
Απ’ όλους σχεδόν τους «διεθνιστές», τους ευρωλά-

τρες, τους ευρωραγιάδες και τα συστημικά τηλε-κα-

νάλια της Ευρωλυχίας, «εν χορώ και κορδισμένοις
οργάνοις», οι συμπαρατασσόμενοι με το Brexit, GR,

FR κ.λπ. exit χαρακτηρίζονται ως “λαϊκιστές”, εθνι-

κιστές, Ευρωσκεπτικιστές, ακροδε-

ξιοί, ακροαριστεροί,

“ξενοφοβικοί”!...

Επιπλέον, οι Βρετανοί πολιτικοί,

υποστηρικτές του Brexit, που για

τον Α ή Β λόγο παραιτήθηκαν των

αξιωμάτων τους ή των περαιτέρω

φιλοδοξιών τους χαρακτηρίστηκαν

ως “ποντικοί”, που εγκαταλείπουν

πρώτοι το σκάφος της… Βρετανίας,

την ώρα που βυθίζεται(;)!!!

Δεν θ’ ασχοληθώ με τους Βρετανούς πολιτικούς και

την πολιτική τους, τους οποίους λίγο γνωρίζω και λι-

γότερο με αφορούν.

Εκείνο όμως που δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι, κρί-

νοντες προφανώς εξ ιδίων, είναι πως και στην φιλο-

δοξία υπάρχει κορεσμός και στην κορύφωση, ο

σοφός, ενίοτε, αποσύρεται, γιατί δεν επιδιώκει να

δρέψει ο ίδιος τους καρπούς, απ’ το χωράφι που όρ-

γωσε μαζί με τους συμπολίτες του – συνεργάτες

του, χάρη αυτών των ιδίων.

Μήπως πρέπει ν’ αναφέρω ιστορικά παραδείγματα;

Ο σοφός Σόλων, στην αρχαία Αθήνα, αφού επέβαλε

τη “σεισάχθεια”1, απελευθέρωσε τους δούλους και

νομοθέτησε σοφά, θέτοντας τις βάσεις ευνομούμε-

νης και δίκαιης πολιτείας, έφυγε για δέκα χρόνια

από την Αθήνα παρά τα παρακάλια των συμπολιτών

του. Άφησε τους ίδιους να εφαρμόσουν τους νό-

μους, που αυτός έθεσε και αυτοί αποδέχθηκαν!

(πρώτος διαχωρισμός νομοθετικής και εκτελεστικής

εξουσίας).

Βεβαίως, έχω μια γνώμη, για τις βρετανικές εξελί-

ξεις: Πρωθυπουργός και κυβέρνηση που θα επιλεγεί

πρέπει, όχι μόνο να σεβαστούν την ετυμηγορία του

Βρετανικού λαού, για την έξοδο από την “Ευρωπαϊκή

Ενωση”, αλλά να την πιστεύουν και οι ίδιοι, ως εν-

δεδειγμένη επιλογή. Άλλως, υπάρχει ο κίνδυνος να

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Προοίμιο ιδιωτικοποίησης

της εκπαίδευσης

Αποχέτευση Δήμων 
Ανατολικής Αττικής:
Λύση ή άκρατος λαϊκισμός;

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Το “τέρας” της Ε.Ε.

σφαδάζει 

και ...βρίζει

Kαλάμια και σκουπίδια
στη θάλασσα της Βούλας

Waiting for
the Rain”

για πρώτη
φορά στην

Ελλάδα,
στο 

Λαύριο
Σελίδα 13

του Πέτρου Φιλίππου 

Σελίδα 12

Διάλυση των ΟΤΑ βλέπει
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

με το νέο Νομοσχέδιο
Σελίδα 12

Σελίδα 13

οι Παιδικοί Σταθμοί  
Σελίδα 6

Aντίθετοι ΠΕΔΑ & ΚΕΔΕ
στις μειώσεις αντιμισθίας  

Σελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

επέλθει νόθευση του δημοψηφίσματος και προδοσία

της λαϊκής βούλησης και εντολής, όπως συνέβη πέ-

ρυσι τέτοιον καιρό, στην πατρίδα μας. Ο “μικρός” Αλέ-

ξης πρόδωσε τη μεγάλη και πραγματική πλειοψηφία

του ελληνικού λαού, πρόδωσε την ιδεολογία του –

εκτός και δεν είχε ποτέ τέτοια – πρόδωσε τις προσ-

δοκίες της πλειοψηφίας των λαών της Ευρώπης, υπο-

νομεύοντας και τις προοδευτικές εξελίξεις άλλων

λαών, όπως της Ισπανίας, γιατί υπέκυψε στις ασφυ-

κτικές πιέσεις των δυναστών μας ή γοητεύθηκε από

τους εναγκαλισμούς του Γιουνγκέρ και τις υποδοχές

της Μέρκελ(!) ή ακόμη σαν να γλυκάθηκε από τα

χάδια, τις επιδαψηλεύσεις, τις απολαύσεις και τις

προσδοκίες της πλανεύτρας εξουσίας!

Οι πολιτικοί όμως ΔΕΝ ανήκουν στον εαυτό τους.

Ανήκουν στην “πόλη” και στους πολίτες. Ο Αγαμέ-

μνων, κι ας ήταν βασιλιάς και αρχιστράτηγος, θυ-

σίασε τη θυγατέρα του την Ιφιγένεια, όταν

απαιτήθηκε!

Πόσοι από τους σημερινούς πολιτικούς μας είναι δια-

τεθειμένοι να θυσιάσουν, όχι το παιδί τους, αλλά τα

“κεκτημένα” τους, τη “θεσούλα” τους, τις ατομικές

προσδοκίες τους, τις απολαύσεις τους, για χάρη του

κοινού συμφέροντος, για χάρη του λαού, για χάρη

της Ελλάδας;

Με αηδιάζουν τα βδελύγματα, που “κλαίνε” όταν υπο-

γράφουν συνθηκολογήσεις, “κλαίνε” ψηφίζοντας

ενάντια στα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα, αλλά τα

ψηφίζουν, τα αθύρματα!

Για να “δούμε” τώρα, τις λέξεις

Να ξαναγυρίσουμε στην αρχή του άρθρου. Οι υπο-

στηρικτές του exit – της εξόδου δηλαδή και της απο-

μάκρυνσης απ’ αυτήν, αυτού του είδους την Ε.Ε.,

χαρακτηρίζονται από τους “δημοκρατικούς” ευρωγλύ-

φτες, ως “εθνικιστές”, “λαϊκιστές”, “ξενοφοβικοί”,

“ακροδεξιοί”! (Το «ακροαριστεροί» δεν το αναφέρουν,

παρ’ όλο που το ΚΚΕ είναι υπέρ της αποχώρησης από

την Ε.Ε., που την χαρακτηρίζει “λυκοφωλιά”):

- Είναι «κατηγορία», μειωτικό, «ελάττωμα» να είσαι

εθνικιστής; Είναι! Είναι, για τα παγκοσμιοποιημένα

συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των golden

boys, των κεχαγιάδων2 και των παχυλά αμοιβόμενων

γραφειοκρατών. Ο εθνικισμός είναι εχθρός του μεγά-

λου παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου, γιατί περιχαρα-

κώνει τα συμφέροντα του μικρού εγχώριου

κεφαλαίου, αλλά και των λαϊκών στρωμάτων, ως εγ-

χώρια αγορά καταναλωτών και παραγωγών, δίνοντάς

τους ανταγωνιστική ικανότητα λόγω της συσπείρω-

σης γύρω από την εθνική ιδέα και το δημόσιο – κοι-

νωνικό συμφέρον.

Για τον εκπεσμό του εθνικισμού – και σαν τέτοιο δεν

εννοούμε τον σωβινισμό και τον ρατσισμό – ευθύνον-

ται, εκτός από τους μανιπουλάτορες3 της παγκοσμιο-

ποίησης και οι εθνοκάπηλοι, ιδιαίτερα εδώ, στην

Ελλάδα, καθώς και οι απαίδευτοι και παραπλανημένοι

«αριστεροί» του Προυντόν, του Τρότσκι, του ευρωκο-

μουνισμού(;) κ.ά. 

(Εμβόλιμα, χρησιμοποιώντας την Πυθαγόρια «χρυσή

τομή των αντιθέτων, θα καθόριζα τον διεθνισμό –

απλουστευτικά – στην “εν οίκω” οικογένεια, που είναι

αναγκαίο για την επιβίωσή της, στη σύγχρονη μάλι-

στα κοινωνία, να συνεργαστεί με ομόνοια και δικαιο-

σύνη με τους εγγύς, ιδιαίτερα, αλλά και απώτερους

γείτονές της.
Για το έθνος, εθνικισμό, εθνισμό και το σοσιαλιστικό διεθνι-

σμό έχω αναφερθεί διεξοδικά στην «7η» (φ. 810, 812,

12/2013 κ.ά.).

Για την παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού και τους

σκοπούς του έχω επίσης αναφερθεί, ιδιαίτερα στον θε-

ωρητικό της, Γεν. Δ/ντη της Κομισιόν, Ρόμπερτ Κούπερ:

«Η διάλυση των εθνών».

Θα μας δοθεί η ευκαιρία και στο μέλλον, ιδίως αν υπάρξει

άμεσος ή έμμεσος αντίλογος.

Στο προκείμενο, λοιπόν, ο εθνικισμός των Άγγλων, Γάλλων

κ.λπ. σε σχέση με αυτήν την Ε.Ε. δεν είναι μειωτική κατη-

γόρια, είναι εύσημο!

Πάμε στην επόμενη «ρετσινιά» exitιστών· «Λαϊκι-

στές»! 

Λαϊκιστής – λαϊκισμός: Μεταφραστικό δάνειο εκ δα-

νείου από τα ελληνικά, από το αγγλ. – populism (λατ.

Populous = λαός) Ετυμολογικά σημαίνει «το φρονείν
ως ο λαός» ή «το φιλείσθαι υπό του λαού» (λ. Κου-

μανίδη), δηλαδή να ταυτίζεσαι με το λαϊκό φρόνημα

ή να είσαι αρεστός στο λαό, γιατί ταυτίζεσαι με το

φρόνημά του: Ε, λοιπόν; Είναι κακό αυτό ή επιβάλλε-

ται από τη δημοκρατική αντίληψη; Θα συμφωνούμε,

θαρρώ πως αυτό επιβάλλει η δημοκρατική συνείδηση

και συνέπεια.

Άλλο είναι το λαοπλάνος. Εξάλλου «οι λέξεις λαϊκι-
στής, λαϊκισμός χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην πο-
λιτική, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για να δηλώσουν
την προσήλωση στα λαϊκά αιτήματα» (λ. Μπαμπινιώ-

της). Κι εδώ λοιπόν παραλλάσσουν την καθιερωμένη

σημασία των λέξεων, για να δικαιολογήσουν τις αν-

τιλαϊκές και αντιδημοκρατικές απόψεις τους, όπως

λέει παραφρασμένα και ο Θουκυδίδης.

«Ευρωσκεπτικιστές». Μα ειλικρινά πιστεύω, κάθε Ευ-

ρωπαίος άνθρωπος πρέπει να σκέπτεται με επιφύ-

λαξη τουλάχιστον και να εξετάζει προσεκτικά τα

τεκταινόμενα σ’ αυτήν την γερμανοκρατούμενη Ε.Ε.,

εκτός και προσωπικά συνδέεται με οποιαδήποτε

σχέση επωφελή και συμφέρουσα στενά προσωπική.

Είναι π.χ. ευρωβουλευτής ή υπάλληλος των υπηρε-

σιών της Ε.Ε. ή έχει άλλου είδους διαπλεκόμενα συμ-

φέροντα. Μόνο μαζοχιστής ή διακατεχόμενος από το

σύνδρομο της Στοκχόλμης μπορεί να είναι ευχαρι-

στημένος υλικά και ηθικά, απ’ αυτό το μόρφωμα! Ο

(ευρω)σκεπτικισμός είναι στοιχειώδης νοητική λει-

τουργία σώφρονος.

Τώρα, εκείνα τα «ακροδεξιοί», «ξενοφοβικοί» κ.τ.τ.

είναι απλώς εκφοβιστικοί, και παραπλανητικοί χαρα-

κτηρισμοί, ανάξιοι σχολιασμού και ερμηνείας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πολύ απέχει από τον παράδεισο

των αρχών και δκακηρύξεών της (πρόνοιες για την

ευημερία των λαών, πλήρη απασχόληση, κοινωνική

συνοχή, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – μελών)4.

Εμένα μου μοιάζει κόλαση... στο πέρας προεκλογικής

περιόδου. Το «τυρί» τελείωσε και τώρα πιαστήκαμε

στη φάκα!

――――――――――

1. Σεισάχθεια – απόσειση, αποτίναξη, απαλλαγή από τα δυσβάστα-

χτα (δανειακά) βάρη. 

2. Κεχαγιάς = αξιοματούχος, επίτροπος, τοποτηρητής.

3. Μανιπουλάτορας, από το λατιν. Manus (χέρι) = χειραγωγός.

4. Συνθήκλη Ευρωπαϊκής Ενωσης, άρθρα 2, 3 και 6.

To “τέρας” της Ε.Ε.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Σελ. 4, 5

Σύναψη Δανείου προωθεί ο Δήμος 3Β

για ηλεκτροφωτισμό Σελ. 7

Ράμπα ΑμεΑ στη Βούλα Σελ. 7

Ηλιοδώρου “Αθιοπικά” ρομαντική μυ-
θιστορία... γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ασκληπιός και αρχαίο θέατρο Επιδαύ-
ρου Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Γεμάτα μικρόβια τα Γυμναστήρια  Ηλέ-

κτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Κύρωση δασικών χαρτών Σελ. 16

Ἐκ Γλωσσο-Γνωσίας, Φιλο-Γραµµα-
τίας  ἄρχεσθαι &  Γλωσσο-Φθονίας

παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Δραματική αύξηση αυτοκτονιών στη

χώρα μας Σελ. 21

Στο βάθρο ο Μ. Χατζηκυριάκος Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει στην 15η/2016 Δημόσια - Τα-

κτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευ-

τέρα 11 Ιουlίου, ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη

απόφασης σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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Ελληνικός Χορός 

στο Φεστιβάλ Αθηνών

Ο ελληνικός χορός ξεκινά στο Φεστιβάλ Αθηνών!

Στην Πειραιώς 260 θα φιλοξενούνται έργα Ελλήνων

και ξένων χορογράφων, για όλο το μήνα Ιούλιο.

Ελληνικές και διεθνείς παραγωγές παρουσιάζονται

στους χώρους της Πειραιώς 260, δίνοντας την ευ-

καιρία στο κοινό να απολαύσει νέες τάσεις, προβλη-

ματισμούς και θέματα του σύγχρονου χορού.

Οι παραστάσεις χορού συνεχίζονται:

12-13 Ιουλίου: Ερμίρα Γκόρο – After party
21-22 Ιουλίου: Λία Τσολάκη – Flux
23-24 Ιουλίου: Michèle Anne De Mey-Jaco Van Dor-

mael-Collectif Kiss & Cry – Cold Blood
30-31 Ιουλίου: Κατερίνα Ανδρέου – A kind of fierce
30-31 Ιουλίου: Άρια Μπουμπάκη, Pauline Brun, Noga

Golan, Calixto Neto – and we are not at the same place.

“Γράμματα από τη Γερμανία”

Μυσική παράσταση 

Με τα: "Γράμματα από τη Γερμανία" σε μουσική Μίκη

Θεοδωράκη και ποίηση Φώντα Λάδη, ανοίγει την αυ-

λαία του το Φεστιβάλ "Καλοκαίρι στην Αθήνα 2016"
στο Θέατρο Αττικού Άλσους (Οικονομίδου, Αθήνα, Ατ-

τικό Άλσος, τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, στις 9μ.μ., με την

υποστήριξη του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέ-

ρειας Αττικής.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Αφροδίτη Μάνου,

στα "Γράμματα από τη Γερμανία", μαζί με τον Γιώργο

Μεράντζα, τη Σοφία Παπάζογλου και τον Βασίλη Κο-

ρακάκη σε τραγούδια για τη μετανάστευση και την

προσφυγιά, όπου με προβολές ταινιών και μνήμες

γνωστών τραγουδιών και άλλων ντοκουμέντων της

εποχής, καθώς και μικρά κείμενα θα αναπαραχθεί το

κλίμα της δεκαετίας του ΄60 μεταφερμένο στη σημε-

ρινή ιστορική συγκυρία του προσφυγικού.

Αντί εισιτηρίου συλλέγουν τρόφιμα.

Αρχίζουν την Κυριακή 3  Ιουλίου

2016, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

του Δήμου Κρωπίας ΝΠΔΔ Σφητ-

τός  με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ

2016».  

Οι εκδηλώσεις χωρίζονται σε δύο

περιόδους. Η πρώτη περίοδος

διαρκεί, από 3 Ιουλίου έως 20 Ιου-

λίου και η δεύτερη από 26 Αυγού-

στου έως 15 Σεπτεμβρίου. 

Ο Δήμος διασφάλισε και φέτος τη

δυνατότητα ελεύθερης εισόδου

στις δημοτικές πολιτιστικές εκδη-

λώσεις, παρά τα στενά οικονομικά

πλαίσια. Παράλληλα συνεχίζει να

διατηρεί στις μεγάλες εκδηλώσεις

των Σφηττείων ενεργό το κίνημα

κοινωνικής αλληλοβοήθειας και

αλληλεγγύης για την αντιμετώ-

πιση της ακραίας φτώχειας των

συμπολιτών μέσω της πρόσκλησης

για συγκέντρωση τροφίμων και

φαρμάκων για τις δημοτικές κοι-

νωνικές δομές (Κοινωνικού Παντο-

πωλείου και Κοινωνικού Φαρμα-

κείου). 

Σε κάθε εκδήλωση θα εκτελεί δρο-

μολόγια το λεωφορείο του Δήμου

από το Πολιτιστικό Κέντρο –

ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας και Κιτσίου

προς  τον κεντρικό χώρο εκδηλώ-

σεων των Σφηττείων στην πλ. Δε-

ξαμενής. 

― Σάββατο 9 Ιουλίου, 21.30

Θέατρο Δεξαμενής. Θεατρική Πα-

ράσταση από Ομάδα Ενηλίκων του

«ΣΦΗΤΤΟΣ», «Η Τελετή μου» - βα-

σισμένο στο θεατρικό έργο του

Παύλου Μάτεσι “Η Τελετή”.

Μία μαύρη κωμωδία για τις κοινω-

νικές σχέσεις και την μετά θάνατο

ζωή, στο φόντο των προετοιμα-

σιών μίας κηδείας. Όλοι αγωνίζον-

ται να ταχτοποιήσουν τις

λεπτομέρειες...

― Κυριακή 10 Ιουλίου, 9μ.μ. 

Θέατρο Δεξαμενής

Λύκειο Ελληνίδων

«Ας κρατήσουν οι χοροί...»

― Δευτέρα 11 Ιουλίου, 9.30μ.μ.

Συναυλία με τους Vegas
Θέατρο Δεξαμενής

― Τρίτη 12 Ιουλίου, 20.30

«Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας»
Θέατρο Δεξαμενής

Παιδική Θεατρική Παράσταση

― Τετάρτη 13 Ιουλίου, 21.30

Θέατρο Δεξαμενής

Συναυλία με τους “Ambassadors”
Βραδιά με ελληνικό τραγούδι

― Δευτέρα 18 Ιουλίου, 21.30 

Θέατρο Δεξαμενής

Συναυλία με την Πίτσα Παπαδο-
πούλου, την Λένα Αλκαίου και τη
Ζωή Παπαδοπούλου

«ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2016» Ο Πολιτισμός, όλο το καλοκαίρι στο Κορωπί 

«Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους»

Με  την  ευκαιρία  των  2400  ετών  από  τη  γέννηση  του

Αριστοτέλη,  η  Διεθνής  Εταιρεία  Ελληνικής  Φιλοσοφίας,

η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, η Φιλοσοφική Εταιρεία

της Κύπρου και άλλες Επιστημονικές  Ενώσεις, Εταιρείες

και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποφάσισαν την οργάνωση

Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας  υπό την  Αιγίδα  του

Προέδρου  της  Δημοκρατίας  και  με  την  υποστήριξη της

Διεθνούς  Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών με θέμα:

«Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους».
Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιου-

λίου στο Ηρώδειο με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Από τις

10 - 15 Ιουλίου, οι επιστημονικές ομιλίες θα γίνονται στην

Φιλοσοφική Αθηνών.

Περισσότερα στο www.hri.org/iagp/conf28/conf28a-gr.pdf

To “Αρχειο Πολέμου” παρουσιάζει το

Σάββατο, 23 Ιουλιου 2016, 19:30, την

τελευταία ταινία γι’ αυτή τη σεζόν, το

βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Ηλία

Γιαννακάκη και Εύης Καραμπάτσου

για τη Μακρόνησο. Πρόκειται για μια

συγκλονιστική ταινία που τολμάει να

«αγγίξει» την πλέον βάναυση πλευρά

του εμφυλίου πολέμου. Το ντοκιμαν-

τέρ «Μακρόνησος» προετοιμαζόταν

και γυριζόταν επί δέκα ολόκληρα χρό-

νια. Το 2008 απέσπασε το βραβείο κοι-

νού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης,

απέναντι στο σύνολο της κινηματο-

γραφικής παραγωγής μυθοπλασίας

και ντοκιμαντέρ, κάτι που συνέβη για

πρώτη φορά με ελληνική ταινία τεκμη-

ρίωσης. Στη συνέχεια προβλήθηκε με

επιτυχία στους κινηματογράφους σε

ολόκληρη την Ελλάδα και απέσπασε

ενθουσιώδεις κριτικές από το σύνολο

σχεδόν του Τύπου.

Ο σκηνοθέτης, Ηλίας, Γιαννακάκης, θα

παρευρίσκεται στην προβολή, όπως

επίσης και στον διάλογο, που θα ακο-

λουθήσει μετά το πέρας της ταινίας,

με τους φίλους του Αρχείου.

Λίγα λόγια για την ταινία…
Η ταινία αναφέρεται στο στρατόπεδο συγ-

κέντρωσης της Μακρονήσου, που ξεκί-

νησε τη λειτουργία του το 1947, λίγο μετά

το ξεκίνημα του Ελληνικού Εμφυλίου και

έκλεισε δέκα χρόνια αργότερα. Συμβολί-

ζει και αποτελεί την πιο ακραία και μελανή

πτυχή του Εμφυλίου και κατέχει πρω-

τεύουσα θέση στις πιο θλιβερές περιό-

δους της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας,

καθώς η «φήμη» του για τις βαναυσότητες

και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπό-

στασης, έφθασαν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σκοπός ήταν η ιδεολογική αναμόρφωση

των κομμουνιστών και γενικότερα μη εθνι-

κοφρόνων φαντάρων, με κάθε μέσο, ώστε

να σταλούν στο μέτωπο του Εμφυλίου και

να πολεμήσουν στις τάξεις του Εθνικού

Στρατού εναντίον των αριστερών ανταρ-

τών. Οι περίφημες δηλώσεις μετανοίας

αποτελούσαν τον προφανή σκοπό της

τότε στρατιωτικής ηγεσίας, ώστε να τα-

πεινωθούν οι πολιτικοί εξόριστοι και οι

στρατιώτες που υπηρετούσαν τη θητεία

τους.

Στην ταινία παρακολουθούμε τρεις εξόρι-

στους της εποχής εκείνης. Τη μεγάλη ηθο-

ποιό Αλέκα Παϊζη που πέθανε πέρυσι και

ήταν κρατούμενη στη Μακρόνησο το

1950, τον Ηλία Στάβερη πολιτικό εξόριστο

μεταξύ 1948 και 1949, που βίωσε τη φρίκη

των στρατιωτικών φυλακών Μακρονήσου

χωρίς να υπογράψει και τον Τάσο Ζω-

γράφο που τότε υπηρετούσε τη στρατιω-

τική του θητεία με δυσμενή μετάθεση στη

Μακρόνησο από το 1948 μέχρι το 1950 και

υπέγραψε δήλωση χωρίς να διστάζει σή-

μερα να το παραδεχθεί.

Παρακολουθούμε τους τρεις αυτούς, ηλι-

κιωμένους σήμερα, πρώην εξόριστους που

περιγράφουν με ένταση αλλά και χιούμορ

τα όσα υπέστησαν ή βίωσαν ως μάρτυρες

και πηγαίνουμε μαζί τους στο τελευταίο

κομμάτι της ταινίας ξανά στο νησί, σε ένα

εξαιρετικά συγκινητικό φινάλε.

Από την άλλη, μιλά για πρώτη φορά εκ-

πρόσωπος της άλλης πλευράς. Του Εθνι-

κού στρατού. Και μάλιστα όχι κάποιος

χαμηλόβαθμος, αλλά ένας από τους

πλέον σημαντικούς παράγοντες της διοί-

κησης του στρατοπέδου. Ο γηραιός Πανα-

γιώτης Σκαλούμπακας, διοικητής του

περίφημου Τρίτου Τάγματος Μακρονήσου

μεταξύ 1947 και 1948, καταθέτει μια συγ-

κλονιστική μαρτυρία για πρώτη φορά στον

κινηματογραφικό φακό.

Η ταινία είναι μια παραγωγή του Ελ-

ληνικού Κέντρου Κινηματογράφου,

της ΕΡΤ Α.Ε και του Ηλία Γιαννακάκη

(έτος παραγωγής 2008). Διαρκεί 103

λεπτά.
Για κράτηση επικοινωνήστε με την διδα

Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρ-

χείου 2108676390, ή στο κινητό 69-

98088220, η email afreris@wararchivegr.org

καθώς ο χωρος είναι περιορισμένος.

«ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ» ντοκιμαντέρ
των Ηλία Γιαννακάκη και Εύης Καραμπάτσου
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Μουσικοχορευτική εκδήλωση 
αφιερωμένη στον Άντρα, Πατέρα, Σύζυγο

Με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών του Δήμου 3Β και πολλές εθελον-

τικές παρουσίες έκπληξη, οργανώνει μουσική εκδήλωση η Κοινωνική Υπη-

ρεσία του Δήμου, την  Κυριακή 10 Ιουλίου, ώρα  21.00 στο θέατρο

«ΒΕΜΠΟ», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα. 

Συμμετέχουν: Κατερίνα Κουρεντζή, Ρομάν Γκομέζ, Ντεμιάν Γκομέζ, Λάμ-

προς Κουνενής, Πάνος Τσοροτιώτης, Νατάσα Κουρεντζή, Κατερίνα Κων-

σταντίνου, Νανά Καραγιάν.

Μπουζούκι: Θάνος Θεοδωρόπουλος.

Χορεύουν το ζευγάρι: Ηλέκτρα Βενετσάνου - Θοδωρής Σοϊλεμεζίδης

Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου θα γίνει συλλογή τροφίμων για τους άπο-

ρους συμπολίτες.

“Ερωφίλη”

Την παράσταση “Ερωφίλη”, την

πιο άρτια και γνωστή τραγωδία

του Γιώργου Χορτάτση, παρουσιά-

ζει ο Δήμος Μαρκοπούλου την

Τρίτη 12 Ιουλίου στο θέατρο

Σάρας Μαρκοπούλου, ώρα 9μ.μ.

με ΕΛΕΥΘΕΡΗ Εισοδο.

Μια τραγωδεία έρωτα και θανάτου

και θέση ζωής, απέναντι στη

σκληρή και αυταρχική εξουσία, σε

σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη.

Συναυλία με τη

μικτή Χορωδία

του Δήμου
Ενα αφιέρωμα σε μεγάλους ποι-

ητές και συνθέτες, υπό τη διεύ-

θυνση του μαέστρου Παναγή

Μπαρμπάτη. 

Σάββατο 16 Ιουλίου, 9μ.μ. θέατρο

Σάρας.

Είσοδος ελεύθερη.

Συναυλία με την

Πίτσα Παπαδοπούλου

Κυριακή 17 Ιουλίου, 9μ.μ. στην

Κυριακάτικο πεζοδρόμηση στο

Μαρκόπουλο, η Πίτσα Παπαδο-

πούλου μία από τις κορυφαίες

τραγουδίστριες του λαϊκού πεντα-

γράμου θα ψυχαγωγήσει τους πα-

ρευρισκόμενους. 

Η Μπέσσυ Αργυράκη 
στο “Καλλιτεχνόραμα”

Στις 13 Ιουλίου η Μπέσσυ Αργυράκη  τραγουδά για το Καλ-

λιτεχνόραμα.

Όσοι παρευρεθούν θα αισθανθούν ιδιαίτερα τυχεροί,

αφού θα ζήσουν αλησμόνητες στιγμές!

Η ανανεωμένη Μπέσσυ, ο εκπληκτικός μουσικός Γιώργος

Τσοκάνης και η πληθωρική χορεύτρια Στέλλα Καραμού-

τσιου, εγγυώνται μια μοναδική παράσταση στη  Γλυφάδα.

Στις 13 Ιουλίου το Καλλιτεχνόραμα γιορτάζει έναν χρόνο

πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς

στον κόσμο της Γλυφάδας και των Νοτίων Προαστίων.

Για  προσκλήσεις τηλ. 6981087117 / 2121055668.

Τιμή 15 ευρώ / άτομο -- περιλαμβάνει κρασί ή ποτό ή ανα-

ψυκτικό με πλούσιο σνακ και πολλές εκπλήξεις.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο Όασις στην Γλυ-

φάδα. Ωρα προσέλευσης 21.00  ώρα έναρξης 21.30  

Μέρος των εσόδων θα προσφερθούν σε 10 άπορες οικο-

γένειες του Δήμου Γλυφάδας.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερη Κρουαζιέρα το Σάββατο 9 Ιουλίου, οργανώνει

το Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσιας Προστασίας για Υδρα -

Πόρο - Αίγινα. Εκκίνηση από Παλ. Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950,  6942429244

Μετά από 2 πετυχημένα φεστιβάλ και

με την εμπειρία που έχουν πλέον απο-

κτήσει στις 8 – 9 - 10 Ιουλίου ο σύλλο-

γος Α.Τ.ΟΜΑ προσκαλεί στον

συνεταιρισμό ΜΑΡΚΟ στο Μαρκό-

πουλο Μεσογαίας να παρακολουθή-

σετε ένα διαφορετικό φεστιβάλ που

συνδυάζει πολλά καλλιτεχνικά δρώ-

μενα και προσπαθεί να καλύψει διαφο-

ρετικά είδη τεχνών. 

Το 3ο πολιτιστικό φεστιβάλ Α.Τ.ΟΜΑ

θα περιλαμβάνει:

Live graffiti από την ομάδα Fullcolor,

Θεατρικά δρώμενα, Χορευτικά δρώ-

μενα, Έκθεση ζωγραφικής, λογοτε-

χνίας και φωτογραφίας. 

Live stage με ποικιλία ειδών μουσι-

κής. Το line up προς το παρόν περιλαμ-

βάνει μπάντες και καλλιτέχνες όπως:

Theodore, Solarmonkeys, Ορθολογι-

στές (Rationalistas), Anser, Fool in the

Box, 10code, 7odds, chewing gun,

Twinsanity, Visual Voices. 

Σκοπός του φεστιβάλ είναι: 

- να προταθεί ένας εναλλακτικός τρό-

πος διασκέδασης για την νεολαία του

τόπου, μια ανάγκη που θεωρείται πως

είναι υπαρκτή και άμεση,

- να δοθεί το έναυσμα στους νέους να

εκφραστούν μέσω πολιτιστικών και

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων,

- και σε ένα ευρύτερο επίπεδο, να

προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο

συνύπαρξης και δημιουργίας. 

Ο χαρακτήρας του φεστιβάλ όπως και

τα 2 τελευταία χρόνια θα είναι απο-

κλειστικά κοινωνικός και πολιτιστικός,

μη κερδοσκοπικός, και με διάθεση, να

συνδυαστεί και με άλλες κοινωφελείς

δραστηριότητες της περιοχής, όπως

την συγκέντρωση τροφίμων και ρού-

χων, έτσι ώστε να προάγει, ως εγχεί-

ρημα, πέραν του πολιτισμού, και αξίες

αλληλεγγύης. 

Η επιλογή του χώρου του συνεταιρι-

σμού της ΜΑΡΚΟ έγινε, καθώς θεω-

ρείται ο πλέον κατάλληλος για τέτοιου

είδους εκδηλώσεις, θεωρώντας πως

διαθέτει την κατάλληλη αισθητική και

η πολυμορφικότητα του χώρου θυμίζει

μία νέα Τεχνόπολη. Επίσης αποτελεί

έναν ιστορικό χώρο για την περιοχή

και θα είναι μια καλή ευκαιρία να ανα-

δειχθεί η σπουδαιότητα του στις νεό-

τερες γενιές, οι οποίες ως επί το

πλείστον δεν την γνωρίζουν.

www.facebook.com/events/558876880

982379

3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Α.Τ.ΟΜΑ
Μουσική | Θέατρο | Ζωγραφική | Χορός | Φωτογραφία | Λογοτεχνία

Συναυλία Στέφανου Κορκολή
στο “Ακτιος Οδηγός”

Ο Στέφανος Κορκολής στο Θέατρο των Οδηγών, Μονάδα

Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός Λ. Βάρης (πρώην

κτίριο Σ.Ε.Ο)  στις 18/7/2016 και ώρα: 21:00, με δικά του

έργα, έχοντας ως αιχμή του μουσικού του δόρατος το τρα-

γούδι «Θες», το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία 11 χρόνια

μετά από την μαγική εκτέλεση του αείμνηστου Δημήτρη

Μητροπάνου.

Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη.

Στο σαξόφωνο και στο φλάουτο ο Βασίλης Δεφίγγος.

Ένα μουσικό ταξίδι στις θάλασσες, υπό το φως του φεγγα-
ριού και με την πνοή των 5 ανέμων…
Μια υπέροχη μουσική βραδιά με αναδρομές στο παρελθόν

αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς θα παρουσιάσει

καινούρια του τραγούδια για πρώτη φορά.

Θα ακουστούν, τραγούδια και μουσικές,  δοσμένες με τον

πιο λιτό τρόπο, αλλά και με μία διάθεση αναδημιουργίας. 
«Η αιώνια ιστορία του Ερωτόκριτου, που αφορά ανθρώπων έργα.
‘Όπως κάθε φορά, που μια θάλασσα πλατιά στροβιλίζεται από τους
πέντε ανέμους και αρχίζει να χορεύει ένα liebertango, που μετα-
φέρεται σε δρόμους παλιούς και μετά σβήνοντας το  φεγγάρι να
σε νανουρίζει και να σου λέει τρυφερά “ξύπνα αγάπη μου, θες να
είσαι το άλλο μου μισό” -  και όπως αρχίζουν τα παραμύθια “ήτανε
μια φορά….”, να είναι ένα μουσικό παραμύθι, που να μην τελειώνει,
όπως τίποτα δεν τελειώνει στην τέχνη….» 

Τη συναυλία διοργανώνουν οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω-

μένων Άκτιος, για στήριξη της Εταιρείας Νόσου Alzheimer

& Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Οι θεατές  μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να στηρίξουν οικο-

νομικά το έργο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών

Διαταραχών Αθηνών στο χώρο της συναυλίας.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Μαρκόπουλο
Ενα πλούσιο Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, διοργανώ-

νει ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, σε μια προσπάθεια

καταπολέμησης της δύσκολης καθημερινής πραγματικότητας, με «αντίδοτο»

πραγματικές «ανάσες» Πολιτισμού!

Φέτος, στα πλαίσια «παντρέματος» του Πολιτισμού με την Κοινωνική Αλληλεγ-
γύη, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ελεύθερη είσοδο, για το 95% των εκδη-
λώσεων, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά!, σημειώνει ο δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης.

5ο Φεστιβάλ

Παραδοσιακών

χορών στη

Βάρη

Ο Λαογραφικός Ομιλος

Βάρης “Σεμέλη” θα παρου-

σιάσει το 5ο φεστιβάλ παρα-

δοσιακών χορών, με τίτλο

“Ορέστεια” την Τετάρτη 20

Ιουλίου (του Προφήτη ΗΛία),

στις 9 το βράδυ, στην πλα-

τεία του ιερού ναού Προφήτη

Ηλία στο Κόρμπι της Βάρης.
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Προοίμιο της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης

οι Παιδικοί Σταθμοί 
Χρεώσεις ανάλογα με το εισόδημα των γονιών!

Αλλο ένα κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση της πολι-

τείας, χάνεται και καλείται ο πολίτης να το καλύψει.

Μιλάμε για την υποδοχή παιδιών στους Παιδικούς Σταθ-

μούς. Κάποτε οι Παιδικοί Σταθμοί ανήκαν στο Υπουρ-

γείου Κοινωνικής Πρόνοιας και οι γονείς που έστελναν

τα παιδιά τους στους Π.Σ. δεν πλήρωναν.

Η πολιτεία παράδωσε τους Παιδικούς Σταθμούς στους

Δήμους της χώρας, χωρίς να μετακυλήσει και το κό-

στος τους. Ετσι σιγά σιγά, ο ένας Δήμος μετά τον

άλλον χρεώνουν τους γονείς για τη συμμετοχή του παι-

διού τους σε  Παιδικό Σταθμό (Προσχολική αγωγή) από

30 έως και 180 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τα εισοδή-

ματα.

Ετσι και ο Δήμος 3Β, ενώ στην προηγούμενη Δημοτική

Αρχή, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου οι γονείς δεν

πλήρωναν για τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθ-

μούς, στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ και του

Δ.Σ. 4/7/16, αποφάσισαν μία κλιμακωτή χρέωση από 50

έως 180 ευρώ.

Ο δήμαρχος στην εισήγησή του εξήρε το έργο της Δη-

μοτικής Αρχής και των εργαζομένων στους Παιδικούς

Σταθμούς, κάτι που επιβεβαίωσε - όπως είπε - και κλι-

μάκιο του Υπουργείου που τους επισκέφθηκε.

Εξήγησε ότι το κόστος των Π.Σ. ανέρχεται ετησίως σε

887.000 ευρώ και η «περιοχή μας δεν βρίσκεται τόσο
χαμηλά όπως ο άλλες περιοχές ως μέσος όρος» και

επομένως οι έχοντες πρέπει να πληρώνουν!

Βέβαια τα 887.000 ευρώ είναι παραπλανητικό νούμερο,

γιατί δεν αφορά τα τροφεία, που αυτά διατείνεται ο Δή-

μαρχος ότι θα πληρώνουν οι γονείς, αλλά όλα τα λει-

τουργικά έξοδα των σταθμών (Παιδοκόμοι, νηπιαγωγεί,

καθαρίστριες, γιατροί κ.λπ.). Επομένως το κόστος των

τροφείων είναι πολλές σκάλες κάτω.

Η πρόταση του δημάρχου η οποία υπερψηφίστηκε πλην

Κοντονή και Ματόπουλου, έχει ως εξής:

Για εισοδήματα μέχρι 25.000 (και τεκμαρτά μέσα) η

συμμετοχή είναι μηδενική.

Από 25.000 έως 30.000 θα πληρώνει ο γονιός για ένα

παιδί 50 ευρώ μηνιαίως. Και ανάλογα με το ύψος του

εισοδήματος ανεβαίνει και η πληρωμή με κορυφή τα

160 ευρώ μηνιαίως για εισοδήματα από 70.000 ευρώ

και πάνω.

Μάλιστα έφερε παραδείγματα από πολλούς Δήμους, με

πολύ χαμηλότερα κατά μέσο όρο εισοδήματα που χρε-

ώνουν ανάλογα.

Κάθετα αντίθετος δήλωσε ο Θ. Ματόπουλος για συμ-

μετοχή των γονιών, «γιατί οι Παιδικοί Σταθμοί είναι
μέσο εκπαίδευσης των παιδιών και θα έπρεπε να
έχουμε τα ίδια κριτήρια και στην τρίτη ηλικία», δήλωσε.

«Πάγια θέση μας είναι τα δωρεάν τροφεία. Ας μειώσει
μία εκδήλωση ο ΟΑΠΠΑ να καλυψει τα 110.000 ευρώ
που είναι τα τροφεία ετησίως», δήλωσε ο Δ. Κοντονής.

Καταψήφισαν την εισήγηση του δημάρχου και απόφαση

του Διοικ. Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ, ο Θ. Ματόπουλος

και ο Δ. Κοντονής από τις μειοψηφίες, ενώ απουσίαζαν

οι επικεφαλείς των άλλων μειοψηφιών (Πασακυριάκος,

Δόγκας).

Ξεχνούν όμως οι Δήμαρχοι ότι η “Προσχολική αγωγή”

όπως είναι η ονομασία των Παιδικών Σταθμών είναι η

πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, αναγκαία για την κοινω-

νικότητα του παιδιού και για την εργαζόμενη μητέρα,

και επομένως έπρεπε να παρέχεται δωρεάν.

Αντί λοιπόν οι Δήμαρχοι να τα απαιτούν από τους γο-

νείς θα έπρεπε να κινητοποιήσουν τα ανώτερα όργανά

τους (ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ) και να διεκδικήσουν τους πόρους,

που είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να διαθέσει για το

σκοπό αυτό.

Γιατί πολύ φοβούμαι ότι σιγά σιγά καταργούμε τη δω-

ρεάν παιδεία και σε λίγο θα πληρώνουμε για το δά-

σκαλο και τον καθηγητή!

Παρέμβαση γυνακών της ΟΓE

Παρέμβαση για το θέμα έκανε και η Ομάδα Γυναικών

του Δήμου 3Β, μέλους της Ομοσπονδιας Γυναικών

Ελλάδος ΟΓΕ),  θέτοντας κάποια ερωτηματικά για

τον τρόπο που χειρίζεται ο Δήμος τη «λειψή χρημα-

τοδότηση που θα λάβει» και τόνισε ότι πρέπει: 

• Να καλυφθεί ΠΛΗΡΩΣ το δικαίωμα του παιδιού στη

φροντίδα και την αγωγή με ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ και ΔΩ-

ΡΕΑΝ βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρίς όρους και

προϋποθέσεις.

• Να παρθούν όλα τα μέτρα ώστε να ενισχυθεί η λει-

τουργία και χρηματοδότηση των βρεφικών παιδικών

σταθμών των ΚΔΑΠ στους Δήμους και να λειτουργή-

σουν από 1η Σεπτέμβρη ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

• Να  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ η ανανέωση όλων των συμβά-

σεων του απασχολούμενου προσωπικού στις δομές

και στο πρόγραμμα.

Καλούν όλες τις μητέρες εργαζόμενες και άνεργες

να συσπειρωθούν στον αγώνα που δίνει η Ομάδα Γυ-

ναικών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της ΟΓΕ για το

δικαίωμα των παιδιών στην προσχολική αγωγή.

Ομάδα Γυναικών ΒΒΒ -  ΟΓΕ, τηλ.: 6985704446

Αννα Μπουζιάνη

Από τα κλιματιστικά στο

αναψυκτήριο Πανοράματος 

Οπως έχουμε ξαναγράψει το αναψυκτήριο Πανορά-

ματος Βούλας, που διαχειριζόταν επί δεκαετίες ο

εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας, μετά

από δημοπρασία, που δεν δημοσιεύθηκε στον το-

πικό Τύπο ή δημοσιεύθηκε στην ...Κωλοπετινίτσα,

κατακυρώθηκε  στον Μάρκο Ξαγοράρη ΕΠΕ.

Ηταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος και έδωσε τιμή

εκκίνησης 10.800 ευρώ για να καταλήξει στα

12.500 ευρώ, μετά από αίτημα της Δημοτικής

Αρχής.

O “μισθωτής” πλέον είναι επιχειρηματίας με κλιμα-

τιστικά και συντηρεί τα κλιματιστικά του Δήμου.

Σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας, ο νέος

μισθωτής θα έχει διατίμηση σε βασικά προϊόντα

(καφές, τσάι κ.λπ.).

Η ΖΑΖΑ ΙΚΥ χτύπησε...

Ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για την καντίνα στον

όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη, ήταν η εται-

ρεία ΖΑΖΑ,  η οποία όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος

στη δημοτική συνεδρίαση 4/7/16, προσκόμισε εγ-

γυητική επιστολή τραπέζης Κύπρου, που όμως η

Τράπεζα αρνήθηκε ότι την έχει εκδόσει! 

Πάλι μοναδικός ενδιαφερόμενος ένας ή μάλλον μία

η ΖΑΖΑ!

Το  ΖΑΖΑ πάντως μη μου πείτε ότι δεν παραπέμπει

σε άλλου είδους εκμετάλλευση. 

Πάντως είναι αξιοπερίεργο για τέτοιες καντίνες

(που συγκεντρώνουν αγοραστικό κοινό) να μην

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και να εμφανίζεται μόνο

μία κάθε φορά!

Τον προβληματισμό του εξέφρασε και ο Δ. Κοντονής

στη συνεδρίαση, πώς εμφανίζεται πάντα μία η ίδια εν-

διαφερόμενη για τις δημοπρασίες των καντινών.

Υπερψήφισε η Περιφέρεια

Αττικής την παράδοση της

Χερσονήσου του Αστέρα 

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αττικής υπερψήφισε τη «Γνωμοδότηση επί της

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του Ει-

δικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου

Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) για το ακίνητο του Αστέρα

Βουλιαγμένης, Μικρό Καβούρι».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθ.

Αναγνωστόπουλος, παρουσία φορέων των κατοίκων

της περιοχής και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία!!

Θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο.
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Σύναψη δανείου πρότεινε ο δήμαρχος των 3Β Γρ.

Κωνσταντέλλος, όχι για να καλύψει λειτουργικά

έξοδα του Δήμου, αλλά προκειμένου να αλλάξει τον

φωτισμό του οδικού δημοτικού δικτύου με λάμπες

εξοικονόμησης ενέργειας.

Όπως εξήγησε τον περασμένο Σεπτέμβρη (21.9.15)

η Οικονομική Επιτροπή πήρε απόφαση να παραχωρή-

σουν με ένα μοντέλο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου -

Ιδιωτικού Τομέα) τα ανταποδοτικά (έσοδα ηλεκτρο-

φωτισμού). Σ’ αυτή την περίπτωση η εταιρεία που θα

ανελάμβανε το έργο θα είχε υποχρέωση  

- να φέρει το υλικό

- να χρηματοδοτήσει την αγορά τους

- να πληρωθεί από την εξοικονόμηση ενέργειας και να

αναλάβει τη συντήρησή του, έως ότου αποπληρωθεί.

Η εξοικονόμηση φθάνει τις 500.000 ευρώ ετησίως. 

Ο Δ. Δαβάκης (μέλος της Ο.Ε. της μειοψηφίας) είχε

δηλώσει τότε ότι η χρηματοδότηση είναι ακριβή και

θα έπρεπε να δουν και άλλες πηγές χρηματοδότη-

σης.

Η απόφαση αυτή (παραχώρησης ανταποδοτικών) είχε

ψηφιστεί σχεδόν ομόφωνα (πλην Ματόπουλου), που

κι αυτός διαφώνησε με τη μορφή των ΣΔΙΤ και την εκ-

χώρηση των ανταποδοτικών.

Μετά ταύτα, όπως είπε ο δήμαρχος,  στάθηκε στις

προτάσεις των συμβούλων, τότε, και επανέρχεται με

την παραπάνω πρόταση, δηλαδή της σύμβασης δα-

νείου και το έργο να γίνει από το Δήμο. Κι αυτό γιατί

όπως είδαν με τα ΣΔΙΤ το κόστος φθάνει το 8%, ενώ

ο Δήμος μπορεί να πάρει χρηματόδητη από ΤΠ&Δ με

3% και ακόμη λιγότερο, εξοικονομώντας έτσι κέρδος

670 έως 700.000 ευρώ.

Ο δήμαρχος παρουσίασε μελέτη φωτισμού, βελτίω-

σης και εξοικονόμησης όλου του δικτύου του Δήμου,

που βγάζει το κόστος αλλαγής έως και 4.5 εκατομ-

μύρια ευρώ και η εξοικονόμηση είναι της τάξεως των

550.000 ευρώ το χρόνο. Εχει μία περίοδο αποπληρω-

μής 8 με 10 χρόνια, εξοικονόμηση ενέργειας χρημά-

των και περιβαλλοντικής καθαρότητας.

Είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που επιλέγει αυτή

τη λύση της αυτοχρηματοδότησης και όχι μέσω ΣΔΙΤ

και θα είναι ένα πείραμα για την Τ.Α. για το κατά

πόσον θα πετύχει, όπως δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο Θ. Ματόπουλος χαιρέτισε την προσπάθεια αντικα-

τάστασης του φωτισμού με οικολογικό τρόπο, αλλά

παρατήρησε ότι ο Δήμος μπορεί να πάρει χρηματο-

δότηση μέσω του νέου ΕΣΠΑ και γι’ αυτό πρότεινε

πριν προχωρήσουν σε δανεισμό να αναζητήσουν

συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Ο Δ. Κοντονής διαφώνισε με τη σύναψη δανείου και

θεώρησε το 8% που κοστίζει η εργασία με ΣΔΙΤ ότι

είναι πολύ ακριβό και μάλλον ο δήμος έχει πέσει σε

μεσάζοντες.

Ο δήμαρχος δεν απέκλεισε τη συγχρηματοδότηση

μέσω ΕΣΠΑ, στον δε Κοντονή απάντησε ότι οι κατα-

σκευάστριες εταιρείες δεν ενδιαφέρονται για τόσο

μικρές αγορές (όπως του Δήμου) και δεν εκδηλώνουν

ενδιαφέρον σε διαγωνισμούς.

Τέλος δεν μπήκε σε ψηφοφορία η σύναψη δανείου

γιατί χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία μία τέτοια

απόφαση και λόγω απουσίας πολλών συμβούλων δεν

συμπληρωνόταν ο αναγκαίος αριθμός.

Παρ’ όλα αυτά, την προσεχή Δευτέρα 11/7 ο Δήμος

συνεδριάζει και επανέρχεται ως πρώτο θέμα η σύ-

ναψη δανείου.

Αννα Μπουζιάνη

Μελέτη με τα δασικά και

τις δασικές γραμμές

Μελέτη με τα δασικά και τις δασικές γραμμές υπο-

χρεούνται να καταθέσουν οι Δήμοι μέχρι 30 Νοεμ-

βρίου βάσει του Ν. 4389 που ψηφίστηκε πριν από

ενάμισυ μήνα, εν όψει της ανάρτησης των δασικών

χαρτών.

Ράμπα για ΑμεΑ

στην παραλία της

Βούλας

Τοποθετήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στην παρα-

λία της Βούλας το Seatrack, η ηλεκτρική ράμπα για

την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλή-

ματα στα θαλάσσια μπάνια τους.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός τοποθετήθηκε από τη

Δημοτική Αρχή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα

πρόσβασης στη θάλασσα σε άτομα με κινητικά προ-

βλήματα, για να μπορέσουν να κάνουν το μπάνιο

τους με άνεση και ασφάλεια. 

Στον ίδιο χώρο έχουν τοποθετηθεί σκίαστρα, χη-

μική τουαλέτα ΑμεΑ και ξύλινοι διάδρομοι για την

καλύτερη εξυπηρέτηση των λουομένων με κινητικά

προβλήματα. Παράλληλα δύο θέσεις στάθμευσης

στην παραλία, δίπλα στις εγκαταστάσεις, έχουν δε-

σμευτεί για αποκλειστική χρήση ΑμεΑ.

Το Sea-Track θα λειτουργεί μέχρι τον Οκτώβριο κα-

θημερινά.

Για πληροφορίες 213 2019920

Σύναψη δανείου για ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο 3Β

Η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττι-

κής (ΠΕΔΑ) έχει διαφωνήσει κάθετα

και  έχει έγκαιρα στείλει στο Υπ.

Εσωτερικών τις προτάσεις της για

επείγοντα θέματα της ΤΑ. Το πολυ-

νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών

που είδε το φως της δημοσιότητας

μελετάται από τις αρμόδιες επιτρο-

πές της ΠΕΔΑ έτσι ώστε να συνεχι-

στεί η διαβούλευση με το αρμόδιο

Υπουργείο.

Σε ανακοίνωση που κοινοποίησε

σημειώνει:

«Με έκπληξη ωστόσο διαπιστώ-

νουμε ότι στο υπό διαβούλευση πο-

λυνομοσχέδιο του ΥΠ. Εσωτερικών

περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που κι-

νούνται στη λογική της περαιτέρω

υποβάθμισης της καταστατικής

θέσης των Αιρετών και της αυτοδι-

οίκησης συνολικά.

Η ακραία, αυθαίρετη και εκτός

πάσης λογικής περικοπή της αντιμι-

σθίας των αντιδημάρχων καθιστά

αδύνατη την απασχόληση σε θέσεις

υψηλής ευθύνης  και αποκλειστικής

απασχόλησης και μας βρίσκει κατη-

γορηματικά αντίθετους.

Η περικοπή αυτή έρχεται σε ευθεία

αντίθεση με την εκφρασμένη θέση

της αυτοδιοίκησης  για αναβάθμιση

της καταστατικής θέσης των αιρε-

τών , με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες

του Υπουργού Εσωτερικών αλλά κυ-

ρίως με την ίδια την πραγματικότητα

. Εκτός αν νομίζει κάποιος από τους

συγγραφείς τέτοιων απαράδεκτων

εισηγήσεων ότι μπορούν να ασκη-

θούν από αντιδημάρχους των 600-

700 ευρώ τα δημόσια καθήκοντα

που αναφέρονται στους τομείς της

καθαριότητας, του περιβάλλοντος,

της παιδείας, της κοινωνικής και

αθλητικής πολιτικής των δημοσίων

έργων κτλ. 

Επισημαίνουμε ότι με το πολυνομο-

σχέδιο δεν επιλύονται συνολικά τα

ζητήματα  που αφορούν την αναβάθ-

μιση της καταστατικής θέσης των αι-

ρετών και την υποβοήθηση τους

στην εκτέλεση του έργου τους.

Ακόμη και το αίτημα για δυνατότητα

απόσπασης συνεργατών από τον

δημόσιο τομέα, που δεν επιβαρύνει

διόλου τον κρατικό προϋπολογισμό,

δεν ικανοποιείται για τους Δήμους

ενώ στο ίδιο πολυνομοσχέδιο προ-

βλέπεται αυτή η διαδικασία για άλ-

λους θεσμούς.

Απαιτούμε την άμεση  απόσυρση

της διάταξης για την περικοπή της

αντιμισθίας των Αντιδημάρχων πριν

την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου

στη Βουλή. Την αντικατάστασή της

με τις ήδη κοινά συμφωνημένες θέ-

σεις.  Για να μη βρεθούν οι Δήμοι σε

αδυναμία κάλυψης των θέσεων Αν-

τιδημάρχων και να μην αντιμετωπί-

σουμε διαλυτικά φαινόμενα στη

λειτουργία των Αυτοδιοικητικών θε-

σμών.

Τέλος ζητάμε από το αρμόδιο

Υπουργείο να αντιμετωπίσει άμεσα

και με την απαιτούμενη σοβαρότητα

όλα τα θέματα που άπτονται της κα-

ταστατικής θέσης των αιρετών σύμ-

φωνα με τις προτάσεις των

θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκη-

σης».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η

ΚΕΔΕ στην έκτακτη Γενική Συνέ-

λευσή τους (6.6.16). Ο πρόεδρος Γ.

Πατούλης δήλωσε πως: «Αν εφαρ-

μοστεί τελικά η αρχική πρόταση του

υπουργείου Εσωτερικών να μοιρα-

στεί η αντιμισθία που λαμβάνουν οι

έμμισθοι σήμερα αντιδήμαρχοι και

στους άμισθους (πρόκειται για δημο-

σιονομικά ισοδύναμο μέτρο αφού τα

ίδια χρήματα θα μοιραστούν περισ-

σότεροι), τότε «οδηγούμαστε πρα-

κτικά στην κατάργηση του θεσμού

του αντιδημάρχου».

Αντίθετη στη μείωση αντιμισθίας αντιδημάρχων 

η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής
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Ιουλίου μηνός  καύσων. Ο Σείριος,  αστέρας

οπωρινός λαμπερός   μα  και  “ούλιος”. Δη-

λαδή κατά την ομηρική “ολέθριος” ως εκ των

εξ αυτού συχνών ηλιάσεων και εγκαυμάτων

του δέρματος,  που επισυμβαίνουν όταν και

πάντοτε κατά  την αρχαία εκδοχή, ο Σείριος

βρίσκεται σε τροχιακή επική συνάντηση  με

τον Ήλιο,  στον οποίο επιπροσθέτει και  επαυ-

ξάνει τη θερμαντική του δραστηριότητα.

Ο Σείριος ανήκει στον αστερισμό του Μεγά-

λου Κυνός.  Εξ ού και ο καύσων “κυνικός”

αλλά  και “dog days”  οι ημέρες ζέστης, απο-

χαύνωσης και χαλάρωσης.

Σε τέτοιες  ημέρες  πολύ θερμές, όλοι  ή σχε-

δόν όλοι, τρέχουμε και  “πλατσουρίζομε” στη

θάλασσα, για να δροσιστούμε. Δηλαδή φρον-

τίζομε  απλά να  βρεχόμαστε χωρίς να κολυμ-

πάμε.  Όταν κολυμπάς  αναταράσσεις το νερό

και τότε βγαίνει στη επιφάνεια ο κατακαθισμέ-

νος βούρκος. Και εσύ  που  αμέριμνα περνάς

από το δρόμο της παραλίας  τον οσμίζεσαι. 

Πάλι  αυτές τις ημέρες του καύσωνα, στην αμ-

μουδιά, νωχελικά απλώνεις την πετσέτα σου,

και  αν μεν είσαι νέος ή νέα  “αυτοηδονίζεσαι”

και παλεύεις  με το tablet σου.

Αν  δε σε κάποια ηλικιακή ωριμότητα, βλέπεις

και κατά τις  σωκρατικές συνήθειες θαυμάζεις.

Αν πάλι θέλεις να δείχνεσαι και κάτι παρα-

πάνω, να υπερέχεις  δηλαδή σαν κουλτουριά-

ρης, ανοίγεις και κανένα βιβλίο, από αυτά τα

χαλαρωτικά που βρίσκεις εν αφθονία  στο

σούπερ μάρκετ. Τέτοια  βιβλία  του τύπου  της

ξαπλώστρας ή του κομμωτηρίου, δεν είναι βέ-

βαια κάτι το νεόκοπο  και μοναχά των χρόνων

των δικών μας. Είναι και αυτό, πώς να το

πούμε, μια κληρονομιά πατρογονική προστα-

τευμένη από την Ουνέσκο. 

’Εγραφαν λοιπόν κάτι τέτοια και οι αρχαίοι,

ημών πρόγονοι. 

«Πλαστά  ιστορήματα  ερωτικών παθημάτων

γραμμένων εντέχνως εις λόγον πεζόν, προς

ωφέλειαν και ηδονήν των αναγιγνωσκόντων»

σχολιάζει σκωπτικά το 1804 σε επιστολή του 

ο Αδαμάντιος Κοραής αναφερόμενος στα “Αι-

θιοπικά” του Ηλιοδώρου και στα όσα χαριτω-

μένα διεκτραγωδούνται  σε αυτό.

Ο Ηλιόδωρος έζησε κοντά στα χρόνια της τε-

τάρτης εκατονταετίας μ.Χ. και περίπου επί της

βασιλείας του Θεοδοσίου  του Μεγάλου.

Γεννήθηκε, όπως λέγεται  στην Έμισα, πόλη

της Φοινίκης, κοντά στον ναό του συριακού

Ηλιακού θεού Αλαγάβαλου ή Ελαγάβαλου ή

κατά τους Έλληνες  πιο απλά, του  θεού

Ηλίου. 

Από αυτόν φαίνεται πως ο εν λόγω συγγρα-

φέας πήρε και το όνομα  “Ηλιόδωρος”.  Άλλω-

στε στο έργο του, χωρίς να σεμνύνεται το

δηλώνει και ο ίδιος: «Ο συνέταξεν ἀνήρ, Φοί-

νιξ Ἐμισηνός, τῶν ἀφ’ Ἡλίου γένος, Θεοδο-

σίου παίς, Ηλιόδωρος».   

Λέγεται ακόμη ότι τα «Αιθιοπικά»   τα έγραψε

όταν ακόμη ήταν νέος,  και πολύ προτού

ακόμη χειροτονηθεί ως επίσκοπος Τρίκκης και

νυν Τρικάλων. Τότε   δε  αυστηρότατος ών

κατά τα ήθη, τα είχε ξεχάσει όλα. 

Να σημειωθεί προσέτι ότι και  η εγχώριος σύ-

νοδος της Θεσσαλίας όταν έμαθε το συγγρα-

φικό παρελθόν του επισκόπου, τον είχε

προστάξει  να καύσει τα “Αιθιοπικά” του ως

ανάγνωσμα επικίνδυνον και σκανδαλιστικό

για τη νεολαία.  Τώρα ίσως και για να απαλυν-

θεί το γεγονός,  εγράφη ότι ο συγγραφέας ο

Ηλιόδωρος   ήταν άλλος  και όχι ο επίσκοπος.

Αλλά προχωρώ στο προκείμενο  της ιστορίας

μας.

Σκηνικό σε πρώτο πλάνο η Αίγυπτος και ο πο-

ταμός Νείλος. 

Σε μια από τις εκβολές του ο ναός  του

Ηρακλέους. Πίσω διαγράφεται ένα

βουνό από το οποίο όπως θα δούμε πα-

ρακάτω ξεφυτρώνουν οι ληστές. Κάτω,

στην όχθη του ποταμού αραγμένο ένα

καράβι της εποχής  ασφαλισμένο  με

πρυμνήσια σχοινιά.  Το καράβι είναι  βα-

θειά καθισμένο από το πολύ του φορτίο,

αλλά χωρίς επιβάτες, «των μεν εμπλε-

όντων χηρεύουσα, φόρτου δε πλή-

θουσα». Στην παραλία, στην αμμουδιά

τέλος πάντων, εκεί γύρω σώματα

νεκρά,  «μεστά  πάντα νεοσφαγών των

μεν άρδην απολωλότων  των δε ημιθνήτων,

και μέρεσι των σωμάτων έτι σπαιρόντων άρτι

πέπαυσαι τον πόλεμον κατηγορούντων». Που

έδειχναν δηλαδή πως μόλις είχε προηγηθεί

κάποια συμπλοκή.  «’Ην δε ού πολέμου καθα-

ρού  τα φαινόμενα σύμβολα, αλλά εις τούτο

ληξάσης ελεεινά λείψανα.»

Ακόμα  όλα λοιπόν, ήταν ανακατεμένα με τα

ελεεινά απομεινάρια ενός άτυχου γλεντιού.

«Τράπεζαι των εδεσμάτων έτι πλήθουσαι» και

μερικά τραπέζια αναποδογυρισμένα και ποτή-

ρια μάλιστα στα χέρια των νεκρών.  Το κακό

σαν να ήρθε ξαφνικά «το γαρ του κακού τας

χρείας εκαινοτόμει και βέλεσι  τοις εκπώμασι

εδίδασκεν», αφού όπως φαίνεται κατά την

συμπλοκή αντί για βέλη, πετούσε τα ποτήρια

ο ένας στον άλλον. 

Καταμεσής στο σκηνικό, μια  κόρη καλλί-

κορμη, γεροδεμένη, θεά, με φαρέτρα και βέλη

στον ώμο και τόξο στο χέρι.  Και η  σωματική

θέαση ακολουθεί. 

Αυτή ήταν καθισμένη επάνω σε μια πέτρα.

Εσκυβε  και φιλούσε περιπαθώς έναν νέο, που

ήταν  μισοπεθαμένος.  «…κόρη καθήστο επί

πέτρας, αμήχανόν τι κάλλος, και θεός είναι

αναπείθουσα τοίς παρούσι περιαλγούσια

φρονήματος δε ευγενούς έτι πνέουσα». Μια

κόρη λοιπόν  πραγματική θεά στην ομορφιά,

πονεμένη στην όψη της, που απέπνεε μια ευ-

γένεια. «…τοίς δακτύλοις  την παρειάν επι-

τρέψασαν  κάτω νεύουσα, και τινα

προκείμενον έφηβον  περισκοπούσα, την κε-

φαλήν ανείχεν».

Κάτω λοιπόν μισοπεθαμένος, ο αγαπημένος

της ο Θεαγένης,  από πάνω του δε αυτή  η Χα-

ρίκλεια, τρυφερή ερωμένη μα και δεινή πολε-

μίστρια να τον γλυκοφιλεί. «Τώ λαιώ

(=αριστερό)  βραχίονι το τόξον υπεστήρικτο,

η  λοιπή δε χειρ αφροντίστως απηώρητο, (=

κρεμόταν), μηρώ δε τώ δεξιώ τον αγκώνα θα-

τέρας χειρός εφεδράζουσα (= είχε δε στερε-

ωμένο τον αγκώνα του άλλου της χεριού,

στον δεξιό της μηρό)  και τοις δακτύλοις την

παρειάν επιτρέψασα (= και με τα δάχτυλα

κρατούσε το πρόσωπό της)  κάτω νεύουσα καί

τινα προκείμενον έφηβον περισκοπούσα, την

κεφαλήν ανείχεν».

Ξαφνικά ο νέος συνήλθε, πήρε βαθύ αναστε-

ναγμό, της άγγιξε το χέρι και «Ζείς γλυκειά

μου» της λέει  «με αγαπάς και δεν  θέλεις

ούτε πεθαμένο να με εγκαταλείψεις». Και

κατά το πιστόν «Ουκ ανέχη δε όλως, ουδέ

μετά θάνατον αποστατείν ημών». 

Και τότε εκείνη, «δείξασα το επι των γονάτων

ξίφος, τούτο  γούν οράς,  εις δεύρο επί ήργη-

σεν υπο της σής αναπνοής επεχόμενον», δη-

λαδή με αυτό εδώ στο χέρι παρακολουθούσα

την αναπνοή σου!  Αυτά είπε  η Χαρίκλεια  και

σηκώθηκε από την πέτρα. Μετά  άφησε το

βλέμμα της να πλανηθεί μακριά. 

Στον κουρνιαχτό διέκρινε  μια δεκαριά ληστές

Αιγύπτιους να πλησιάζουν. Κατευθύνθηκαν

προς το καραβι και άρχισαν να το λεηλατούν.

Στο ζευγάρι  δεν έδωσαν και πολλή σημασία.

Μοναχά κάποιος ψέλλισε κάτι σαν  «Τί βρίσκει

αυτή η θεά, σε αυτό το πτώμα και το γλυκο-

φιλά συνέχεια.» Και κατά το κείμενο  «Πού

ταύτα αν είη θεού τα έργα λέγοντες, πού δ’

άν νεκρόν σώμα φιλοίει  δαίμων ούτω  περι-

παθώς». 

Ξαφνικά,  και πάλι ξαφνικά, οι Αιγύπτιοι λη-

στές, έντρομοι τα παρατούν όλα και απομα-

κρύνονται τρέχοντας. Από μακριά  φαίνεται να

πλησιάζει ένα καινούργιο, αλλά μεγαλύτερο

τώρα   λεφούσι από ληστές.

Και αυτοί αρχίζουν να μαζεύουν τα χρυσάφια

και  τα ασήμια, να τα ζυγίζουν και να τα μοι-

ράζονται μεταξύ τους. Αδιαφορούν και αυτοί

για το ζευγάρι. Αλλά ο αρχιλήσταρχος κόβει

την κοπελιά, την τραβολογεί και την αρπάζει

για να την πάρει μαζί του. Εκείνη αντιστέκε-

ται, εκείνη αγαπάει,  θέλει μαζί και τον αγα-

πημένο της.  Βάζει το σπαθί της στο στήθος

της και απειλεί βαθειά να το μπήξει.  «…Και

το ξίφος επιφέρουσα τοις στέρνοις εαυτήν

αποσφαξειν ηπείλει». Ο αρχιλήσταρχος τότε

κόβει και τον Θεαγένη. «Αν  γίνει καλά θα τον

καλοπουλήσω», σκέφτεται και υποχωρεί.  Τον

μαζεύει. Φορτώνει και τους δυό στο άλογό

του. Αυτός περπατά τώρα πεζός.  Είναι υπε-

ρήφανος. Έκανε μια καλή πράξη. Και οι κακοί

έχουν κάποτε καρδιά.  Και με το τσούρμο του

συνεχίζει για το λημέρι του. 

Και ο συγγραφέας πάλι στο κείμενο αποφαί-

νεται   «Και ήν δόξης ούκ εκτός το γιγνόμε-

νον», δηλάδή και αυτό που έγινε δεν θα

μπορούσε κανείς να το φανταστεί  «δου-

λεύειν ο άρχων εφαίνετο και υπηρετείσθαι  ο

κρατών  τοις εαλωκόσιν….  Ούτως ευγενείας

έμφασις και κάλλους όψις και ληστρικόν ήθος

οίδεν υποττάτειν και κρατείν και των αυχμη-

ροτέρων». Η ομορφιά όλους τους κάνει δού-

λους κ.λπ. κ.λπ. ακόμη και τους πιο σκληρούς.

Και αυτοί οι ληστές ήταν Αιγύπτιοι. Για λημέρι

είχαν στα ελώδη “Βουκόλια” καλύβες πλεού-

μενες στο βαλτώδες νερό, ανάμεσα στις φυλ-

λωσιές και  πίσω από καλάμια κρυμμένες. Εκεί

στις καλύβες γεννούν οι γυναίκες τους, θηλά-

ζουν τα παιδιά τους και μετά αργότερα τα ταϊ-

ζουν με λιωμένα ψάρια που τα ψήνουν στον

ήλιο.  Και όταν το παιδί αρχίζει να σέρνεται,

το δένουν από το πόδι  για να μην πέσει στο

νερό. 

Φτάνουν στο λημέρι. Μαζεύονται και όλοι χα-

ζεύουν με την ομορφιά της Χαρίκλειας και ο

αρχιλήσταρχος ο οποίος δεν βιάζεται, καμα-

ρώνει, προσβλέπει και ελπίζει. Πάντως το ζευ-

γάρι, το χωρίζουν. Τη φύλαξη την αναθέτει ο

αρχιλήσταρχος στον Κνήμονα. Έναν Αθηναίο

αιχμάλωτο. Το ζευγάρι τον ακούει που μιλά

ελληνικά και ενθουσιάζεται. Ο Κνήμων αφη-

γείται την ιστορία του. 

Η μάνα του είχε πεθάνει και ο πατέρας του  ο

Αρίστιππος, γέρος πια  ξαναπαντρεύτηκε  μια

πολύ νέα γυναίκα την Δημαινέτη, η οποία γρή-

γορα τού ρίχτηκε.  Στην αρχή με φιλιά δήθεν

μητρικά, σιγά σιγά  όλο και πιο θερμά  και με

νόημα.   «επεί δε και θερμότερα ήν τα φιλή-

ματα του πρέποντος» μαθαίνομε. Και σε κά-

ποια γιορτή, στη γιορτή των μικρών

Παναθηναίων, του γυμνώθηκε· «σε θέλω» του

είπε και «είμαι δική σου, και είσαι δικός μου».

Αυτός για χάρη του πατέρα του αρνήθηκε.

Αυτή όμως επιμένει  και τότε    ….«εκτός εαυ-

τής γίγνεται και  ουδέ εσοφίστευεν  έτι τον

έρωτα  από  και από γυμνής ως γυναίκα της

επιθυμίας προσέτρεχε,….  Αλλ΄εσπέρας γε-

νομένης  ο μεν πατήρ  εις το πρυτανείον εσι-

τείτο και διανυκτερεύειν έμελλεν, η δε

επιγίγνεται μοι  νυκτός και επειράτο τινός των

αθεμίτων τυγχάνειν».

Αυτός  όμως, ο Κνήμων, και πάλιν μπροστά

στην μισόγυμνη μητρυιά, ως μεν τίμιος νέος

αντιστάθηκε,  αυτή δε κατά τα ειωθότα  τον

διέβαλε.  «Μού ρίχτηκε», είπε αυτή στον Αρι-

στιππο  τον άντρα της και  πατέρα του,  και

αυτός τον ξυλοφόρτωσε.  Ακολουθούν σκη-

νές κωμικοτραγικές με τη Θίσβη δούλα ιερό-

δουλη,  όργανο τυφλό στην πλεκτάνη της

μητρυιάς,   τον Κνήμονα, να τον μαστιγώνει ο

πατέρας του, και  δεμένο να θέλει να τον ρίξει

στο βάραθρο που έριχναν τους κακούργους,

οι γείτονες   να τον σώζουν, οι  δικαστές πο-

λίτες  Αθηναίοι να περιορίζουν την ποινή σε

εξορία.  

Τελικά μετά από πολλές περιπέτειες, ο Κνή-

μων  πέφτει αιχμάλωτος στα χέρια του αρχι-

λήσταρχου αυτού, με τα ευγενικά αισθήματα. 

Και τέλος πάντων ψαξτε  και εσείς να βρείτε

και σε κανένα σοβαρό βιβλιοπωλείο αυτό το

αρχαίο κείμενο μεταφρασμένο, για να μάθετε

το τέλος  αυτής της ρομαντικής ιστορίας. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Ηλιοδώρου  “Αιθιοπικά” μια ρομαντική μυθιστορία…;;
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Το πουλόβερ Ε.Ε. ξηλώνεται...

«Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να δεχθεί ως μέλος
της την Τουρκία τότε θα κάνουμε δημοψήφισμα αποχώ-
ρησης από την ΕΕ», δήλωσε ο Νόρμπερτ Χόφερ, ο επικε-

φαλής του Κόμματος της Ελευθερίας της Αυστρίας (FPO)

ο οποίος, όπως διέταξε το Συνταγματικό Δικαστήριο της

Αυστριάς, έπεσε θύμα νοθείας στις αυστριακές κάλπες, και

έδωσαν εντολή επανάληψης των εκλογών!

Ο Χόφερ, είχε ηττηθεί με 49,7% έναντι 50,3%, αλλά το

Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε επανάληψη των εκλο-

γών λόγω παρατυπιών σε 94 από τις 117 εκλογικές περι-

φέρειες!

«Το πλήθος δεν μπορεί να
αποφασίζει μόνο του!!!»

Ο Μάρτιν Σουλτς, πρόεδρος της Ευρωβουλής το έθεσε

ωμά:  «Δεν είναι η φιλοσοφία της ΕΕ, ότι το πλήθος μπο-

ρεί να αποφασίζει για την τύχη του».
Αυτό μας έλειπε. Να αφήνουμε την πλέμπα να αποφασίζει

για το μεγάλο κεφάλαιο!!!

Οι φανατικοί της Ε.Ε. ξεβρακώθηκαν κυριολεκτικά και έδει-

ξαν το ωμό πρόσωπό τους, μετά το αποτέλεσμα της Βρε-

τανίας. Δεν θα αφήσουμε τους λαούς να αποφασίζουν. Να

κόψουμε και τα δημοψηφίσματα!   «Ο λαός δεν διαθέτει
τα απαιτούμενα εφόδια για να παίρνει πολιτικές αποφά-
σεις», μας λένε τώρα οι Ευρωλάγνοι, που το μόνο που

έχουν στο μυαλό τους είναι πώς θα αυξήσουν τα ευρώ

στην τσέπη τους...

Αθώος ο Φίλης για την άρνηση

της γενοκτονίας των Ποντίων  

Πριν λίγες ημέρες η Βουλή των Ελλήνων, πρόσβαλε με

τον πιο χονδροειδή τρόπο το πατριωτικό συναίσθημα

των Ελλήνων.  

Με 167 ψήφους  αποφάσισε την μη παραπομπή του

υπουργού παιδεία Νίκου Φίλη, έναντι  25 ναι,  σε εξετα-

στική Επιτροπή για τις δηλώσεις του περί Γενοκτονίας

των Ποντίων. 

Να θυμίσουμε ότι πριν μερικούς μήνες δήλωσε ότι δεν

υπήρξε Γενοκτονία των Ποντίων, προσβάλλοντας τη

μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων. 

Οι Έλληνες βουλευτές προφανώς δεν  ενδιαφέρονται

για το εθνικό συναίσθημα, για την παραποίηση της ιστο-

ρίας, για την προσβολή της εθνικής συνείδησης και σιώ-

πησαν...

H Αγια-Σοφιά τζαμί και επισήμως

«Η Αγιά Σοφιά αντήχησε στο κάλεσμα της πρωινής προ-
σευχής από τον μουεζίνη μέσα από την Αγία Σοφία το
“ορόσημο” του 6ου αιώνα της Κωνσταντινούπολης για
πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια», έγραψε ο τουρκικός

τύπος!

«Η μετάδοση του πρωινού καλέσματος για προσευχή μετά
από την Αγιά Σοφιά είναι πιθανό να αναζωπυρώσει την αμ-
φισβήτηση σχετικά με την χρήση του “κτιρίου”», λένε οι

Τούρκοι, το οποίο είχε οριστεί σαν μουσείο το 1935 από

τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Tο κάλεσμα της προσευχής ακουγόταν από τους μιναρέ-

δες της Αγίας Σοφίας τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά ο μουε-

ζίνης πάντα έψελνε από ένα δωμάτιο προσευχής στον

περίβολο της Αγίας Σοφίας και όχι από το εσωτερικό!

Λίγο - λίγο οι Τούρκοι παίρνουν αυτό που θέλουν και κά-

νουν αυτό που θέλουν. Κι ας “βαφτίζουν” οι Ευρωπαίοι την

Αγια Σοφιά Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Στην Αργολίδα και σε απόσταση 4 χλμ. από το γρα-

φικό Λυγουριό, ο Αργείος αρχιτέκτονας Πολύκλειτος

ο Νεότερος, το 340 π.Χ. έκτισε ένα θέατρο που

ανήκε στον Ασκληπιείο της Επιδαύρου κατασκευα-

σμένο σε μαι χαράδρα του όρους Κυνόρτιου, όπως

γράφει ο Παυσανίας.

Υπήρχαν πολλά Ασκληπιεία στην Ελλάδα, τα οποία

ήταν θεραπευτήρια αφιερωμένα στη γνώση και τη

δύναμη του πρώτου θνητού θεραπευτή, του Ασκλη-

πιού, του γιου του Απόλλλωνα και της Κορωνίδας. Η

Κορωνίδα ήταν κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας

Φλεγέα και εγγονή του βασιλιά Μάλου, από τον

οποίο ο Απόλλωνας της Επιδαύρου ονομάστηκε Μα-

λεάτας.

Τα καλύτερα Ασκληπιεία ήταν της νήσου Κω και της

Επιδαύρου.

Ο Ασκληπιός από μικρή ηλικία μαθύτευσε κοντά στο

σοφό Κένταυρο Χείρωνα στο Πάλιο. Τα σύμβολα του

Ασκληπιού, ήταν το φίδι και η ράβδος. Το φίδι συμ-

βόλιζε το νωτιαίο μυελό και τη γνώση, ενώ η ράβδος

την ισχύ και την εξουσία.

Ο Ασκληπιός είχε σώσει την Σκυθία από ένα λοιμώ-

δες νόσημα, που είχε αφανίσει τους Σκύθες, δίνον-

τάς τους ένα ίαμα που το έφταξε από την φλούδα

της βελανιδιάς, η οποία ήταν το ιερό δέντρο του Δία.

Οι Σκύθες πρόφεραν το όνομα του θεράποντα

Ασκληπιού   “Ασκέι - χέιλ - χόπα” και το ερμήνευαν:

«η σωτηρία προέρχεται από το δάσος”.
Ίσως η επιδημία εκείνη οφειλόταν στο ότι οι Σκύθες

έτρωγαν τους νεκρούς τους, κάτι που απαγόρευσε

με αυστηρή διαταγή ο Μέγας Αλέξανδρος.

Ο Ασκληπιός ήταν βασιλιάς και επειδή αγαπήθηκε

από το λαό του για τις ιατρικές γνώσεις του, όταν

πέθανε τον θεοποίησαν με την έννοια της αγιοποί-

ησης!

Όλα τα Ασκληπιεία ήταν κατασκευασμένα κοντά σε

άφθονα νερά, γιατί μία από τις κυριότερες θεραπείες

του Ασκληπιού ήταν η υδροθεραπεία και η άλλη ήταν

η εγκοίμηση, όπου ο ασθενής ύστερα από ειδική προ-

ετοιμασία έμπαινε σε κατάλληλο δωμάτιο που ονο-

μαζόταν “άδυτο” ή “άβατο” για να κοιμηθεί και να

ονειρευτεί το Θεό που θα τον θεράπευε!

Το Ασκληπιείο ήταν πολύ παλιό και τον 8ο αιώνα

ανακαινίστηκε, ενώ το 340 π.Χ. συμπληρώθηκε το θέ-

ατρο με 12.000 ή 14.000 θέσεις, που φιλοξενούσε

ωδικούς και δραματικούς αγώνες, που αφορούσαν τη

λατρεία του θεού, γιατί πίστευαν ότι η γνώση και η

ψυχαγωγία είχαν ευεργετικές συνέπειες σε ορισμέ-

νες ασθένειες.

Το θέατρο έχει εξαιρετική ακουστική, που οφείλεται

στα πέτρινα εδώλια, τα οποία κατασκευάστηκαν με

τέτοιο σχήμα και διάταξη, ώστε να φιλτράρουν τους

χαμηλούς θορύβους, ενώ οι φωνές των ηθοποιών να

ακούγονται καθαρότερες. Στα θέατρα εφαρμόστηκαν

βασικές αρχές σχεδιασμού, που εξασφαλίζουν, ηχο-

προστασία, ακουστική, διαύγεια και καταληπτότητα

του θεατρικού λόγου.

Οι κλιμακωτές θέσεις του θεάτρου, λειτουργούν ως

ηχητικά φίλτρα, γιατί έχουν ιδανικό σχήμα, για την

καταστολή χαμηλής συχνότητας ήχων, οι οποίοι δη-

μιουργούν το θόρυβο!!

Ένα ανεξήγητο φαινόμενο του θεάτρου είναι ότι

ΜΟΝΟ η ελληνική γλώσσα, ακούγεται τόσο καθαρά,

γιατί υπάρχει συντονισμός του ήχου και του χώρου

με την ακουστική και μαθηματική ελληνική γλώσσα!!

Η επιστήμη απέδειξε ότι η ελληνική γλώσσα είναι

συνδεδεμένη με την αρμονία, ενώ οι πρόγονοί μας

έλεγαν ότι η μουσική, τα μαθηματικά, η γεωμετρία

και η αστρονομία ήταν αδελφές επιστήμες!

Η σημασία της λέξης “Επίδαυρος” είναι: «δρα επί της
αύρας», δηλαδή της ψυχής!!

Το θέατρο της Επιδαύρου είναι καλοδιατηρημένο και

ανέβασε πρώτη παράσταση το 1938 με την τραγωδία

του Σοφοκλή “Ηλέκτρα” με σκηνοθεσία του Δημήτρη

Ροντήρη και πρωταγωνίστριες την Κατίνα Παξινού

και την Ελένη Παπαδάκη.

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξαναλειτούργησε

το 1954,  στο πλαίσιο οργανωμένου φεστιβάλ, ενώ

από τον επόμενο χρόνο (1955) καθιερώθηκε ως ετή-

σιος θεσμός παραστάσεων του αρχαίου δράματος

και διεξάγεται τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στο θέατρο εμφανίστηκαν σπουδαίοι ηθοποιοί, Ελλη-

νες και ξένοι, καθώς και η διάσημη Ελληνίδα σο-

πράνο Μαρία Κάλλας.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ασκληπιός και αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Πώς γίνεται και ενώ στο Λουξεμβούργο

η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η

Δανία και η Αυστρία έχουν μεγαλύτερο πο-

σοστό χρέους από εμάς, αυτοί να μη χρει-

άζονται σώσιμο αλλά έρχονται να σώσουν

εμάς;

4 Μια γυναίκα έχει 4 είδη νεύρων. Τα νεύρα

πριν την περίοδο. Τα νεύρα κατά την διάρ-

κεια. Τα νεύρα μετά την περίοδο. Και τα κα-

νονικά όπως όλοι...

4 Αν δε μετράς μπάνια και παγωτά, ή έχα-

σες το καλοκαίρι, ή έπαψες να 'σαι παιδί.

4 "Μα να μου πάρει τον γκόμενο η κοντή!",

απορεί η άλλη. Γιατί, κοπελιά; Γκόμενο σού

πήρε, δεν σου πήρε ριμπάουντ.

4 Οταν η αστυνομία μάς δινει το καλο πα-

ράδειγμα (φωτο).

Στα μικρόβια και τα παθογόνα βακτήρια

που υπάρχουν στα όργανα των γυμνα-

στηρίων επικεντρώθηκε πρόσφατη

έρευνα που διενεργήθηκε από τη βρετα-

νική ιστοσελίδα FitRated.

Τα συμπεράσματα θα σας εκπλήξουν,

καθώς, όπως διαπιστώθηκε, τα παθογόνα

βακτήρια που υπάρχουν στα όργανα των

γυμναστηρίων είναι περισσότερα από

αυτά που υπάρχουν στις τουαλέτες!

Ειδικότερα, οι ερευνητές επισκέφθηκαν

τρία τυχαία γυμναστήρια από αλυσίδες

γυμναστηρίων της Βρετανίας και πήραν

δείγματα από 27 διαφορετικά όργανα,

διαπιστώνοντας ότι τα περισσότερα βα-

κτήρια βρίσκονται στα μηχανήματα και τα

ελεύθερα βάρη.

Όπως αναφέρουν, κάθε φορά που αγγί-

ζουμε τα κουμπιά σε έναν κυλιόμενο διά-

δρομο ή πιάνουμε τον αλτήρα για να

κάνουμε μερικά σετ, ερχόμαστε σε

επαφή με μικρόβια τα οποία είναι ανθε-

κτικά ακόμη και στα αντιβιοτικά και μπο-

ρεί να προκαλέσουν από εξανθήματα και

πνευμονία έως σηψαιμία.

Οι ερευνητές έστειλαν τα δείγματα από

τα γυμναστήρια στο εργαστήριο περιβαλ-

λοντικών ελέγχων EmLab P&K για ανά-

λυση και τα αποτελέσματα ήταν

εντυπωσιακά:

- Κάθε όργανο έφερε κατά μέσον όρο πε-

ρισσότερα από 1 εκατομμύριο μικρόβια

ανά τετραγωνική ίντσα.

-Το στατικό ποδήλατο είχε 39 φορές πε-

ρισσότερα μικρόβια απ' όσα ανευρίσκον-

ται στον δίσκο φαγητού μιας σχολικής

καφετέριας.

-Ο κυλιόμενος διάδρομος είχε 74 φορές

περισσότερα βακτήρια απ' ό,τι η βρύση

σε μία δημόσια τουαλέτα.

-Το σετ με ελεύθερα βάρη είχε 362

φορές περισσότερα μικρόβια απ' ό,τι το

κάθισμα μιας τουαλέτας.

Πώς θα προστατευτείτε

Οι ειδικοί του FitRated συνιστούν:

- Να καθαρίζετε με απολυμαντικό μαν-

τηλάκι τα όργανα γυμναστικής πριν

ασκηθείτε και αμέσως μόλις τελει-

ώσετε.

- Να πλένετε τα χέρια σας με άφθονο

σαπούνι και νερό πριν και μετά από

κάθε προπόνηση.

- Στη διάρκεια της προπόνησης να φο-

ράτε μία κορδέλα στα μαλλιά για να

απορροφά τον ιδρώτα και να μην αγγί-

ζετε με τα χέρια σας το πρόσωπό σας.

- Μην περπατάτε ξυπόλητοι στο γυμνα-

στήριο.

-Αλλάζετε ρούχα αμέσως μετά την προ-

πόνηση. 
stogiatro.gr

Γεμάτα μικρόβια τα Γυμναστήρια
Όσοι έχουν ζήσει με σκυλιά, δεν χρειάζεται να διαβάσουν την έρευνα για να το καταλάβουν.

Όταν όμως φαίνεται και επιστημονικά, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό!

Πέρυσι, ο καθηγητής Gregory Μπερνς “πέρασε” τα σκυλιά σε μαγνητικό τομογράφο και ανέ-

λυσε ένα σημείο του εγκεφάλου που σχετίζεται με τα πράγματα που αγαπάμε, όπως τα τρό-

φιμα, την αγάπη και τα υλικά πράγματα. Τα στοιχεία τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα

σκυλιά είναι τόσο συνειδητά, όσο και τα παιδιά. 

Σε άλλες μελέτες, έχει αποδειχθεί ο πλούτος των συναισθημάτων που έχει ο σκύλος. Τα

σκυλιά μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με την ουρά τους. Την κουνάνε προς

τα δεξιά  όταν είναι ευχαριστημένα και προς τα αριστερά όταν είναι αγχωμένα ή ανήσυχα.

Επίσης έχει αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται συναισθηματικά με το να κυνηγάει την ουρά του,

σε άλλα σκυλιά. Από την άλλη, οι μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι άνθρωποι μπορούν να

διακρίνουν αν ο σκύλος τους είναι χαρούμενος ή λυπημένος από το γάβγισμα.

Τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια της επιστήμης, αλλά και της ευαισθητοποίησης των αν-

θρώπων απέναντι στα ζώα, έχει αλλάξει η στάση μας και η θεώρησή μας για την αξία της

ζωής τους και για το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ ζώων και ανθρώπων. 

Ο πιστός μας φίλος, 
σκέφτεται παρόμοια μʼ εμάς!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Πληρώνουμε περισσότερα χωρίς να έχουμε υγεία

Μια ενδεικτική εικόνα της κατάστασης που διαμορφώνει η αντι-

λαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, δίνουν τα στοιχεία της

ΕΛΣΤΑΤ για το 2014

Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιού-

χοι, συνολικά οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες για την ιατρο-

φαρμακευτική τους περίθαλψη, με έμμεσες και άμεσες

πληρωμές, την ώρα που οι κρατικές δαπάνες για την Υγεία συ-

νεχίζουν την ελεύθερη πτώση. Αυτή η πραγματικότητα δεν απο-

τυπώνεται μόνο στην καθημερινότητα των λαϊκών στρωμάτων,

αλλά και στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ

για το 2014.

Ετσι, τα τελευταία χρόνια, τα χρήματα που πληρώνουν από την

τσέπη τους οι ασθενείς (άμεσες πληρωμές) για την Υγεία ξεπερ-

νούν σταθερά τα 5 δισ. ευρώ (5,2 δισ. το 2014, 5,1 δισ. τα έτη

2013 και 2012). Από τις έμμεσες πληρωμές των λαϊκών νοικο-

κυριών, τα ασφαλιστικά ταμεία δαπάνησαν για υπηρεσίες Υγείας

4,6 δισ. ευρώ (από 5,4 δισ. το 2013). Αντίστοιχα, το 2014 οι δα-

πάνες Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό ανήλθαν σε 4,2

δισ. ευρώ (από 4,6 δισ. το 2013).

Δηλαδή, τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν - απευθείας και μέσω

εισφορών - περισσότερα από τα διπλάσια σε σχέση με αυτά που

δαπανά το κράτος για την Υγεία! Στη συνολική δαπάνη Υγείας

το κράτος συμμετέχει κατά 28,4%, τα ασφαλιστικά Ταμεία κατά

31,3% και οι ιδιωτικές πληρωμές αποτελούν το 35,4% των συνο-

λικών δαπανών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. `Η αλλιώς, από το

8,2% του ΑΕΠ συνολικές δαπάνες Υγείας, το 5,8% προέρχεται

από απευθείας πληρωμές των ασθενών (3,2%) και από έμμεσες

πληρωμές, δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία (2,6%).

Το κράτος συμβάλλει με χρηματοδότηση μόλις στο 2,4% του

ΑΕΠ. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, μεγεθύνονται χρόνο με

το χρόνο οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των κλά-

δων και ειδικοτήτων, που σήμερα ξεπερνούν τις 30.000, ενώ

κλειστά παραμένουν 220 κρεβάτια ΜΕΘ, κρεβάτια χειρουργείων

και άλλα. Είναι φανερό ότι οι 3.500 προσλήψεις «σε βάθος χρό-

νου» που εξήγγειλε η κυβέρνηση, είναι σταγόνα στον ωκεανό

των πραγματικών αναγκών, ακόμα κι αν γίνουν όλες.

Πάντως, σε σχέση με το 2010, οι ιδιωτικές πληρωμές έχουν μει-

ωθεί - τότε ανέρχονταν στα 6 δισ. ευρώ - αποκαλύπτοντας την

οικονομική αδυναμία των λαϊκών νοικοκυριών στο εμπορευμα-

τοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο σύστημα της Υγείας να πλη-

ρώσουν για νοσηλεία, φάρμακα, γιατρούς και φυσικά τον

αποκλεισμό των πιο φτωχών στρωμάτων από υπηρεσίες Υγείας

και φάρμακα.

Αντίστοιχη εικόνα σε όλη την ΕΕ

Η σταδιακή «απόσυρση» του κράτους από τη χρηματοδότηση

της Υγείας δεν είναι, βέβαια, ελληνικό φαινόμενο, ούτε σύμ-

πτωμα των μνημονίων και της καπιταλιστικής κρίσης, αν και επι-

ταχύνθηκε την τελευταία επταετία. Αντίστοιχα μέτρα περιστολής

των δημόσιων δαπανών Υγείας - Πρόνοιας - Φαρμάκου παίρνον-

ται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες σε όλες τις

χώρες της ΕΕ. Σε μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2015) βρίσκουμε τα

εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

Το 1/3 των χωρών της ΕΕ μείωσε το δημόσιο προϋπολογισμό

για την Υγεία (πρωτίστως οι χώρες που πλήγηκαν περισσότερο

από την κρίση).

Αλλες χώρες (π.χ. Αγγλία και Ουγγαρία) πάγωσαν τους προϋπο-

λογισμούς για την Υγεία, με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπα-

νών σε σταθερές τιμές.

Τα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης - Υγείας στις χώρες της

ΕΕ βρέθηκαν αντιμέτωπα με σημαντική απώλεια εσόδων λόγω

της αύξησης της ανεργίας. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αύξη-

σαν τις εισφορές που βαραίνουν το μισθό. Ελάχιστες, ωστόσο,

επωφελήθηκαν από τη δημιουργία χρηματικών αποθεματικών

κατά την περίοδο της οικονομικής μεγέθυνσης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002

λειτουργεί ως “Σπίτι του Χαμόγελου” για

παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας στην Αρ-

χαία Κόρινθο, σε οίκημα που παραχωρή-

θηκε για αόριστο χρόνο στον Οργανισμό

από την ελληνική αστική μη κερδοσκοπική

εταιρεία «Κιβωτός των Παιδιών» καθώς και

τα φυσικά πρόσωπα που την εκπροσωπού-

σαν (η οικογένεια Κρατζ και ο Φίλιπ Λάρ-

σεν).

Εξ αρχής και μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο

του Παιδιού» έχει τηρήσει στο ακέραιο

τους όρους όπως περιγράφονταν στη Σύμ-

βαση χρησιδανείου αορίστου χρόνου.

Ωστόσο το 2006 η ελληνική αστική μη κερ-

δοσκοπική εταιρεία «Κιβωτός των Παι-

διών» επικαλούμενη εργασίες που έχουν

γίνει στο οίκημα, αναγκαίες για τη λειτουρ-

γία του, για τις οποίες όμως είχε ενημερω-

θεί, ζήτησε με αγωγή την απομάκρυνσή

μας των παιδιών και των εργαζομένων.

Το 2010 το οίκημα μεταβιβάστηκε στη

σουηδική μη κερδοσκοπική εταιρεία Inter-

national Children’s Ark Foundation με έδρα

τη Σουηδία, εκπροσωπούμενη πάλι από τα

ίδια φυσικά πρόσωπα (την οικογένεια

Κρατζ και τον Φίλιπ Λάρσεν) και με ακριβώς

τους ίδιους σκοπούς με την ελληνική

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία! 

Σε συνέχεια αυτού η σουηδική εταιρεία

χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα και κατα-

χρηστικά άσκησε αγωγή στον Οργανισμό

μας, ζητώντας το ακίνητο.

Η αγωγή εκδικάστηκε από το Πρωτοδικείο

Κορίνθου, το οποίο έκρινε την καταγγελία

που έλαβε ο Οργανισμός, ως καταχρηστική

και έτσι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέ-

μεινε στην Αρχαία Κόρινθο.

Ακολούθησε έφεση στην παραπάνω από-

φαση και σήμερα βίαια και αναίτια «πε-

τάνε» στο δρόμο τα 40 παιδιά και τους 30

εργαζόμενους στο Σπίτι του «Χαμόγελου»

στην Αρχαία Κόρινθο.

Η απόφαση του Εφετείου στάθηκε στο γε-

γονός ότι το ακίνητο έχει πλέον μεταβιβα-

στεί στη σουηδική μη κερδοσκοπική

εταιρεία International Children’s Ark Foun-

dation με έδρα τη Σουηδία και δεν ανήκει

πλέον στην ελληνική αστική μη κερδοσκο-

πική εταιρεία «Κιβωτός των Παιδιών» με

την οποία είχε συνάψει «Το Χαμόγελο του

Παιδιού» τη Σύμβαση Χρησιδανείου το

2002.

Για μία ακόμα φορά τονίζουμε ότι οι δύο

εταιρείες εκπροσωπούνται από τα ίδια φυ-

σικά πρόσωπα (την οικογένεια Κρατζ και

τον Φίλιπ Λάρσεν) και επιτελούν ακριβώς

τους ίδιους σκοπούς!

Σήμερα, 14 αυτά χρόνια μετά την έναρξη

λειτουργίας, στο “Σπίτι του Χαμόγελου”

βρήκαν μία πραγματική οικογένεια 121

παιδιά θύματα Κακοποίησης, με τα 81 παι-

διά να έχουν πλέον ενηλικιωθεί και να

προχωρούν στη ζωή τους έχοντας πάντα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα τους και

τα 40, ηλικίας από 2,5 έως 18 ετών, να με-

γαλώνουν σήμερα στο Σπίτι. Σταθερά

δίπλα στα παιδιά βρίσκονται τα 30 άτομα

εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και όλη η

τοπική κοινωνία που από την πρώτη στιγμή

καλωσόρισε και υποστήριξε «Το Χαμόγελο

του Παιδιού» και τη δράση του στην πε-

ριοχή!

Σήμερα στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης

που έχει ξεκινήσει από το 2006 ζητείται ου-

σιαστικά η παύση λειτουργίας του Σπιτιού

και η εκδίωξη των παιδιών και των εργαζο-

μένων.

Φώτης Αλεξόπουλος

σ.σ. Τα παραπάνω που μας απέστειλε ο

Φώτης Αλεξόπουλος, τα δημοσιεύουμε

για να δούμε πώς λειτουργούν μερικές

φορές - οι Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες

που μόνο μη κερδοσκοπικά εργάζονται,

όταν βγάζουν στο δρόμο 120 παιδιά κα-

κοποιημένα, ταλαιπωρημένα και έχουν

και έδρα τη Σουηδία! Είπατε τίποτα; 

Nα παραμείνει το "χαμόγελο του Παιδιού" στην Αρχαία Κόρινθο

Αγαπητοί, Κα. και Κε.Βενετσάνο

Κατ` αρχάς να συγχαρώ την “Ε” για την έγκαιρη και έγ-

κυρη ενημέρωση για ο,τι ενδιαφέρον συμβαίνει στην το-

πική κοινωνία και αξίζει της προσοχής και ανταπόκρισης

του σύγχρονου και σκεφτόμενου κατοίκου των 3Β και

ασφαλώς των γειτονικών περιοχών.

Φειδόμενος του χώρου σας, θέτω ευθέως το θέμα μου

λέγοντας και τονίζοντας ότι η εβδομαδιαία γραμματολο-

γική/γλωσσολογική σελίδα σας, πρέπει να αντιγράφεται

και δημοσιεύεται από και σ’όλο τον έντυπο καθημερινό και

περιοδικό τύπο (πολιτικό, οικονομικό, λογοτεχνικό κ.λ.π)

όπου ως κολυμπήθρα του Σιλωάμ θα αναβαπτιζόμαστε στα

νάματα της ανεπανάληπτης ελληνικής γλώσσας (αρχαίας

και νέας). Ασφαλώς μεγάλες χάριτες και ευχαριστίες στον

μύστη, γνώστη και γεωργό της ελληνικής γλώσσας κ.

Ιωαννίδη και ευχές για θέληση και δύναμη για συνέχιση

του έργου του.

Συναφώς με τη σύνθετη και μακρόπνοη πρότασή του περί

της Αρχαίας Ελληνικής, την οποία και άνευ όρων προσυ-

πογράφω*, θα ήθελα να προτείνω και εύχομαι, η πρόταση

να υιοθετηθεί, ως πνευματικό παιδί, από κάθε υγιώς και

ελεύθερα σκεφτόμενο πολίτη, Έλληνα ή μη, και να την

αναπτύξουμε και προωθήσουμε προς κάθε θεσμικά αρμό-

διο, πρόσωπο, οργανισμό, ή Υπηρεσία (κυβερνητική ή μη),

ώστε η πρόταση αυτή, διαχρονικά να τεθεί στη διαδικασία

της συνεχούς υλοποίησης και έτσι να μπορέσουμε να πε-

τύχουμε την ανακοπή και αντιμετώπιση του επερχόμενου

/ επιδιωκόμενου γλωσσικού σκοταδισμού / λεξιπενίας /

αφελληνισμού, που στείρες πολιτικές μερικών κοντόφθαλ-

μων θεσμικών οργάνων, θέλουν να επιβάλουν όπου η ελ-

ληνική γλώσσα αντιστέκεται, καλλιεργείται και

καρποφορεί. 

Και να μην ξεχνάμε τα λόγια του Λένιν “αν θέλεις να αλ-
λοιώσεις ένα λαό, αλλοίωσέ του, τη γλώσσα”. 
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ας έχουμε ένα ευχάριστο

καλοκαίρι.

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς-ΠΥΑ`-ε.τ

* Προτείνουμε η εισαγωγή της διδασκαλίας της Αρχαίας

Ελληνικής Γλώσσας να ξεκινά από την 3η τάξη του Δημο-

τικού Σχολείου. Ως ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και στην

Α’θμια και στην Β’θμια εκπαίδευση θα περιλαμβάνει ένα δε-

καετή κύκλο, ήτοι τέσσερα χρόνια Δημοτικό, τρία χρόνια

Γυμνάσιο και τρία χρόνια Λύκειο, για όλους ανεξαιρέτως

τους μαθητές.

Περί διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
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Από το 2012, μετά από τη συμφωνία της ΕΥΔΑΠ, των

Δήμων Παλλήνης και Σαρωνικού και των αρμόδιων

Υπουργείων, και με την άτυπη συναίνεση της Περιφέ-

ρειας Αττικής, είχαν εγκριθεί τα έργα της αποχέτευσης

προς την Ψυτάλλεια για τον Δήμο Παλλήνης και το πα-

ραλιακό μέτωπο του Δήμου Σαρωνικού και μάλιστα

μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση των σχετικών με-

λετών, είχε εξασφαλιστεί και η χρηματόδοτησή τους με

την ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ (101.000.000 ευρώ για Παλ-

λήνη – Γέρακα και 79.000.000 ευρώ για τον Σαρωνικό). 

Μετά από αντιδράσεις φορέων του Πειραιά και την τε-

ράστια παραπληροφόρηση πάνω στο συγκεκριμένο ζή-

τημα ποτέ δεν λήφθηκε τελική απόφαση για

οριστικοποίηση και υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Πριν δύο ημέρες (γράφτηκε 6/7) πληροφορηθήκαμε ότι

το πρόγραμμα αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης εγ-

κρίθηκε για το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας (περιλαμβάνονται

οι περιοχές Παλλήνης, Γέρακα, Ανθούσας, περίπου

20.000 παροχές) και ότι το έργο προχωράει απρόσκο-

πτα, κάτι για το οποίο συγχαίρουμε τη Δημοτική Αρχή

Παλλήνης. 

Αντίθετα, όσον αφορά στο πρόγραμμα αποχέτευσης

του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού (Πα-

λαιά Φώκαια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Λαγονήσι και Αγία

Μαρίνα Κορωπίου), ανακλήθηκε(;) για άγνωστους λό-

γους, ο μέχρι σήμερα εγκεκριμένος προγραμματισμός

για περίπου 10.000 – 15.000 παροχές και αντ’ αυτού

προτάθηκε από την ΕΥΔΑΠ μια φαραωνικού τύπου μο-

νάδα βιολογικού καθαρισμού στα όρια του σχεδίου

πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων δυναμικό-

τητας 100.000 έως 150.000 κατοίκων. Σημειωτέον ότι

οι κάτοικοι του Δήμου Σαρωνικού δεν ξεπερνούν τις

30.000 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Το παράδοξο σε αυτή την απόφαση είναι ότι η μονάδα

επεξεργασίας λυμάτων αναμένεται να κατασκευαστεί

στα όρια του σχεδίου πόλης των Καλυβίων, όπου θα με-

ταφερθούν τα λύματα του παραλιακού μετώπου (Πα-

λαιά Φώκαια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Λαγονήσι και Αγία

Μαρίνα Κορωπίου), ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η πόλη

των Καλυβίων και ο Κουβαράς έχουν εδώ και χρόνια

δρομολογήσει την επίλυση στο θέμα των λυμάτων τους

με τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Μαρκόπουλο

και έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται οι πρώτες συνδέσεις.

Θεωρούμε εντελώς παράλογο τον συγκεκριμένο σχε-

διασμό και προγραμματισμό για τους παρακάτω λό-

γους:

1. Αναρωτιόμαστε πώς οι περίπου 10.000 – 15.000 πα-

ροχές του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού

είναι τόσο επιβαρυντικές για την Ψυτάλλεια τη στιγμή

που ήδη εξυπηρετεί 2.300.000 παροχές όλης της Αττι-

κής;

2. Εκφράζουμε επίσης την απορία πώς γίνεται να

ισχύουν μόνο για τον Δήμο Σαρωνικού οι θεωρίες περί

εγγύτητας με την Ψυτάλλεια, ενώ φαίνεται να μην

ισχύουν για άλλους Δήμους της Ανατολικής Αττικής

που καλώς εντάσσονται στην Ψυτάλλεια;

3. Ποιον βαρύνει αλήθεια η ευθύνη για την απένταξη

της χρηματοδότησης του έργου (αποχέτευση παραλια-

κού μετώπου Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτάλλεια) από

το ΕΠΠΕΡΑΑ, το οποίο μέχρι τα τέλη του 2015 ήταν εν-

ταγμένο και για τα κονδύλια που χάθηκαν χωρίς να

απορροφηθούν;

4. Με ποια σκοπιμότητα προγραμματίζεται σχεδόν

μέσα στον οικισμό των Καλυβίων ένα τέτοιο φαραω-

νικό έργο, του οποίου το κόστος είναι πολύ μεγαλύ-

τερο από το εγκεκριμένο έργο αποχέτευσης προς την

Ψυτάλλεια;

5. Πώς εξηγείται άραγε ότι οι ίδιοι μελετητές οι οποίοι

εργάστηκαν για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και έπεισαν

τους πάντες για τη δυνατότητα αποχέτευσης του πα-

ραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στην Ψυτάλ-

λεια με πολύ χαμηλότερο κόστος, σήμερα να

προσπαθούν να πείσουν ότι το παραπάνω έργο δεν

μπορεί να γίνει και ότι αντίθετα η καλύτερη λύση είναι

η φαραωνική και ακριβότερη μονάδα στις παρυφές των

Καλυβίων;

Θεωρούμε επίσης ότι δεν είναι τυχαίο ότι όπου μέχρι

σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν μονάδες

βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή μας, Λαύριο, Κε-

ρατέα, Μαρκόπουλο, Κορωπί – Παιανία (έργο σε εξέ-

λιξη), έχει αποκλειστεί η ΕΥΔΑΠ και την ευθύνη έχουν

οι Δήμοι με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, προ-

χώρησαν τα έργα.

Σε ό,τι δε με αφορά προσωπικά, και επειδή αναφέρεται

στις ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο Δήμος Σαρωνι-

κού και εμπλοκή της Περιφέρειας Αττικής στη συγκε-

κριμένη απόφαση, δηλώνω ότι δεν είχα καμία

απολύτως ανάμειξη ούτε γνώση για την εν λόγω εξέ-

λιξη και ότι η ΕΥΔΑΠ και όποιος άλλος φορέας ενε-

πλάκη, ενήργησε και αποφάσισε ερήμην μου αλλά και

ερήμην των πολιτών, χωρίς να γνωρίζουμε τις πολιτι-

κές σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται.

Η θέση μου παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη

και είναι να υλοποιηθεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα σύν-

δεσης με την Ψυτάλλεια, για το οποίο υπήρξε όλο αυτό

το διάστημα έντονη παραπληροφόρηση αλλά και δημα-

γωγικές ανακοινώσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην

πραγματικότητα.

Νομίζω ότι ο Δήμος Σαρωνικού και το Δημοτικό Συμ-

βούλιο δεν πρέπει να αποδεχθούν όχι μόνο για τα Κα-

λύβια αλλά και για όλο τον Δήμο Σαρωνικού τις λύσεις

που αποφάσισε η ΕΥΔΑΠ (και δεν γνωρίζουμε ποιοι

άλλοι φορείς) ερήμην μας και να προσπαθήσουν να

βρουν λύση είτε με την υλοποίηση της εγκεκριμένης

πρότασης όπως έγινε και με τον Δήμο Παλλήνης, είτε

σε συνεργασία με όμορους Δήμους, είτε μια λύση με

την αποδοχή και τη συναίνεση των πολιτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διάλυση της καθημερινής λειτουργίας

της Τ.Α. το υπό Διαβούλευση 

Νομοσχέδιο, του Υπ.  Εσωτερικών

Δηλώσεις Δημάρχου Μαρκοπούλου

Το, υπό Διαβούλευση, Κείμενο – Πρόταση Νόμου, απο-

τελεί, μια ακόμη προσπάθεια της Κυβέρνησης, να δια-

λύσει την καθημερινή λειτουργία της Αυτοδιοίκησης!!

Και το χειρότερο, είναι ότι δεν ντρέπονται γι’ αυτές τις

πολιτικές αθλιότητες...

Την ίδια στιγμή, που στον μέγα Μπάρμαν, Καρανίκα, δί-

νουν 2.000 ευρώ τον μήνα,

όταν ο αξιότιμος Υπουργός

κος  Κουρουμπλής, εισπράττει

6.000 ευρώ μηνιαίως, στο

Υπουργείο Εσωτερικών, ο

ίδιος, "αριστερός" και δήθεν

"φίλος" της Αυτοδιοίκησης,

Υπουργός, προβλέπει στο Νο-

μοσχέδιο, για τους, π.χ. τρεις

Αντιδημάρχους της πόλης

μας, για 10 - 12 ώρες εργα-

σίας καθημερινά, αντιμισθία,

450 ευρώ(!) τον μήνα,  την

οποία θα πληρώνει... ο Προ-

ϋπολογισμός του Δήμου!!

Ερωτήσεις:

Αυτά έλεγαν και έγραφαν  προεκλογικά, στο Πρόγραμμά

τους για την Αυτοδιοίκηση;; 

Δεν τους νοιάζει, αυτούς τους δήθεν αριστερούς και

προοδευτικούς, ότι κανένας, πλην των πλουσίων, δεν θα

ασχολείται πλέον,  σε ηγετικές θέσεις στην  Αυτοδιοί-

κηση;;

Τι ρωτάω τώρα, θα μου πείτε...

Αυτοί πλέον λένε, κυρίως, αν όχι μόνο, ψέμματα...

Το μόνο ερώτημα, είναι τώρα, πόσο σοβαρά και αποφα-

σιστικά, θα αντιδράσει η ΚΕΔΕ και η κοινοβουλευτική (με

πρώτη, τη Ν.Δ.) Αντιπολίτευση! Και εκεί, θα είμαστε

πλέον, εξαιρετικά απαιτητικοί και αυστηροί απέναντί

τους, στις αναγκαίες πολιτικές αντιδράσεις!! Γιατί, εάν

περάσει αυτή και μόνο, η ρύθμιση, διαλυόμαστε ως Αυ-

τοδιοίκηση, στην καθημερινή μας λειτουργία!!

Όσοι είναι πρόθυμοι να το δεχτούν, αντιδρώντας χλιαρά,

ας το πουν καθαρά!!

Όλοι πλέον θα κριθούμε: ΚΕΔΕ, Κόμματα, Δήμαρχοι και

Βουλευτές!!

Με εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Αποχέτευση Δήμων Ανατολικής Αττικής:

Λύση ή άκρατος λαϊκισμός;

του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής

Πέτρου Φιλίππου
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Ολη την εβδομάδα που έτρεξε όσοι κα-

τέβηκαν στη θάλασσα της Βούλας να

κολυμπήσουν βρήκαν να επιπλέουν και

να έρχονται από τα δυτικά καλάμια,

ξύλα, φελιζόλ και άλλα κομμάτια που

προφανώς ξήλωσε το μπουρίνι που πέ-

ρασε προ ημερών, ποιος ξέρει από πού

και τα ταξιδεύει ημέρες ολόκληρες ρυ-

παίνοντας τις θάλασσες.

Μέσα σ’ όλα αυτά ήρθε και ένα κριάρι

νεκρό (αρσενικό πρόβατο) καθώς και

ένας σκύλος με διάστημα τεσσάρων

ημερών, που ξεβράστηκαν στην ελεύ-

θερη παραλία, απέναντι από την εκκλη-

σία της Παναγίτσας.

Ετσι κλήθηκε ο Δήμος ΒΒΒ, τηλεφω-

νικά από λουόμενους, να τα περισυλλέ-

ξει. 

Ηρθαν εργαζόμενοι της καθαριότητας

του Δήμου και με αρπάγη πήραν από τη

θάλασσα τα νεκρά ζώα, υπό την επο-

πτεία του αντιδημάρχου Παν. Σωτηρό-

πουλου.

Θα δικαιολογήσουμε την καθυστέρηση

λόγω του ότι χρειάζεται το ειδικό μη-

χάνημα προκειμένου να τραβήξουν από

τη θάλασσα τα νεκρά ζώα.

Θα πρέπει όμως ο Δήμος να μεριμνήσει

και για τα σκουπίδια που είναι απλω-

μένα πάνω στις ακτές. Τα περισσότερα

τα συνέλλεξαν λουόμενοι και τα έχουν

στοιβάξει σε διάφορα σημεία.  

Η θάλασσα της Βούλας γέμισε καλάμια, σκουπίδια και νεκρά ζώα!

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παράσταση

“Waiting for the rain” που παρουσιάστηκε για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Πέμπτη 7

Ιουλίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό

Πάρκο Λαυρίου και η οποία αποτελεί μέρος

του διαπολιτισμικού πανευρωπαϊκού προ-

γράμματος “Meeting the Odyssey”.

Πρόκειται για μια θεατρική παράσταση εμ-

πνευσμένη από την ζωή της Πηνελόπης,

της γυναίκας του Οδυσσέα. 

Μια ιστορία μοναξιάς, 20 χρόνων, ειπωμέ-

νης χωρίς λόγια, μια ιστορία που δημιουρ-

γείται από τη μουσική, την κίνηση και τις

σχέσεις μεταξύ των ηθοποιών, των χορευ-

τών, των μουσικών και των μαριονέτων.  

Το “Meeting the Odyssey” είναι ένα κοινω-

νικό και καλλιτεχνικό συνεργατικό πρό-

γραμμα, που αποπλέει από τη Βαλτική

θάλασσα και φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο.

Κάθε καλοκαίρι, από το 2014 έως και σή-

μερα, καλλιτέχνες και οργανωτές από δια-

φορετικές ευρωπαι ̈κές χώρες ταξιδεύουν

μαζί, οργανώνοντας εργαστήρια (work-

shops) και δίνοντας θεατρικές παραστά-

σεις. 

Το πρόγραμμα συνδυάζει στοιχεία από την

Οδύσσεια, σύγχρονα θέματα της Ευρώπης

και ιστορίες αντλημένες μέσα από τη συν-

διαλλαγή με ντόπιους πληθυσμούς. Όμως,

το “Meeting the Odyssey” είναι ένα ταξίδι

από μόνο του, ενώνοντας ανθρώπους μέσα

από μακροχρόνια συνεργασία και ανακαλύ-

πτοντας νέα καλλιτεχνικά τοπία και πολιτι-

σμικά ήθη για να αναπτύξει συνέργειες σε

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα “Meet-

ing the Odyssey” χρηματοδοτείται από το

πρόγραμμα «Πολιτισμός» της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. 

Η παράσταση “Waiting for the Rain” πραγμα-

τοποιήθηκε με τη συνδρομή της Περιφέ-

ρειας Αττικής, του Δήμου Λαυρεωτικής και

του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου

Λαυρίου.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησαν ο Αντιπερι-

φερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου

και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και

Νεότητας Εύη Αποστολάκη. 

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Waiting for the Rain” για πρώτη φορά στην πόλη του Λαυρίου



14 ΣΕΛΙΔΑ - 9  IOYΛIOY 2016                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

«Ψευδεῖ λόγῳ τυφλῶσαι τήν ΑΛΗΘΕΙΑΝ καί
πεῖσαι τούς ἀνθρώπους».

(Πλούταρχος, 50-120, “ΗΘΙΚΑ”, 880F, 4-5)

(= με ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις τυφλώνουν - πα-
ραποιούν / διαστρεβλώνουν την ΑΛΗΘΕΙΑΝ και προ-
σπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους - να την
αποδεχτούν / ενστερνιστούν).

«Οὐ γάρ λογάριά ἐστι τά λείποντα νῦν, ἀλλά
γέµει τά βιβλία τῶν Στωικῶν λογαρίων. Τί οὖν
τό λεῖπόν ἐστιν;
Ὁ χρησόµενος, ὁ ἔργῳ µαρτυρήσων τοῖς λό-
γοις».

(Επίκτητος, 55-135, “ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ”, 56)

(= τα ωραία / άθλια και ευτελή λόγια άλλωστε δεν λεί-
πουν / σπανίζουν σήμερα (1ος - 2ος μ.Χ.), τουλάχι-
στον τα βιβλία των Στωικών είναι γεμάτα από τέτοια.
Τί λείπει / απουσιάζει λοιπόν;
Αυτός που θα τα εφαρμόσει, με έμπρακτη μαρτυρία
/ απόδειξη υπέρ των λόγων).

«Ό,τι είμαστε είναι αποτέλεσμα του τι σκεπτόμαστε”.
«Η άγνοια είναι η αιτία των κακών στους ανθρώ-
πους».

(Πλάτων, 429-347)

«Όταν έχεις αμφιβολίες, πες την ΑΛΗΘΕΙΑ».
«Πίστη στην Πατρίδα, Πάντα».
Πίστη στην Κυβέρνηση, ΜΟΝΟ όταν το αξίζει»

(Μαρκ Τουαίην, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας)

«Αληθινή Δόξα είναι να κάνεις αυτό που αξίζει να
γραφεί, και να γράφεις αυτό που αξίζει να διαβα-
στεί»

(Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος, 23-79 “ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ”).

Επειδή πάντα και παντού αναζητούμε, αναδεικνύουμε

και προβάλλουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ εκεί όπου δεν την

ψάχνουν οι άλλοι ή την καταχωνιάζουν, την αποκρύ-

πτουν, την διαστρέφουν και την καρατομούν, εμείς

έχουμε ως Έργον (= καθήκον ιερό και έμπρακτο) μας

να “καρατομούμε” τους Δημίους της ΑΛΗΘΕΙΑΣ

λόγῳ τε καί Λόγῳ (= δια της γλώσσης και της
Λογικής)
Σας παρουσιάζουμε μια Αναλυτική Μελέτη των στα-

τιστικών - βαθμολογικών στοιχείων των Πανελλαδι-

κών Εξετάσεων με το “ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ” 2016 για να

αντιληφθείτε το μέγεθος της αποτυχίας του εκπαι-

δευτικού συστήματος και την κοροϊδία (δούλεμα) που

υφίστασθε για την δήθεν “μεταρρύθμιση” απορρύθ-

μιση και την “αναβάθμιση” υποβάθμιση που κατέθεσε

ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού

Διαλόγου για την Παιδεία, Αντώνης Λιάκος.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά - για όσους

διαθέτουν καρδιά - απογοητευτικά και σοκαριστικά.

Αποδεικνύουν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των μα-

θητών μας στην κατανόηση κειμένου, στη γλωσσική

έκφραση / διατύπωση, στην αναλυτική συνθετική

σκέψη και την κριτική ικανότητα.

Γνωρίζοντας ότι δεν τα πάτε “καλά” με την Αριθμολο-

γία, Αριθμοσοφία και τη Στατιστικολογία αν και

έχουμε γίνει όλοι Βαρ-ΟΥΦΟ-κολόγοι (Μπαρούφα +

UFO) “εξπέρ και Εξπρες” την τελευταία εξαθλιωτική

εξαετία (2010 - 2016) στα οικονομικά, σας παρουσιά-

ζουμε κάποια στοιχεία όπου διαπιστώνεται η παταγώ-

δης αποτυχία και χρεωκοπία όχι μόνο του

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και των φροντιστη-

ρίων που επαγγέλλονται ένα πιο συστηματικό, μεθο-

δικό και ενσυνείδητο επαγγελματισμό έναντι των

“ερασιτεχνών” δημοσίων λειτουργών.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα, κοινώς Έκθεση προσήλ-

θαν 77.671 υποψήφιοι. Άριστα - ήτοι από 18,1 και

άνω - έγραψε το 0,95%, δηλαδή 741 υποψήφιοι! Σ’

ένα θέμα πανθομολογουμένως βατό και εύκολο από

κείμενο του Παπανούτσου για την γνήσια φιλία και το

διαδίκτυο, το ρόλο των ΜΜΕ δηλαδή των κοινωνικών

δικτύων και η διαμόρφωση της γνήσιας φιλίας.

Στα Αρχαία Ελληνικά, ομάδα προσανατολισμού Αν-

θρωπιστικών Σπουδών διαγωνίστηκαν 28.264 υποψή-

φιοι. Άριστα (18,1) έλαβε το 2,78% ήτοι 787

υποψήφιοι!

Στην Ιστορία, ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστι-

κών σπουδών συμμετείχαν 28.097 υποψήφοι. Άριστα

(18,1) έλαβε το 11,65% ήτοι 3.275 υποψήφιοι!

Στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, μάθημα επιλογής δια-

γωνίστηκαν 3.134 υποψήφιοι. Άριστα έλαβε το 2,3%

ήτοι 72 υποψήφιοι!

Δεν μπορώ ως ανήσυχος / όχι εφησυχασμένος πολί-

της, “αχρείος” κατά Θουκυδίδη, και ως παιδο-λειτουρ-

γός και όχι εκ-παιδευτικός που τον θεωρώ αδόκιμο

όρο σημαίνοντα αυτόν που είναι εκτός παιδευτικής

διαδικασίας να μην αναφερθώ σ’ αυτή την τραγελα-

φική κατάσταση.

Και να φανταστείτε πως το άρθρο 16 του ελληνικού

συντάγματος λέει πως η παιδεία αποτελεί βασική

αποστολή του κράτους. Σκεφτείτε να μην ήταν! 

Οι υπεύθυνοι του ΥΠΕΘ θα πρέπει να αισθάνονται

“εθνικά υπερήφανοι”, αφοί πέτυχαν το αμίμητο!

1) Την ξερίζωση της Αριστείας*

2) Την υποβάθμιση/παραγκωνισμό της Ιστορίας

3) Το ξεχαρβάλωμα/διάλυση της Γλώσσας.

Το ΥΠΕΘ δεν τόλμησε να δώσει στη δημοσιότητα τα

αποτελέσματα των αποτελεσμάτων, ήτοι να αξιολο-

γήσει/βαθμολογήσει τις πενιχρές επιδόσεις των υπο-

ψηφίων και να αναλύσει τα αίτιά τους. Το τολμήσαμε

όμως εμείς.

Και ο πιο αδαής πολίτης στοιχειωδώς πλέον γνωρίζει

πως:

- Πάγια τακτική των πολιτικών είναι να δημιουργούν

προβλήματα και όχι να τα επιλύουν. Με μοναδικό

σκοπό να ανανεώνουν με την εντολή του λαού την

περαιτέρω θητεία τους με την ελπίδα ότι μπορούν να

τα επιλύσουν κάποτε στο απώτερο μέλλον συσσω-

ρεύοντας όλο και περισσότερα, γι’ αυτό και κάθε επό-

μενη κυβέρνηση διατυμπανίζει πως παραλαμβάνει

“καμένη γη”.

Στα πλαίσια της ελάσσονος προσπαθείας και της ισο-

πεδωτικής αξιολόγησης ο Υπουργός ΥΠΕΘ μείωσε

κάτω από το 9 τα βαθμολογικά κριτήρια για τη χορή-

γηση υποτροφίας από το ΙΚΥ, βάζοντας ως κατώφλι

το “λίαν καλώς” ήτοι από 6,5 έως 8,4 για να απορρο-

φώνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να

μην επιστρέφονται ως αδιάθετα!!!

* Η αριστεία καταργήθηκε γιατί παραβίαζε την αρχή της Ισότητας

αντί να την αναδεικνύει και να την υπηρετεί. Η κατάργησή της ση-

ματοδοτεί και κατοχυρώνει την αρχή της Ισοπέδωσης!

ἐρωτο-γλωσσία: ο έρωτας για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της

γλώσσας και συνάμα της σκέψης.

φιλο-γραμματ(ε)ία: η αγάπη προς τα βιβλία, τα γράμματα, το διά-

βασμα και την αρχαιοελληνική γραμματεία, η αγάπη για την παι-

δεία, η γενική μόρφωση.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο τον Μύθο του Ερυ-

σίχθονος (Ερυσί-χθων = ο καταστρέφων τη γη) τον

οποίον τιμώρησε η θεά Δήμητρα γιατί θέλησε να φτιάξει

ένα ανάκτορο και αφού πήρε είκοσι εργάτες άρχισε να

κόβει ξύλα από το ιερό δάσος της θεάς Δήμητρας. 

Η ιέρεια της Δήμητρας Νικίππη τον προειδοποίησε να

σταματήσει να καταστρέφει το περιβάλλον γιατί θα τι-

μωρηθεί. 

Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα διασκευασμένο από-

σπασμα του μύθου του Ερυσίχθονα σε κεφαλαιογράμ-

ματη γραφή σε μορφή γλωσσική αρχαιοελληνική και

διαλογική / θεατρική.

Πρόσωπα που συμμετέχουν στο Μύθο:

Ερυσίχθων γιος του Τρίοπα, Θεσσαλός, Θεός Ποσειδώ-

νας

Υπηρέτες του, Θεά Δήμητρα, Δρυάδες, η Πείνα, ο Τρό-

μος και το Κρύο. Η κόρη του Μήστρα. Η ιέρεια της Δή-

μητρας, Νικίππη.

ΔΗΜΗΤΗΡ: ΤΙΣ ΜΟΙ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΟΠΤΕΙ;

ΝΙΚΙΠΠΗ: ΤΕΚΝΟΝ ΟΣΤΙΣ ΤΑ ΘΕΟΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ

ΔΕΝΔΡΑ ΚΟΠΤΕΙΣ, ΤΕΚΝΟΝ ΗΣΥΧΑΣΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΠΟ-

ΛΥΠΟΘΗΤΕ ΤΟΚΕΥΣΙ (ΓΟΝΕΥΣΙ) ΠΑΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑ-

ΠΟΝΤΑΣ (ΥΠΗΡΕΤΑΣ) ΑΠΟΤΡΕΠΕ, ΜΗ ΤΙ ΟΡΓΙΣΘΗ

ΠΟΤΝΙΑ ΔΗΜΗΤΗΡ, ΤΗΣ ΙΕΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ!

ΕΡΥΣΙΧΘΩΝ: ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΝ ΜΗ ΤΟΙ ΠΕΛΕΚΥΝ ΜΕΓΑΝ

ΕΝ ΚΕΦΑΛΗ ΠΛΗΞΩ!

ΟΥ ΜΟΙ ΜΕΛΕΙ ΕΙ ΔΗΜΗΤΗΡ ΔΕΝΔΡΟΝ ΑΓΑΠΑ.

ΔΡΥΑΔΕΣ: ΑΙΤΟΥΜΕΝ, ΔΗΜΗΤΕΡ, ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑΝ

ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ.

ΔΗΜΗΤΗΡ: ΣΥΜΦΩΝΩ/ΣΥΜΦΗΜΙ. ΑΙΤΗΣΩ ΠΕΙΝΑΝ,

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΝ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΝ ΤΑ

ΕΝΤΟΣΘΙΑ / ΣΩΘΙΚΑ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γλωσσο-Γνωσίας, 

Ἐρωτο-Γλωσσίας*
Φιλο-Γραµµατ(ε)ίας*

ἄρχεσθαι  &
Γλωσσο-Φθορίας, 
Γλωσσο-Φθονίας

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Με την χορευτική παράσταση

του Λυκείου Ελληνίδων Σπά-

των ολοκληρώθηκε ο κύκλος

των εορταστικών εκδηλώσεων

για τους πολιούχους της πόλης

των Σπάτων Αγίους Αποστό-

λους Πέτρο & Παύλο.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν

βραδιά χορωδιών, χορευτικές

παραστάσεις από σχολές μπα-

λέτου της πόλης, ποδοσφαι-

ρικό αγώνα από παλαίμαχους

ποδοσφαιριστές, ποδηλατο-

δρομία με προορισμό το χώρο

«ΦΑΓΙΑ» και φυσικά την καθιε-

ρωμένη λαμπαδηδρομία από

τον  ναό του Αγίου Πέτρο για

το άναμμα των καζανιών.

Παράλληλα με τις πολιτιστικές

δράσεις  λειτουργούσε και η ει-

καστική εγκατάσταση «Ερχιέων

Φυλακτό» στο 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο Σπάτων αφιερωμένη στο πα-

νηγύρι τ’ Αγίου Πέτρου και το

έθιμο του στιφάδου. 

Η συνεργασία όλων των φο-

ρέων των Σπάτων με τη Δημο-

τική Αρχή και τον Πολιτιστικό

Οργανισμό «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»

καθώς και η καλή διάθεση όλων

απέφερε ένα πολύ καλό αποτέ-

λεσμα. 

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις

συνεχίζονται με το 1ο Φεστι-

βάλ Ανοικτού Κινηματογράφου

που περιλαμβάνει πέντε κινη-

ματογραφικές προβολές στα

Σπάτα και την Αρτέμιδα, κάτω

από τα αστέρια και δίπλα στη

θάλασσα!!

Εκδηλώσεις για τους πολιούχους στα Σπάτα

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Η λευκή νύχτα της Παρασκευής στο Κορωπί, ήταν πράγματι λευκή αν και νύχτα, γιατί

πλημμύρισε από κόσμο και δρώμενα. Οι καταστηματάρχες που συμμετείχαν είχαν εκθέσει

τα προϊόντα τους και τα δρώμενα που είχε οργανώσει ο Δήμος έδιναν όλα μαζί μία φαν-

τασμαγορική εικόνα. 

Με προσφορές μεγάλες

των καταστημάτων που

συμμετείχαν στη Λευκή

Νύχτα, με έκθεση τοπικών

κρασιών, με ροκ μπάντες,

με τους ΧΑΝΑ ΖΟΟ να

διασκεδάζουν τους μι-

κρούς, με τους συλλόγους

του Κορωπίου να κάνουν

επίδειξη ικανοτήτων και

με αποκορύφωμα τους

Kings να απογειώνουν....

O κόσμος βγήκε στους

δρόμους στο Κορωπί και διασκέδασε, αλλά και ψώνισε. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης,

δήλωσε απόλυτα  ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Η λευκή νύχτα του Κορωπίου γίνεται

πλέον καθεστώς.

Η λευκή νύχτα στο Κορωπί!
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Nα καθαριστούν τα

ξερά χόρτα, ζητάει ο  

Σύνδεσμος Οικιστών

Αμπελώνα 

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα με επιστολή του που

απευθύνεται στο Δήμο Κρωπίας ζητάει να καλέσει τους

ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων να

προβούν στις αποψιλώσεις από τα ξερά χόρτα και απο-

μάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπι-

διών που βρίσκονται εντός των οικοπέδων, αλλά και σε

απόσταση 100 μέτρων μεριμετρικά της έκτασης βάσει

του άρθρου 94,§26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/07.06.2010 τέυχος Α) (Καλλικράτης).

Αν δεν το πράξουν αυτό οι ιδιοκτήτες, ο Δήμος πρέπει

να προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες με επιβάρυνση

του ιδιοκτήτη.

Πέρα από τους παραπάνω κινδύνους, η κατάσταση που

έχει δημιουργηθεί από τα ξερά χόρτα στους δρόμους,

έχουν μειώσει κατά πολύ το πλάτος τους, με αποτέλε-

σμα να έχουν μετατραπεί σε ...μονοπάτια και γίνονται μι-

κροατυχήματα (ευτυχώς).

Την επιστολή του Συνδέσμου υπογράφουν ο πρόεδρος

Αντώνης Πουλάκης και ο Γεν. Γραμματέας Θεοδ. Όμη-

ρος.

Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   /    Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18 , Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα, Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059,  e-mail: promithies@vvv.gov.gr,  "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  6-7-2016   /   Aρ. Πρωτ.:   27388

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗ-
ΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης:
Για τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη κατεψυγμένων (ιχθυοπωλείου-λαχανικών-κρέατα)
(Ομάδες Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και
Για τα είδη  παντοπωλείου  και το φρέσκο γάλα του προσωπικού του Δήμου(Ομάδες Α, και Η), τη χαμηλότερη τιμή επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ
των ειδών όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω ή για όσες από αυτές τους ενδιαφέρουν. 
Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ Κ.Α. 15-6481.011 25.000,00€
2. ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Α  15-6481.006 10.000,00 €
3. ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Α. 20-6063.022 50.000,00 € 
4. ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Α. 20-6063.023 10.000,00 € 
5. ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Α. 35-6063.015 22.000,00 € 
6. ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Α. 45-6063.010 2.000,00 € 

Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2016 Κ.Α. 70-6481.015 28.000 €
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α 20-6063.004 750,00 €
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α 70-6063.004 400,00 €

ΟΑΠΠΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 15-6481,013 80.000,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α  69/2016 και την με αρ. Πρωτ. 26358/30-6-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΟΞΩΨΖ-Ο9Θ)
σχετική Διακήρυξη, τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 2-8-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-
λαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες
ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική) προθε-
σμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 8-7-2016 8-7-2016 ΤΡΙΤΗ 2-8-2016, ώρα 10:30 π.μ.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 25849

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτό-
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.733,45 € ή για κάθε ομάδα δε τα αντίστοιχα
ποσά :

Ομάδα Α: 1.235,12 € Ομάδα Β:  331,24 € Ομάδα Γ: 40,62 € Ομάδα Δ: 372,16 €
Ομάδα Ε: 124,67 € Ομάδα ΣΤ: 142,92 € Ομάδα Ζ: 15,72 € Ομάδα Η: 1.471,00 €

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται
στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07,
σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Κύρωση δασικών χαρτών
Επιστολή του βουλευτή Γ. Βλάχου προς τον αρμόδιο Υπουργό

Με επιστολή του ο Βουλευτής Περι-

φέρειας Αττικής Γεώργιος Βλάχος,

προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-

βάλλοντος & Ενέργειας Γιάννη Τσι-

ρώνη, παρεμβαίνει στο ζήτημα της

κύρωσης των δασικών χαρτών, κατα-

θέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις εν

όψει κατάρτισης διευκρινιστικής εγκυ-

κλίου σχετικά με τις περιοχές που δύ-

ναται να αποτελέσουν οικιστικές

πυκνώσεις. 

Λόγω μάλιστα της βαρύτητας του ζη-

τήματος, ζητά από τον αρμόδιο

Υπουργό, να προχωρήσει σε ανάρ-

τηση της ανωτέρω εγκυκλίου σε δημό-

σια διαβούλευση για πληρέστερη

καταγραφή της πραγματικότητας,

αλλά και να ζητήσει τη σύγκλιση της

Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και

Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να

δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές

να εκφράσουν τις απόψεις τους για το

συγκεκριμένο ζήτημα.

Γράφει μεταξύ άλλων ο Γ. Βλάχος:

Στην κατεύθυνση κατάρτισης της διευ-

κρινιστικής εγκυκλίου του ν.4389/2016

για τους δασικούς χάρτες και αναφο-

ρικά με τις περιοχές που δύναται να

αποτελέσουν οικιστικές πυκνώσεις,

σας καταθέτω συγκεκριμένες προτά-

σεις που αφορούν στη δυνατότητα κα-

θορισμού κριτηρίων για τις

συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα: 

2. Μπορούν να συμπεριληφθούν πε-

ριοχές που αποτελούν «εν δυνάμει»

οικισμοί, δηλαδή περιοχές που έχουν

αυθαίρετες κατασκευές μεν, δεν είναι

σε καμιά περίπτωση οικισμοί, αποτε-

λούν όμως εν τοις πράγμασι οικισμοί.

Έχουν δίκτυα υποδομής, πλατείες,

δρόμους, ύδρευση κλπ. 

3. Μπορούν να συμπεριληφθούν πε-

ριοχές, στις οποίες υπάρχει ένας ελά-

χιστος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων

(π.χ. 20 ή 30 ή 40), και τα οποία δεν

είναι απαραίτητα το ένα δίπλα από το

άλλο, αλλά υπάρχουν και σε αυτή την

περίπτωση κάποια έργα υποδομής από

τους δήμους της περιοχής, όπως για

παράδειγμα ηλεκτρικό και οδικό δί-

κτυο που είναι απαραίτητα για την δια-

βίωση αυτών που κατοικούν εκεί.

4. Μπορούν να συμπεριληφθούν πε-

ριοχές με αυθαίρετες κατασκευές που

η χρήση τους δεν είναι μόνο για οι-

κείες αλλά και για άλλες χρήσεις,

όπως για παράδειγμα για επιχειρημα-

τική χρήση.

5. Μπορούν να συμπεριληφθούν πε-

ριοχές με αυθαίρετες κατασκευές,

που δεν ανήκουν σε καμία από τις πα-

ραπάνω περιπτώσεις, αλλά βρίσκονται

σε κάποια μικρή απόσταση από νόμιμο

οικισμό.

6. Μπορούν να συμπεριληφθούν πε-

ριοχές που παρουσιάζουν οικιστική

ανάπτυξη και έχουν καταγραφεί ως

«οικισμοί» στην απογραφή του 2011.

Στις περιοχές αυτές υπάρχουν κατοι-

κίες που βρίσκονται σε μια ικανοποι-

ητική απόσταση μεταξύ τους (πχ. 100μ

ή 150μ). 

Επειδή συνήθως για τις ανωτέρω πε-

ριπτώσεις, οι περιοχές αυτές έχουν

κηρυχθεί αναδασωτέες θα πρέπει,

όπως αναφέρεται και στη διάταξη για

τις πυκνώσεις, να εφαρμόζονται μεν οι

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

(π.χ. παραμένει ο δασικός χαρακτή-

ρας, παραμένει το αναδασωτέο), αλλά

μέχρι την τελική τους διαχείριση να

παγώνουν οι διοικητικές πράξεις όπως

π.χ. πρωτόκολλα κατεδάφισης και δι-

οικητικής αποβολής, πρόστιμα κλπ. 
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ΑΔΑ: 6ΝΒ7ΩΗΔ-Χ15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 06/07/2016
Αρ. Πρωτ.: 20025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες ̟προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή επ ̟ί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης σε Ευρώ για την ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩ
ΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικής ̟προϋπ̟ολο-
γισθείσης αξίας 20.823,47 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου, Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-

στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπ̟ιον
της Επ ̟ιτροπ ̟ής διενέργειας διαγωνι-
σμού, την 15/07/2016 ημέρα Παρα-
σκευή και α ̟πό ώρα 10:00 ̟π.μ. έως
10:30 π̟.μ. (ώρα λήξης ̟ παράδοσης
των π̟ροσφορών).
Η χρηματοδότηση της ̟ προμήθειας
θα γίνει απ̟ό ̟όρους του Δήμου. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό δεν απ̟αιτείται. 
Οι δαπ ̟άνες δημοσίευσης της ̟ πα-
ρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μ ̟πορούν να ̟προμη-
θευτούν τεύχη της διακήρυξης και
τη μελέτη απ̟ό την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υ̟πη-
ρεσίας → Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε ̟ περίπ̟τωση διευκρινιστικών ερωτή-
σεων οι α ̟παντήσεις της υ ̟πηρεσίας θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημο-
σιευθεί στις εφημερίδες «ΕΒΔΟΜΗ»
& «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Αττικής
Δήμος Σαρωνικού
Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, 190 10
Τηλ. 22993-20300, Fax 22990-48289 &
48653
e-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκη-
ρύσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΟΔΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”, προϋπολογι-
σμού  140.131,96 € (μη συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ).
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν
ανοιχτής δημοπρασίας με σφραγισμένες
προσφορές (άρθρο 3 παρ. 3α Ν. 3669/08
όπως ισχύει σήμερα). Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότη-
τας αυτών των ποσοστών έκπτωσης
(αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα
ορίζεται από το Ν. 3263/2004 και Ν.
3669/08.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να θυποβάλ-
λει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
Στη δημοκρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις
δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην Α2 τάξη
και άνω για έργα Οδοποιΐας. Στην περί-
πτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται
μέσα στην Περιφέρεια της έδρας της ερ-
γοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται στο

δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο
της, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην
Α1, Α2, 1η ή 2η τάξη για έργα Οδοποιΐας.
β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες
από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες
από ως ανωτέρω (β) κράτη στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι-
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποι-
οτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β)
και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό με-
ταξύ τους υπό τους όρους του άρθρ. 2
παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε ερ-
γοληπτική επιχείριση θα συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από
25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επχιειρή-
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κατη-
γοριών των εργασιών του έργου και υπό
τους όρους της παρ. 3 του αρθρ. 2 του
Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με πο-
σοστό κάτω του 10% του προϋπολογι-
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημο-
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω για

έργα Οδοποιΐας με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 αρθρ. 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας),
όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοι-
νοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η
Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο αρθρ.
6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και
κάθε έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελλη-
νική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νό-
μιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/08/2016,
ημέρα Τρίτη και ωρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ 18 της διακήρυξης και το άρθρο 3 παρ. 1
του Ν. 3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-
λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπρο-
στά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος
Καλυβίων Αττικής στην οποία και μόνο θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις πρόσφορές
τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της
Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη-
σης 6%ο του άρθρου 27 που παρ. 34-37
του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24.8.93),
καθώς και της κράτησης ύψους 0,105
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενι-
αίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημο-

πρασία ορίζεται σε δύο χιλιάδες οχτακό-
σια δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά
(2.802,63€) δηλ. 2% επί του προϋπολογι-
σμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ. Η εγγθυητική επιστολή γραμμένη
στα ελληνιά, ατατίθεται από τους διαγω-
νιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του
αρθρ. 23 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85 και πρέπει
να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι-
κής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας
ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συν-
ταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζό-
μενους και τα τεύχη δημοπράτησης, που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 της δια-
κήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 4 και 6)
διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου
που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής όλες
τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00
μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους εν-
διαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητηθούν,
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνι-
σμού Πέμπτη, και αν αυτή είναι αργία, την
προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητη-
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό-
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο-
ρήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω
στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-
ους ισχύουν τα οριζόμενα στο αρθρ. 2
παρ. 2.3 της διακήρυξης. Η έγκριση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ο Δήμαρχος 
Σωφρόνης Γεώργιος

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καθημε-

ρινά γίνεται αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών τόσο

έγγραφων όσο και τηλεφωνικών από καταναλωτές που αν-

τιμετωπίζουν προβλήματα με τις εταιρείες τηλεπικοινω-

νιών.

Οι καταγγελίες αφορούν:

• Παράνομες χρεώσεις στους λογαριασμούς

• Έναρξη συμβολαίου με έκδοση μηνιαίου λογαριασμού σε

λιγότερο από δέκα ημέρες από την έναρξη της σύνδεσης

• Ελλιπή και αόριστη προφορική ενημέρωση των υποψη-

φίων πελατών σχετικά με τους όρους και τις χρεώσεις

• Ασάφειες, αοριστίες και γενικά καταχρηστικούς όρους

στις συμβάσεις

• Τηλεφωνικές προσφορές και τηλεφωνικά συμβόλαια για

την αλλαγή παρόχου με απόκρυψη της χρέωσης τελών

σύνδεσης ή τελών διακοπής συμβολαίου

• Αργοπορημένη ανταπόκριση ή και άρνηση σε αίτημα έκ-

δοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών

• Οχλήσεις από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για μι-

κροποσά

• Επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις για ενημέρωση

προσφορών σε ώρες κοινής ησυχίας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με επι-

στολή της καλεί την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ-

στασίας Καταναλωτή να προστατέψει τα δικαιώματα των

καταναλωτών.

Προβλήματα καταναλωτών με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ  –  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά τις τελευταίες εξαιρετικά σοβαρές εξελιξεις σχετικα με

1) Την  δημοπρατηση  του αναψυκτηρίου  στην πλατεία ΑΛΣΟΥΣ, απο τον

Δήμο ΒΒΒ, 2) την παραδοση του αναψυκτηριου στο Δήμο και  3) τα  φε-

ρόμενα  χρέη του Σωματείου προς τον Δήμο  το Διοικητικό Συμβούλιο

ομόφωνα αποφάσισε, συμφωνα με το αρθρο 5 του καταστατικού, συγκα-

λεί  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του,  την Κυριακή   17

Ιουλίου  2016 και ώρα 11.00 πρωϊνή, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του

3ου Δημοτικού σχολείου Βούλας, στην Πλατεία Πανοράματος.

Στην περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, η έκτακτη

γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  24 Ιουλίου

2016  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

[δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωμα-

τείου].

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση των μελών για τα ανωτέρω σοβαρά θέματα

2. Πιθανη λήψη απόφασης  για Διάλυση του Σωματείου σύμφωνα με

το άρθρο 8 του καταστατικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ.  ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 5/7/2016
Αρ. Πρωτ. 19839

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑ-
ΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε΄(ΠΥΡΟ-
ΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή,  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑ-
ΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε΄(ΠΥΡΟΣΒΕ-
ΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) συνολικής προϋπολογι-
σθείσης  αξίας 2.047,95€. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δη-
μοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλαν-
δρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-
σμού, την 20/7/2016 ημέρα Τετάρτη και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρού-
σης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης  και
τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου –3ος όροφος - τηλ.
2132023842-4) καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.halan-
dri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-
Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτή-
σεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   6-07-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  173/2016  Απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
που αφορά στην ‘Έγκριση κυκλοφορια-
κής μελέτης στην οδό Αναπαύσεως για
την εκτέλεση εργασιών του έργου:
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και
διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου – Παιανίας”. 
Στο Κορωπί στις 6 Ιουλίου του έτους
2016  κατά την 17η συνεδρίαση του, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρω-
πίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη
στην οδό Αναπαύσεως για την εκτέ-
λεση των εργασιών του έργου:   ‘Συλ-
λογή, μεταφορά, επεξεργασία και
διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου – Παιανίας’, σύμφωνα με την με
αριθμό 55/2016 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, την με αριθμό
πρωτ. 11143/30-06-2016  εισήγηση των
Τεχνικών Υπηρεσιών, την σχετική τε-
χνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη
η κίνηση των οχημάτων που κινούνται
στην οδό Αναπαύσεως με κατεύθυνση
προς Αγίων Αναργύρων, θα εκτρέπεται
αριστερά στην οδό Κύπρου, δεξιά στην
οδό Αγίων Αναργύρων και με δεξιά
εκτροπή θα επανέρχονται στην δια-
σταύρωση των οδών Αναπαύσεως και
Αγίων Αναργύρων.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων που
κινούνται στην οδό Αναπαύσεως με κα-
τεύθυνση προς την Βασιλέως Κων-
σταντίνου, θα συνεχίζεται ευθεία στην
οδό Ηρακλέους και θα εκτρέπεται αρι-
στερά στην οδό Κωνσταντίνου Παπαμι-

χάλη, αριστερά στην οδό Κύπρου και
με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται
στην διασταύρωση των οδών Αναπαύ-
σεως και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-
ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7:30 π.μ.
έως τις 19:30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκα-
φών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρ-
κέσουν τρείς μήνες από την ημέρα
θεώρησης της σχετικής άδειας από το
αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται
στα συνημμένα σχέδια. 
Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συ-
ναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
Η εν λόγω απόφαση  είναι κανονιστικού
χαρακτήρα και  διέπεται από τις διατάξεις
των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το
λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της
απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της
στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφη-
μερίδα.
• Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της και τα σχετικά σχέδια της κυκλοφο-
ριακής μελέτης για την  οδό Αναπαύ-
σεως για την εκτέλεση εργασιών του
έργου:  “Συλλογή, μεταφορά, επεξερ-
γασία και διάθεση ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου – Παιανίας” βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα
(Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καβουρι, Βουλιαγμενη διαμερισμα 52 τμ

δευτερου οροφου. Κρονου 2 και Αθηνας.

Βλεπει στην Ουρανού, το μπαλκονι ειναι πανω στην

κορυφή των δέντρων, απεριόρηστη θέα. Πέντε

λεπτά στην θάλασσα με τα ποδια. Η είσοδος της πο-

λυκατοικίας ειναι απέναντι απο την είσοδο του δά-

σους. Τιμη πωλησης 170.000 euro. 

Τηλεφωνο 6971757234

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κορμπι-Βαρη γκαρσονιερα 50 τμ.,

ανεξαρτητη με δικη της εισοδο και κήπο χωρίς κοι-

νόχρηστα 280 ευρω

Πληροφορίες κ. Θανασης τηλ 6974096857          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορ: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος 5/07/2016

Αριθ. Πρωτ: 18911

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIK-
TOY ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακη-
ρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
τη χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσο-
στό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε

ακέραιες μονάδες, στις τιμές του
πίνακα του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της μελέτης της Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος, για τη «Προμήθεια
Ανταλλακτικών – Συντήρηση &
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».
Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα € 960.000,00
συμ/νου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διά-
στημα είκοσι επτά (27) μηνών, συμ-
φωνία πλαίσιο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 08/07/2016
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών  26/08/2015 και ώρα
15:00μμ.
Ημερομηνία αποστολής στην εφη-
μερίδα των Ε.Κ. στις 05/07/2016 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις
ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα
συμμετάσχει, με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για ένα (01) μήνα  από την
επομένη της ημερομηνίας διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. Η εγγύηση
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο
Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς (τηλ.
2132030623) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 17 Ιουνίου 2016       
Αριθμ. Πρωτ.: 10414                                                                    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47                             
Τ.Κ.: 19400 Κορωπί                                                             
Πληροφορίες: Καζαντζή Μαρία                                           
Τηλ.: 2106624830 εσωτ. 181                              
Fax: 2106624963                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου
Κρωπίας έτους 2016 (Β΄ Εξάμηνο
2016)»      
Ο Δήμαρχος Κρωπίας έχοντας υπ'
όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις» 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και
176 του Ν.3584/2007  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4354/2015 περί αποζημίωσης για ερ-
γασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου με ημερομηνία ισχύος
του Νόμου από 1/1/2016 και σύμφωνα
με το προαναφερθέν άρθρο «οι απο-
φάσεις Δημάρχου για τον αριθμό των
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και
οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης
τους δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και έχουν ισχύ από
τη δημοσίευσή τους και μετά»    
5. Την αριθμ. 276/2015 απόφαση ΔΣ
του Δήμου Κρωπίας «περί ψήφισης
προϋπολογισμού 2016» 
6. Την με αριθμ. πρωτ. 89013/ 47983/
15-12-2015 έγκριση της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής με την οποία
εγκρίθηκε η ψήφιση του προϋπολογι-
σμού έτους 2016 του Δήμου Κρωπίας 
7. Τις υπ΄ αριθμ. 285/2015 και αριθμ.
299/2015 «τροποποιητική και συμπλη-
ρωματική της 285/2015» αποφάσεις
ΔΣ του Δήμου Κρωπίας «περί καθιέρω-
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουρ-
γίας κατά τις απογευματινές καθώς και
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες
ημέρες των Υπηρεσιών Ύδρευσης, Κα-
θαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού, Πρα-
σίνου, Τεχνικών Έργων και των
συγκεκριμένων Τμημάτων των Διευ-
θύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας», η
οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.
92631/49879/29-12-2015 εγκριτική
απόφαση της Ασκούσας καθήκοντα

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ΦΕΚ3022/Β΄/31-12-
2015.     
8. Την αριθμ. 10396/17-06-2016 βεβαί-
ωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κρωπίας περί ύπαρξης πιστώ-
σεων για την κάλυψη δαπάνης υπερω-
ριών για το Β΄ Εξάμηνο 2016.     
9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κρωπίας
είναι μεγάλος σε έκταση και πληθυσμό
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αν-
ταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες
έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες για το
έτος 2016, προκειμένου να λειτουργή-
σει ομαλά τόσο η καθαριότητα – ηλε-
κτροφωτισμός της πόλης όσο και οι
βλάβες που συνεχώς προκύπτουν από
το δίκτυο υδροδότησης και των απρό-
βλεπτων και έκτακτων αναγκών των
ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου
καθώς και την φροντίδα των κοινόχρη-
στων χώρων της ευρύτερης περιοχής
μαζί με τους γύρω οικισμούς της
πόλης μας.  Όλα αυτά καθιστούν επι-
τακτική την ανάγκη πρόσθετης και
υπερωριακής απασχόλησης των ανα-
φερόμενων υπηρεσιών και πέρα του
καθιερωμένου ωραρίου, όπως αναφέρ-
θηκε στις προαναφερόμενες αποφά-
σεις του ΔΣ (με αριθμ.285/2015 και
299/2015) του Δήμου Κρωπίας.      
10. Την συνεχή μείωση του προσωπι-
κού του Δήμου λόγω των πολλαπλών
συνταξιοδοτήσεων μαζί με την ανα-
στολή των προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα, σύμφωνα με τον Ν.4093/2012
καθώς και την διαρκή διεκπεραίωση
ανάλογων αρμοδιοτήτων των Τμημά-
των που άπτονται των εξυπηρετήσεων
αιτημάτων πολιτών αναφορικά με λη-
ξιαρχικά θέματα, αποθήκευσης υλικών
για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
Κρωπίας και της υποστήριξης που πα-
ρέχει ο Δήμος στα διοικητικά αιρετά
όργανα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή, νυχτερινή
και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2016
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι δια-
τάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 του
Ν.4354/2015, για το υπηρετούν μό-
νιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προσωπικό του
Δήμου Κρωπίας έτους 2016 ως εξής: 

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟ-
ΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα: 
- Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή -22η ώρα: 
-Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 

Γ. Νυχτερινή εργασία καθημερινή
καθώς και Κυριακών και Εξαιρέσιμων
από 22η  ώρα έως 6η πρωινή: 
- Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 25-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 3.500,00€. 

2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα: 
- Για δεκαεπτά (17) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή- 22η ώρα: 
-Για δεκαεπτά (17) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μηνι-
αίως. 
Γ. Νυχτερινή εργασία καθημερινή
καθώς και Κυριακών και Εξαιρέσιμων
από 22η ώρα έως 6η πρωινή:     
- Για δεκαεπτά (17) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μηνι-
αίως. 
Στον Κ.Α. 20-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 21.000,00 €. 

3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα το ανώτερο: 
- Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής (Τμήμα Συν-
τήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου) : 
- Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 35-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση  850,00 €. 

4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ) (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα το ανώτερο: 
- Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής (Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Έργων και Σημα-
τοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών): 
- Για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-

μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 30-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση  1.300,00 €. 

5. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα το ανώτερο: 
- Για  τέσσερις (4) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής(του Τμήμα-
τος Δημοτικής Κατάστασης- Ληξιαρ-
χείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και του Τμήματος Προμη-
θειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών): 
- Για  τέσσερις (4) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μηνι-
αίως. 
Στον Κ.Α. 10-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση  3.000,00 €. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα: 
- Για πέντε (5) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή -22η ώρα: 
- Για πέντε (5) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Γ. Νυχτερινή εργασία καθώς και Κυ-
ριακών και Εξαιρέσιμων από 22η ώρα
έως 6η πρωινή: 
- Για πέντε (5) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 25-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση   5.000,00 €. 

2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα: 
- Για σαράντα τέσσερις (44) υπαλλή-
λους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή- 22η ώρα: 
- Για σαράντα τέσσερις (44) υπαλλή-
λους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο δεκαέξι (16)
ώρες μηνιαίως. 
Γ. Νυχτερινή εργασία καθώς και Κυ-

ριακών και Εξαιρέσιμων από 22η ώρα
– 6η πρωινή: 
- Για σαράντα τέσσερις (44) υπαλλή-
λους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο δεκαέξι (16)
ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 20-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση  25.000,00€. 

3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ) 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα το ανώτερο: 
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής (Τμήμα Ηλε-
κτρομηχανολογικών Έργων και Σημα-
τοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών): 
-Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 30-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 1.600,00 €. 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗ-
ΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα το ανώτερο: 
- Για μια (1) υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. με ανώ-
τατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής(Τμήμα Δημο-
τικής Κατάστασης –Ληξιαρχείο-Αλλο-
δαπών και Μετανάστευσης της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών): 
- Για έναν (1) υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 70-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση   850,00€. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα: 
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργα-
ζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή- 22η ώρα: 
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργα-
ζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Γ. Νυχτερινή Εργασία καθώς και Κυ-
ριακών και Εξαιρέσιμων από 22η ώρα
έως 6η πρωινή: 

- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργα-
ζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. 
Στον Κ.Α. 25-6042.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση  3.000,00 €. 

2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα: 
- Για σαράντα επτά (47) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μη-
νιαίως. 
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή-22η ώρα: 
- Για σαράντα επτά (47) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μη-
νιαίως. 
Γ. Νυχτερινή εργασία καθώς και Κυ-
ριακών και Εξαιρέσιμων από 22η ώρα
έως 6η πρωινή: 
- Για σαράντα επτά (47) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο δεκαέξι (16) ώρες μη-
νιαίως. 
Στον Κ.Α. 20-6042.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 36.000,00 €. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β΄ Εξα-
μήνου 2016, με δαπάνη το ύψος της
οποίας περιγράφτηκε αναλυτικά σε
όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς
και με τα ανάλογα ποσά.  
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών
δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός
των ωρών υπερωριακής εργασίας κατά
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες
δεν θα υπερβαίνει τις δεκαέξι (16)
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Οι ώρες
της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατό-
τητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος, σύμφωνα με
το άρθρο 20 παρ. Α του Ν.4354/2015.
Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
απασχόλησης δεν είναι ίδιος για κάθε
δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγ-
κες και τις πραγματοποιούμενες από
τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός
των δεδουλευμένων ωρών των υπαλ-
λήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμό-
διο Προϊστάμενο της εκάστοτε
Διεύθυνσης. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το
άρθρο 20 παρ. Α του Ν.4354/2015 έχει
ισχύ από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Ο Δήμαρχος 
Δημήτριος Ν. Κιούσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 22943 21001
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : Λάντα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 22943 21028
email:mlanta@0164.syzefxis.gov.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 6264
Ραφήνα 29-06-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΡΙΩΝ ή ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ –

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ – ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους φερόμενους κυρίους ή νομείς
των ακινήτων που βρίσκονται στην
περιοχή «ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
- ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Δήμου Ραφή-
νας- Πικερμίου να προσέλθουν στο
Δημαρχείο Ραφήνας Πικερμίου,
Αραφανηδών Αλών 12, Ραφήνα, τις
εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως
τις 13.00, από την 11η/07/2016 και
για 15 ημερολογιακές ημέρες, προ-
κειμένου να λάβουν γνώση της υπ’
αρίθμ. 41/2015 Απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου η οποία ενέκρινε
την συνέχιση και την Δ’ ανάρτηση

της Πολεοδομικής Μελέτης που
αποτελείται από πέντε Κτηματο-
γραφικά και Πολεοδομικά σχέδια
κλίμακας 1:1000 με ημερομηνία:
Δεκέμβριος 2015, τα οποία συντάχ-
θηκαν σύμφωνα με τη γνωμοδό-
τηση του ΚΣΧΟΠ (Αρ. Πράξης 286
της 39ης Συνεδρίασης της 9-12-
2009) και να υποβάλλουν δηλώσεις
ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεις.
Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει με-
τατραπεί σε ΕΓΣΑ ’87 και ενημερώ-
θηκε εντός του έτους 2015.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ANEΣΤΗΣ ΤΣΕΤΙΝΕΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, που γεννήθηκε στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ηλιούπολη

Αττικής και η BURCIN KORKMAZ του MEHMET-ERTUGRUL και της

IJLAL, το γένος TAVLI, που γεννήθηκε στην Bornova Izmir και κατοικεί

στην Manisa θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στον Άλιμο Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17                                                        
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε διεθνή δημόσιο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚ-
ΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου
«Αποστράγγιση του ανατολικού τμή-
ματος πόλης Κορωπίου», με προϋπο-
λογισμό 8.154.900,00 € με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
23/08/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3.1. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν στην 4η και άνω τάξη για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και
στην 1η και άνω τάξη για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
3.2. Στην δημοπρασία γίνονται επί-
σης δεκτές Κοιν/ξιες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων εγ-
γεγραμμένες στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν

στην 4η και άνω τάξη για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με εργολη-
πτικές Επιχειρήσεις Δημοσιών
Έργων εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν
στην 1η και άνω τάξη για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ-
γεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής,
με ΚΑΕ 977505018. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 131.530,65 € αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνε-
ται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κα-
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
7.Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 4.492.004,90€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλε-
πτα 9% 477.050,92€, αναθεώρηση
50.000,00€, απολογιστικά αρχαι-
ολογίας 280.000,00€, ΓΕ & ΟΕ 18%
(απολογιστικών αρχαιολογίας)
50.400,00€, απολογιστικά μετατό-
πισης ΟΚΩ 354.674,20€,  ΓΕ & ΟΕ
18% (απολογιστικών μετατόπισης
ΟΚΩ) 63.841,36€ και Φ.Π.Α. 24%
1.578.367,74€. 

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοκτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη (2ος
όροφος) πληροφορίες στα  τηλέ-
φωνα 213 2005326, FAX επικοινω-
νίας 213 2005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Ο.
Κοτσίνα όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να πα-
ραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτη-
σης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφο-
ράς τους μέχρι 3 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Τετάρτη 17-08-2016.
13. Προκήρυξη σύμβασης συνταγ-
μένη κατά το σχετικό τυποποιημένο
έντυπο του Κανονισμού    ΕΚ
842/2011 της Επιτροπής, θα απο-
σταλεί για δημοσίευση στις  29-06-
2016 στην Υπηρεσία Επίσημων
Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκη-
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΟΔΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμού
140.131,96 € ( μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατό-
πιν ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμέ-
νες προσφορές (άρθρ.3 παρ.3α Ν.3669/08
όπως ισχύει σήμερα). Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβλη-
θεί με το σύστημα προσφοράς με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο
ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτω-
σης (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα
ορίζεται από το Ν.3263/2004 και
Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλ-
λει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις
δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην  Α2 τάξη
και άνω για έργα Οδοποιίας. Στην περί-
πτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται
μέσα στην περιφέρεια της έδρας της ερ-
γοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται στο
δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο
της, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην
Α1, Α2, 1η ή 2η  τάξη για έργα Οδοποιίας. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμε-
νες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς  και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμε-
νες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποι-
οτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-

σεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β)
και (γ) σε οποιονδήποτε συνδιασμό με-
ταξύ τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε ερ-
γοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από
25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κατη-
γοριών των εργασιών του έργου και υπό
τους όρους της παρ.3 του άρθρ.2 του
Π.Δ.609/85. Κατηγορίες εργασιών με πο-
σοστό κάτω του 10% του προϋπολογι-
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημο-
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και
άνω για έργα Οδοποιίας με τις προϋποθέ-
σεις της παρ.10 άρθρ.16 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοι-
νοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η
Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοι-
χεία και κάθε έγγραφο θα συνταχθούν
στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύον-
ται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02 / 08
/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και
σύμφωνα με το άρθρ.18 της διακήρυξης
και το άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα
Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά
σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος
Καλυβίων Αττικής στην οποία και μόνο θα
καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προ-
σφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυ-
ξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της
Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη-
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), καθώς
και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως
ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημο-
πρασία ορίζεται σε δύο χιλιάδες οχτακό-
σια δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά
(2.802,63 €) δηλ. 2% επί του προϋπολογι-
σμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη
στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους δια-
γωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους
του άρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και
πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζό-
μενους και τα τεύχη δημοπράτησης που
αναφέρονται στο άρθρ.5 παρ.2 της διακή-
ρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) δια-
τίθενται από τα γραφεία του Δήμου που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής όλες
τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00
μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους εν-
διαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητηθούν,
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνι-
σμού Πέμπτη, και αν αυτή είναι αργία, την
προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητη-
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό-
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο-
ρήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω
στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-
ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της δημο-
πρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτη-
ρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 5/7/2016
Αρ. Πρωτ. 19837

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟ-
ΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΚΙΖΑΣ» 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟ-

ΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΚΙΖΑΣ» με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης
233.926,00€ (Α.Μ. 34/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τεσσά-
ρων (24) ημερών από την ημερομη-
νία αποστολής της περίληψης
διακήρυξης στο τεύχος διακηρύ-
ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
εφημερίδας της Κυβέρνησης και
στον Ελληνικό Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
27/7/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 2/8/2016 και

ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει
στις 8/8/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά  για το σύνολο της προ-
μήθειας. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 1% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
1.886,50€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για πλήρη τεύχη του διαγωνισμού
θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου www.halandri.gr.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007312, 213 2007311, 213
2007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Μ. Μαλιαρού, κ. Θ.
Αντωνίου, κ. Β. Λεοντάρη
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ
ΠΡΟΥΠ.: 650.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%)
Σπάτα, 04 – 07 – 2016 
Αρ. πρωτ. : 20382

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
μειοδοτική δημοπρασία με σφραγι-
σμένες προσφορές η εκτέλεση του
έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
με το σύστημα προσφοράς με επιμέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του  άρθρου του ιδίου
Νόμου, με συνολική κατά τον προ-
ϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη
650.000,00 € (περιλαμβανομένου του
ποσού για Φ.Π.Α. 24%).

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26-07-
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος
στα Σπάτα οδός Δημάρχου Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Ερ-
γοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμέ-
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό-
σον ανήκουν :- στην 1η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ για Εργοληπτι-
κές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων   
- στην τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π.
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
και στην τάξη Α2 και άνω του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ για κοινοπραξίες.       
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από ΠΟ-
ΡΟΥΣ ΣΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό κατατίθενται από τους διαγωνι-
ζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγ-

γυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
10.483,87 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 9 μήνες. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης
βρίσκονται κατατεθειμένα στα γρα-
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι
μέχρι και την 21-07-2016 ημέρα Πέμ-
πτη ώρα 14:00. Επίσης αντίγραφα
αυτών μπορούν να πάρουν με δαπά-
νες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτή-
σεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων - Αρ-
τέμιδος, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Β.
Παύλου, Τ.Κ. 19004, Σπάτα, κ.Θ.Αν-
τωνίου τηλ. 213 2007311, κ. Μ. Μα-
λιαρού τηλ. 213 2007312 & κ. Β.
Λεοντάρη τηλ. 213 2007318.

ΣΠΑΤΑ, 04 – 07 – 2016 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Προσκλήσεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί
Κανονιστικές - Αποφάσεις

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο 210 6030655 - 6939153052
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Δραματική η αύξηση αυτοκτονιών  στη χώρα μας
Η αυτοκτονία αποτελεί μια προσωπική απόφαση-επιλογή του ατό-

μου για τη συνέχιση της ύπαρξής του: καλείται να κρίνει εάν οι

συνθήκες, εξωτερικές ή εσωτερικές, της ζωής του αξίζουν τη συ-

νέχισή της. 

Το 2011 καταγράφηκαν επισήμως στη χώρα μας 477 αυτοκτονίες,

εκ των οποίων οι 393 αφορούσαν άνδρες και οι 84 γυναίκες, ενώ

την ίδια χρονιά οι αυτοκτονίες  σημείωσαν αύξηση της τάξης του

26,52% σε σχέση με το 2010 και στην κατηγορία των γυναικών η

αύξηση έφθασε το 104,8%!

Το 2012 οι αυτοκτονίες που αποτυπώθηκαν επισήμως ήταν 415.

Το 2013 οι αυτοκτονίες που αποτυπώθηκαν επισήμως ήταν 533.

Από το 2009 μέχρι το  2014, καταγράφησαν 4.840 αυτοκτονίες,

στοιχεία που ανατριχιάζουν και κόβουν την ανάσα του καθενός

από εμάς. Αν μάλιστα προσθέσουμε και το γεγονός ότι πολλοί

συμπολίτες μας “μετατρέπουν” την αυτοκτονία σε ατύχημα για

λόγους κοινωνικούς ή θρησκευτικούς, τότε αντιλαμβανόμαστε

πόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός. 

Τρεις αυτοκτονίες κάθε δύο μέρες και συνολική αύξηση κατά 22%

σε σχέση με τα ποσοστά του παρελθόντος. Σε μια χώρα σαν την

Ελλάδα η οποία παραδοσιακά και επι σειρά ετών ήταν στις τελευ-

ταίες θέσεις πανευρωπαϊκά στις αυτοκτονίες. Υπάρχουν και αρ-

κετές άλλες που είτε δεν καταγράφηκαν πουθενά είτε τελευταία

στιγμή απετράπησαν με την βοήθεια της Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος, της αστυνομίας είτε από γιατρούς, είτε από φίλους

και συγγενείς. Ένα ολόκληρο χωριό, κάθε χρόνο, σβήνει από την

Ελλάδα. Η Ελλάδα, με το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας,

σκοτώνει τα παιδιά της και η πολιτεία παρακολουθεί ανάλγητα και

αφήνει το φαινόμενο να εξελίσσεται αυξανόμενο.

Διαχρονικά ο δείκτης αυτοκτονιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την

ανάλυση των στοιχείων  της ΕΛΣΤΑΤ, είναι υψηλότερος στους

ηλικιωμένους (άνω των 65) σε σχέση με τα νεότερα άτομα. Εν-

δεικτικά, οι δείκτες αυτοκτονίας το έτος 2013 ήταν 6,12/100.000

για τους άνω των 65 σε σχέση με 5,65/100.000 για την ομάδα 15

– 64 ετών

Βέβαια και στον υπόλοιπό κόσμο σημειώνεται, μια αυξανόμενη

τάση των αυτοκτονιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

επισημαίνει ότι πάνω από 800.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε

χρόνο.

Στην Ισπανία

Τα στατιστικά στοιχεία των αυτοκτονιών στην Ισπανία ρίχνουν

φώς σε μια ανατριχιαστική πραγματικότητα: σχεδόν 11 περιπτώ-

σεις την ημέρα. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια

της κρίσης, ενώ τά Ισπανικά ΜΜΕ αντιμετωπίζουν τό γεγονός σάν

κάτι σύνηθες.

Η έξωση δεν είναι απλά η κορύφωση της νομικής και διοικητικής

διαδικασίας με την οποία αφαιρεί από τους ιδιοκτήτες την ιδιο-

κτησία τους, αλλά και η αρχή  γιά κοινωνικές και συναισθηματικές

δυσκολίες, τις οποίες οι πολίτες δε διαθέτουν τους απαραίτητους

οικονομικούς πόρους να την αντιμετωπίσουν.

Με τον τρόπο που γίνονται οι εξώσεις προκαλούν τόν όλεθρο στη

κοινωνία (το πιο ακραίο από αυτά η αύξηση των αυτοκτονιών),

φαίνεται ότι οι αρχές και οι φορείς δεν φαίνεται να έχουν πλήρη

επίγνωση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης του φαινομένου και

δεν έχουν επιδείξει την ανάλογη ευαισθησία.

Δυστυχώς η Ελλάδα βαδίζει ολοταχώς στά βήματα της Ισπανίας,

οι πλειστηριασμοί προ των πυλών και οι πολίτες θα έχουν να αν-

τιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα δίχως καμία βοήθεια από το

κράτος.

Εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης, που συνδέεται με αυξανόμενη

ανεργία, πλειστηριασμούς, ξεσπιτώματα, η κατάθλιψη και οι αυ-

τοκτονίες αυξάνονται κατακόρυφα.

Τα καλύτερα μελετημένα παραδείγματα είναι αυτά της απότομης

αύξησης της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του

1920 και του ’30 και της οικονομικής κρίσης του 1997-1998 στην

Ανατολική / Νοτιοανατολική Ασία, που ήταν υπεύθυνα για πολύ

αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών.

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνεργοι βρίσκονται σε 2-3 φορές με-

γαλύτερο κίνδυνο για αυτοκτονία.
Πηγή: iatrikanea.gr

«Φυτά με Φαρμακολογικές Ιδιότητες
Σύγχρονες Φυτοθεραπευτικές  Δυνατότητες»

Η πρώτη σύγχρονη ελληνική

φαρμακολογία φυτών

Κυκλοφορεί σε πρώτη έκδοση το επιστημονικό έργο

«Φυτά με Φαρμακολογικές Ιδιότητες-Σύγχρονες Φυτο-
θεραπευτικές  Δυνατότητες», της καθηγήτριας Φαρμα-

κολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Χριστίνας

Τεσσερομμάτη, από τον εκδοτικό Οίκο Σπανός-Βιβλιο-

φιλία.

Πρόκειται για την πρώτη σύγχρονη ελληνική, επιστημο-

νική, φαρμακολογία φυτών.

Το βιβλίο προλογίζει η Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος του

Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Επιστημονικοί

συνεργάτες του τόμου είναι οι Ε. Ανθοπούλου, Ι. Βώβου

και Κ. Σαπουνάκης.

Aποτελεί  ένα βασικό σύγγραμμα για τους  επιστήμονες

των κλάδων υγείας. Περιγράφονται δραστικά συστα-

τικά, ιδιότητες και δράσεις των φυτών. Αναφέρονται

ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία που πηγάζουν  από

την παρατήρηση, οδηγούν στην εμπειρία και  εντέλει

στη συστηματοποίηση της θεραπευτικής τους χρήσης.

Το βιβλίο αποτελεί πηγή έγκριτων πληροφοριών και

αναφέρεται:
- Στην Φαρμακολογία 161 και πλέον φυτών.

- Στις πιθανές φυτοθεραπευτικές δυνατότητες.

- Παρέχει πολύτιμες  γνώσεις  για την καθημερινή χρήση

φυτών  που φύονται ελεύθερα γύρω μας.

- Εξοικειώνει  τον αναγνώστη με τους τρόπους υγιεινής

χρήσης και τις φυσικές ιδιότητες των φυτών που οδηγούν

στην ανακούφιση και στην πρόληψη διαφόρων προβλημά-

των υγείας  αλλά και μας επισημαίνει την τοξικότητά τους.

- Στην νομοθεσία χρήσης φυτοθεραπευτικών  προϊόντων.

Σελίδες 702. Χαρτόδετο. Σχήμα: (25,8x18,3 εκ.). Τιμή

Λιανικής: 58 €. 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σπανός -Βιβλιοφιλία.  Μαυ-

ρομιχάλη 7,  Αθήνα,  Τηλ.: 2103623917, 2103614332

www.spanosrarebooks.gr e-mail: biblioph@otenet.gr 

Όταν καθόμαστε στο αυτοκίνητό μας

και βάζουμε μπροστά τη μηχανή,

συχνά, χωρίς σκέψη, ενεργοποιούμε

και το air-condition. Κάθε φορά που το

κάνουμε αυτό, βάζουμε την υγεία μας,

καθώς και η υγεία των ανθρώπων

γύρω μας, σε κίνδυνο.

Αυτό συμβαίνει επειδή όταν αφή-

νουμε το αυτοκίνητό μας παρκαρι-

σμένο στον ήλιο, πάντα κλείνουμε τα

παράθυρα. Αλλά ακόμα και όταν αφή-

νουμε το αυτοκίνητο στην σκιά, μπο-

ρεί να συσσωρευτούν μέσα σε αυτό

400-800 mg βενζολίου!

Αν παρκάρετε το αυτοκίνητο στον

ήλιο, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη

από 16 βαθμούς Κελσίου, η στάθμη

του βενζολίου μπορεί να φτάσει και

τα 2.000-4.000 mg, επίπεδο που είναι

40 φορές μεγαλύτερο από το επιτρε-

πόμενο.

Όταν μπαίνετε σε ένα αυτοκίνητο που

είχε κλειστά τα παράθυρα, εισπνέετε

το βενζόλιο, μη γνωρίζοντας ότι η το-

ξίνη αυτή επηρεάζει τα νεφρά, το συ-

κώτι και τον ιστό των οστών.

Επιπλέον, παίρνει πολύ χρόνο και

προσπάθεια για τον οργανισμό μας να

την εξαλείψει.

Τα αυτοκίνητα αναγράφουν στα εγχει-

ρίδια χρήσης τους, ότι θα πρέπει να

ανοίξουμε τα παράθυρα του αυτοκινή-

του για λίγο πριν από την ενεργοποί-

ηση του A/C, αλλά δεν εξηγούν γιατί,

εκτός από το ότι είναι καλό για την

απόδοσή του.

Ιατρική εξήγηση

Τα αποτελέσματα έρευνας δείχνουν

ότι πριν αρχίσει να ψύχει τον αέρα, το

κλιματιστικό αποβάλλει όλο τον

ζεστό αέρα έξω, και μαζί με αυτό, το

βενζόλιο που έχει συσσωρευτεί. Ως

εκ τούτου, όταν κάθεστε στο αυτοκί-

νητό σας, ακόμα και αν δεν παρατηρή-

σετε κάποια μυρωδιά “καμένου

πλαστικού”, ανοίξτε τα παράθυρα για

λίγα λεπτά και στη συνέχεια ενεργο-

ποιήστε το A/C. Και όταν βάζετε

μπροστά το αυτοκίνητο, αφήστε τα

παράθυρα ανοιχτά για λίγα λεπτά

ακόμα. stogiatro.gr

Aνοίξτε τα παράθυρα για λίγα λεπτά και στη συνέχεια

ενεργοποιήστε το A/C στο αυτοκίνητό σας
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Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α’ (νότιος όμι-

λος) κατέκτησε η αθλήτρια του ΑΟ Βουλιαγμένης, Δάφνη

Ευτυχία Λαβασά.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη στις 2 και 3 Ιουλίου 2016 στο Ναύ-

πλιο και η αθλήτρια του ΑΟΒ ανέβηκε στο βάθρο έχοντας

κατακτήσει τη 2η θέση στα 2000 μ. των Παγκορασίδων Α’,

με 7.05.47.

Τη μεγάλη επιτυχία της την πέτυχε ξεπερνώντας ένα πρό-

βλημα τραυματισμού που της στέρησε τη συμμετοχή και

την διάκριση και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των κορασί-

δων της προηγούμενης εβδομάδας.

Σε κάθε περίπτωση η Δάφνη έχει όλο το μέλλον μπροστά

της για να ξεδιπλώσει το μεγάλο ταλέντο της στους δρό-

μους ημιαντοχής και αντοχής τα επόμενα χρόνια.

Οι επόμενοι αγώνες  είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Εφήβων Νεανίδων που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10

Ιουλίου 2016 στις Σέρρες.

“Αργυρή” η Δάφνη Λαβασά του ΑΟΒ

Επιτυχία με ξεχωριστή σημα-

σία για τον χώρο της Ελληνι-

κής Επιτραπέζιας  Αντισφαίρι-

σης.

Ο ο 14χρονος αθλητής του

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, Μάριος Χατζη-

κυριάκος, με αναπηρία, κατέ-

κτησε το χάλκινο μετάλλιο

στην κλάση  6 των νέων, στο

διεθνές τουρνουά της Ρουμα-

νίας, που διεξήχθη στο Horia

Demian Sports στο Κλούζ Να-

πόκα.

Η Ελλάδα εμφάνισε τρεις

συμμετοχές στη νεαρή κατη-

γορία, είχε ελπίδες για θέση

στο βάθρο και κατάφερε να

την πάρει με το Μάριο. Δίχως αμφιβολία είναι διάκριση που τονώνει και το ηθικό στη συνεχή προσπάθεια για αγωνιστική

πρόοδο από τους αθλητές με αναπηρία.

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ju Jitsu Beach Games

στην Πλύτρα Μονεμβασιάς Λακωνίας,

στις 24 και 25 Ιουνίου 2016.  Στο πρω-

τάθλημα αυτό έλαβαν μέρος 16 σύλ-

λογοι με 230 αθλητές όλων των

κατηγοριών, καθώς και μια αντιπροσω-

πευτική ομάδα της Ιταλικής Ομοσπον-

δίας Ju Jitsu.  

Το πρωτάθλημα έγινε υπό την αιγίδα

του Δήμου Μονεμβασιάς και στέφθηκε

με απόλυτη επιτυχία.  

Ο σύλλογός Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης συμμετείχε με

10 αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν  11

χρυσά, 3 αργυρά και  1 χάλκινο μετάλ-

λιο στα δύο αγωνίσματα όπου συμμε-

τείχαν: στο fighting και στο duo

system.  

Προπονητές και  Σύλλογος έμειναν

απόλυτα ικανοποιημένοι από την επί-

δοση της πρωταθλήτριας αγωνιστικής

ομάδας του συλλόγου, αφού και σε

αυτούς τους αγώνες οι αποδόσεις και

επιδόσεις ήταν πολύ υψηλές. 

Επόμενος στόχος για την αγωνιστική

ομάδα του Λεύκαρου είναι το Βαλκα-

νικό πρωτάθλημα όλων των ηλικιών

και Παγκόσμιο πρωτάθλημα -15 που θα

πραγματοποιηθεί στην Λάρνακα της

Κύπρου 15 εως 19 Σεπτεμβρίου.

Στο βάθρο με χάλικινο μετάλλιο ο Μάριος Χατζηκυριάκος

1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu Beach Games

Κάτω από τα δοκάρια της ομάδας θα βρίσκονται και

τη νέα σεζόν οι τερματοφύλακες του Αθλητικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης, Σωτήρης Κατράνας και Νίκος Πα-

παχριστόπουλος.

Οι δύο παίκτες ανανέωσαν τη συμφωνία τους με τον

ΑΟΒ και θα αγωνιστούν την ερχόμενη χρονιά στο

πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Κατράνας θα συνεχίσει και

ως προπονητής, αναζητώντας και τη νέα χρονιά καλό

ποδόσφαιρο και νέες επιτυχίες.

Σωτήρης Κατράνας και Νίκος Παπαχριστόπουλος 

συνεχίζουν στον Α.Ο. Βουλιαγμένης
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Πλούσια σε διακρίσεις για την ελλη-

νική αποστολή ηταν η πρεμιέρα του

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου

(6.7.16)  που διεξάγεται στο Αμστερν-

ταμ.

Ο Κώστας Φιλιππίδης στο άλμα επί

κοντώ δεν είχε πρόβλημα να ξεπερά-

σει τα 5,50 μ. με την πρώτη και να πιά-

σει το όριο για πρόκριση στον τελικό

του αγωνίσματος, όπου θα διεκδικήσει

μια θέση στο βάθρο. Στο ίδιο αγωνισμα

ο Δημήτρης Πατσουκάκης ήταν 19ος,

(5,35μ).

Με τη μόλις δεύτερη βολή του στα

προκριματικά του ακοντισμού κατά-

φερε ο Γιάννης Κυριαζής να πιάσει το

όριο για πρόκριση στον τελικό του

αγωνίσματος, σημειώνοντας επίδοση

με 81,92 μ. Μάλιστα βελτίωσε και την

καλύτερη φετινή του επίδοση, που

ήταν 81,92.

Τη μεγαλύτερη επιτυχία στη μέχρι

τώρα καριέρα της σημείωσε η Χρυ-

σούλα Αναγνωστοπούλου, που προκρί-

θηκε στον τελικό της δισκοβολίας

έχοντας ως καλύτερη βολή στα προ-

κριματικά 59,16 μ.

Στα 200 μ. των γυναικών η Μαρία Μπε-

λιμπασάκη βρέθηκε μια ανάσα πριν τον

τελικό του αγωνίσματος, φτάνοντας

μέχρι τα ημιτελικά τερματίζοντας 3η

στην ημιτελική σειρά με χρόνο 23.16

που την άφησε 9η στην γενική κατά-

ταξη (προκρίθηκαν οι 8). Στα πρωϊνά

προκριματικά είχε κάνει πολύ καλή εμ-

φάνιση και είχε προκριθεί στα ημιτε-

λικά με χρόνο 23.03.

Την πρόκρισή της στον σημερινό τε-

λικό των 100 μ. εμποδίων των γυναι-

κών θα διεκδικήσει η Ελισάβετ

Πεσιρίδου, που κάνοντας αξιόλογη εμ-

φάνιση στα χτεσινά προκριματικά προ-

κρίθηκε στα σημερινά ημιτελικά με

χρόνο 12.98.

Σπουδαία επιτυχία και για τις αδερφές

Ειρήνη και Αννα Βασιλείου στα 400 μ.,

που προκρίθηκαν στους σημερινούς

ημιτελικούς. Η πρώτη τερμάτισε στη

δεύτερη θέση της προκριματικής σει-

ράς της με χρόνο 53.86. Η Αννα (5η

στην σειρά της με 59.38) αν και αρχικά

ακυρώθηκε, τελικά θα δώσει το

«παρών», καθώς η ελληνική αποστολή

κέρδισε τη σχετική ένσταση.

Τριπλός αποκλεισμός από τη συνέχεια

υπήρξε στο μήκος των ανδρών. Ο Μι-

χάλης Μερτζανίδης ήταν 15ος (7.46) ο

Γιώργος Τσάκωνας 24ος (7,45) και ο

Μιχάλης Καψής 25ος (7,23).

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το μήκος

των γυναικών, αφού εκτός τελικού

έμειναν οι Χάιδω Αλεξούλη (6.43) και

η Εφη Κολοκυθά (5.91).

Στην 11η θέση στον τελικό των 10.000

μ. τερμάτισε η Αλεξία Πάππας με

χρόνο 32.27.80, στην πρώτη της συμ-

μετοχή με τα ελληνικά χρώματα σε με-

γάλη διοργάνωση.

Στη... μάχη σημερα οι Κυριακοπούλου,

Στεφανίδη.

Τα δύο δυνατά ονόματα της ελληνικής

ομάδας, η Κατερίνα Στεφανίδη και η

Νικόλ Κυριακοπούλου, ρίχνονται στη

μάχη της διάκρισης, συμμετέχοντας

στα προκριματικά του επί κοντώ. Σε

αυτά το όριο πρόκρισης έχει οριστεί

στα 4,55 μ. και θεωρητικά οι δυο αθλή-

τριες δεν θα έχουν πρόβλημα να το ξε-

περάσουν, με βάση και την αγωνιστική

τους εικόνα μέχρι τώρα.

ΣΤΙΒΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Αξιόλογο ξεκίνημα για την ελληνική αποστολή

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Βιέννη βερέθηκε την

περασμένη εβδομάδα η ελ-

ληνική αποστολή του Cheer-

leading για να συμμετάσχει

στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα.

Τα 17 μέλη του αντιπροσω-

πευτικού συγκροτήματος,

προέρχονται από τους συλ-

λόγους Αμαζόνες Βάρης

και ΑΓΟΠ Μυρτάλη Golden

Star by Betty.

Πρόκριση και δυνατότητα

συμμετοχής όμως πήραν

αθλητές και αθλήτριες από

6 ακόμα συλλόγους.

Οι σύλλογοι που προκρίθη-

καν στο Ευρωπαϊκό είναι:

Αμαζόνες Βάρης 

ΑΓΟΠ Μυρτάλη 

Αμαζόνες Ηλιούπολης

Αποσπερίδες

Plaza De Baile

Σειρήνες του Βορρά-Gold

Dance Academy (Κέρκυρα)

ΦΟΗ Αριάδνη (Ηράκλειο

Κρήτης)

Little Womans Club (Λαμία)

Εντυπωσιακή είναι η άνθιση

που γνωρίζει τα τελευταία

χρόνια το άθλημα του

Cheerleading στην Ελλάδα,

με την επαρχία να συμβάλει

ενεργά σε αυτή. Χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα πως στο

5ο Πανελλήνιο Ανοιχτό

Πρωτάθλημα 2016, έλαβαν

μέρος ομάδες από 25 δια-

φορετικές περιοχές της Ελ-

λάδας, εκ των οποίων οι 13

ήταν από την επαρχία με τις

4 να προέρχονται από τα

ελληνικά νησιά. Οι δύο ομά-

δες μάλιστα από το Ηρά-

κλειο Κρήτης και την

Κέρκυρα, εξασφάλισαν την

δυνατότητα συμμετοχής

τους στο Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα.

ATHENS MOTOSRPORT

FESTIVAL!!

Το Ελληνικό motorsport γιορτάζει τον Ιούλιο και πιο

συγκεκριμένα στις 16-17 Ιουλίου. 

Την παραπάνω ημερομηνία στο ΟΑΚΑ θα φτιαχτεί

ένας πολύ όμορφος χώρος, όπου ο επισκέπτης θα

μπορέσει να δει τα καλύτερα και δυνατότερα αγωνι-

στικά αυτοκίνητα - μοτοσυκλέτες και τις ομάδες

τους, απο αγώνες Dragster - Drift - rally - αναβάσεις -

motocross και street. Επίσης θα υπάρχουν περίπτερα

με τα σημαντικότερα ονόματα στον χώρο της βελτίω-

σης και του αξεσουάρ για αυτοκίνητο και μοτοσυ-

κλέτα. Επιπλέον θα γίνουν διαγωνισμοί

δυναμομέτρησης αυτοκινήτων, 18αμετρου και χρό-

νου αντίδρασης με Christmas Tree, Drift shows από

κορυφαίους του είδους, 

Stunt Shows από τον Arrepiado, Car Music Contests

και άλλα πολλά με θέμα το αγωνιστικό αυτοκίνητο

και την μοτοσυκλέτα.

Όλο το Ελληνικό motosport θα είναι εκεί για 48 ώρες.

Η Αττική Λέσχη Τετρακίνησης 4X4 θα είναι εκεί και

τις δύο ημέρες, με δικό της περίπτερο παρουσιάζον-

τας την Αττική Λέσχη και τις δραστηριότητες της.

Ελληνική αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

και οι μαζορέτες της Βάρης
ΟΥΑΛΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0-2

Μια νίκη ... για τελικό
Η πρώτη νίκη της Πορτογαλίας σε κανονική διάρκεια στο φετινό Euro (είχε 5 ισοπαλίες μέχρι

τώρα) έμελλε να είναι και η πλέον σημαντική γι' αυτήν, αφού την έστειλε στον τελικό της διορ-

γάνωσης. Στον πρώτο ημιτελικό, η ομάδα του Σάντος επικράτησε με 2-0 της Ουαλίας, παίρνοντας

το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή της σημερινής συνάν-

τησης Γαλλίας - Γερμανίας. Οι Πορτογάλοι, μετά από ένα ημίχρονο όπου παρουσίασαν τη γνωστή

εικόνα τους με το βάρος στην ανασταλτική λειτουργία, ανέβασαν την απόδοσή τους στην επα-

νάληψη, όπου κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και έγιναν πιο απειλητικοί. Μέσα σε ένα τρί-

λεπτο, καθάρισαν ουσιαστικά τη νίκη με τα γκολ του Ρονάλντο (50') και Νάνι (53') και ενώ,

απαλλαγμένοι απ' το άγχος, κυριάρχησαν αγωνιστικά στο υπόλοιπο μέρος του παιχνιδιού, χά-

νοντας μάλιστα και κάποιες ευκαιρίες για το κάτι παραπάνω.

Απ' την άλλη, οι Ουαλοί, με την απουσία του Ράμσει να είναι εμφανώς επιθετικά, κατάφεραν να

μείνουν όρθιοι αμυντικά στο πρώτο 45λεπτο (0-0). Οταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, προσπάθησαν

να αντιδράσουν, έγιναν πιο δραστήριοι μετά το 60', ωστόσο δεν κατάφεραν να διασπάσουν την

άμυνα των αντιπάλων, παρότι απείλησαν με τον Μπέιλ σε κάποιες στιγμές.

ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-0
Στον τελικό οι ... οικοδεσπότες

Μετά το τρόπαιο του Μουντιάλ που κατέκτησε στο σπίτι της (1998) η Γαλλία έχει πλέον την ευ-

καιρία να κάνει το ίδιο και με το αντίστοιχο του Euro μετά την νίκη χθες στο δεύτερο ημιτελικό

επί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας με 2 - 0. Ετσι οι οικοδεσπότες προκρίθηκαν στον

τελικό της Κυριακής (22.00 ΕΡΤ) όπου θα αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία. Οι «τρικολόρ» εκμε-

ταλλευόμενοι την ταχύτητά τους έδειξαν να είναι καλύτεροι αγωνιστικά των λαβωμένων και από

απουσίες Γερμανών (Χούμελς, Κεντίρα, Γκόμεζ) και ήταν πιο απειλητικοί στο μεγαλύτερο μέρος

του αγώνα. Εφθασαν στην επιτυχία χάρις σε δυο τέρματα του πρώτου σκόρερ στην διοργάνωση

(6 γκολ) Γκριεζμάν αρχικά στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με εύστοχο πέναλτι (μετά από χέρι

του Σβαϊνστάιγκερ) και πλασέ στο 72`. Οι Γερμανοί (που έχασαν και τον Μπόατεγκ λόγω τραυ-

ματισμού) πίεσαν αρκετά μόνο στο τελευταίο τέταρτο όταν και έχασαν ευκαιρίες με πιο σημαν-

τικές αυτές των Ντράξλερ (δοκάρι στο 75`) και Κίμιχ (κεφαλιά στις καθυστερήσεις).




