, που δεν του δίνεται το ερέθισμα να θαυμάσει και να μετουσιωθεί, βλέποντας αυτή την ριγμένη πέτρα, ή στην
προθήκη το α, β, εύρημα. Όλα βρίσκονται
εκτεθειμένα σε μια ξηρά παράθεση. Γι΄
αυτό η αναστύλωση, με κάθε βέβαια σεβασμό προς το αρχαίο υλικό, πρέπει να θεωρηθεί κάποτε επιβεβλημένη. Δεν συζητάμε
βέβαια για την άλογη τσιμεντοποίηση της
Κνωσού από τον Έβανς, που πάλι και αυτός
περισσότερα μας προσέφερε από εκείνες
τις εξόχως αξιόλογες, αλλά πεσμένες καταγής πέτρες της Φαιστού και της Ζάκρου,
αλλά και της αρχαίας Κορίνθου. Και σε επίρρωση του λόγου έστω η παραδειγματική
αναστύλωση του ναού του Επικουρίου
Απόλλωνα που εντυπωσιάζει.
Εγκαταλείψαμε την αρχαία Ολυμπία, με
σκοπό την επίσκεψη του φράγκικου κάστρου στο Χλεμούτσι. Αφήσαμε πίσω μας
τον παραλιακό δρόμο και στραφήκαμε προς

την Κυλλήνη και τα λουτρά της. Από μακριά
η οριά του κάστρου αχνοφέγγιζε με πίσω
του τις ακτίνες του ήλιου, σαν θεατρικό
σκηνικό που σε προσκαλούσε . Πλησιάσαμε.
Το ίδιο πρόβλημα. Οι πληροφορίες μας δινότανε μοναχά από τους περαστικούς. Περιζήτητες οι ενδεικτικές ταμπέλλες. Τελικά
καθοδηγούμενοι, χωθήκαμε σε ένα δρομάκι, που έστριβε εσωτερικά στη γωνία
μιας πιτσαρίας. «Από την ανηφόρα συνέχεια επάνω και θα σας βγάλει» μας είχαν
πεί. Έτσι και έγινε. Το ανηφορικό δρομάκι,
μάς έφερε κοντά στην παραλία, όπου προκλητικά αρχοντικά, πλαισίωναν το δρόμο
και εξουσιαστικά καταπατούσαν τον αιγιαλό. Φτάσαμε σε ένα κλασικό τουριστικό
χωριό. από αυτά ξεφυτρώνουν για να νέμονται κάποιες τέτοιες περιοχές. Ο δρόμος
μας κοβότανε και έμοιαζε σαν σε αδιέξοδο. Με τη φαντασία αναζητήσαμε και
βρήκαμε διείσδυση σε ένα μονόχωρο δρομάκι και ορμήσαμε στην ανηφόρα του. Ξαφνικά έπεσε καταπάνω μας η θωριά του
κάστρου. Ο δρομίσκος τώρα έγινε χωμάτινος και γώνιασε στις 45 μοίρες κλίση, οδηγώντας σε μια απλωσιά. Το οπελάκι
μούγκρισε με απόγνωση, και τα λάστιχα
του άρχισαν να γλυστράνε. Το αφήσαμε να
πισωδρομήσει ομαλά και το παρκάραμε
κάπου εκεί δίπλα. Βγήκαμε. Γύρω μας σκύλοι. Πήρα καλού κακού και το μπαστούνι
μου.
Η ώρα ήταν 4.15 μεταμεσημβρινή. Ο ήλιος
από πάνω μας κατάκαιγε. Αλλά το κάστρο
κρατούσε κλειστές τις πύλες. Aπ΄έξω και

ροφορικής (WCIT 2014), που διοργανώθηκε
στο Μεξικό, από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Τα βραβεία WITSA Global ICT Excellence
Awards απονέμονται κάθε δύο χρόνια σε φορείς και επιχειρήσεις που αξιοποιούν με πρωτοποριακό τρόπο τις ψηφιακές τεχνολογίες,
αποφέροντας οφέλη στο δημόσιο τομέα και
στον πολίτη, στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά
στον επιχειρηματικό χώρο, δημιουργώντας
νέες ευκαιρίες.
Η «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», αποτελεί μια πολυμετοχική πρωτοβουλία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η
οποία εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο 2014 με

στόχο την ενθάρρυνση της απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας γυναικών σε τομείς νέων
τεχνολογιών.
Όπως δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ισότητας
των Φύλων, Βάσω Κόλλια: “Η διεθνής αυτή
αναγνώριση ανοίγει καινούργιους δρόμους για
τις γυναίκες και μάλιστα στον τόσο κρίσιμο για
την ανάπτυξη, χώρο των νέων τεχνολογιών
και της ψηφιακής οικονομίας. Ως Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση και δικαίωση, γιατί
σημαντικοί φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, συνολικά 20 μέχρι στιγμής, μάς εμπιστεύθηκαν και πίστεψαν στη δύναμη της συνεργασίας”.

άλλοι μαζεμένοι για το Κάστρο, απογοητευμένοι. Η γυναίκα μου έτρεξε για πληροφορίες στο εκδοτήριο. Και αυτό κλειστό.
Παραδίπλα ένα κιόσκι με ανοιχτό στέγαστρο και φωτογραφίες της ιστορίας του
φρουρίου για πάσα χρήση και κοινή ανάγνωση. Είχα αρχίσει να βαριέμαι. Εκείνη ακμαία με τη φωτογραφική μηχανή στο
‘’μάκρο’’, εστίαζε και αντέγραφε. «Γελάς,
αλλά θα σού χρειαστούν» μου έλεγε. Και
δικαιώθηκε.
Το 1204 μ.Χ. έγινε η Άλωση της Πόλης,
από τους Λατίνους. Στην Πελοπόννησο ήρθανε δυό σταυροφόροι, ο Γουλιέλμος
Σταμπλίτης και Βιλλεαρδουίνος Γοδεφρείδος Α΄ για να αρπάξουν τη λεία τους.
Και οι δυό Γάλλοι από την Καμπανία. Ο Γοδεφρείδος ( Geoffrey Villeardouin) έγινε άρχοντας της Ανδραβίδας και στο Χλεμούτσι
έχτισε κάστρο, ανάκτορο ζηλευτό για να
κατοικήσει. (Clermont ή Castel Tornese το
είπανε). Επέλεξε το λόφο Χελωνάτα , που
δέσποζε στην περιοχή. Θέση περίοπτη,
από την οποία η ορατότητα σε θάλασσα και
στεριά, απλωνόταν σε πολλά χιλιόμετρα.
Απο εκεί κυριαρχούσε στην Ανδραβίδα και
ήλεγχε το λιμάνι της τη Γλαρέντζας (Κυλήνη).
Για να το χτίσει χρειάστηκαν τρία χρόνια
και δαπανήθηκαν πολλά χρήματα . τα οποία
άρπαξε από τις περιουσίες των λατίνων ιερέων της Αχαίας. Αυτό εξόργισε τον Παπα
Ονώριο Γ΄, ο οποίος τον καταράστηκε και
τον αναθεμάτισε. Ο Γοδεφρείδος όμως
αδιαφόρησε, αγνόησε τις κατάρες και προχώρησε στο χτίσιμο του κάστρου του. Και
ο Πάπας, όταν αργότερα είδε από χριστιανικής πλευράς τη σκοπιμότητα του έργου,
μαλάκωσε και τον αποδέχτηκε. Iσως και ο
Γοδεφρείδος καθώς ήταν οικονομικά ανεξάρτητος και πολύ ανοιχτοχέρης, να μην
έμεινε και άπραγος, όταν τον επισκέφτηκε
με σκοπό να του εκθέσει τα πλεονεκτήματα
του έργου του. Πάντως ο Γοδεφρείδος,
στην πορεία φάνηκε να είναι μεγάλη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία και άριστος στη διοικητική οργάνωση και στη
συμπεριφορά προς τους Λατίνους μα και
¨Έλληνες της περιοχής του.
Μέσα στο κάστρο είχε ιδρύσει και ένα νομισματοκοπείο, το οποίο κατ ουσία είχε με-

ταφέρει από τη Γαλλική πόλη Τούρ - και
έκοβε το δική του μονέδα, τα τορνέζια,
(tournois) νόμισμα και που με αυτό γρήγορα
κατέκτησε τον εμπορικό κόσμο της εποχής
του. Το τορνέζιο έφερε από τη μια όψη την
επιγραφή Princeps Achaie
και από την
άλλη την εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου
στην πόλη Τουρ της Γαλλίας. Αργότερα
όταν πέθανε ο Γοδεφρείδος άρχισε και η
παρακμή του φρουρίου.
Άρχισαν τότε πολλά ‘’Ευγενικά’’ παιδιά να
το διεκδικούν. Αλλά το 1427 όταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος παντρεύτηκε τη
Θεοδώρα, την κόρη του δεσπότη Κεφαλλονιάς και Ηπείρου, πήρε και το κάστρο για
προίκα. Το 1460 το κάστρο περιήλθε στα
χέρια των Τούρκων και αποτέλεσε κέντρο
εξουσίας των Οθωμανών στην Πελοπόννησο. Στα επόμενα χρόνια το κάστρο άλλαξε εναλλάξ χέρια, ανάμεσα στους
Βενετούς και τους Τούρκους. Το 1825 το
πολιορκεί ο Ιμπραήμ και απαιτεί την παράδοση του. Οι υπερασπιστές αρνούνται και ο
Ιμπραήμ βομβαρδίζει. Με την απελευθέρωση και μάλιστα τελευταία, οι ΄Ελληνες
φροντίζουν για την αναστύλωση, συντήρηση και προβολή του.
Και εδώ τελειώνει η καλοκαιρινή περιδιάβαση στο παρελθόν.
Από το τα επόμενα άρθρα, θα προσπαθήσω
να ασχοληθώ με την περίοδο της λατινοκρατίας στην Ελλάδα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα για όλα τα άρθρα
Καλοκαιρινο Road movie
1) Εγκυκλ Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα
2) Εγκυκλ. “Ηλίου”
3) Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών
4) Ιστορία Ελληνικού Έθνους Παπαρρηγοπούλου.
Εκδ. Λιμπέρις
5) Ουιλ. Μίλλερ: ‘’Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα’’ Ελλ.
Εκδοτική Εταιρεια 1909
6) Παυσανίου: ‘’Περιηγήσεις -Μεσσηνιακά Ηλιακά’’
Εκδοτική Αθηνών
7) Ν. Κυπαρίσση: “Συντομος οδηγός της Αρχαίας Ολυμπίας”, Εκδ Σαραντέας
8) Εμμ. Λυκούδη: “Οδοιπορικαί Εντυπώσεις”, Εκδ Κολλάρος 1920
9) C. Ph. Bracken: “Κυνηγοί Αρχαιοτήτων στην Ελλάδα”, Εκδ. Γεωργιου.
10) Otto Μ, vον Stackelberg: ‘’Der Apolotempel zu Bassae in Arkadien Rome 1826
11) ‘’Ολυμπία’ Ναtional Geographic
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

“Στήριξε την Ελλάδα”
και μπήκε στη “μαύρη λίστα”
"Βαθειά θλίψη" και έντονο προβληματισμό εκφράζει ο
γνωστός ελληνιστής, διπλωμάτης, και πρόεδρος των Συνδέσμων Φιλίας Ρωσίας – Ελλάδας και Ρωσίας - Κύπρου,
Γκεόργκι Μουράντοφ, το όνομα του οποίου βρέθηκε στη
“μαύρη λίστα” που συνέταξαν οι Βρυξέλλες, με το νέο
πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Βαθειά θλίψη, όχι τόσο γι΄αυτό, όσο επειδή οι ηγεσίες
των δύο χωρών του Ελληνισμού δεν βρήκαν το σθένος
να πουν ούτε μια λέξη για να εκφράσουν τη στοιχειώδη
δυσαρέσκειά τους, αν όχι αντίδραση, για έναν "δικό μας
άνθρωπο" στη Ρωσία.
Ο Γκεόργκι Μουράντοφ ηγείτο της καμπάνιας "Στήριξε
την Ελλάδα", μέσα στη Ρωσία τα τελευταία δίσεκτα χρό-

νια της κρίσης. Κι' όμως, Αθήνα και Λευκωσία υπερψήφισαν τις σε βάρος του ευρωκυρώσεις(!). Ο ίδιος έχει υπηρετήσει σύμβουλος πρεσβείας στην Ελλάδα και τη
Βουλγαρία, και πρέσβης στην Κύπρο, ενώ το τελευταίο
διάστημα ανέλαβε αναπληρωτής πρωθυπουργός της Κριμαίας και μόνιμος εκπρόσωπός της παρά τω Προέδρω της
Ρωσίας. Η ανάληψη αυτής της θέσης, αποτέλεσε και την
αιτία της “τιμωρίας” του από
την Ε.Ε.
Οταν η Ελλάδα μπήκε στη βαθειά κρίση που τη μαστίζει
μέχρι σήμερα, ο Σύνδεσμος Φιλίας θεώρησε πρώτιστο καθήκον να βοηθήσει, με το
σύνθημα, "Στήριξε την Ελλάδα"! Προώθησε πολλά θέματα όπως "αγοράστε ελληνικά προϊόντα", "ταξιδέψτε
στην Ελλάδα", "κάντε διακοπές στην Ελλάδα", κ.α. και
είχε αποτελέσματα. Τα τελευταία τρία χρόνια η εισροή
Ρώσων στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε. Εντυπωσιακά αυξήθηκαν και οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στη ρωσική αγορά.

«Εργαστήκαμε για το καλό της φιλίας μας με την Ελλάδα, και βοηθήσαμε όπως μπορέσαμε έναν ομόδοξο
λαό», λέει ο ίδιος και συνεχίζει σε μία από καρδιάς συνέντευξη που παραχώρησε στη «Σύγχρονη Ρωσία».

“Αισθάνομαι πικραμένος”
Είμαι ο πρώτος διπλωμάτης καριέρας που "τιμωρείται"!
Oι ηγεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου, και της Βουλγαρίας
ψήφισαν για να μπει το όνομά μου στον κατάλογο των
κυρώσεων, αν και γνώριζαν καλά ότι τα “επιχειρήματα”
δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
Θα ήθελα να ρωτήσω τους φίλους μου εκεί: Αξίζει άραγε
να συνεχίσω να προεδρεύω των Συνδέσμων Φιλίας; Να
παραμείνω εκπρόσωπος των φίλων με την Ελλάδα και
την Κύπρο, όταν οι ηγεσίες των χωρών αυτών ψηφίζουν
κυρώσεις σε βάρος μου, με αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο,
να μου απαγορεύουν να ταξιδέψω σε αυτές;
σ.σ. Πόσο αλήθεια είναι αυτά που λέει και αναρωτιέται,
αλλά θα πρέπει να καταλάβει ο φίλος Μουράντοφ ότι
στην Ελλάδα βιώνουμε μία ιδιότυπη Χούντα και γι’ αυτό,
η Χούντα αυτή δεν απηχεί τα αισθήματα των Ελλήνων για
τη Ρωσία.
Πηγή: Kommersant

Τα “40” του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.
Μέσα σε ένα μήνα ζήσαμε δύο μνημόσυνα. Τα σαράντα των δύο τέως “μεγάλων” κομμάτων, που έγιναν
ένα και κυβερνάνε τον τόπο, με τη μορφή της τυρανίας, όπως τη γνωρίζουμε από τους προγόνους μας.
Λέτε να είναι σημειολογικό;;;

Κουβέντα μ’ ένα λουλούδι
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
-Καλημέρα λουλουδάκι …
-Ήταν καλή μέρα, πριν φανείς εσύ. Τώρα δεν είναι.
Θα ξαναγίνει καλή μέρα όταν φύγεις.
-Δεν θα μείνω πολύ, μη φοβάσαι. Σε πειράζει να μιλήσουμε λίγο;
-Εδώ που είμαι καθηλωμένο, τι άλλο να κάνω, θα το
υποστώ κι αυτό.
-Είσαι πανέμορφο …
-Τά ‘χω ξανακούσει αυτά, χιλιάδες φορές. Κάτι καινούργιο έχεις να πεις;
-Καινούργιο και παλιό ενώνονται σε σένα. Εχεις την
ηλικία της Ομορφιάς, την ίδια την ηλικία τού Πλάστη
σου. Άχρονο είσαι.
-Όλοι οι απατεώνες γλυκομίλητοι είναι. Σε τα μας
τώρα;
-Α, είσαι ένα καχύποπτο λουλουδάκι! Δεν είναι όλοι
κακοί μέχρις αποδείξεως του εναντίου.
-Το καλός και το κακός είναι σχετικά. Σχετικά κακό
που είσαι άνθρωπος και τρεις φορές κακό που είσαι
αρσενικός άνθρωπος. Πφφφ …άντρας. Υπάρχουν κι
εξαιρέσεις βέβαια, αλλά δεν μού φαίνεσαι ν’ ανήκεις
σ’ αυτές.
-Με τα δικά σου μάτια το βλέπεις αυτό; Ή με τα όσα
σού έχει πει κάποιο άλλο λουλουδάκι;
-Εγώ βλέπω τα πάντα, ακούω τους πάντες, αλλά η
γνώμη μου είναι δική μου.
-Αν μιλούσες σ’ ένα κοχύλι και δεν σ’ άκουγε άλλος
κανείς, τι θα του έλεγες γιά μένα;
-Δεν θα σου πω, …που να σκάσεις.
-Αν δεν ήσουν λουλούδι, τι θά ‘θελες νά ‘σαι;
-Λουλούδι. Μ’ αρέσει πάρα πολύ που είμαι λουλούδι.
-Δεν αμφιβάλλω. Άλλωστε φαίνεται, το δείχνεις, το

φωνάζεις δίχως λόγια.
-Πώς;
-Με τα χρώματα και τ’ αρώματά σου.
-Κόλακα …
-Όχι, όχι, είναι φτωχά τα λόγια μου μπροστά σου.
-Είμαι ένα ευγενικό λουλούδι, αλλά μην το παρερμηνεύσεις αυτό. Εδώ στο βράχο φυτρωμένο, θέλοντας
και μη, κάθομαι κι ακούω εσένα. Τελειώνεις;
-Θά ‘θελα να μην τελειώσει ποτέ η κουβέντα μας, έτσι

γιά νά ‘χω τη χαρά να σε βλέπω και να σ’ ακούω.
-Θεός φυλάξοι, θα μου φύγουν όλα μου τα πέταλα.
Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά.
-Σε πειράζει που όταν σε κοιτώ σε βλέπω;
-Νομίζεις ότι με βλέπεις.

-Όχι, δεν νομίζω. Σε βλέπω και το ξέρεις. Σε πειράζει;
-Και ναι και όχι.
-Απάντηση αντάξια ενός λουλουδιού. Η Ομορφιά και
το μυστήριο μαγεύουν, δεν αντιλέγω, αλλά η ειλικρίνεια είναι λουλούδι στην καρδιά τού λουλουδιού.
-Τι κρατάς στα χέρια σου;
-Νερό. Σού έφερα λίγο νερό.
-Σ’ ευχαριστώ αλλά μη μου ξαναφέρεις τίποτα. Δόξα
τω Θεώ βρέχει, δεν έχω ανάγκη.
-Έχω εγώ ανάγκη να σε βλέπω, μού κάνεις καλό. Εγώ
σ’ ευχαριστώ λουλουδάκι.
-Τί να πώ;
-Μην το πεις, να χαρείς μην το πεις …
-Εντάξει …
-Έτσι πανέμορφο και ξεχωριστό που είσαι, μου θυμίζεις
τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου «κυκλάμινο, κυκλάμινο
στου βράχου τη σχισμάδα, πού βρήκες χρώματα κι ανθείς, πού μίσχο και σαλεύεις». Κάποιες φορές έχει μοναξιά η Ομορφιά, φαντάζομαι το ξέρεις.
-Ναι, το ξέρω, τό ‘χω ζήσει.
-Πες μου, αν με παρομοίαζες μ’ ένα αντικείμενο, τί θα
διάλεγες;
-Ένα τούβλο. Κι επειδή είμαι ευγενικό λουλούδι, θα
στο έλεγα στον πληθυντικό: «Είστε τούβλο».
-Να σε ενημερώσω ότι τα έξυπνα λουλουδάκια με
γοητεύουν. Μα πώς το κατάλαβες ότι είμαι τούβλο;
-Α, καλά … Χωριό που φαίνεται …
-Σ’ ευχαριστώ γιά την κουβέντα μας, φεύγω λουλουδάκι, γειά σου…
-Ωραία.
-Πρώτα ο Θεός, θα περάσω να σε δω αύριο.
-Το φοβόμουν.

10 ΣΕΛΙΔΑ -
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Όταν η τέχνη συναντά το εμπόριο
Θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που είχε
γίνει σάλος με την εταιρεία “προστασίας” της πνευματικής ιδιοκτησίας για
τη μουσική;
Για να σας το θυμίσω, ο λόγος για την
Α.Ε.Π.Ι. (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) που
σύμφωνα με το Ν.2121/1993 εισπράτει
κάποια χρηματικά ποσά, προκειμένου
να δίνει άδειες χρήσης μουσικής σε
επιχειρήσεις.

Έχει επικρατήσει η άποψη, διεθνώς, ότι
για να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση
οποιαδήποτε μουσική δημόσια, πρέπει
να πληρώσει τα λεγόμενα πνευματικά
δικαιώματά του ή των δημιουργών.
Έτσι λοιπόν, εκείνοι που σκοπεύουν να
εκτελέσουν μουσικά έργα δημόσια
(π.χ. ραδιοφωνικοί/τηλεοπτικοί σταθμοί, διοργανωτές συναυλιών, μπαρ,
κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία κ.τλ.)
με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοσης, θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι θα επιβαρυνθούν με τον “φόρο” της ΑΕΠΙ.
Το κατά πόσον είναι σωστό π.χ. ένας
ραδιοφωνικός σταθμός να πληρώνει τα
δικαιώματα των μουσικών που παίζει
δεν θα το εξετάσω ιδιαίτερα. Θα αρκεστώ στο να αναρωτηθείτε μαζί μου
ποιός θα τους ήξερε τους κυρίους καλ-

λιτέχνες αν τα ραδιόφωνα, ή τα μπαρ
δεν έπαιζαν τα τραγούδια τους.
Ο λόγος που αναλύω τελικά αυτόν το
νόμο και τον οργανισμό που τον εκπροσωπεί, είναι γιατί ούτε αυτός λειτούργησε
σωστά,
αφού
δεν
περιορίστηκαν σε επιχειρήσεις σαν τις
προαναφερθείσες, αλλά επέκτειναν τις
ορέξεις τους και σε καταστήματα με
ρούχα, σε μαγαζιά delivery, σε βιβλιοπωλεία αλλά και σε σχολές χορού.

Ζητήθηκε δηλαδή από ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείου ή σουβλατζίδικου να πληρώσουν τα δικαιώματα για τη μουσική
που ακούν οι υπάλληλοι...
Προσέξτε, δεν μιλάμε για μουσική που
παίζεται π.χ. από πειρατικά CD. Μιλάμε
για μουσική από ραδιόφωνο ή και από
αυθεντικά CD.
Καλούνται να πληρώσουν όσοι είναι
χρήστες μουσικής. Και χρήστες μουσικής ορίζονται από την ίδια την ΑΕΠΙ ότι
είναι όλοι εκείνοι, ατομικές επιχειρήσεις ή μη, που εκμεταλλεύονται μουσικά έργα για εμπορικούς σκοπούς και
με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρα και η σχολή χορού; Ο καθένας το
ερμηνεύει κατά πως τον συμφέρει.
Μια σχολή χορού δεν εμπορεύεται τη
μουσική. Είναι εργαλείο για τα μαθή-

ματά της, για τη γνώση που πουλάει.
Παρ΄όλα αυτά, όπως έγραψε μια ιδιοκτήτρια σχολής, η ΑΕΠΙ κάνει την εμφάνισή της και στις σχολές και τους
αντιμετωπίζουν σαν κέντρο διασκέδασης.
Απαιτούν την πληρωμή των δικαιωμάτων της μουσικής που “παίζουν” χωρίς
καν να ξέρουν τι μουσική χρησιμοποιούν. Κι όταν επανειλημμένως τους έχει
ζητηθεί μια λίστα με τις δισκογραφικές
και τους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν, εκείνοι επικαλούνται ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα (ας γελάσω) και
δεν αποκαλύπτουν για ποιούς τελικά
πληρώνουμε.
Και για να μείνω στο παράδειγμα της
σχολής, όλοι λίγο πολύ θα έχετε ακούσει για την Zumba*. Την ώρα της
Zumba λοιπόν, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά μουσική που έχει
παραχθεί από την εταιρεία Zumba για
την οποία έχουν ήδη πληρώσει τα δικαιώματα. Τι πληρώνουν λοιπόν στην
ΑΕΠΙ;
Εμένα όλο αυτό μόνο για προστασία
δεν μου φαίνεται. Μάλλον για ακόμα
ένα νταβατζιλίκι σε συνεργασία με το
κράτος μού μοιάζει.
Ποιός αλήθεια είναι ο σκοπός ενός
τραγουδιού; Δεν είναι να ακουστεί; Να
“φτάσει” στον κόσμο; Για να μείνει στο
συρτάρι είναι;
Το ίδιο αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν να
κάνουν για την πληροφορία!!!

Τι μπορείτε να κάνετε;
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ, σε συνεργασία με τον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό "EL-Radio"
έχει εξασφαλίσει "ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ".
Μπορείτε να εξασφαλίσετε από το ΔΗΜΟ
της περιοχής σας την απαιτούμενη "άδεια
μουσικών οργάνων", χωρίς να επισυνάψετε στη σχετική αίτηση τις εξοφλητικές
αποδείξεις των λεγόμενων Οργανισμών
Συλλογικής Διαχείρισης (όπως, ΑΕΠΙ /
"Αυτοδιαχείριση" κ.α.) δηλώνοντας ότι μεταδίδετε μουσική μόνο μέσω του El Radio.
Γράφουν στην ιστοσελίδα τους:
“Επειδή δεν αποκλείεται να σας επισκεφθούν εκπρόσωποι των παραπάνω "Οργανισμών" (για να διαπιστώσουν ότι στο
κατάστημά σας μεταδίδετε μουσική ,
πράγματι, μόνο μέσω του EL-Radio) ενημερώστε αμέσως το Νομικό τμήμα του
ΠΑΣΚΕΔΙ. Ο Σύνδεσμός μας θα σας καλύψει νομικά ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ - χωρίς,
δηλαδή να πληρώσετε ΚΑΜΙΑ Δικηγορική
αμοιβή - επειδή, ακριβώς, είμαστε βέβαιοι
ότι θα δικαιωθείτε οριστικά από τέτοιες
παράλογες απαιτήσεις (ακόμη και αν σας
έχουν υποχρεώσει από το Δήμο να προσθέσετε στην υπεύθυνη δήλωσή σας και
παράγραφο σχετικά με την ύπαρξη ή μη
στο κατάστημά σας τηλεοπτικής/ ραδιοφωνικής εγκατάστασης).

Ενα ΕΤΗΣΙΟ - αρκετά σεβαστό - έξοδο της
επιχείρησής σας μπορεί να αποτελέσει
παρελθόν”.
Από το
Νομικό τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Οι χρήστες Lsd λένε ότι χάνουν βάρος. Προφανώς, δεν μπορείς να φας όταν ένας δράκος φυλάει το ψυγείο σου...
4 Ο Ανδρέας Πιπίνος ήταν ήρωας του ‘21, μαζί με τον Κανάρη πυρπόλησαν την τουρκική
ναυαρχίδα στη Χίο. Αλλά με τέτοιο όνομα πώς να κάνεις καριέρα;
4 - Τι κάνεις μωρό μου; - Pas mal. - Δεν πάω με άλλη ρε μάτια μου, στο ορκίζομαι.
4 Αν οι σκύλοι μπορούσαν να μιλήσουν, δεν θα έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους.
4 Διαβάζω τις πιο θανατηφόρες καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος και δε
βλέπω πουθενά το ν' αποκαλέσεις τη γυναίκα σου με λάθος όνομα...
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επιστολές - σχόλια...
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ; ΤΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ!..
Να τηρείς τους Κανόνες ασφαλούς πλεύσης και αποφυγής
σύγκρουσης και γενικά να έχεις κατά νου πάντα τις ιδιαιτερότητες της θάλασσας και τους κινδύνους που εγκυμονούν,
η άγνοια και η έλλειψη εμπειρίας στο χώρο αυτό.
Μην πλησιάζεις ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 200 μ. σε περιοχές όπου
υπάρχουν λουόμενοι.
Σου αρέσει να κινείσαι κοντά στις ακτές; Μπορείς να το κάνεις ΜΟΝΟΝ σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι
και ΕΦΟΣΟΝ τηρείς ταχύτητα μικρότερη των πέντε (05) μιλίων ανά ώρα.
Μήπως κατά την διάρκεια του πλου εντόπισες έναν σημαντήρα χρώματος κίτρινου, ο οποίος φέρει σημαία κίτρινη με
διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία αναγράφονται τα
γράμματα ΥΔ;
ΠΡΟΣΕΞΕ! Ο σημαντήρας αυτός καταδεικνύει την ύπαρξη
υποβρύχιου αλιέα (ψαροντουφεκά) στο σημείο εκείνο. Διάπλευσε αυτόν με αυξημένη προσοχή και σε απόσταση τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Μην πλησιάζεις τα απόνερα των διερχόμενων πλοίων.
Μην επιτρέπεις στα άτομα που επιβαίνουν στο σκάφος σου
να μετακινούνται ή να κάθονται στην κουπαστή.
Μην κάνεις επικίνδυνους χειρισμούς ή ελιγμούς.
Ταξιδεύεις νύχτα; Άναψε τους προβλεπόμενους φανούς.
Έπαθε ατύχημα κάποιος από τους επιβαίνοντες; Δώσε τις
πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε την πλησιέστερη Λιμενική
Αρχή.
ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ;

Ειδοποίησε με το VHF κάποιο παραπλέον πλοίο ή σκάφος ή
την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή με το κινητό σου τηλέφωνο
το Θάλαμο Επιχειρήσεων ή όποια Λιμενική Αρχή έχεις καταχωρήσει σ’ αυτό (καλό είναι να καταχωρείς τα τηλέφωνα της
Λιμενικής Αρχής που βρίσκεται στην περιοχή στην οποία διαμένεις και αυτών στην θαλάσσια περιοχή των οποίων ταξιδεύεις συνήθως με το σκάφος σου) και μεταβίβασε μόνο τα
αναγκαία για τον εντοπισμό σου στοιχεία, τα οποία είναι:
Τα στοιχεία σου και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Όνομα/λιμάνι λεμβολογίου του σκάφους.
Θέση (στίγμα) που βρίσκεσαι.
Φύση του κινδύνου.
Αριθμό επιβαινόντων.
Μήπως εκεί που βρίσκεσαι, το κινητό σου δεν έχει “σήμα”;
ΜΗ ΣΕ ΠΙΑΝΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ. Πληκτρολόγησε τον τριψήφιο
αριθμό 112. Ο αριθμός αυτός είναι ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.
Οπουδήποτε και αν είσαι, είτε έχει “σήμα” το κινητό σου είτε
δεν έχει, μπορείς ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, να πληκτρολογήσεις αυτόν τον αριθμό. Θα σου
απαντήσει άμεσα ο εκτελών βάρδια χειριστής του ΟΤΕ “112
Θέση…” και, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου ΘΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙ με:
Αστυνομία
100
ΕΚΑΒ
166
Πυροσβεστικό Σώμα199
Λιμενικό Σώμα
108
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σε συνδέσει με

Μία άλλη πρόταση για το 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας
από τον δημοτικό σύμβουλο Κώστα Πασακυριάκο
Χωρίς καμία εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου η απόφαση
για στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου!
Γιατί δεν διερευνούν το ενδεχόμενο
στέγασης του 6ου Νηπιαγωγείου
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 29 Σεπτέμβρη, συζητήθηκε και αποφασίστηκε - κατά
πλειοψηφία - η στέγαση του 6ου νηπιαγωγείου Βούλας σε προκάτ αίθουσα του 1ου δημοτικού σχολείου
Βούλας με δέσμευση μέρους του αύλειου χώρου και τοποθέτηση ακόμα
ενός προκάτ που θα χρησιμοποιηθεί
ως τουαλέτα για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.
Η συγκεκριμένη συζήτηση διεξήχθη
με ένα πρωτοφανές δεδομένο. Δεν

υπήρχε καμία εισήγηση από καμία
υπηρεσία του Δήμου! Το μόνο που
υπήρχε ήταν η εισήγηση του Δημάρχου γραμμένη σε τρεις αράδες που
απλά ανέφερε ότι το 6ο νηπιαγωγείο
θα στεγαστεί σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού...
Η Λαϊκή Συσπείρωση Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και πέρυσι έχει ασχοληθεί με το θέμα με αφορμή ότι το 6ο
νηπιαγωγείο στεγάστηκε στην τραπεζαρία του 2ου νηπιαγωγείου. Η ταλαιπωρία που είχαν βιώσει οι οικογένειες
αυτών των παιδιών με ευθύνη της τότε
διοίκησης του δήμου ήταν άνευ προηγουμένου.
Ετσι, από πέρυσι η Λαϊκή Συσπείρωση
πρότεινε τη χρήση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που
στεγάζονται το 2ο Δημοτικό Σχολείο
και το 2ο Νηπιαγωγείο. Μία αίθουσα
που έχει παραδοθεί από τον ΟΣΚ από
τον Απρίλιο του 2013!
Στην τελευταία συνεδρίαση λοιπόν θέσαμε εκ νέου την ανάγκη να διερευνηθεί αυτή η λύση για να στεγαστούν
τα 25 παιδιά του νηπιαγωγείου σε κατάλληλες συνθήκες.
Η διοίκηση του Δήμου και ο δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ισχυρίστη-

καν ότι η αίθουσα δεν μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά επειδή δεν είναι κατάλληλη. Ο Δήμαρχος επικαλέστηκε
επιστολή της Διευθύντριας του Σχολείου που αποδεικνύει κάτι τέτοιο και
είπε πως επικοινώνησε μαζί της, κατά
τη διάρκεια του συμβουλίου.
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Κώστας Πασακυριάκος καταψήφισε όπως
είναι λογικό την πρόταση της διοίκησης και ζήτησε να δημοσιοποιηθεί η
επιστολή και ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε
πως αυτό θα γίνει την επόμενη, δηλαδή, την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη.
Ομως, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γεγονός που προκαλεί απορία...
Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι το Νοέμβρη
του 2013 ο Κώστας Πασακυριάκος σε
επικοινωνία που είχε με τον κ. Γιαννόπουλο (ο επιβλέπων του έργου εκ μέρους του ΟΣΚ) διαπίστωσε ότι η
συγκεκριμένη αίθουσα μπορεί κάτω
από κάποιες προϋποθέσεις να φιλοξενήσει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και μόνο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ το 6ο νηπιαγωγείο... Και αυτό οι
παρατάξεις του κυρίου Κωνσταντέλλου και του κυρίου Πανά το γνωρίζουν.
Γιατί δεν διερευνούν λοιπόν αυτό το
ενδεχόμενο;

το 108, όπου στη συνέχεια θα ακολουθήσεις τη διαδικασία
που περιγράφεται παραπάνω.
ΕΧΕ ΥΠΟΨΗ:
Να μη χρησιμοποιείς ΑΣΚΟΠΑ αυτό τον αριθμό, ΠΑΡΑ
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙΣ. Αναλογήσου ότι, άσκοπη
χρήση μπορεί να κοστίσει τη ζωή ενός συνανθρώπου που κινδυνεύει εκείνη ακριβώς τη στιγμή ή και τη δική σου, αν είσαι
στη θέση του και προσπαθεί απεγνωσμένα να καλέσει βοήθεια.
Χρησιμοποίησε την ημέρα τα καπνογόνα και τη νύχτα τα βεγγαλικά.
Χάλασε η μηχανή; Ρίξε την πλωτή άγκυρα.
Φόρεσε τόσο εσύ όσο και οι επιβαίνοντες τα σωσίβια.
Έπεσε κάποιο άτομο στη θάλασσα; Ρίξε αμέσως το κυκλικό
σωσίβιο κρατώντας την άκρη του σχοινιού του και τράβηξέ
το στο σκάφος. Πρόσεξε τη φορά του ανέμου! Τράβηξέ το
από την υπήνεμη πλευρά του σκάφους.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα.
Αν γίνει ατύχημα και το σκάφος σου ανατραπεί, μείνε κρατημένος πάνω του.
Αν είσαι Κυβερνήτης/ Ιδιοκτήτης ιστιοπλοϊκού σκάφους και
διαθέτεις στο σκάφος σου βοηθητική μηχανή, να φροντίζεις
να είναι πάντα σε καλή κατάσταση, για χρήση της σε περίπτωση ανάγκης.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ(4η Μαρίνα Γλυφάδας)

www.taxiploigisi.gr

O "Πατριωτισμός" και η "Εθνική
Ενότητα" του κυρίου Σαμαρά
«Πατριωτισμό και αρραγή εθνική ενότητα» ζήτησε ο κύριος Σαμαράς κατά την ομιλία του για τα 40 χρόνια από
την ίδρυση της ΝΔ, με μοναδικό σκοπό να συσπειρώσει
τους ελάχιστους εναπομείναντες οπαδούς της και να
βάλει πάλι στο «μαντρί» μερικούς ακόμα καιροσκόπους
πολιτικούς.
Κάπως αργά θυμήθηκε η ΝΔ τις ιδέες του πατριωτισμού
και της εθνικής ενότητας, καθώς οι πράξεις της κάθε άλλο
παρά υπηρετούν τις ιδέες αυτές. Με τη συναίνεσή της ο
κύριος Βενιζέλος εκποίησε το όνομα της Μακεδονίας
στην ολομέλεια του ΟΗΕ και η Θράκη εγκαταλείφθηκε
στους Tούρκους πράκτορες. Η συγκυβέρνηση δωσίλογων
επιδεικνύει πλήρη αδιαφορία για τα εθνικά μας θέματα και
την απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας.
Εξ άλλου πως είναι δυνατόν ο κύριος Σαμαράς να ζητά εθνική
ενότητα από έναν λαό, που εξαθλίωσε με τις δραματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, την ανεργία, την υπέρογκη φορολογία και την αρπαγή της περιουσίας του;
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ από την ίδρυσή του,
εδώ και τρία χρόνια δεν διακηρύττει απλώς τις ιδέες του
πατριωτισμού και της εθνικής ενότητας, αλλά συνεχίζει
να τις υπηρετεί, μαχόμενος με συνέπεια.
Καλούμε σε συστράτευση τους Έλληνες για να σταματήσουμε την συνεχιζόμενη κατάρρευση της Πατρίδας μας.
Με εκτίμηση,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ εα-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ.
BA, BSc, Dip.MKT, MBA, M.HABA.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
e-mail: valasidis.dimitris@gmail.com
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Kαθαρίστηκε η Β’ πλαζ Βούλας
Εκλεισαν τις εισόδους οχημάτων, άφησαν δύο για πεζούς
Από την περασμένη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, συνεργεία του Δήμου 3Β μπήκαν στην Β’ πλαζ
Βούλας και με μηχανήματα, επί τρεις ημέρες φόρτωναν σκουπίδια, μπάζα και ότι μπορεί
κανείς να φανταστεί, που άφηνε κάθε ασυνείδητος μπαίνοντας μέσα στην πλαζ και όχι
μόνο.
Tα ογκώδη αντικείμενα και τα μπάζα ήταν τόσα πολλά που μόνο ως χωματερή πρέπει να
εχρησιμοποιείτο από κάποιους «έξυπνους».

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, είδαμε εργάτες να τοποθετούν πόρτες στην είσοδο και έξοδο
οχημάτων και να τις σφραγίζουν.
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αντιδήμαρχο Παν. Σωτηρόπουλο, μας εξήγησε ότι τις
κλείνουν για να μην ξανασυμβεί το ίδιο με τα απορρίμματα.
Μας διαβεβαίωσε ότι έχουν αφήσει δύο εισόδους ανοιχτές για πεζούς. Μία στο τέρμα των
λεωφορείων και μία από την οδό Ακτής.

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής με Εμπορικό Σύλλογο Παλλήνης
για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές
Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με τον Εμπορικό Σύλλογο Παλλήνης για την λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων και άλλες
Κυριακές πέρα των αναφερομένων στο
άρθρο 16 του Ν.4177/13 όπως ισχύει.
Σύσκεψη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου και του Εμπορικού Συλλόγου
Παλλήνης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με κύριο θέμα
την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής τις Κυριακές.
Με βάση την ισχύουσα απόφαση με
αρ.
215725/989/5-11-2013
(ΦΕΚ
2844/Β΄/ 8-11-2013) της πρώην Αντιπεριφερειάρχoυ Ανατολικής Αττικής,
μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά
τις Κυριακές μόνο τα εμπορικά καταστήματα στις αναφερόμενες σε αυτή
περιοχές (τουριστικές και παράκτιες)
υπό τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζει ο
νόμος:
➢ Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν
συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως
αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό πα-

ροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ.
➢ Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε
νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
➢ Να μη λειτουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός
καταστήματος» (shops –in-a-shop) και

συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας όσον αφορά την γεωγραφική της
κατανομή, παρατηρείται το φαινόμενο
σε κάποιες περιοχές τα καταστήματα
να παραμένουν ανοιχτά, ενώ σε άλλες
όχι με αποτέλεσμα να καλλιεργείται
αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των
επιχειρήσεων γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολλούς κα-

να μη βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα ( outlet) εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

ταστηματάρχες.
Τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται σε
όσους καταστηματάρχες δεν τηρούν τα
προβλεπόμενα από τον νόμο, είναι
εξοντωτικά καθώς κυμαίνονται από

Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας της

10.000€ και φτάνουν μέχρι και το 3%
επί του τζίρου της επιχείρησης, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά πολλές
επιχειρήσεις και μοιραία οδηγεί κάποιες από αυτές στο κλείσιμο.
Θύματα της διάταξης έπεσαν τα καταστήματα με είδη ψιλικών στην Παλλήνη, που άνοιγαν τις Κυριακές και
τους έκοψαν κατάφωρα πρόστιμα,
χωρίς να ξέρουν στην ουσία γιατί;
Γιατί ως ψιλικά μπορεί να ανοίγει, αλλά
επειδή κάποια έβαλαν και είδη πρώτης
ανάγκης (τυριά, φρούτα) θεωρήθηκαν
εμπορικά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
δεσμεύθηκε να επανεξετάσει το θέμα
με τη λήξη της απόφασης της προηγούμενης διοίκησης τον Ιανουάριο
του 2015 σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπορικούς συλλόγους, αλλά
και τους εργαζομένους στις τοπικές
επιχειρήσεις έτσι ώστε να βρεθεί τρόπος εξομοίωσης τις λειτουργίας των
καταστημάτων τις Κυριακές σε όλες
τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής.
Παράλληλα ανέλαβε τη δέσμευση να
ζητήσει από τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν τη δυνατότητα μείωσης των παραπάνω προστίμων.
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Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων
Συνδυασμένη δράση Περιφέρειας Αττικής και Δήμων ζητάει με επιστολή της
προς τους Δημάρχους, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, σε
μια ανοιχτή επιστολή προς τους Δημάρχους
της Περιφέρειας αναλύει ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, βάσει των προεκλογικών της θέσεων και προγραμμάτων.
Η Επιστολή
Σήμερα η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού
βρίσκεται μπροστά σε σειρά κρίσιμων προβλημάτων.
Ένα από αυτά είναι το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Ένα σύστημα που πνέει πλέον τα λοίσθια, έχει
καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την
υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον.
Ο κόμπος έχει πλέον φθάσει στο κτένι.
Επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση, μαζί με
το λαό της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικές στρατηγικές και υστερόβουλες
πολιτικές επιδιώξεις.
Δράση με διαφάνεια, με ανοικτές, συμμετοχικές διαδικασίες, με συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων, με
ενέργειες σε επίπεδο δήμου, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που θα εντάσσονται στον
περιφερειακό σχεδιασμό. Προκειμένου να μπουν οι
βάσεις για μια διαφορετική φιλοσοφία στην διαχείριση των απορριμμάτων, οικονομικά και οικολογικά
δίκαιη και βιώσιμη. Μια φιλοσοφία που θα εναρμονίζεται με τον ν. 4042/2012,
στον οποίο ενσωματώθηκε
η
Κοινοτική
Οδηγία
2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, το ποσοστό
ανακύκλωσης (π.χ. 50% ως
το 2020), κ.α..

ριμμάτων, προωθεί λοιπόν τρεις προτεραιότητες, οι
οποίες συγκλίνουν σε μία πρόταση:
Προτεραιότητα πρώτη: το νέο, αποκεντρωμένο σύστημα, που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα και συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό
ορίζοντα, θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα και δεν μπορεί
να στηρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της
Φυλής. Εγκατάσταση που σήμερα λειτουργεί ως ο υποδοχέας του συνόλου των σύμμεικτων και επιμολυσμένων απορριμμάτων της Αττικής αλλά και περιοχών εκτός
αυτής… Χρειάζεται η σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της ΟΕΔΑ Φυλής ή και των εγκαταστάσεών της
καθώς και το οριστικό κλείσιμό της, στο πλαίσιο ενός
συγκεκριμένου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Προτεραιότητα δεύτερη: είναι απαραίτητη η ακύρωση
των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθούνταν από
την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, με φαραωνικά έργα, εγγυημένες μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Πρόκειται
για επιζήμιους σχεδιασμούς που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες (μέσω της αύξησης των δημοτικών
τελών) και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, την περιοχή του Θριασίου.

Ήλθε η ώρα της νομιμότητας σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων!
Ήλθε, με άλλα λόγια η ώρα, της συνδυασμένης δράσης Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής μας
θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης,
δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την
απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οφείλουμε να προχωρήσουμε οργανωμένα και συστηματικά, σε μια όλο και μεγαλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Για
το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων ή και μεμονωμένων δήμων,
ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο.
Η νέα περιφερειακή Αρχή Αττικής, που ήδη προεκλογικά
είχε αναδείξει ως θέμα αιχμής τη διαχείριση των απορ-

του ΕΔΣΝΑ, των δήμων – στην κατεύθυνση μίας πρότασης
για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων.
Έτσι η Περιφερειακή Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους, απευθύνεται σήμερα στους δήμους για να κάνουν το πρώτο
βήμα:
α) για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης
απορριμμάτων και
β) για την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανάχρησης.
Η συνδρομή των δήμων καθίσταται απαραίτητη μέσα
από:
Την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης ως το
τέλος του 2014, με στόχους και δράσεις για το 2015,
Την έναρξη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης
για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο δήμου προκειμένου να δημιουργηθεί
μια διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων για όλους τους
ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια.
Στην κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί η εμπειρία δήμων που
έχουν αναπτύξει σχετικές δράσεις, που μελετούν σχέδια δημοτικής ή διαδημοτικής διαχείρισης ή έχουν στο
πρόγραμμά τους στοιχεία του νέου μοντέλου.
Από την πλευρά της, η νέα Περιφερειακή Αρχή δεσμεύεται να αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύλια,
με σκοπό να στηριχτούν οι τοπικές δράσεις των ΟΤΑ.
Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση και μια
νέα αρχή. Η μεγάλη πρόκληση αφορά στην υλοποίηση
ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, με
έμφαση στη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των
ΟΤΑ, που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και το περιβάλλον.
Η νέα αρχή σχετίζεται με τη συγκεκριμενοποίηση πλέον
των βασικών μας αρχών – της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της κοινωνικής συμμετοχής -, αλλά και
των εργαλείων μας – του διαχωρισμού, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης.

Συνάντηση της Ρένας Δούρου με το
Προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ
Προτεραιότητα τρίτη: επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια, ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των δήμων της Αττικής, τους
κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την
ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση
του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία, καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης. Ένα μοντέλο
όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών σχεδιασμών, σε επίπεδο δήμων.
Οι τρεις προαναφερθείσες προτεραιότητες συγκλίνουν,
μέσα από τη συνέργεια τριών πόλων – της Περιφέρειας,

Στο μεταξύ η Ρένα Δούρου είχε συνάντηση με το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην οποία η συζήτηση περιεστράφη στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι δύο πλευρές
συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ανατροπής της προδιαγεγραμμένης πορείας πλήρους
ιδιωτικοποίησής της το ερχόμενο διάστημα. Παράλληλα
υπογράμμισαν την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του
ΠΕΣΔΑ με την ενεργή συμμετοχή τόσο του 1ου βαθμού
Αυτοδιοίκησης όσο και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, προκειμένου να
αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
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Πλήρης αποτυχία η νέα ρύθμιση μέχρι 100 δόσεις στον ΟΑΕΕ
Δημοσκόπηση δείχνει ότι 96% των ερωτηθέντων δεν θα μπορέσει να μπει στη ρύθμιση
Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διεξήχθη από τις
3/10/2014 (ώρα 18:00) ως τις 7/10/2014
(ώρα 17:00). Συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά
1123 απαντήσεις από οφειλέτες του
ΟΑΕΕ από όλη την Ελλάδα.
Τα συμπεράσματα συντριπτικά υπέρ της
αποτυχίας και της νέας, πολλά υποσχόμενης, ρύθμισης των 72-100 δόσεων.
96% των ερωτηθέντων δεν θα μπορέσει
να μπει στην νέα ρύθμιση με βασική αιτία
τις τρέχουσες υψηλές εισφορές. Και
αυτό χωρίς να υπολογιστούν άλλοι όροι
των ρυθμίσεων, όπως προκαταβολή ή
εξοφλημένο το τρέχον έτος κλπ.
Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι οφειλέτες θέλουν και μπορούν να δώσουν χρήματα στον ΟΑΕΕ για τις τρέχουσες
εισφορές και τα οφειλόμενα, σημαντικά
όμως μικρότερα ποσά από αυτά που σκέφτονται η Κυβέρνηση σε συνεργασία με
την Τρόικα.
Υπολογίζοντας με βάση τον μέσο όρο
του τι θα μπορούσαν να καταβάλλουν, οι
1123 συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση

Το γάντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την
τύχη των αυθαίρετων οικισμών της Αττικής ρίχνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ώρα που στο υπουργείο
Περιβάλλοντος επεξεργάζονται ρύθμιση που
θα δίνει οριστικές λύσεις νομιμότητας σε γκρίζες περιοχές του Λεκανοπεδίου και στις 10
Οκτωβρίου εκδικάζονται από το ΣτΕ οι προσφυγές ιδιωτών κατά του τελευταίου νόμου
για τα αυθαίρετα.
Εδώ και χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπουργοί και βουλευτές ασκούν ασφυκτικές πιέσεις
για τακτοποίηση αυθαίρετων οικισμών και εντάξεις στο σχέδιο πόλης. Κάθε φορά όμως οι
προσπάθειες προσέκρουαν στην αυστηρότητα
του ανώτατου δικαστηρίου που ακύρωνε κάθε
απόπειρα νομιμοποίησης. Ετσι, εκατοντάδες
ιδιοκτησίες σε περιοχές όπως Γλυφάδα (Γύρισμα Τερψιθέας και Ανάληψη, που βρίσκονται
στην α’ και β’ ζώνη του Υμηττού), Χέρωμα
Βάρης (β’ ζώνη), Ηλιούπολη, Σκάρπιζα, περιοχές Αγίου Νικολάου και Κίτσι στο Κορωπί (β’
ζώνη), Πανόραμα Παιανίας (β’ ζώνη) κ.ά. αναζητούν διέξοδο και δεν παύουν να επαναφέρουν με κάθε ευκαιρία στην επικαιρότητα την
αγωνία τους να νομιμοποιηθούν.

Γιατί η Ολομέλεια έκανε
προδικαστικό ερώτημα
Στις 19 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακυρώσεως που είχαν ασκήσει οι Δήμοι
Κρωπίας, Παιανίας - Γλυκών Νερών και Ηλιουπόλεως κατά του Προεδρικού Διατάγματος
για την προστασία του Υμηττού. Με τις ανωτέρω αποφάσεις το ανώτατο διοικητικό δικα-

θα έδιναν τον μήνα περίπου 2.300.000€
στον ΟΑΕΕ, έναντι 8.431.000€ που θα
ζητάει ο ΟΑΕΕ με την νέα ρύθμιση, στην
οποία δεν πρόκειται να μπουν, ανεξάρτητα απειλών για κατασχέσεις κλπ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΦΕΙΛΗ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

έως 5.000€
5.001€ ως 15.000€
15.001€ ως 25.000€
25.001€ και άνω
ΠΟΣΟ ΣΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ
Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
ΟΑΕΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

250€ Ως 350€
351€ Ως 500€
501€ Ως 750€
751€ ΚΑΙ ΑΝΩ

122
344
344
313

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

124
190
358
451

ΠΟΣΟΣΤO

11%
31%
31%
28%

Την ευθύνη της δημοσκόπησης είχε ο
Φλωράς Γιώργος επικεφαλής της κίνησης για τον ΟΑΕΕ «Συμμετέχω και
εγώ, η ισχύς εν τη ενώσει»

ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ

300,00 €
425,00 €
625,00 €
800,00 €

ΕΣΟΔΟ ΟΑΕΕ ΑΝΑ ΜHΝΑ

37.200,00 €
80.750,00 €
223.750,00 €
360.800,00 €
702.500,00 €

ΕΣΟΔΟ

446.400,00 €
969.000,00 €
2.685.000,00 €
4.329.600,00 €
8.430.000,00 €

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ

Αν γίνει δε αναγωγή των ποσών αυτών
σε, έστω, 200.000 οφειλέτες (από τους
450.000 συνολικά), τα ετήσια έσοδα του
ΟΑΕΕ θα ήταν 461.000.000€ (έναντι
ΜΗΔΕΝ σήμερα αλλά και με την νέα ρύθμιση).

ΔΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εως 100€
101€ ΩΣ 200€
201€ ΩΣ 300€
301€ ΩΣ 400€
401€ ΚΑΙ ΑΝΩ

340
387
261
103
32

ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ

50,00 €
150,00 €
250,00 €
350,00 €
500,00 €

204.000,00 €
696.600,00 €
783.000,00 €
432.600,00 €
192.000,00 €
2.308.200,00 €

Υπόθεση: Αν υπολογίσουμε ότι 200.000 οφειλέτες μπορούν να δίνουν ανάλογα ποσά
και όχι να μπουν στη ρύθμιση
1.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΣΟΔΟ ΟΑΕΕ
2.308.200,00 €
200.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΣΟΔΟ ΟΑΕΕ
461.640.000,00 €

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η
τύχη αυθαιρέτων στον Υμηττό
Προδικαστικό ερώτημα για το εάν απαιτείτο στρατηγική
περιβαλλοντική εκτίμηση, έθεσε το ΣτΕ
Της Μαριάννας Τζάννε
στήριο αποφάσισε να θέσει στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) προδικαστικό
ερώτημα αναφορικά με το αν απαιτούνταν για
την έκδοση του επίμαχου Π.Δ. στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Πρόκειται για
έναν από τους βασικούς λόγους ακυρώσεως
που πρόβαλαν οι δήμοι ενώπιον του ΣτΕ με αιτήσεις που εκδικάστηκαν από τον Φεβρουάριο
του 2013. Νομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση κρίνουν ως ιδιαιτέρως θετική την εξέλιξη, δεδομένου ότι το Ε’ Τμήμα είχε
αποφανθεί, κατά την επεξεργασία του Π.Δ.,
ότι δεν απαιτείται η τήρηση της επίμαχης διαδικασίας. Βεβαιότητα που δεν έδειξε η ολομέλεια του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον
συνταγματολόγο-δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ «η Ολομέλεια του ΣτΕ θα
αποφανθεί κατά τρόπο οριστικό επί των αιτήσεων ακυρώσεως των δήμων και στη συνέχεια επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν
ασκηθεί από δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων». Ο
κ. Παπακωνσταντίνου εκπροσωπεί μερικούς
από τους δήμους οι οποίοι έχουν κινηθεί εναντίον του Π.Δ. για τον Υμηττό, αγροτικούς συ-

ΕΣΟΔΟ ΟΑΕΕ ΑΝΑ ΜHΝΑ ΕΣΟΔΟ ΟΑΕΕ

17.000,00 €
58.050,00 €
65.250,00 €
36.050,00 €
16.000,00 €
192.350,00 €

νεταιρισμούς, αλλά και πολλούς ιδιώτες οι
οποίοι συνεχίζουν να καταθέτουν προσφυγές
ζητώντας να αποκτήσουν δικαίωμα αξιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων, που
ως επί το πλείστον βρίσκονται στην α’ και β’
ζώνη της περιοχής του Υμηττού. Υποστηρίζει
ότι «το κράτος θεσπίζοντας μέτρα για την
προστασία του Υμηττού δέσμευσε, με την
πραγματική και τη νομική έννοια του όρου,
εκατοντάδες ιδιοκτησίες χωρίς να συντρέχει
ορισμένος λόγος δημοσίου συμφέροντος. Οι
ιδιοκτησίες αυτές απώλεσαν έτσι την εμπορική τους αξία και οδήγησαν σε απόγνωση
τους κυρίους τους», εξηγεί ο κ. Παπακωνσταντίνου. Οπως αναφέρεται, δεν πρόκειται
μόνο για οικόπεδα, αλλά ακόμη και για αγροτική γη που έχει ενταχθεί στην α’ ζώνη απολύτου προστασίας. Για την οικοπεδοποίηση
του βουνού από ιδιώτες, δήμους και κρατικούς
φορείς καταβάλλονται προσπάθειες εδώ και
πολλές δεκαετίες. Ο Δήμος Γλυφάδας, για
παράδειγμα, με σειρά αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ζητούσε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο πόλης οι εκτάσεις των
οικισμών Ανάληψη και Γύρισμα Τερψιθέας.
Ανάλογες πιέσεις ασκήθηκαν και από άλλους

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες
όμως προσέκρουσαν στο ΣτΕ με το σκεπτικό
ότι δεν ήταν δυνατόν να αποδεσμευτούν οι
ιδιοκτησίες αυτές, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη μείωση της προστασίας
του ορεινού όγκου.

Το ΥΠΕΚΑ κλείνει το μάτι στα αυθαίρετα
Με το Π.Δ. για τον Υμηττό που θέσπισε το
ΥΠΕΚΑ πριν από τέσσερα χρόνια αυξάνονται
κατά 25% τα όρια απολύτου προστασίας (α’
ζώνη) του Υμηττού (93.000 στρέμματα από
76.000 στρέμματα που προέβλεπε το διάταγμα του 1978), απαγορεύοντας τη δόμηση
και κλείνοντας όλα τα παράθυρα των αμαρτωλών αναψυκτηρίων που μετατρέπονταν σε
βίλες. Στη β’ ζώνη αυξήθηκαν τα όρια αρτιότητας στα 40 στρέμματα από τα 4 στρέμματα
και καταργήθηκαν οι παρεκκλίσεις.
Πριν από έναν χρόνο όμως το υπουργείο Περιβάλλοντος έκλεισε και πάλι το μάτι στους
αυθαιρετούχους με ρύθμιση που πέρασε στον
τελευταίο νόμο για τα αυθαίρετα (4178/2013).
Ειδικότερα, προβλέπεται εξαίρεση από την
κατεδάφιση για 10 χρόνια όσων αυθαιρέτων
δεν βρίσκονται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, με το σκεπτικό ότι περιοχές για τις
οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί
οι χρήσεις γης για 25 έτη μπορούν να εξαιρεθούν από τις κυρώσεις της νομοθεσίας. Στο
Π.Δ. προβλεπόταν επίσης η καταγραφή από
τις δασικές υπηρεσίες και τις πολεοδομίες
των αυθαιρέτων και στις τρεις ζώνες προστασίας του βουνού, αλλά και η κατεδάφιση όσων
είχαν τελεσίδικα πρωτόκολλα. Ούτε όμως
αυτή η πρόβλεψη πέρασε ποτέ στην υλοποίηση.
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Μεγάλη βοήθεια στους Γιατρούς του Κόσμου
από το Δήμο Μαρκοπούλου
Την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, παραδόθηκε στους «Γιατρούς του Κόσμου»
(μη κυβερνητική, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική διεθνής οργάνωση), ένα μεγάλο πακέτο υγειονομικού υλικού,
που συγκεντρώθηκε από τον Δήμο
Μαρκοπούλου, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 57 κούτες
«αγάπης», που πρόσφεραν οι πολίτες
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του
Δήμου Μαρκοπούλου, την Κυριακή, 31
Αυγούστου, στην είσοδο του Δημαρχείου, προκειμένου να συμπαρασταθούν
στα θύματα πολέμου στην Λωρίδα της
Γάζας.

Ο Δήμος δια του Δημάρχου Σωτ. Μεθενίτη και της αρμόδιας αντιδημάρχου
Μ. Κιμπιζή, ευχαρίστησαν θερμά την
Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τους υπαλλήλους
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του, που
ήταν παρόντες και προσέφεραν την
πολύτιμη βοήθειά τους.
Επιπλέον συγκεντρώθηκε και ένα χρηματικό ποσό 430€ στον κουμπαρά που
είχε τοποθετηθεί γι’ αυτό το σκοπό.

- ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
- ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΔΗΜ. Μ. ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ
πολιτικός μηχανικός
Ποσειδώνος 11 Βουλιαγμένη 16671

τηλ. 2108960172, kin. 6944025297
Την δράση του Δήμου Μαρκοπούλου,
στήριξε και ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Πέτρος Φιλίππου.

Ασφαλής πλοήγηση
και κίνδυνοι
“Τους κινδύνους και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο”, ανέλυσε ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της ΕΛΑΣ ταξίαρχος Μανώλης Σφακιανάκης, με τους συνεργάτες του, την Κυριακή 28.9,
προσκαλεσμένος από τον Ροταριανό Ομιλο Κορωπίου,
με συντονιστή την πρόεδρό του Νεκταρία Παπανικολάου.

Η παρουσίαση προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον
των ακροατών, που φάνηκε από τις πολλές και ουσιώδεις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κρωπίας
Δ. Κιούσης, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ο στρατηγός της Ελ. Αστυνομίας και Κορωπιώτης Κ. Μιχαιρίνας, η Διοικητήτρια του Ρόταρυ Νοτίου Ελλάδος
Μαριάννα Καλοειδα.

16 ΣΕΛΙΔΑ -
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ΕΝΦΙΑ - Κόκκινα δάνεια Πλειστηριασμοί
Οι Ανεξάρτητοι Ελληνες, οργανώνουν ενημερωτική
ημερίδα με θέματα: ΕΝΦΙΑ - Κόκκινα δάνεια - Πλειστηριασμοί, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 6μ.μ.
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αιγάλεω (Ιερά οδός 364, στάση Μετρό Αγ.
Μαρίνα).
Θα μιλήσουν:
Τέρενς Κουίκ, Νίκος Μαυραγάνης, Σωτήρης Αβδελίδης.
Θα ακολουθήσει διάλογος με τους φορείς και τους
πολίτες.

Προσφυγή Δικηγόρων κατά ΕΝΦΙΑ
Ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης διοικητικού
προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα του Συλλόγου,
κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας (ΔΣ). Με την
προσφυγή του ο ΔΣΑ αμφισβητεί τη συνταγματικότητα
του επίμαχου φόρου και επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή και επιβολή του απαιτεί εκκαθάριση επί της πραγματικής αγοραστικής αξίας και όχι με το σύστημα
αντικειμενικών αξιών.
Ο ΔΣΑ ζητά επίσης να αναγνωρισθεί ότι ως επιστημονικός σύλλογος, εξαιρείται από τη φορολόγηση για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου (κυρίως επιστημονικών και εκπαιδευτικών).

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Δημοτικής κατάστασης & Ληξιαρχείου
Αρ. Πρωτ. τ.τ. 45508
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι η Τάκο Βασιλική του Θανάς και της Λευτερί,
κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Γαυρίου 9 που γεννήθηκε στο Φιέρι
Αλβανίας, το έτος 1992 και είναι γραμμένη στα δημοτολόγια του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης/Δ.Ε. Βάρης Ν. Αττικής με
αυξ. αρ. οικογ. μερίδας 26257/1, με αίτησή της ζήτησε τον εξελληνισμό του επωνύμου της από “ΤΑΚΟ” σε “ΤΑΚΟΥ”.
Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με
αυτή την αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση, στο Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κ. Καραμανλή 18 16673 Βούλα.
Βούλα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος

Το δικαίωμα της επικαρπίας και της ψιλής
κυριότητας, ως προς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή
γράφει ο Νίκος Σγουρινάκης
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του
Ν 4223/2013, υποκείμενα πρόσωπα
για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, για τα
δικαιώματα που έχουν, επί των ακινήτων που βρίσκονται στη χώρα
μας. Στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου
αναφέρεται ότι «ο πλήρης κύριος
υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το
ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του».
Περαιτέρω, βάσει της παρ. 4, αν στο
ακίνητο συστάθηκε το δικαίωμα της
επικαρπίας, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.
που το επιβαρύνει, επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή (εφόσον πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο), ως ποσοστό του
φόρου που αναλογεί στην πλήρη
κυριότητα του ακινήτου, αναλόγως
προς την ηλικία του επικαρπωτή ως
εξής:
Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει
υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του
Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του
Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του
Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του
Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του
Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του

Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του
Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει
υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του
Για την ταυτότητα του λόγου, σημειώνουμε ότι αν ο επικαρπωτής
δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα
αυτό, ορίζεται στα 8/10 του φόρου
που αντιστοιχεί στην πλήρη κυριότητα (σταθερά).
Στη συνέχεια, είναι προφανές ότι ο
φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο
που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα της επικαρπίας.
Ο σκοπός του σημειώματος είναι
ακριβώς αυτός, δηλαδή να επεξηγηθεί ο διαχωρισμός της φορολογικής
επιβάρυνσης μεταξύ επικαρπωτή και
ψιλού κυρίου.
Παράδειγμα
Έστω, διαμέρισμα 2ου ορόφου, σε
πολυκατοικία με σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας, επιφάνειας 70 τ.μ. Η τιμή
ζώνης της περιοχής είναι 1.100 ευρώ
(η τιμή ζώνης εμφανίζεται στον λογαριασμό του Η/Ρ, αλλά μπορεί να
αναζητηθεί και στην ιστοσελίδα της
ΓΓΠΣ). Το διαμέρισμα, στο πλαίσιο
της πολυκατοικίας, έχει πρόσοψη σε
έναν δρόμο. Επί του ακινήτου υφίσταται διάσταση της πλήρους κυριότητας, ήτοι, ο Α έχει το δικαίωμα της
επικαρπίας (ηλικίας 62 ετών) και ο Β

Προσαυξήσεις στην καθυστέρηση δόσεων
Οι φορολογούμενοι που δεν θα καταφέρνουν να πληρώνουν εμπρόθεσμα την
δόση του φόρου ακινήτων, θα επιβαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Αν δεν πληρώσετε έναν μήνα τη δόση, την 1η του επόμενου μήνα η οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσμη και αρχίζει η προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης
κατά 0,73% επί της δόσης. Δηλαδή, σε καθυστέρηση 3 μηνών έχετε προσαύξηση επί των δόσεων των 3 μηνών Χ0,73.
Παράλληλα όμως μετά το πέρας των δύο δόσεων επιβάλλεται πρόστιμο 10%
και αν η καθυστέρηση πληρωμών φθάσει τους 12 μήνες το πρόστιμο γίνεται
20% και αν ξεπεράσει και τον ένα χρόνο γίνεται 30%!

είναι ο ψιλός κύριος.
Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
θα εφαρμόσουμε τον τύπο:
ΦΟΡΟΣ = ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ x ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ x ΣΥΝΤ. ΟΡΟΦΟΥ x
ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣΟΨΗΣ
Η ποσότητα του ΒΑΣΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
αναζητείται στον σχετικό πίνακα
του νόμου και είναι 3,70 € ανά τ.μ. Η
παλαιότητα ευρίσκεται μεταξύ των
15 και 19 ετών, άρα υπολογίζεται με
συντελεστή 1,10. Ο συντελεστής
ορόφου είναι 1,01 (2ος όροφος). Ο
συντελεστής πρόσοψης είναι επίσης
1,01, επειδή το ακίνητο έχει μία πρόσοψη (Προσοχή! Όχι η πολυκατοικία, αλλά το διαμέρισμα).
Συνεπώς, έχουμε:
70 τ.μ. x 3,70 x 1,10 x 1,01 x 1,01 =
290,63 ευρώ
Επειδή ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 60ο έτος της ηλικίας του, θα επιβαρυνθεί με τα 3/10 του φόρου,
ήτοι: 290,63 x 3/10 = 87,19 ευρώ,
ενώ το υπόλοιπο των 203,44 ευρώ
θα επιβαρύνει τον έχοντα την ψιλή
κυριότητα του ακινήτου.
Τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι
έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί
σωστά η Δήλωση Ακινήτων (Ε9). Αν
για παράδειγμα, ο κωδικός που αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή είναι κενός, θα θεωρηθεί
ότι ο φορολογούμενος έχει πλήρη
κυριότητα και θα επιβαρυνθεί με
ολόκληρο το ποσό των 290,63 ευρώ.
Επίσης, αν το έτος γέννησης του
επικαρπωτή έχει αναγραφεί, κατά
λάθος με δύο ψηφία, δηλαδή 52, ο
υπολογισμός θα γίνει διαφορετικά.

Προσοχή στη συμπλήρωση
του Ε9
Η εφαρμογή για διορθώσεις θα λειτουργεί μέχρι και την 30η Νοεμβρίου, χωρίς πρόστιμα.
n_sgourinakis@hotmail.com
epixeirisi.gr

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ
Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Αλλοι κλέβουν ...ιστορία και αυτοί που την έχουν την απαξιώνουν...

Χρέη 75.000.000 € της εταιρίας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς την ΔΕΗ
Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΔΕΗ στην Εξαμηνιαία
Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2014 - 30 Ιουνίου
2014) που δημοσίευσε πρόσφατα, η εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, παρά την έκτακτη
έκπτωση στα τιμολόγια
των πελατών Υψηλής
Τάσης που δόθηκε στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ της
28ης Οκτωβρίου 2014, εξακολουθεί να καταβάλλει
μέρος της αξίας των τρεχουσών λογαριασμών κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες
που δημοσιεύτηκαν στον
τύπο, το ύφος του ληξιπρόθεσμου χρέους της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς την ΔΕΗ που
έχει συσσωρευτεί από τις
αρχές του έτους ξεπερνά
ήδη τα 75.000.000 ευρώ.
Μάλιστα αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση
είναι το γεγονός ότι για
πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ΔΕΗ δεν αναφέρει
σε περιοδική Οικονομική
της Έκθεση το ύφος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, με αποτέλεσμα η επίσημη ενημέρωση της κοινής γνώμης
επί του θέματος να είναι ελλιπής.
Την ίδια στιγμή, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μητρική εταιρία
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, δημοσίευσε και αυτή την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για
την ίδια περίοδο, στην οποία
αναφέρεται ότι τα ταμειακά
διαθέσιμά της στις 30 Ιουνίου
σε
2014
ανέρχονταν

312.754.000 ευρώ, δηλαδή
ήταν υπερτετραπλάσια από
το χρέος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
προς την ΔΕΗ.

Σκανδαλώδες
σβήσιμο χρεών!
Η ιστορία με τα χρέη της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς την ΔΕΗ
είναι μακρόχρονη και με
πολλά επεισόδια, τελευταίο
των οποίων ήταν η περίφημη
διαιτητική απόφαση της
(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια)
ΡΑΕ που εκδόθηκε πριν περίπου έναν χρόνο, μηδένισε
έως τις 31.12.2013, τα χρέη
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Επειδή όμως η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ξανάρχισε να συσσωρεύει
χρέος μη εξοφλώντας τους
τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος και
επειδή όπως φαίνεται το γεγονός αυτό δεν οφείλεται
ούτε σε κάποια διαφωνία επί
των τιμολογίων, αφού αυτά
καθορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
28ης Φεβρουαρίου 2014,
ούτε σε οικονομική αδυναμία, είναι προφανές ότι η
συνεχής δημιουργία χρεών
προς την ΔΕΗ αποτελεί
πάγια πρακτική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ,
Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει
οποιοσδήποτε άλλος καταναλωτής της ΔΕΗ, από την
πιο μεγάλη βιομηχανία έως
τον τελευταίο οικιακό καταναλωτή, που να του έχει
κουρευτεί έστω και 1 ευρώ
από το χρέος του.
Και ερωτά μεταξύ άλλων,
τους Υπουργούς και τον
Πρωθυπουργό:
1. ποιό είναι σήμερα το
ακριβές
ληξιπρόθεσμο
χρέος τη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
προς την ΔΕΗ και με ποια
δικαιολογία δεν πληρώνεται;
2. Ποιος έδωσε την εντολή
να μη δημοσιευτεί το ύφος
της ληξιπρόθεσμης αυτής
οφειλής στην τελευταία
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ;

Οικονομικά προβλήματα στο
οικοτροφείο «Άγιοι Ανάργυροι»
Ερώτηση του βουλευτή Βασ. Οικονόμου
O βουλευτής Βασ. Οικονόμου, έχει καταθέσει κι άλλη φορά ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς για το Οικοτροφείο “Αγ.
Ανάργυροι” το οποίο φιλοξενεί παιδιά με
ειδικές ανάγκες και βιώνει οικονομικά αδιέξοδα εξαιτίας της μη καταβολής των επιχορηγήσεων και της φορολόγησης απ’ την
άλλη. Οι συνολικές οφειλές του ΕΟΠΥΥ
προς το Οικοτροφείο είναι 301.102,68 €.

Zητάει να μάθει, πώς θα χειριστούν τό
θέμα οι αρμόδιοι Υπουργοί, γιατί δεν γίνεται σε δομές όπως το Οικοτροφείο στην
Παλλήνη που τα μοναδικά τους έσοδα
είναι τα νοσήλια που εισπράττει από τον
ΕΟΠΥΥ να είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει για παράδειγμα το 2013 86.435,99 € τη
στιγμή που του οφείλονται από τον
ΕΟΠΥΥ 114.129,68€!

“Τοποθέτησε τώρα τον ανδριάντα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου"
ζητούν 24 βουλευτές της ΝΔ
από το Δήμαρχο Αθήνας Καμίνη: "
«Μη ανεκτή» χαρακτηρίζουν την όποια ολιγωρία
επιδείξει ο Δήμος Αθηναίων
για την τοποθέτηση ανδριάντα του Μεγάλου Αλε-

ξάνδρου σε κεντρικό σημείο
της πρωτεύουσας 24 βουλευτές της ΝΔ.
Με ερώτησή τους προς
τους υπουργούς Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και
Πολιτισμού Κώστα Τασούλα
ζητούν απαντήσεις για «την
επί 21 χρόνια ολιγωρία ή και
σκόπιμη κωλυσιεργία», επισημαίνοντας πως «ο χάλκινος
ανδριάντας
του

στρατηλάτη, έργο του αείμνηστου γλύπτη Γιάννη
Παπά, αγοράστηκε από το
Υπουργείο Πολιτισμού, επί
υπουργίας Ντόρας Μπακο-

γιάννη το 1993 και παραχωρήθηκε στο Δήμο Αθηναίων,
προκειμένου να τοποθετηθεί σε κατάλληλο κεντρικό
σημείο».
Σημειώνουν δε ότι η αδυναμία του Δήμου να βρει ένα
κατάλληλο σημείο για να
τοποθετήσει τον ανδριάντα,
προκαλεί «θλίψη, θυμό και
οργή», ενώ τονίζουν πως
«την στιγμή που η εθνικι-

στική έξαρση των Σκοπίων
γιγαντώνεται και η οικειοποίηση της Ελληνικής ιστορίας
και
Ελληνικών
Συμβόλων
συνεχίζεται,
οποιαδήποτε ολιγωρία και
κωλυσιεργία είναι μη ανεκτή».
Την ερώτηση υπογράφουν
οι βουλευτές: Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ν. Τρικάλων), Ιορδάνης
ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Ν. Πέλλας), Θεόδωρος
ΣΟΛΔΑΤΟΣ (Ν. Λευκάδος), Παύλος
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Ν. Λέσβου), Τιμολέων
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ (Ν. Γρεβενών), Δημήτριος ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ (Ν. Μεσσηνίας), Σάββας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (Β΄
Θεσσαλονίκης), Ασημίνα ΣΚΟΝΔΡΑ
(Ν. Καρδίτσας), Ανδρέας ΜΑΡΙΝΟΣ
(Ν. Ηλείας), Γεωργία ΜΠΑΤΣΑΡΑ (Ν.
Ημαθίας), Αθανάσιος ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
(Ν. Αχαϊας), Δημήτριος ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ν. Πιερίας)
Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Ν. Φθιώτιδος), Άννα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Β΄ Αθηνών), Ευθύμιος
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (Ν. Χαλκιδικής), Γεώργιος
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Ν.
Ηλείας), Άννα ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν. Πιερίας), Κωνσταντίνος
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Α΄ Θεσσαλονίκης),
Γεώργιος ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Ν. Κιλκίς),
Παναγιώτα ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ (Β΄ Αθηνών), Φωτεινή ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Ν.
Σερρών), Θεόδωρος ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
(Β΄ Θεσσαλονίκης), Ανδρέας ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Ν. Βοιωτίας), Ιωάννης
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Ν. Καβάλας).
πηγή: http://www.airetos.gr

«Παράταση της κοινωνικής καταστροφής
από Σαμαρά-Βενιζέλο»
«Η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με τη διαδικασία για ψήφο εμπιστοσύνης επιδιώκει
να κερδίσει χρόνο για να συνεχίσει τη μνημονιακή πολιτική όπως άλλωστε απαιτούν η
τρόικα και οι δανειστές.
Προσπαθεί να αναβάλλει για μικρό διάστημα την καταδικαστική
γι’ αυτήν ετυμηγορία του ελληνικού λαού.
Όμως κάθε ημέρα που περνάει συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική
και προστίθενται νέες μνημονιακές δεσμεύσεις, η κοινωνική καταστροφή μεγαλώνει σε βάρος των πολιτών και της χώρας.
Οι εκλογές όσο πιο γρήγορα γίνουν θα δώσουν τις δυνατότητες με την κυβερνητική εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός
στον ΣΥΡΙΖΑ, να σταματήσει ο κατήφορος και να μπει ο τόπος
σε ανορθωτική πορεία».

Δηλώσεις του Ν. Χουντή μέλους της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ,
στο «Radio 9,84»
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στον τομέα της Πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και οι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ οι οποίες συμβάλουν
στην ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων και περιβαλλοντικά ασφαλέστερων μεθόδων για την παραγωγή Αγροδιατροφικών Προϊόντων.

Έκθεση Αγροτεχνολογίας
Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. Παιανίας

Η νέα, ετήσια, Ελληνική Έκθεση Αγροτεχνολογίας
”FARMER EXPO HELLAS” δημιουργήθηκε από την
ανάγκη να έρθουν σε επαφή οι Άνθρωποι, οι Επιχειρήσεις και οι Φορείς που δραστηριοποιούνται

ΑΔΑ: ΩΥΝΒΩΞΚ-Ι 46
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 09-10-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 35954
Περίληψη διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού
Προμήθειας ανταλλακτικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 21η
Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών).
Μετά τη λήξη της καθορισθείσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 Ραφήνα
Τηλ.: 2294321000 - 2294321033
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : Τζιβιτζής Σταύρος
stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr
Ραφήνα, 7-10-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 9833
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
GR - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου προκηρύσσει διαγωνισμό
με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για
την προμήθεια καυσίμων για την
κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχημάτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας –
Πικερμίου και των εποπτευόμενων
νομικών προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2014.
Αναθέτουσα Αρχή - φορείς: 1.
Δήμος Ραφήνας –Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα.
Αναθέτει και για λογαριασμό των
εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού,
ήτοι: 2.Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος
(ΔΟΠΑΠ),
Χρυσοστόμου
Σμύρνης, Θέση Σκαλοπάτι, Τ.Κ.
19009 Ραφήνα, 3.Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ),
Λ.
Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, 4.Πρωτοβάθμια Σχολική Επι-

Μ.Κ.Εκθέσεων, Λ. Αθηνών-Λαυρίου 301Παιανία
Tel: (+30) 210 6041410, Fax: (+30) 210 6657934

ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής 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 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 300,00 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου Τηλ: 2106604682-617,
Fax: 210 6604615
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΔΑ: ΒΣ2ΧΩΞΚ-ΚΝΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 07-10-2014
Αρ. πρωτ.:35463

τροπή, Αραφηνίδων Αλών 12,
19009 Ραφήνα και 5.Δευτεροβάθμια
Σχολική Επιτροπή, Αραφηνίδων
Αλών 12, 19009 Ραφήνα.
Κατηγορία/περιγραφή/προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε
79.845,70 € (περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 15%), πλέον
23% Φ.Π.Α.: 18.364,51 €, σύνολο
98.210,21 €, και αφορά συγκεντρωτικά όλους τους φορείς πλην
του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για
το ακόλουθο είδος:
Ομάδα Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης,
cpv: 09135100-5, ποσότητα: 81.144
λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α.: 79.845,70
€ (φορείς: 3, 4 και 5)
Δικαίωμα Προαίρεσης: Δύναται η
άσκηση δικαιώματος προαίρεσης
έως 15% από όλους τους φορείς.
Συμπεριλαμβάνεται στην ποσότητα
και στο κόστος της προαναφερόμενης ομάδας και ανέρχεται στο
ποσό 10.414,66 € προ Φ.Π.Α. Η
άσκησή του, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά εντός του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας,
δηλαδή εντός του έτους 2015.
Κριτήριο κατακύρωσης: Το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα
εκατό (%) επί της μέσης λιανικής
τιμής πώλησης του είδους κατά την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή κάθε
φορά διαμορφώνεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων για τα υγρά καύσιμα.
Προϋποθέσεις
/Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/ Οικονομικά – Τεχνικά
Χαρακτηριστικά: Όπως περιγρά-

φονται στα άρθρα 6 και 7 στην υπ’
αρ. 3844/2014 αναλυτική Προκήρυξη.
Ισχύς των Προσφορών: Δύο (2)
μήνες τουλάχιστον, αρχής γενομένης από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά
με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν θα
γίνεται δεκτή. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε θα
γίνονται δεκτές.
Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα
παραδίδεται στις εγκαταστάσεις
των Νομικών Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα
του προμηθευτή, εντός των δύο
επόμενων εργάσιμων ημερών, σε
ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών
τους, μετά από τη σχετική παραγγελία του παραλήπτη και για όποια
ποσότητα ζητηθεί. Οι παραγγελίες
θα δίδονται τμηματικά και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τα Νομικά Πρόσωπα,
δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα
ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις
ανάγκες των υπηρεσιών των νομικών προσώπων.
Χρονοδιάγραμμα: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες
από την υπογραφή της . Οι συμβάσεις με τον προμηθευτή που θα
αναδεχθεί, θα υπογραφούν από τον
κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.
Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους έκαστου φορέα, πληρωμή
εντός 30 ημερών από την υποβολή
του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13.
Διάθεση των έγγραφων στοιχείων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της
υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
αδέσποτων ζώων», συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 21η
Οκτωβρίου 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, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 494,32 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη: Β. Σπηλιοπούλου – Α.
Αθανασίου, Τηλ: 2106604682-617,
Fax: 210 6604615
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

του διαγωνισμού: Από την έδρα
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες
και μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.anat-attiki.gr,.
Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα υποβολής
των προσφορών: Υποβάλλονται
από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στην
έδρα του Δήμου την 3-11-2014 και
έως ώρα 14:00 μμ., ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι
την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Γλώσσα
της διαδικασίας και όλων των στοιχείων αυτής είναι η Ελληνική. Εάν
ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία,
θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα και στον
ίδιο τόπο.
Εγγυήσεις: Επί ποινή αποκλεισμού,
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 1% επί της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
και του δικαιώματος προαίρεσης)
ήτοι ποσού 982.10 € και απευθύνεται στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. Ο μειοδότης υπογράφει
συμβάσεις με το έκαστο Νομικό
Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που τους αντιστοιχεί. Επί
ποινή αποκλεισμού, εγγύηση καλής
εκτέλεσης ποσοστού σε 2% επί
της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο
υπογράφεται η σύμβαση. Με την
υπογραφή της σύμβασης δύναται
να χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοιχτού διαγωνισμού
Προμήθειας τροφίμων
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας τροφίμων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
191.030,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% & 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
11.00΄ π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών).
Μετά τη λήξη της καθορισθείσας
ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής 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 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης για την
ποσότητα κάθε ομάδας ειδών του
εκάστοτε φορέα που επιτρέπεται
να προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν
επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τους αναδόχους.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνοι.: κ. Αθανασίου – κ. Σπηλιοπούλου.
Τηλ: 210 66 04 617-682, ΦΑΧ: 210
66 04 615.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

50% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση
ισόποσης εγγύησης.
Ενστάσεις/προσφυγές: Υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήµου εγγράφως και απευθύνονται στον
Πρόεδρο της Επιτροπής που έκανε
το διαγωνισμό, ως ακολούθως :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία
γνωστοποίηση (δημοσίευση) της
διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες
δηµοσίευσης της διακήρυξης και
της διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του
αρµοδίου οργάνου εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν από το διαγωνισµό. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης µε δική τους
φροντίδα.
β) Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της
συµµετοχής σε αυτόν. Μόνο από
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
και για λόγους που ανακύπτουν κατά
το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την
ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού,

αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή,
η οποία υποβάλλει την ένσταση µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της
στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία
τελικά αποφασίζει.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για
οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της
συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά
από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται.
Για την άσκηση προσφυγής κατά
των αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής)
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου
227 του ίδιου Νόµου.
Ημερομηνία αποστολής περίληψης
της προκήρυξης για δημοσίευση:
Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
την
7η/10/2014, στο τεύχος δημοσίων
συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως την 9η/10/2014. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/rafina_pikermi
και
στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
http://www.eprocurement.gov.gr.
Πληροφορίες: Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες
(αρμόδιος υπάλληλος: Τζιβιτζής
Σταύρος, τηλ. 2294321033).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΧΗΞΩΞΚ-7ΒΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 07-10-2014
Αρ. πρωτ.:35471

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ
Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

με πολυετή

φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα
επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας
και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου, παραδίδει μαθήματα κατ’
οίκον με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα σε προσιτές
τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και συστάσεις! Tηλέφωνο 6947736136

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολόγυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση
πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για
το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.
Πληροφορίες: 6931 543666.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζικής Εστίασης, Αναυψκτήριο με παρασκευαστήριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην περιοχή
Γέρακα. Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Kαθηγήτρια Αγγλικών, με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

δυάρι 60τ.μ. στην ΠΑΛΛΗΝΗ,
67.000 ευρώ. Τηλ. 6977 161209

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Θήβα - Aσκρη Βοιωτίας
Πωλείται κτήμα 3,5 στρεμμάτων με 80 ελιές μεγάλες. Εφάπτεται σε αγροτικό δρόμο και απέχει 200μ
από το χωριό. Τιμή 16.000 ευρώ
Τηλ. Επικοινωνίας 6981266603

Σοροπτιμιστικός Ομιλος “Νηρηίδες”
Γλυφάδας - Βούλας
Συλλυπητήρια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στo ΚΙΤΣΙ, διόροφο κτίσμα

110 τ.μ. και 120 τ.μ. αντίστοιχα σε ένα στρέμμα οικόπεδο. Με διαφορετικές εισόδους. Διαθέτει φως,
ηλιακό, αιρκοντίσιον, καλοριφέρ, τζάκι.
Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις, κατά προτίμηση
γιατροί.
Πληροφορίες 69322 18 255 κ. Παναγιώτη.

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.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 10/10/2014
Aρ. Πρωτ.: 50149
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ,
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ,
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με σφραγισμένες
προσφορές και συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο της προσφοράς κάθε ομά-

δας και με την προϋπόθεση η τιμή
μονάδας κάθε είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με
α/α 19/2014 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, προϋπολογισμού 49.999,73€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 40.979,77 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 14
διαφορετικά είδη)
ΟΜΑΔΑ Β 9.019,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 12
διαφορετικά είδη)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 879,65 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και
συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 720,81 €
Για την Ομάδα B: 158,84 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-

μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α 19/2014 και τη με αρ. Πρωτ.
49626/8-10-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη
21/10/2014 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με
κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα 13/10/2014 μέχρι την Δευτέρα 20/10/2014 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θερμά συλλυπούμεθα την αγαπημένη μας Ζίνα
Αδάση, μέλος μας, για το θάνατο του λατρευτού
της συζύγου Κώστα Αδάση και αντί στεφάνου, ο
Σύλλογος προσφέρει 50€ στο ΠΙΚΠΑ Βούλας.
Θερμά συλλυπούμεθα το μέλος μας, Ελένη Παπαγεωργίου για το θάνατο της αγαπημένης της μητέρας και αντί στεφάνου, ο Σύλλογος προσφέρει
50€ στο ΠΙΚΠΑ Βούλας για τις ανάγκες του.
Χρ. Βερέμη
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή
στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 -6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΙΟΥ 2014

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

www.psychosynthesis.gr

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241
www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,
τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Πρεσβυωπία τέλος· νέα επαναστατική μέθοδος
Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης πενταετίας
εφαρμογής της επαναστατικής μεθόδου διόρθωσης της πρεσβυωπίας με την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού δακτυλίου
(KAMRA), σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο XXXII Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καταρράκτη και
Διαθλαστικής Χειρουργικής (Λονδίνο 12-16 Σεπτεμβρίου)!
«Το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται από 95 μέχρι 98% στις
επεμβάσεις που έγιναν κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής
της νέας επαναστατικής μεθόδου και τόσο οι ασθενείς όσοι
και οι οφθαλμίατροι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι», τονίζει ο
διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος Δρ Γιάννης Μάλλιας,
που παρακολούθησε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία την πρώτη πενταετία εφαρμογής της νέας μεθόδου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες
από 9.000 επεμβάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η νεα μέθοδος πραγματοποιείται με την εμφύτευση στο μάτι
ενός μικροσκοπικού ενδοκερατοειδικού δακτυλίου (KAMRA) o
οποίος διορθώνει την όραση, τόσο για κοντά όσο και για ενδιάμεσες αποστάσεις, χωρίς να επηρεάζει την μακρινή όραση.
Η εφαρμογή της νέας μεθόδου γίνεται σε πολύ μικρό χειρουργικό χρόνο, έχει άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα,
όσον αφορά την βελτίωση της όρασης του ασθενούς.
Σύμφωνα με τον Dr Μάλλια ο μικροσκοπικός δακτύλιος, ο
οποίος στο κέντρο του έχει άνοιγμα διαμέτρου 1,6 χιλιοστών,
τοποθετείται μέσα σε μία «τσέπη» στον κερατοειδή χιτώνα,
την οποία δημιουργεί με laser, ο οφθαλμίατρος στο μάτι του
ασθενούς.

Εκδηλώσεις υγείας στα ΚΑΠΗ
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Πνευμονολογικό Έλεγχος και Σπιρομέτρηση από Κινητή Μονάδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, έχει οργανώσει η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου 3Β και στις τρεις κοινότητες όπως παρακάτω:
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 9 πμ με 1 μμ
Κεντρική Πλατεία Δήμα, Κοινότητα Βάρης
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 9 πμ με 1 μμ
Κεντρική Πλατεία Βούλας, Κοινότητα Βούλας
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 9 πμ με 1 μμ
Πλατεία 24ης Ιουλίου, Κοινότητα Βουλιαγμένης

«Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
Η επιδημία του 21ου Αιώνα»
Επίσης οργανώνεται ομιλία με θέμα: «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Η επιδημία του 21ου
Αιώνα» την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ώρα 7.30 μμ,
στην αίθουσα “ΙΩΝΙΑ” Καραμανλή 18 δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα.
Ομιλητής είναι ο Δρ. Λεωνίδας Πιλιλίτσης Ιατρός
Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η επέμβαση είναι σύντομη δεν απαιτεί νοσηλεία και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες από την επόμενη κιόλας hμέρα. Η βελτίωση στην κοντινή
όραση είναι εμφανής από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική
ημέρα και σταδιακά η όραση για κοντά συνεχίζει να βελτιώνεται μέχρι και τρείς μήνες μετά την επέμβαση.
Ασθενείς μετά την επέμβαση αναφέρουν ότι μπορούν να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες για κοντά -χωρίς να χρησιμοποιούν κοντινά γυαλιά- όπως να βλέπουν:
• το ρολόι του χεριού, • τα μηνύματα στο κινητό τους, • τις τιμές
στο supermarket, • τα ονόματα
στα κουδούνια στις εισόδους πολυκατοικιών,
Μεταξύ αυτών που έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην επέμβαση,
είναι και πολλοί οφθαλμίατροι,
οι οποίοι ζουν κι εργάζονται στο εξωτερικό. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί στον ίδιο χρόνο με την γνωστή επέμβαση
Lasik, η οποία αφορά τη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας
και αστιγματισμού. Επίσης η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που έχουν κάνει Lasik ή επέμβαση καταρράκτη στο παρελθόν.
H μέθοδος είναι αναστρέψιμη και ο δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα στις περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να
προσαρμοστούν στα νέα οπτικά δεδομένα.

ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ένας άλλος τρόπος για την διόρθωση της πρεσβυωπίας είναι
η ένθεση ειδικών ενδοφακών. Ο κ. Μάλλιας εξηγεί ότι «οι πολυεστιακοί ενδοφακοί αντικαθιστούν τον κρυσταλλοειδή φακό
του ματιού, ο οποίος αφαιρείται κατά την επέμβαση. Ο ασθε-

«Ολοι μαζί μπορούμε”
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας και ο ΣΚΑΙ συγκεντρώνουν το Σάββατο (11/10/2014) και ώρες 10:0014:00, φάρμακα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,
έξω από το κλειστό γήπεδο Γ.Γεννηματάς στη
Βούλα (Λυκούργου 17).
Μπορείτε να φέρετε φάρμακα είτε από το σπίτι
σας, είτε από το φαρμακείο, με την προϋπόθεση να
έχετε ελέγξει την ημερομηνία λήξης τους.
"Όλοι μαζί μπορούμε, ας ενώσουμε τις δυνάμεις
μας, μια ομάδα,μια οικογένεια Πρωτέας"

νής μαζί με τον γιατρό συναποφασίζουν για τον τύπο του ενδοφακού, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του ασθενούς
για καλή όραση χωρίς γυαλιά μακριά, κοντά και σε ενδιάμεσες
αποστάσεις (οθόνη υπολογιστή)».
Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί προσφέρουν καλή όραση για μακριά και για κοντά σε μία απόσταση 35 έως 40 εκατοστά. Σε ενδιάμεσες αποστάσεις (60-70εκατοστά), όπως στην οθόνη Η/Υ
ενδέχεται ο ασθενής να χρειάζεται διορθωτικά γυαλιά μετά
την επέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τους συγκεκριμένους
ενδοφακούς ο ασθενής χρειάζεται να έχει δυνατό φως, όταν
διαβάζει κοντά. Αυτό συμβαίνει γιατί το 60% της ενέργειας
του φωτός προορίζεται για το μακρινό είδωλο και το 40% προορίζεται για το κοντινό.
Στατιστικά, το 90% των ασθενών που υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη εμφύτευση πολυεστιακών ενδοφακών, είχε
πλήρη απεξάρτηση από τα γυαλιά στους 6μήνες.
Για την επιτυχία της επέμβασης έχει καθοριστική σημασία η
προσεκτική επιλογή των ασθενών καθώς επίσης και σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος.
www.malliaseye.gr.

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
«Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ο Υ»
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Σκελετικής
Υγείας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
για να θυμίσει σε όλους μας πως η έγκαιρη διάγνωση και
η πρόληψη σώζουν ζωές!
Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF) με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα, σημειώνει:
• Το 1 στα 3 σπονδυλικά κατάγματα γίνεται αντιληπτό
μόνο ύστερα από κλινική εξέταση
• Παρόλο που η οστεοπόρωση μπορεί να διαγνωστεί και
να θεραπευτεί εύκολα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι παραμένει σοβαρά υποδιαγνωσμένη και υποθεραπευμένη.
Με βάση αυτά τα δύο πορίσματα του Διεθνούς Ιδρύματος
Οστεοπόρωσης, ο Σύλλογός μας σε επίπεδο Ελλάδας οργανώνει μια εκστρατεία ενημέρωσης και προληπτικών
ελέγχων για όλους.

Το ετήσιο ραντεβού είναι για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, στο Divani Caravel.
Φέτος, ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας "Πεταλούδα" έχει
ετοιμάσει περισσότερες εξετάσεις -διαθέσιμες για όλους!
Παράλληλα εξειδικευμένοι επιστήμονες θα ενημερώνουν
και θα εξηγούν ιατρικά θέματα που μας αφορούν όλους
σε γενικό αλλά και προσωπικό επίπεδο!
Ενδεικτικά, θα μπορούσε κανείς να επωφεληθεί κάνοντας:
• έλεγχο οστεοπόρωσης • έλεγχο κύφωσης – σκολίωσης
(αφορά παιδιά γυμνασίου-λυκείου και ενήλικες με έντονο
πόνο στην πλάτη)
• Πελματογράφημα • Ανάλυση δέρματος
• Σπιρομέτρηση • Λήψη πίεσης
• Τεστ σωματοποίησης άγχους & τεστ αυτοπεποίθησης
• Αξιολόγηση αρθρίτιδας

Πληροφορίες και ραντεβού στο www.osteocare.gr
και στα τηλέφωνα: 213 2086698, 6979 25 25 70,
6979 25 10 25.
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Πραγματική γιορτή οι Ημέρες Νεολαίας
ποδηλασίας στον Μαραθώνα
42 Σωματεία όλης της χώρας, πέρασαν ένα 3ήμερο γεμάτο ποδήλατο,
φιλοξενούμενοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και
του Δήμου Μαραθώνος στις “Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας της ποδηλασίας”. Η εκδήλωση εξελίχθηκε
Παιδικές Εξοχές, στον Άγιο Ανδρέα,
στον Δήμο Μαραθώνα.

Η συμμετοχή ήταν πράγματι εντυπωσιακή ξεπερνώντας τα 341 παιδιά

δημιουργώντας νέο ρεκόρ. Μικροί
ποδηλάτες και μικρές ποδηλάτισσες, ηλικίας 8 έως 14 ετών.
Σε μια χρονική μάλιστα περίοδο που
όλα έδειχναν ότι υπήρχε πρόβλημα
εξεύρεσης χώρου, μετά την άρνηση
του Δήμου Αθηναίων. Πρόβλημα
που λύθηκε όμως χάρη στην γρήγορη αντίδραση του Δημάρχου Ηλία
Ψηνάκη, εξασφαλίζοντας τον χώρο

για την διοργάνωση.
«Για μας ήταν μια πολύ ευχάριστη

εμπειρία. Μεγάλη συμμετοχή, χαρούμενα προσωπάκια, μικροί αθλητές που αγαπούν το ποδήλατο και
το έδειχναν σε κάθε τους κίνηση
μέσα στις Παιδικές Εξοχές.
Ήταν από τις πρώτες ουσιαστικά
αθλητικές εκδηλώσεις που συνδιοργανώσαμε ως νέα δημοτική
αρχή του Δήμου Μαραθώνος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που όλα
λειτούργησαν καλά και οι προσκεκλημένοι μας έφυγαν απόλυτα ευχαριστημένοι. Είμαστε στο πλευρό
όλων των εκδηλώσεων που φέρνουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό». Λόγια του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μαραθώνος Σπύρου Λιβαθηνού,
στην εκδήλωση.
«Ήταν μια τέλεια εκδήλωση. Όλα
λειτούργησαν ιδανικά. Για εμάς
τους ανθρώπους του αθλήματος και
της ποδηλασίας δεν υπάρχει πιο
ωραίο πράγμα από το να βλέπουμε
χαρούμενα παιδικά πρόσωπα, δείχνοντας το πόσο καλά πέρασαν το
τριήμερο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΠ Διονύσης Λιατσής.

ΔΙΕΘΝΕΣ OPEN JU JITSU ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μεγάλες επιδόσεις
αθλητών του Λεύκαρου
Σε μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η συμμετοχή των τριών
αθλητών του Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΥ του Χρήστου Σαγγιώτη, Αρά
Τζανικιάν και Χρήστου Ζύγουρα στο Διεθνές Open Ju Jitsu
στο GelsenKirchen της Γερμανίας. Οι τρεις αθλητές τόλμησαν όπως και στο πρόσφατο Βαλκανικό πρωτάθλημα να
παίξουν στην +21 ηλικιακή κατηγορία στα κιλά τους και κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις.

Οι αθλητές Χρήστος Ζύγουρας και Χρήστος Σαγγιώτης μετά
από σημαντικές προσπάθειες κατάφεραν να πλασαριστούν
στις θέσεις 4 ως 8 και ο Τζανικιάν Αρά με μια εξαιρετική
απόδοση έφτασε στον τελικό και κατέκτησε τη δεύτερη
θέση και το αργυρό μετάλλιο στηn κατηγορία του.
Τους αθλητές συνόδευσε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής
Γιώργος Ζαντιώτης.

Διασυλλογικοί ιστιοπλοϊκοί
αγώνες optimist στο ΝΑΟΒ
Μεγάλη αγωνιστική επιτυχία και συμμετοχή 95 αθλητών από 11 Ομίλους
του Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε ο
διασυλλογικός αγώνας για σκάφη
τύπου Optimist που διοργάνωσε ο Ν.
Α. Ο. Βούλας στις 4-5/10/14.
Πραγματοποιήθηκαν 5 ιστιοδρομίες
με βόρειους μεταβλητούς ανέμους
και πολύ υψηλό ανταγωνισμό μεταξύ
των 95 μικρών ιστιοπλόων.
H ομάδα του ΝΑΟΒ παρουσιάστηκε
πολύ καλά προετοιμασμένη κερδίζοντας στα αγόρια 2η & 3η νίκη και στους
Παίδες την 2η νίκη.
4 κύπελλα κατάκτησε ο Ν.Ο.Β. αποδεικνύοντας ότι και οι μικρότεροι
αθλητές της ομάδας βρίσκονται σε
πολύ καλό επίπεδο.
Αγόρια Optimist
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΗΣ
Κορίτσια Optimist
ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μεγάλος νικητής της διοργάνωσης
αναδείχθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κατακτώντας την 1η θέση στη
γενική κατάταξη.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου μετά το
πέρας των ιστιοδρομιών έγινε και η
απονομή των επάθλων στους νικητές
όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΑΟΒΟΥΛΑΣ
ΝΑΟΒΟΥΛΑΣ

Παίδων Optimist
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΟΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΟΒΟΥΛΑΣ
ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΙΟΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΟΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ

Κορασίδων Optimist
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΟΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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KAYAK GREECE ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 3η και
προτελευταία στάση της Kayak Greece «Τέσσερις πόλεις, μία διοργάνωση, ένα όραμα» στον Ναυτικό
Όμιλο Βουλιαγμένης!
Προηγήθηκαν η Νεάπολη Λακωνίας (7/9) και η Γυάλα
Σαλαμίνας (14/9), Ν.Ο. Βουλιαγμένης και η τελευταία
θα είναι στις 19/10 στη Χαλκίδα.

ματοποίησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο αθλητής του ΝΟΒ Κωστής Γκούφας τραβήχτηκε από ένα
τετραπλό καγιάκ (Wakeboard) από τους αθλητές του
Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου (Γιώργο Παραδείση,
Θανο Σώρα, Γιάννη Σώρα, Πάρη Μαινεμένιο).
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το highlight των αγώνων
καθώς έκοψε την ανάσα σε όλους τους παρευρισκομένους, προσφέροντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά
δεδομένα θέαμα. Το βάρος του αθλητή, αλλά και η
τριβή που δημιουργεί το Wakeboard στο νερό καθιστούν το εγχείρημα αυτό εξαιρετικά δύσκολο. Απαιτείται ιδιαίτερη σωματική δύναμη εκ μέρους των
αθλητών του καγιάκ για να μπορέσουν να «βγάλουν»
από το νερό το wakeboard και να καταφέρουν να το
σύρουν. Κάτι ανάλογο έχει γίνει σε Αγγλία, Ουγγαρία
και Ιταλία με παγκόσμιους πρωταθλητές και ολυμπιονίκες.

Οι αγώνες Kayak, έγιναν με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Αγγλίας Damian Goworek, όπου βάση της
συνολικής βαθμολογίας προηγήθηκε ο Ναυτικός
Αθλητικός Σύνδεσμος σε απόσταση αναπνοής από
τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών, αγώνες
με αθλητές των Special Olympics, εκμάθηση Kayak σε
αρχάριους με το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους,
περιβαλλοντική δράση με καθαρισμό της δημοτικής
παραλίας με το Let’s do it Greece, αγώνες Zumba και
ανάδειξη του έργου του συλλόγου Φλόγα.

Η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης,
Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα (αριστερά στη φωτο) δήλωσε:
«Η διοργάνωση ήταν άψογη. Όλοι οι αθλητές αισθάνθηκαν σαν το σπίτι τους στον όμιλο. Θέλουμε το
καγιάκ να ενταχθεί στα τμήματά μας. Ήμαστε πάντα
υποστηρικτές σε ό,τι έχει να κάνει με τον ναυταθλητισμό. Άλλωστε ήδη ο ΝΟΒ, καλλιεργεί έξι αθλήματα,
τρία της θάλασσας και τρία της πισίνας. Ο αθλητισμός είναι το αύριο για την ελληνική νεολαία».

Μετά τους αγώνες η Kayak Greece σε συνεργασία με
τη σχολή Vouliagmeni Waterski and Wakeboard πραγ-

Δωρεάν, μαθήματα ιστιοσανίδας
1ου επιπέδου, σε 10 μαθητές
σχολείων του Δήμου Σαρωνικού

3ος ο ΝΟΒ στο Platu 25
Ο αθλητής του ΝΟΒ Κωστής Γκούφας.

Εις μνήμην
Η Εταιρεία SPORTSWEAR GROUP ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια του
KOUROS CLUB ANAVYSSOS, στην
από 6 Οκτωβρίου 2014 Συνεδρίαση
της Διοικήσεως της, αποφάσισε τα
εξής:
Μετά τον αιφνίδιο και απρόσμενο θάνατο του οραματιστή και πρωτεργάτη
του KOUROS CLUB ANAVYSSOS Λευτέρη Αλκιβιάδη
Ρούλη, εις μνήμην του, από το έτος 2015 και κάθε χρόνο
θα προσφέρει στην Ακαδημία της, δωρεάν, ολοκληρωμένα
μαθήματα ιστιοσανίδας του πρώτου επιπέδου, σε 10 μαθητές σχολείων του Δήμου Σαρωνικού. Επίσης στους 5
αριστεύσαντες μαθητές από αυτούς, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Ακαδημία του πρώτου επιπέδου, θα λάβουν υποτροφία για να παρακολουθήσουν
το δεύτερο επίπεδο σπουδών. Ο τίτλος σπουδών που θα
τους παρέχετε θα ονομαστεί «ΚOUROS CLUB ANAVYSSOS Λευτέρης Αλκιβιάδη Ρούλης».
Επίσης σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του KOUROS CLUB
ANAVYSSOS, κατά το έτος 2014, θα κρατείται ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Λευτέρη Αλκιβιάδη Ρούλη.

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρ. Κωνσταντέλλος, που παραβρέθηκε στην εκδήλωση δήλωσε ότι: «Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
έχει πλέον ανοιχτές τις πόρτες της πόλης προς τον
αθλητισμό και κυρίως τον μαζικό και ιδιαίτερα όσες
έχουν ναυταθλητικό θέμα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κι εμείς από την πλευρά μας βοηθήσαμε να
στεφθεί μ’ επιτυχία ο τρίτος αγώνας της ομάδας
Kayak Greece και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμμετέχουμε και του χρόνου».

Αναβάλλονται όλα
τα πρωταθλήματα
Αναβολή της επικείμενης αγωνιστικής όλων των εθνικών
πρωταθλημάτων ανακοίνωσε το υφυπουργείο Αθλητισμού, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του αδικοχαμένου
φιλάθλου
Κώστα
Κατσούλη,
που
ξυλοκοπήθηκε άσχημα πριν δύο περίπου εβδομάδες στα
στα επεισόδια του ποδοσφαιρικού αγώνα Ηρόδοτος Εθνικός, στο Ηράκλειο. Νοσηλευόταν δύο εβδομάδες
στην εντατική με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο γράφει:
«Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Κώστα
Κατσούλη, ο οποίος έχασε σήμερα τη ζωή του πέφτοντας
θύμα οπαδικής βίας, με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανού αναβάλλονται όλοι οι επίσημοι αγώνες των εθνικών διοργανώσεων
των ομαδικών αθλημάτων της προσεχούς αγωνιστικής».

Την 3η θέση κατέλαβε ο Ν.Ο.Β. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Platu 25.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το πλήρωμα του Ναυτικού
Ομίλου Βουλιαγμένης κατακτά τη 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Platu 25, συμμετέχοντας σε έναν
πολύ ανταγωνιστικό αγώνα που διεξήχθη στο Ναυτικό
Όμιλο Ελλάδος στις 4 & 5 Οκτωβρίου 2015.

Το σκάφους του Ν.Ο.Β. είχε κυβερνήτη τον Γιώργο Παναγιωτίδη και πλήρωμα τους Χρήστο Κυφίδη, Βαγγέλη
Παπαδόπουλο, Κύνθια Σκοτιδά και Αλεξία Δεσποτοπούλου.
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32ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο «Αυθεντικός»
Ο 32ος Μαραθώνιος Αθήνας, ο «Αυθεντικός», βρίσκεται ένα βήμα από την ...εκκίνηση.
Την περασμένη Τρίτη 7/10 παραχώρησε
συνέντευξη Τύπου, παρουσία πολλών θεσμικών οργάνων ( Υπουργός Τουρισμού,
Υφυπόυργός Αθλητισμού, διευθυντής
ΟΠΑΠ, Γ.Γ. ΕΟΤ, Δήμαρχος Αθήνας, Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου και ο δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας
Ψινάκης.
Ο 32ος Μαραθώνιος αγώνας θα διεξαχθεί
9 Νοεμβρίου.
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ρεία ειρήνης στη διάρκεια της οποίας συνελήφθη και κακοποιήθηκε.
Τέλος, ο Μαραθώνας έχει και τεράστια περιβαλλοντική σημασία, αφού έχει στα διοικητικά του όρια το μοναδικής ομορφιάς
δάσος του Σχοινιά, που πρέπει να προστατευθεί και να αναδειχθεί με κάθε δυνατό τρόπο.
Με αφορμή λοιπόν, τη διοργάνωση του
φετινού Μαραθωνίου θα πρέπει να ξεκινήσει συζήτηση για τη συνολική ανάδειξη

μείς που έχουν δηλωθεί είναι κατά 35%
περισσότεροι από το 2013. Μαζί με τους
χιλιάδες Έλληνες δρομείς και εμπλεκομένους, δημιουργούν σημαντική αγοραστική
κίνηση τις ημέρες του αγώνα. Έρευνες
μάς έχουν δείξει ότι στην αγορά της
πόλης μένουν 18-20 εκατομμύρια ευρώ
κάθε χρόνο».
Ακόμη ο Μαραθώνιος αποτελεί όχημα
δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Ενα κίνημα
εθελοντισμού λειτουργεί αυτόματα τις
ημέρες του Μαραθώνιου, με 2.000 εθελοντές, σύλλογοι δρομέων, ΜΚΟ και
απλοί δρομείς συγκεντρώνουν σημαντικά
ποσά για την ενίσχυση πολιτών, που
έχουν ανάγκη.
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του Μαραθωνίου, Γιάννης Σταματόπουλος, σημείωσε ότι: «θα πρέπει να μην ξεχνάμε την καινούργια ονομασία, γιατί
αυτή είναι η σημασία της κλασικής διαδρομής, γιατί κλασικές διαδρομές είναι
παντού 42.195μ. και αυτό το μότο “ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας”, είναι
αυτός που περιμένουμε να δώσει καινούργια ώθηση στη διοργάνωση μας».

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τη διοργάνωση του 32 Μαραθώνιου της Αθήνας, του
«Αυθεντικού Μαραθώνιου» και δεσμεύεται ότι θα συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη με
τη συμμετοχή των δήμων από τους οποίους διέρχεται ο Μαραθώνιος για τον από
κοινού προγραμματισμό επιμέρους γεγονότων - εκδηλώσεων που θα είναι συμπληρωματικά του Μαραθωνίου, δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης και τόνισε στην ομιλία του:
«Ο Μαραθώνας είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού και αθλητισμού και κυρίως ένα σύμβολο της ειρήνης διεθνώς και
ως τέτοιο θα πρέπει να αναδειχθεί. Από
ιστορικής πλευράς, είναι γνωστό ότι η μεγάλη νίκη των Ελλήνων στον Μαραθώνα
άλλαξε τον ρουν της ιστορίας κατά την
αρχαία εποχή, ενώ διαθέτει μεγάλο πλήθος μνημείων όλων των αρχαιολογικών
περιόδων από τα προϊστορικά μέχρι και τα
ρωμαϊκά χρόνια που ελάχιστα έχουν αναδειχθεί και δεν είναι γνωστά στο ευρύ
κοινό. Για τη νεώτερη ιστορία, συμβολίζει
το κορυφαίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες άθλημα του Μαραθώνιου Δρόμου, ένα
άθλημα για το οποίο διοργανώνονται εκατοντάδες εκδηλώσεις κάθε χρόνο σε όλο
τον κόσμο. Για την πρόσφατη δε ιστορία
μας, αποτελεί ένα σύμβολο ειρήνης,
καθώς από εκεί ξεκίνησε ο μαραθωνοδρόμος της ειρήνης και βουλευτής της ΕΕΑ
Γρηγόρης Λαμπράκης πραγματοποιώντας
στις 21/4/1963 την πρώτη μαραθώνια πο-

και προβολή του Μαραθώνα ως ένα σημείο αναφοράς της παγκόσμιας πολύπλευρης πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

35.000 αθλούμενοι θα συμμετέχουν εφέτος στον “Αυθεντικό” Μαραθώνιο και θα
τους παρακολουθεί όλος ο πλανήτης!
Από τις 13.000 δρομείς, οι 5.000 θα είναι
ξένοι και οι 8.000 Έλληνες. Ακόμη οι συμ-

* Οι Πέρσες εισέβαλλαν στην Ελλάδα, με
σκοπό να τιμωρήσουν την Αθήνα και την Ερέτρια, οι οποίες είχαν βοηθήσει τους Ίωνες
κατά την Ιωνική Επανάσταση.
Οι πόλεις της Ιωνίας είχαν υποταχθεί στους
Πέρσες το 547/6 π.Χ. Αιτία της επανάστασης
ήταν η δυσαρέσκεια των κατοίκων των ιωνικών πόλεων εναντίον των τυράννων, τους
οποίους οι Πέρσες διόριζαν κυβερνήτες στις
ιωνικές πόλεις.
Οι Πέρσες σε δύο εκστρατείες κατά των Ελλήνων, πολλές πόλεις τους παραδόθηκαν και
άλλες τις κατέλαβαν όπως τη Θράκη και τη
Μακεδονία (στην 1η εκστρατεία με τον Δαρείο), τη νήσο Νάξο, τις Κυκλάδες και έκαψαν
την Ερέτρια (στη 2η με τον Ξέρξη).
Οι ιστορικοί και μελετητές της μάχης του Μαραθώνα θεωρούν ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Η νίκη των Αθηναίων στον
Μαραθώνα έδωσε στους Έλληνες την ευκαιρία να επιζήσουν για τρεις αιώνες, όποτε και
ανάπτυξαν αξιόλογο πολιτισμό, στη βάση του
οποίου υπάρχει ο δυτικός πολιτισμός.
Ο Τζων Στιούαρτ Μιλ είχε δηλώσει ότι «η
μάχη του Μαραθώνα, ως γεγονός στη βρετανική ιστορία, είναι πιο σημαντική από τη μάχη
του Χάστινγκς».
Ο Φειδιππίδης ήταν ένας διάσημος Αθηναίος
δρομέας. Στάλθηκε από τους Αθηναίους στην
Σπάρτη για να ζητήσει την βοήθεια των Λακεδαιμονίων λίγο πριν την μάχη του Μαραθώνος
(490 π.Χ.). Διέτρεξε απόσταση (μεγαλύτερη
των 200 χιλιομέτρων) σε δύο ημέρες. Επέστρεψε στο Μαραθώνα και από το Μαραθώνα
στην Αθήνα για να πει το “Νενικήκαμεν” όπου

Ο Αντιπεριφερειάρχης κάλεσε τέλος,
όλους τους πολίτες της Αττικής να συμμετάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν τόσο στη μαραθώνια διαδρομή όσο
και στις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν
και παράλληλα όλους τους νέους να ενστερνιστούν τα πολλαπλά μηνύματα που
εκπέμπει ο φετινός μαραθώνιος.

Στον Μαραθώνα σταμάτησε η εισβολή
της Ασίας στην Ευρώπη
Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης
επεσήμανε πως: «Σε όλο τον κόσμο, κάθε
ημέρα, γίνονται κατά μέσο όρο έξι μαραθώνιοι. Όλοι ξέρουν το αγώνισμα, δεν ξέρουν τον Μαραθώνα. Οι πιο ειδικοί μού
είχαν πει ότι το βασικό του Μαραθωνίου
δεν είναι το αγώνισμα, αλλά ότι στον Μαραθώνα σταμάτησε η εισβολή της Ασίας
στην Ευρώπη*, αλλιώς θα ήταν διαφορετική η ιστορία. Φέτος, θα τρέξουν 35.000
δρομείς. Θα μπορούσαν να είναι 5060.000. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να
τους εξυπηρετήσουμε. Ελπίζω ότι του
χρόνου θα έχουν δοθεί λύσεις και θα είναι
διπλάσιοι οι μετέχοντες δρομείς».
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Κώστας Παναγόπουλος τόνισε: «Φέτος, οι ξένοι δρο-

μετοχές στα 5 και 10χλμ. έχουν φτάσει
στο μάξιμουμ. Δεν μπορούν να τρέξουν
πάνω από 13.000 και του χρόνου θα φροντίσουν να το αντιμετωπίσουν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος.

Ενα γεμάτο τετραήμερο θα αρχίσει από
Πέμπτη 6 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με τη διεξαγωγή των
άλλων αγώνων και του Μαραθωνίου.

άφησε και την τελευταία του πνοή.

Σε ανάμνηση του δρόμου του Φειδιππίδη,
καθιερώθηκε το Σπάρταθλον, αγώνας υπερμαραθωνίου δρόμου 245,3 χιλιομέτρων από
την Αθήνα προς την Σπάρτη. Ο "Φειδιππίδειος δρόμος", που περιλαμβάνει τη διαδρομή: Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα-Μαραθώνας.
Και ο Μαραθώνιος Δρόμος είναι αγώνας
αντοχής δρόμου 42,195 χιλιομέτρων (26
μίλια).

