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22 Μαΐου 2017, Μάντσεστερ: 22+1 (ο θύτης) νε-

κροί.

23 Νεκροί και τριπλάσιοι τραυματίες, από τρομο-

κρατική επίθεση ισλαμιστή καμικάζι. Ανάμεσα στα

θύματα και πολλά παιδιά και έφηβοι.

Ένα ακόμη αποτρόπαιο γεγονός,

στην αλυσίδα της τρομοκρατικής

δράσης ως επιλογή αντιπαράθεσης,

αντίδρασης, αντίστασης ή φανατι-

σμού διαφόρων κοινωνικών ομάδων

ή ενοτήτων.

Δεν θ’ αναλύσω στο παρόν το θέμα,

δεν θ’ αναφερθώ στα αίτιά του. Δεν

θα γράψω στο παρόν «άρθρο». Απο-

φεύγω τις προχειρότητες. Ούτε

είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω – εν είδει «νομι-

μοφροσύνης» - για μια ακόμη φορά, κάθε φορά, τον

αυτονόητο αποτροπιασμό μου.

Μόλις πληροφορήθηκα το γεγονός και τις εξελί-

ξεις, δεν ξέρω πως, ήρθαν στο μυαλό μου τα

καουμπόικα έργα με τους Ινδιάνους, που ήταν της

μόδας, στα παιδικά μου χρόνια:

Οι Ινδιάνοι, οι ερυθρόδερμοι, με τα ημίγυμνα αθλη-

τικά κορμιά και τα τρομακτικά βαμμένα πρόσωπά

τους με ανατριχιαστικά ουρλιαχτά επιτίθονταν με

τσεκούρια και βέλη κατά των “αθώων” λευκών που

εποικούσαν (και κατακτούσαν) την αμερικανική

Ήπειρο.

Όπως τα έβλεπα στα έργα, μου δημιουργούσαν μια

απέχθεια γι’ αυτούς τους «άγριους» και έναν θαυ-

μασμό για ...τον Γκάρι Κούπερ π.χ. και τους σκαπα-

νείς του αγγλικού ή αμερικανικού στρατού και των

λοιπών κονκισταδόρων.                  Συνέχεια στη σελ. 2

Η Αγγλία έχει 
μιαν Κάτω και μιαν Ανω
Βουλήν, ημείς έχομεν

μίαν άνω κάτω.
Δημήτριος Καμπούρογλου, (Έλληνας

γνωμικογράφος), 1852-1942 

Προωθούν από την Ε.Ε. 

ληγμένα και ακατάλληλα

τρόφιμα για τον άνθρωπο
Σελίδα 17

του Κώστα 
Βενετσάνου

Μέτρα για αντιμετώπιση ατυχήματος
μεγάλης έκτασης στην Ανατ. Αττική

“Μπλε φάλαινα!”
το παιχνίδι αυτοκτονίας!

Σελίδα 10

Θα λειτουργήσουν 
οι παλιές Καντίνες 
στο Μεγάλο Καβούρι;

Σελίδα 3

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για
κτηματογράφηση Κορωπίου

Σελίδα 6

Χρυσή η Αννα Κορακάκη!!
Σε μια επανάληψη του επιτυχημένου σκηνικού στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο, η Αννα Κορα-

κάκη κατάφερε να κάνει

κάτι αντίστοιχο και στη

φετινή διοργάνωση του

Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σκοποβολής που διεξάγε-

ται στο Μόναχο. Η Κορα-

κάκη κατέκτησε το χρυσό

μετάλλιο στο αεροβόλο

των 10 μέτρων, ενώ είχε

προηγηθεί και η κατά-

κτηση του χάλκινου με-

ταλλίου στο πυροβόλο

των 25μ. 

Μάλιστα αυτή ήταν η 5η συνεχόμενη φορά την τελευταία

διετία που η Ελληνίδα σκοποβόλος κατακτά «δίδυμο με-

ταλλίων» σε διεθνή διοργάνωση. Η ίδια, στο περιθώριο

των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μονάχου,

βραβεύτηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκοποβο-

λής ως η κορυφαία σκοποβόλος παγκοσμίως για το 2016.

Νίκος Γεωργόπουλος

Πρωταθλητής

Ελλάδος

ο ΝΟΒ με την

αντρική ομάδα

υδατοσφαίρισης.

Σελίδα 22

Σελίδα 13

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
(Σαμψωνικής χροιάς)

Mάντσεστερ - Σαλαμίγια
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πέρασαν πολλά χρόνια για να μάθω για τα 100 εκα-

τομμύρια τουλάχιστον Ινδιάνους γηγενείς που εξο-

λοθρεύτηκαν, για τη γη και τον πλούτο  που τους

ά ρ π α ξ α ν οι «καλοί», γοητευτικοί και γενναίοι ξαν-

θοί Ευρωπαίοι! Για την περιθωριοποίηση έως και εξα-

φάνιση όσων απέμειναν...

Θα αναφέρω μερικά γεγονότα που έγιναν τις ίδιες

εκείνες ημέρες του φετινού Μάη, γεγονότα που αλί-

ευσα στο ίντερνετ, γιατί δεν τα είδα στα «κανάλια»

ή δεν τα αντιλήφθηκα, και θ’ αφήσω εσάς να “γρά-

ψετε” το άρθρο...

― Μαζική σφαγή από το ISIS, γυναικοπαίδων σε

χωριό στην Ανατολική Χάμα. Δεκάδες πολίτες σφα-

γιάστηκαν σύμφωνα με φιλοκυβερνητικές πηγές. Για

52 νεκρούς εκ των οποίων 15 παιδιά και 100 τραυμα-

τίες έκανε λόγο ο διευθυντής του κρατικού νοσοκο-

μείου της Salamiyeh..

― Οι τζιχαντιστές εκτέλεσαν 19 πολίτες σε επαρχία

της Συρίας, Σάββατο 20 Μαΐου 2017.

― στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία η διεθνής Επι-

τροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνει ότι τουλά-

χιστον 115 νεκρά ανθρώπινα σώματα ανακαλύφθηκαν

στη συνοριακή πόλη Μπανγκασού, περισσότερα από

όσα πίστευαν αρχικά. Νωρίτερα, στην πόλη έγινε επι-

δρομή από παραστρατιωτικούς, με απολογισμό 26 νε-

κρούς σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων

Εθνών.

― Ο αριθμός των θυμάτων από την επίθεση που έγινε

σε αεροπορική βάση ευρισκόμενη υπό τον έλεγχο

του λιβυκού στρατού στη νότια Λιβύη αυξήθηκε σε

140 άτομα (BBC).

― Στο νότιο Αφγανιστάν, σε επιδρομή των Ταλιμπάν

σκοτώνονται τουλάχιστον 20 αξιωματικοί της Αστυ-

νομίας (AFP μέσω Dunya News)

― Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού

Σταυρού, σε επιδημία χολέρας που ενέσκηψε στην

Υεμένη από τις 27 Απριλίου έχουν πεθάνει τουλάχι-

στον 115 άτομα και άλλα 8.500 έχουν νοσήσει (Al

Jazeera).

― Βόμβα πλήττει αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει

τον αντιπρόεδρο της Γερουσίας του Πακιστάν, Αμ-

πντουλ Γκαφούρ Χαϊντερί, κοντά στην πόλη Μά-

στουνγκ της επαρχίας του Μπαλουχιστάν του Πακι-

στάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 και να τραυ-

ματιστεί ο ίδιος και άλλα 34 τουλάχιστον άτομα.

(Reuters).

― Σε επίθεση αυτοκτονίας με στόχο αυτοκινητο-

πομπή του ΝΑΤΟ στην Καμπούλ σκοτώνονται 8 πολί-

τες και τουλάχιστον άλλα 28 άτομα τραυματίζονται

(Reuters).

― Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Αν-

θρώπινα Δικαιώματα τουλάχιστον 38 άτομα σκοτώ-

νονται, έπειτα από την επίθεση του ΙΚΙΛ σε

στρατόπεδο για άστεγους Σύρους και Ιρακινούς πρό-

σφυγες κοντά στην Αλ Σαντάντα στην κυβερνητική

επαρχία Αλ Χασακάχ (ΒΒC).

Στις περιπτώσεις που ανέφερα παραπάνω σκοτώθη-

καν τουλάχιστον 539 άνθρωποι! Κι εγώ τουλάχιστον,

ΔΕΝ πήρα είδηση. Αφήνω (για την ώρα) τα παιδιά που

πέθαναν από την πείνα και άλλες παρεμφερείς αιτίες

στις χώρες του “τρίτου” κόσμου. Αυτοί, δεν είναι άν-

θρωποι ή φταίει το χρώμα τους, η φυλή τους η τάξη

τους και η κατάταξή τους, ως αδιάφορες οντότητες;...

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές Σελ. 4

Οι ποικιλίες της Αμπέλου στην Ατ-
τική-Βελτιώσεις, προτάσεις Σελ. 6

Βανδαλισμοί στον ξύλινο πεζόδρομο
του Πόρτο Ράφτη Σελ. 6

Υγειονομικός σταθμός αδέσποτων
ζώων στο Σαρωνικό Σελ. 8

Γεράσιμος Μαρκοράς, “Ο όρκος”
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Η κυψέλη της γνώσης Φαίδρα Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα Σελ. 9

1o Γυμνάσιο Γέρακα - Εμπειρίες Σελ. 12

Ιβάν ο Τρομερός. Η τηλεοπτική επέ-
λαση Βασίλης Κασιμάτης Σελ. 15

Αναξίμανδρος: Αστρονομία - Ισομέ-
ρεια Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Γουσού Κουνγκ Φου “Τριπλή Αρμονία” Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-

γαζομένων στις ΔΟΥ, η Ομο-

σπονδία Τελωνειακών

Υπαλλήλων Ελλάδος, η Ομοσπον-

δία Συλλόγων Υπουργείου Οικονο-

μικών και πρώην υπάλληλοι του

Υπουργείου Οικονομικών που εδώ

και 5 μήνες ανήκουν πλέον στην

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ) προσέφυγαν (22.5.17)

στο Συμβούλιο της Επικρατείας

διεκδικώντας με αίτηση τους ν’

ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός

και παράνομος ο ιδρυτικός νόμος

4389/2016, με τον οποίο η Γενική

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

(ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομι-

κών μετατράπηκε από την Πρωτο-

χρονιά του 2017 - με μια μοναδική

μνημονιακή πρωτοτυπία, καθώς

ανάλογη ρύθμιση δεν υπάρχει σε

καμιά άλλη χώρα του κόσμου – σε,

ουσιαστικά ανεξέλεγκτη,  Ανεξάρ-

τητη Αρχή(!) 

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν

στην αίτηση τους μεταξύ άλλων ότι

είναι αντισυνταγματική και παρά-

νομη η ανάθεση στην ΑΑΔΕ αρμο-

διοτήτων φορολογικού,

δημοσιονομικού και γενικά αυ-

στηρά καταναγκαστικού και αστυ-

νομικού χαρακτήρα, που

υπάγονται στις αρμοδιότητες του

στενού κρατικού πυρήνα. 

Οι αρμοδιότητές της καθιστούν την

ΑΑΔΕ στην ουσία φορέα νομοθετι-

κής εξουσίας, ο οποίος υποκαθιστά

την κυβέρνηση χωρίς να υπόκειται

σε οποιοδήποτε έλεγχο, καθώς δεν

μπορεί να της καταλογιστεί η πολι-

τική ευθύνη, όπως αναγνωρίζεται

από το κοινοβουλευτικό σύστημα στα

μέλη της κυβέρνησης. 

Η παραπάνω προσφυγή από φο-

ρείς, που είναι σε θέση να ξέρουν

με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια

τι σημαίνει η μετατροπή της ΓΓΔΕ

σε ΑΑΔΕ, καθώς είναι οι ίδιοι

«αυτοί που βγάζουν τη δουλειά»

τόσο στην πρώην υπηρεσία του

Υπουργείου Οικονομικών όσο και

στη σημερινή Αρχή, συνιστά την

πρώτη σοβαρή και εξαιρετικής ση-

μασίας θεσμική παρέμβαση για την

πιο κρίσιμη από τις ρυθμίσεις του

Τρίτου Μνημονίου. 

Η ίδρυση της ΑΑΔΕ - που υπερψη-

φίστηκε τόσο από την κυβέρνηση

όσο και από τη μνημονιακή «αντι-

πολίτευση» συνιστά την «απα-

γωγή» των δημοσίων εσόδων από

τους δανειστές: Μια «απαγωγή»

κρισιμότερη ακόμα κι από το σχε-

διαζόμενο πλιάτσικο της δημόσιας

περιουσίας μέσω της υπαγωγής

του συνόλου της για 99 χρόνια στο

«Υπερταμείο» με στόχο, σύμφωνα

με το κείμενο του Τρίτου Μνημο-

νίου, «τη ρευστοποίηση μέσω ιδιω-
τικοποιήσεων και άλλων μέσων».
Γιατί τα δημόσια έσοδα αποτελούν

το «σκληρό» πυρήνα της κρατικής

κυριαρχίας και δεν υπάρχει δυνατό-

τητα ανάκτησης της, όσο αυτά

ελέγχονται όχι από την όποια

εκλεγμένη κυβέρνηση αλλά, μέσω

του Εμπειρογνώμονα που διορίζει

ως εκπρόσωπο της η Κομισιόν στο

ΔΣ της ΑΑΔΕ και του εκπροσώπου

του ESM, κατευθείαν από τους δα-

νειστές.

Ούτε είναι τυχαίο ότι απ’  όλες τις

«ρυθμίσεις» του Τρίτου Μνημονίου

είναι αυτή που, όπως κι οι καταγγε-

λίες μας, έχει κατ’ εξοχήν μέχρι σή-

μερα περάσει απαρατήρητη, «κάτω

από τα ραντάρ».

Νάντια Βαλαβάνη

πρ. αν. Υπουργός Οικονομικών  

«”Απαγωγή” των δημοσίων εσόδων από τους δανειστές»
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Θα λειτουργήσουν και φέτος οι καντί-
νες στο μεγάλο Καβούρι; Με ποιο κα-
θεστώς λειτουργούν και πώς δεν
έχουν γκρεμιστεί; 
Ηταν τα ερωτήματα που έθεσε ο επικε-

φαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δη-

μοσθένης Δόγκας στη συνεδρίαση της

25/5 του Δήμου 3Β.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχουν εκ-

δοθεί οι άδειες για τις δύο νέες καντί-

νες. Δεν απάντησε όμως στο πώς

λειτουργούν και αν θα γκρεμιστούν.

Απλά δήλωσε ότι «στο επόμενο
20ήμερο πιθανόν να κατεδαφιστούν οι
υπάρχουσες».
Αυτό στη δική μας γλώσσα ερμηνεύε-

ται ότι οι καντίνες του Καβουρίου θα

λειτουργήσουν και φέτος, παρά τις δια-

βεβαιώσεις του δημάρχου από τον

Οκτώβριο του 2016 ότι «οι δύο υπάρ-
χουσες καντίνες πρέπει να κατεδαφι-
στούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου
και έχει ενημερωθεί σχετικά με εξώ-
δικο η Κοινοπραξία».

Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Δήμος βρίσκε-

ται στα δικαστήρια για οφειλόμενα

προς το Δήμο, από την κοινοπραξία,

που διαχειρίζεται τις καντίνες.

Είχε πει συγκεκριμένα ο δήμαρχος στο

φύλλο της “Ε” αρ. 955/22.10.16: «Υπάρ-
χουν μια σειρά ένδικα μέσα από το
Δήμο που ασκούνται από εκείνη την
πλευρά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εγ-
γυήσεις κανενός είδους, δυστυχώς δεν

υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία είτε
αυτά που υπάρχουν είναι δεσμευμένα
από άλλους φορείς (εφορία, ΙΚΑ
κλπ.)».
Είχε ενημερώσει επίσης - τότε - ο δή-

μαρχος (“Ε” αρ. 955/22.10.16), ότι το

χρέος της κοινοπραξίας απέναντι στο

Δήμο, έχει ανέλθει στα 2.200.000 ευρώ

χωρίς τις προσαυξήσεις.

Και φανταζόμαστε ότι όσο περνάει ο

καιρός τα χρέη πολλαπλασιάζονται!!

Αννα Μπουζιάνη 

H Μάχη της Κρήτης
Στο λιγοστό φως της ημέρας θυμάμαι που
πετάχθηκε σαν αγρίμι, μέσα από τους αγ-
καθωτούς θάμνους, μια λεβεντόκορμη σι-
λουέτα στα μαύρα ντυμένη, με ψηλές
μπότες και σαρίκι στο κεφάλι, που δίχως
καθυστέρηση  φύτεψε με το Γερμανικό αυ-
τόματο που κρατούσε πέντε σφαίρες στο
στομάχι δύο αλεξιπτωτιστών.
Πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, έπεσε
κάτω γλιστρώντας σαν φίδι μέσα στους
θάμνους με δαιμονισμένη ταχύτητα. Γρή-
γορα τον κυκλώσαμε και προσπαθήσαμε
να τον εξουδετερώσουμε. Όταν έφθασα
κοντά του δεν είχε ακόμη πεθάνει. Τα
μάτια του ανοικτά, κατάμαυρα λες και φο-
βέριζε τον ερχομό του θανάτου, όμως όλο
σχεδόν το κορμί του ήταν χτυπημένο από
θραύσματα και χειροβομβίδες.
Τον σήκωσα και ακούμπησα την πλάτη του

στον κορμό μιας χοντρής ελιάς. Με είχε συ-
ναρπάσει η τακτική που μαχόταν. Θα ήταν
περίπου 18 χρονών. Πριν ξεψυχήσει, κοίταξε
βαθιά μέσα στα μάτια  σαν να ήθελε να δια-
βάσει τη σκέψη μου και χαμογέλασε. Ξαφ-
νιάστηκα. Σήκωσε με κόπο το δεξί του χέρι
και πήρε από το λαιμό του ένα σταυρό που
κρεμόταν,  τον φίλησε κι έγειρε το κεφάλι
στο πλάι  ξεψυχώντας με ανεξίτηλο το χα-
μόγελο. Όμως η έκπληξή μου κορυφώθηκε,
όταν τραβώντας το σαρίκι του για να τον ξα-
πλώσω, ξεχύθηκαν από το κεφάλι του μισό
μέτρο κατάμαυρα μαλλιά! Τότε μόνο κατά-
λαβα πως ήταν γυναίκα. Βουβάθηκα. Ένιωσα
στο λαιμό μου έναν κόμπο να με πνίγει.
Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα
ότι η μοίρα των αλεξιπτωτιστών θα ήταν
πολύ δύσκολη.

Απόσπασμα διήγησης ενός Γερμανού Αξιω-

ματικού των Αλεξιπτωτιστών τις μέρες της

απόβασης, δια χειρός Μ. Φαρσάρη

Θα λειτουργήσουν και φέτος οι

καντίνες στο Μεγάλο Καβούρι;
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Summer Comedy Party

5 Ιουνίου, 22:00 - Πειραιώς 260, Κήπος

Οι δημοφιλείς κωμικοί Λάμπρος Φισφής και Γιώργος Χα-

τζηπαύλου, παρουσιάζουν μία βραδιά γεμάτη γέλιο, στον

Κήπο της Πειραιώς 260, που φιλοξενεί για πρώτη φορά

ένα τέτοιο θέαμα. Μια βραδιά-αφιέρωμα στα νέα είδη κω-

μωδίας, όπου εκπρόσωποι του stand up comedy και του

κωμικού αυτοσχεδιασμού συναντιούνται επί σκηνής και

δημιουργούν ένα διαδραστικά σατιρικό Summer Comedy
Party, γεμάτο με απολαυστικές στιγμές αγνής κωμωδίας

και μουσικές νότες. 

Στο πρώτο μέρος της παράστασης μεταφερόμαστε σε

ένα comedy club από το οποίο θα παρελάσουν μερικοί

από τους καλύτερους stand up κωμικούς που έχει να επι-

δείξει η Ελλάδα, τους Δημήτρη Μακαλιά, Γιάννη Σαρακα-

τσάνη, Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, Μιχάλη Μαθιουδάκη,

Ζήση Ρούμπο, Γιώργο Αγγελόπουλο και Αριστοτέλη

Ρήγα. Στο δεύτερο μέρος τη σκηνή γεμίζει η ομάδα του

Κωμικού Μπουμ, που προσκαλεί το κοινό να συν-δημιουρ-

γήσουν μια αυτοσχεδιαστική παράσταση χωρίς σενάριο,

χωρίς πρόβες και χωρίς ντροπή.

Διάρκεια: 90’

Τιμές εισιτηρίων: 13€ (Κανονικό), 8€ (Φοιτητικό), 5€

(Άνεργοι-A.μεΑ.)

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Οι πειρατές της Καραϊβικής:

Η εκδίκηση του Σαλαζάρ»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρ-

τεμις» παρουσιάζει σε Α’ προβολή την περιπέτεια

«Οι πειρατές της Καραϊβικής: Η εκδίκηση του Σα-
λαζάρ», έως και την Τετάρτη, 31 Μαϊου 2017.

Προβολές: 7 μ.μ.  & 9.15 μ.μ.
H φαντασμαγορική περιπέτεια βρίσκει τον άτυχο Καπε-
τάνιο Τζακ, να νιώθει τους ανέμους της δυστυχίας να φυ-
σούν κατά πάνω του, όταν ναυτικοί-φαντάσματα με
αρχηγό τον τρομακτικό Καπετάνιο Σαλαζάρ (Javier Bar-
dem), το σκάνε από το Τρίγωνο του Διαβόλου, με σκοπό
να σκοτώσουν κάθε πειρατή στη θάλασσα – ειδικά τον
Τζακ./.
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λει-

τουργούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πο-

λιτιστικά προγράμματα, όπως παρακάτω. 

Τετάρτη 31/05  – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 

18.30 –  Θεατρικό Δρώμενο Νηπίων, Εργαστήρι Παιχνιδιού

και Αυτοσχέδιου Παραμυθιού  Δ.Ε. Γέρακα

19.00 – Εγκαίνια Παιδικών Εικαστικών Εργαστηρίων Δ.E .

Γέρακα (έως 2/6 από 09:00-17:00)

Παρασκευή 09/06 – ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά

20.00 – Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (10&11/06 από

11:00-14:00)  

Παιδικό Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης & Τμήματα

Εφήβων - Ενηλίκων Δ.Ε. Παλλήνης και Γέρακα 

21.00 – Εκδήλωση: «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

Σάββατο  10/06  – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα  

20.30- Συναυλία Μαντολινάτας & Κιθαραστικού Συνόλου

Δήμου Παλλήνης

Πολιτιστική Ανοιξη
στο Δήμο Παλλήνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής συμμετέχει και φέτος

στην δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» που διοργανώνεται

από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της

Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠΠΟΑ. Σκοπός της δράσης είναι η

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης

του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου

Έτσι η ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με άλλους φορείς,

διοργανώνει έως την Κυριακή 28 Μαΐου δράσεις σε αρχαιολογι-

κούς χώρους και Μουσεία της αρμοδιότητάς της.

Κυριακή 28 Μαΐου, ώρα: 10:00 – 11:30 και 11:30 – 13:00

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Βραυρώνας
και Περιβαλλοντική περιήγηση σε επιλεγμένες περιηγητικές δια-
δρομές στον Υγρότοπο Βραυρώνας
Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Βραυρώνας από αρ-

χαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, ενώ παράλ-

ληλα η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει

περιβαλλοντική περιήγηση για το ευρύ κοινό σε επιλεγμένες διαδρομές

στον Υγρότοπο της Βραυρώνας, συνδυάζοντας παρατήρηση πτηνών και

δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 22990 27020, 22990 27340

Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας

210 3215515, εσωτ.131, 149 (κ.κ. Κ. Πέτρου, Μ. Στάθη)

210 8227937 και 210 8228704, εσωτ. 118 (Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία κα. Τρίγκου)

Κυριακή 28 Μαΐου «’Ενας μίτος για το λαβύρινθο της
Αργυρίτιδος γης»
Ξεναγήσεις και Δράσεις  στους αρχαιολογικούς χώρους της Λαυρε-

ωτικής και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου:

10:30 π.μ. Ξενάγηση στον αρχ/κό χώρο Θορικού, αφετηρία στην

είσοδο του αρχ/κού χώρου (φυλάκιο)

10:00 π.μ. «Ες Δρυμόν εκδράμωμεν»: Περιήγηση  στην κοι-

λάδα της Σούριζας στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Σημείο συνάντησης: Αγία Τριάδα στο Δρυμό

Α. Περίπατος στα μονοπάτια της κοιλάδας της Σούριζας: 

Θα περπατήσουν σε μια κλειστή διαδρομή μονοπατιών, διασχίζοντας ερει-
πιώνες, αλλά και ανασκαμμένα συγκροτήματα αρχαίων μεταλλουργικών
εργαστηρίων,  κατάλοιπα των εργασιών της Γαλλικής και της Ελληνικής
Μεταλλευτικής Εταιρείας αλλά και το μοναδικό γεωλογικό - βιοποικίλο
σύνολο του Λαυρεωτικού οικότοπου.  
Β. Ξενάγηση στον ανασκαμμένο και περιφραγμένο αρχαιολογικό

χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων της Σούριζας γι’ αυτούς

που προτιμούν τις ήπιες διαδρομές.

Γ. Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά στον ανασκαμμένο και πε-

ριφραγμένο αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστη-

ρίων της Σούριζας, 

12:30 πμ. Ξενάγηση στον αρχ/κό χώρο Σουνίου, αφετηρία στην

είσοδο του αρχ/κού χώρου (εκδοτήριο)

19:30 μ.μ. Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου: παρουσίαση της Με-

λέτης για τη δημιουργία Δικτύου Αρχαιολογικών Διαδρομών στην

Κοιλάδα της Σούριζας Λαυρεωτικής» (στον αύλειο χώρο του Μου-

σείου).  Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Μουσείο. 

Απαραίτητα: Κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι, καπέλο, νερό, αν-

τηλιακό. Τηλέφωνο για κοινό: 22920 22817, Αρχαιολογικό Μουσείο

Λαυρίου, 210 3213122, εσωτ. 148,122,131 ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής.

Φεστιβάλ Performance 

Σχολής Καλών Τεχνών, ASFA BBQ

Κατοικώντας / Dwelling 

Σας προσκαλούμε για τρίτη χρονιά στο Φεστιβάλ Per-

formance της Σχολής Καλών Τεχνών, ASFA BBQ που θα

γίνει από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου 2017 στους

χώρους της Σχολής Καλών Τεχνών, οδό Πειραιώς 256. 

Η φετινή εκδήλωση θα εστιάσει στην ιδέα της κατοίκησης

και κατ’ επέκταση στην σημασία της κατασκευής και του

σπιτιού. Η κατοίκηση αποτελεί το θεμέλιο της ανθρώπι-

νης ύπαρξης και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αν-

θρώπινη ιδιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να

κατανοήσουμε την κατοίκηση σαν μια πρακτική που σχε-

τίζεται και με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη και όχι

σαν μια στατική σχέση με ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Δεν κατοικούμε μόνο ένα σπίτι το οποίο έχει κατασκευα-

στεί για να μένουμε, αλλά επίσης τις ιδέες οι οποίες εμ-

πνέουν τη ζωή μας, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για

να περιγράψουμε και να νοηματοδοτήσουμε τον κόσμο

μας και σε τελική ανάλυση τα ίδια μας τα σώματα.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Αττικής

Παραδοσιακοί χοροί στο
πρ. Κάμπινγκ Βούλας

Η ανοιχτή συνέλευση εθελοντών του αυτοδιαχειριζόμε-

νου χώρου πρώην κάμπινγκ Βούλας  και η ομάδα μάθη-

σης παραδοσιακών χορών οργανώνουν γιορτή λήξης των

μαθημάτων, που θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαΐου ώρα 9μ.μ.

στο κτήριο της εισόδου πεζών.
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Επίσκεψη και ξενάγηση στο

Σπήλαιο Νυμφών στη Βάρη

Η Ριζοσπαστική Κίνηση ΒΒΒ οργανώνει επίσκεψη - ξε-

νάγηση στο Σπήλαιο των Νυμφών στις παρυφές του

Δήμου 3Β στη Βάρη, την Κυριακή 28 Μαΐου, 10 πρωί.

Την εκδήλωση θα συνοδεύσει και θα ξεναγήσει η αρχαι-

ολόγος Δρ. Αλεξάνδρα Μαρή.

Σημείο συνάντηση στο χώρο στάθμευσης του Κοιμητη-

ρίου Βούλας 10.00. 

Εξοπλισμός, άνετα ρούχα και παπούτσια για πεζοπορία.

Mουσικοθεατρική παράσταση

για τη Μάχη της Κρήτης 

Η Ένωση Κρητών και o Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης παρουσιάζουν μια μουσικοθεατρική παρά-

σταση αφιερωμένη στην 76η επέτειο της ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ, το Σάββατο 27 Μαΐου, στην Αίθουσα

"ΙΩΝIΑ" (διπλά από το δημαρχείο) και ώρα 20:00.

Θα γίνει παρουσίαση ιστορικών γεγονότων των 10

ημερών της Μάχης παράλληλα με προβολή ντοκου-

μέντων, ενώ ενδιάμεσα θα παρεμβαίνουν θεατρικοί

μονόλογοι αναφερόμενοι σε μαρτυρίες.

Την παράσταση πλαισιώνει το μουσικό συγκρότημα

του Πέτρου Σαριδάκη, ενώ θα χορέψουν η ομάδα της

Ένωσης Κρητών ΒΒΒ και η Πολιτιστική Ένωση

«Κρήσσες». Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθή-

σει παραδοσιακό κέρασμα.

Είσοδος ελεύθερη.

«Ευρωπαϊκή Ένωση: 
προβλήματα – προοπτικές»

Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με

θέμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα – προοπτικές»,
την Κυριακή, 28 Μαϊου 2017, ώρα 7 μ.μ. στην  Αίθουσα

«ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β) Λεωφόρος Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα

Ομιλητής: Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Ο.Π.Αθ.

“Η διαδρομή της ποίησης, της μου-

σικής και του χορού μέσα από την

ιστορία της Αργεντινής”

«Η διαδρομή της ποίησης, της μουσικής και του χορού
μέσα από την ιστορία της Αργεντινής», παρουσιάζεται το

Σάββατο 27 Μαΐου στις 6.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου στα Καλύβια από την Marrie Pierr Dance Teacher

Argentine Tango IDTA.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού και

στηρίζεται από την “Ομάδα Εθελοντών”. Την πλαισιώνουν

καταξιωμένοι μουσικοί και χορευτές.

Είσοδος ελεύθερη. Στηρίζουν το Κοινωνικό παντοπωλείο

με λάδι, ζυμαρικά, απορρυπαντικά.

«ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ»

Η συγγραφέας, μεταφράστρια και κριτικός Κατερίνα Σχινά

και η κοινωνική λειτουργός Κάλλια Κοτζιά, καλεσμένες

της Λέσχης Ανάγνωσης Κορωπίου, θα παρουσιάσουν το βι-

βλίο του γνωστού Άγγλου συγγραφέα Ιαν Μακ Γιούαν

«Νόμος περί Τέκνων» και θα συζητήσουν με το κοινό, την

Κυριακή 28 Μαϊου 2017 στις 7:00 μ.μ. στη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κορωπίου.

Ο συγγραφέας ‘Ιαν Μακ Γιούαν έγραψε μια σπαράζουσα

από ιδέες και συναισθήματα ιστορία.  
«Η Φιόνα Μέι είναι διακεκριμένη νομικός. Είναι φημισμένη για την

οξυδέρκειά της, την ακρίβεια και την ευαισθησία της. Όμως την επαγ-

γελματική της επιτυχία σκιάζουν η μελαγχολία της και οι οικιακές δια-

μάχες. Μετανιώνει για την ηθελημένη ατεκνία της, θλίβεται για την

κρίση που έχει ξεσπάσει στον πολύχρονο γάμο της. Σε αυτή τη δύ-

σκολη προσωπική στιγμή καλείται να αντιμετωπίσει μια επείγουσα

υπόθεση: Για θρησκευτικούς λόγους, ένα όμορφο δεκαεπτάχρονο

αγόρι, ο Άνταμ, αρνείται τη θεραπεία που θα σώσει τη ζωή του και οι

πιστοί γονείς του συμμερίζονται την επιθυμία του...»

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύ-

ματος Ωνάση για να «δαμάσει» τις αισθήσεις με την παγ-

κόσμια πρεμιέρα του «The Great Tamer» (Ο Μεγάλος

Δαμαστής),  έως 11 Ιουνίου 2017, λίγο πριν ταξιδέψει με

την παράσταση ανά τον κόσμο.

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του δημιουργία, Still Life, ο

διεθνούς φήμης Έλληνας δημιουργός παρουσιάζει το The

Great Tamer, τη διεθνή συμπαραγωγή που έρχεται να επι-

στεγάσει την επιτυχία από τις παγκόσμιες περιοδείες του

Still Life και της Πρώτης Ύλης. Ο κύριος παραγωγός της

νέας του δουλειάς είναι η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο “Μεγάλος Δαμαστής” είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε

για ένα θίασο δέκα καλλιτεχνών. Λειτουργεί σαν ένα πα-

ράδοξο τσίρκο που ζωντανεύει εικόνες οι οποίες συνθέ-

τουν και αποσυνθέτουν την ιστορία του βηματισμού του

ανθρώπου στη Γη.  

Στα τριάντα χρόνια της καριέρας του, ο Παπαϊωάννου αγω-

νίζεται να δημιουργήσει ένα σκηνικό σύμπαν που θα μπο-

ρούσε να περιγραφεί ως ένα ονειρόπλαστο τσίρκο του πα-

ραλόγου. Τα ανθρώπινα σώματα μετατρέπονται σε πεδία

μάχης, αλληλεπιδρούν με πρώτες ύλες και μετασχηματί-

ζονται σε υβριδικές μορφές, με σκοπό τη δημιουργία οπτι-

κών ψευδαισθήσεων. 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών-Ίδρυμα Ωνάση

Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα, +302109005800,

http://www.sgt.gr/, info@sgt.gr

«Ο Μεγάλος Δαμαστής» (The Great Tamer)

«Με το χαμόγελο στο μάτι»

Την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 θα λάβει χώρα

στο Αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, η έκτη

εκδήλωση της ετήσιας δράσης «Γλυπτικός Λόγος». Η έκ-

θεση σύγχρονης γλυπτικής στο Αίθριο του Μουσείου πραγ-

ματοποιείται με επιτυχία από το καλοκαίρι του 2016 σε

συνεργασία με το Σύλλογο Γλυπτών Ελλάδος. Ως τον Ιού-

λιο του 2017 θα εκτεθεί το έργο του Κυριάκου Ρόκου «Με
το χαμόγελο στο μάτι».  
Στην εκδήλωση των εγκαινίων στο Αίθριο του Μουσείου θα

παρουσιαστεί αρχικά το σύγχρονο έργο και, κατόπιν, αρ-

χαιολόγος του Μουσείου θα μιλήσει για ένα αρχαίο έργο

της μόνιμης έκθεσης της Συλλογής Γλυπτών του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο ο Σύλλογος Γλυπτών

Ελλάδος θεωρεί ότι συνδιαλέγεται με το έργο του Κυριά-

κου Ρόκου.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα 106

82, τηλ. 213214 4889, eam@culture.gr| www.namuseum.gr

Είσοδος ελεύθερη

«ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ»
Έκθεση ζωγραφικής του Σταμάτη Γονίδη

Την πρώτη του προσωπική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο

«ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ» θα παρου-

σιάσει ο γνωστός τραγουδι-

στής Σταμάτης Γονίδης στην

αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα) την

Τρίτη 30 Μαΐου στις 19.00. 

Στην έκθεση, η οποία τελεί

υπό της αιγίδα του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, θα εκτεθούν συνολικά

25 μοναδικά έργα και το σύ-

νολο των εσόδων από την

πώλησή τους θα διατεθούν

στον σύλλογο γονέων, κηδε-

μόνων και φίλων αυτιστικών

ατόμων «Άγιος Νικόλαος - Οικοτροφείο Παιανίας».

«Αυτός ο ζωγράφος κάποτε τραγουδούσε καλά», αναφέρει

χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Γονίδης στο επίσημο κάλεσμά

του, «γιατί στη ζωή τελικά μας μένουν όλα αυτά που δώ-
σαμε».

“Το ανυπόφορο βουητό 
του κενού”

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προ-

αστσίων και οι εκδόσεις “Αγγελάκη” πα-

ρουσιάζουν το βιβλίο “Το ανυπόφορο
βουητό του κενού”, των Κώστα Μελά και

Γιάννη Παπαμιχαήλ, την Τετάρτη 31 Μαΐου

στις 7 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από

το Δημαρχείο στη Βούλα, Καραμανλή 18).

Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοτικός σύμβουλος των

3Β Δημήτρς Δαβάκης.
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Τρίτη, 23 Μαϊου 2017, κάποιοι άνοες κατέστρεψαν -

για άλλη μια φορά - τμήματα από τον ξύλινο πεζό-

δρομο στην Αγ. Μαρίνα, στο Πόρτο Ράφτη. 

Να θυμίσουμε ότι ο ξύλινος πεζόδρομος ανασυστά-

θηκε πολύ πρόσφατα και είναι μια πανέμορφη δια-

δρομή.

Η Δημοτική Αρχή με δελτίο τύπου σημειώνει:

«Το έργο αυτό, που συνεχίζουμε να συντηρούμε και
να αποκαθιστούμε κάθε φορά - σε μια ασφυκτική οι-
κονομικά εποχή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - απο-
τελεί κόσμημα για το Δήμο μας, αναδεικνύει τη

μοναδική φυσική ομορφιά του κόλπου του Πόρτο
Ράφτη και το απολαμβάνουν χιλιάδες κάτοικοι και
επισκέπτες, φαίνεται, ότι «έχει μπει στο μάτι» κά-
ποιων. Θέλουμε να γνωρίζουν οι «κύριοι» αυτοί, ότι
η περίοδος «ανοχής» έληξε!

Η φθορά δημόσιας περιουσίας αποτελεί ποινικό αδί-
κημα και πλέον, θα αντιμετωπίζεται, με την άμεση συ-
νεργασία των Αρχών. Σας καλούμε, να συμβάλουμε
όλοι μαζί στο σεβασμό και στην προστασία της δημό-
σιας περιουσίας του Δήμου μας. Είναι το κοινό μας
σπίτι!» 

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής

Απασχόλησης 

στο Δήμο Παλλήνης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη της οικογένειας,

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις εργασιακές και προ-

σωπικές της υποχρεώσεις, καθώς και στην αξιοποίηση του

ελεύθερου χρόνου των παιδιών προσφέροντας μια ευχά-

ριστη αθλητική και δημιουργική απασχόληση.

Oι δραστηριότητες θα συμπεριλάβουν πέρα από τις αθλη-

τικές και καλλιτεχνικές - δημιουργικές ενότητες, την ψυ-

χαγωγία και την πνευματική καλλιέργεια.

Κύριος στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά που αγαπούν

το παιχνίδι και τον αθλητισμό να διασκεδάσουν, να ανα-

πτύξουν τη συλλογικότητα και τη δημιουργικότητά τους,

προσφέροντας τους  τον ιδανικό συνδυασμό καλοκαιρινών

διακοπών, μάθησης και αθλητισμού.

www.pallini.gr

«Οι ποικιλίες της Αμπέλου
στην Αττική. Βελτιώσεις και

προτάσεις»

Στο πλαίσιο των οινικών δραστηριοτήτων «Ανοικτές Πόρ-

τες 2017», ο Δήμος Κρωπίας και η Ένωση Οινοπαρα-

γωγών Αμπελώνα Αττικής συνδιοργανώνουν το

Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στις 7 το απόγευμα στη Δημο-

τική Βιβλιοθήκη Κορωπίου (πεζόδρομος Γ.Σ Παπασι-

δέρη 13,κεντρική πλατεία Κορωπίου) εκδήλωση με

ομιλητή τον Νικόλαο Δάλπη, γεωπόνο της ΒΙΤΡΟ

ΕΛΛΑΣ, με θέμα : «Οι ποικιλίες αμπέλου στην Αττική:
Βελτιώσεις και προτάσεις». 
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δη-

μήτριος Κιούσης και ο πρόεδρος της ΕΝ.Ο.Α.Α, Βασίλης

Παπαγιάννης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και ιδιαί-

τερα σε παλιούς και νέους αμπελουργούς και οινοποιούς

οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα χα-

ρακτηριστικά των υποκειμένων αμπέλου, τις ελληνικές και

ξένες ποικιλίες αμπέλου που ταιριάζουν στο αμπελοπεδίο

της Αττικής καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και

την καλλιεργητική φροντίδα τους και πως αυτές μπορούν

να συμπληρώνουν οινικά τις υπάρχουσες ποικιλίες. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση και γευσιγνωσία οίνων παρα-

γωγών της περιοχής μας και της Αττικής.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Κρωπίας διαμαρτύρεται έντονα για την

ταλαιπωρία που υφίσταται η πλειονό-

τητα των ιδιοκτητών ακινήτων, προκει-

μένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία

κτηματογράφησης της περιοχής και με

κίνδυνο να βρεθούν χιλιάδες ιδιοκτή-

τες στις δικαστικές αίθουσες, με δυ-

σβάστακτο κόστος, και μάλιστα σε μια

περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής

κρίσης.

Κατά τη συνάντηση με την εταιρεία

Κτηματολόγιο Α.Ε. παρουσία του Προ-

έδρου κου Νάκου, της Δν/σας συμβού-

λου κας Κλωνάρη, Δ/ντων της

Τεχνικής και Νομικής Υπηρεσίας της

Κτηματολόγιο Α.Ε. καθώς και του επι-

βλέποντος κτηματογράφησης, εκτέθη-

καν από  το Δήμαρχο Δημήτρη

Κιούση, εκτενώς, όλα τα προβλήματα

που έχουν παρουσιαστεί και ταλαιπω-

ρούν χιλιάδες ιδιοκτήτες του Δήμου

μας. Μεταξύ των άλλων, παρουσιά-

στηκαν προβλήματα και σε ιδιοκτήτες

που ενώ είχαν υποβάλει πλήρεις φα-

κέλους το 2008 στις αρχικές δηλώ-

σεις, κλήθηκαν να επανυποβάλουν τα

ίδια στοιχεία και στην ανάρτηση της

Β’ φάσης του 2016.

Από την Κτηματολόγιο Α.Ε αναφέρ-

θηκε ότι σε σύνολο 120.000 δικαιωμά-

των στο Δήμο μας υπήρξαν 90.000

ανεντόπιστες ιδιοκτησίες. Αυτό είναι

πρακτικά αδύνατο να συμβεί, μόνο σε

κακή οργάνωση της διαδικασίας θα

μπορούσε να αποδοθεί. Εμείς, αμφι-

σβητούμε το προαναφερόμενο μέγε-

θος ανεντόπιστων ιδιοκτησιών, και την

έλλειψη στοιχείων των φακέλων αφού

θεωρούμε ότι κατά την μεταφορά τους

το 2015, από το Κορωπί στην Κτημα-

τολόγιο Α.Ε., συνέβη κάτι ανεξήγητο!

Τούτο ζητάμε να πληροφορηθούμε… 

Στο σύνολο των τριών Δήμων (Κρω-

πίας, Μαρκοπούλου, Βάρης-Βούλας –

Βουλιαγμένης) έχουν κατατεθεί,

σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματο-

λόγιο Α.Ε., 25.000 ενστάσεις εκ των

οποίων οι 16.000 αφορούν το Δήμο

Κρωπίας, καθώς και 5.000 διορθώσεις

εκ των οποίων οι 3.500 αφορούν στα

Διοικητικά όρια του Δήμου μας. Τού-

τος ο αριθμός καταδεικνύει την «ποι-

ότητα» επεξεργασίας των στοιχείων.

Ο Δήμος μας από τις 27-03-2017 είχε

ζητήσει οι εκδικάσεις των ενστάσεων

να γίνονται σε Δημοτικά κτίρια, εντός

της πόλης του Κορωπίου, κατάλληλα

για έως και 10 παράλληλες συνεδριά-

σεις επιτροπών. Το αίτημα αυτό δεν

έγινε αποδεκτό από τα μέλη των επι-

τροπών λόγω χαμηλής αποζημίωσης

αυτών. 

Η απάντηση της Κτηματολόγιο Α.Ε.

ήταν ότι οι επιτροπές ορίζονται από

την Ανεξάρτητη Αρχή και δεν έχουν

αρμοδιότητα. Είναι δε στην διακριτική

ευχέρεια του Προέδρου σε συμφωνία

με τα υπόλοιπα μέλη η επιλογή του

τόπου και του χρόνου εκδίκασης των

ενστάσεων. Στην προσπάθεια επίλυ-

σης του θέματος, ο Δήμαρχος παρέ-

στη και στην ενημέρωση στο

Δικηγορικό σύλλογο προς τα μέλη των

επιτροπών και παρόλο που  απαίτησε

να γίνονται οι εκδικάσεις στο Κορωπί,

η άρνησή τους  ήταν ομόφωνη, αν και

προτάθηκαν διευκολύνσεις.

Πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει

με δηλωθέντα δικαιώματα και η Ιερά

Μονή Πετράκη τα οποία ταλαιπωρούν,

άνευ λόγου, τους ιδιοκτήτες, καθότι

υπάρχουν στοιχεία μεταβιβάσεων στα

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ).

Με το παρόν ομόφωνα ψήφισμα, ΖΗ-

ΤΑΜΕ για τις μη προσδιορισμένες εκ-

δικάσεις πινακίων από τις επιτροπές,

την αναβολή τους έως ότου για τις

υπολειπόμενες ενστάσεις γίνει ανάρ-

τηση των προτάσεων του αναδόχου

από την Κτηματολόγιο Α.Ε. στο διαδί-

κτυο ώστε να υπάρχει η βέλτιστη προ-

ετοιμασία των ιδιοκτητών κατά την

εκδίκαση των ενστάσεων τους και

τούτο γιατί η προθεσμία των 10 ημε-

ρών για την υποβολή στοιχείων δεν

είναι επαρκής. 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη,

ότι ταυτόχρονα συζητούνται ενστά-

σεις σε 4 διαφορετικά σημεία των

Αθηνών, όπου ενδεχομένως, θα πρέ-

πει  οι πολίτες να παρευρίσκονται  ως

ιδιοκτήτες  κατά την εκδίκαση της έν-

στασης τους, παράλληλα όμως και ως

όμοροι, κληθέντες από άλλους ενι-

στάμενους.

Τέλος, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να

υπάρχει ένα αντίγραφο της εισήγη-

σης, που θα δίδεται στον ενιστάμενο,

για να μην υποχρεώνεται την ώρα

εκείνη να τη φωτογραφίζει ή να την

φωτοτυπεί».

Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, η βουλευτής Αττικής Εύη
Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε στη
Βουλή Αναφορά με το Ψήφισμα δια-
μαρτυρίας του Δ. Σ. Κρωπίας.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δήμου Κρωπίας

για την Κτηματογράφηση
Για το Κτηματολόγιο και τις ενστάσεις ενημέρωσε ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημ. Κιούσης το Δημοτικό Συμβούλιο στις 16.5.17, το-

νίζοντας ότι ο Δήμος έκανε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου

να εξετάζονται οι ενστάσεις στο Κορωπί και να μην τρέχει ο κό-

σμος στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς αποφασίζουν άλλοι...

Πρότεινε δε να εκδόσουν ψήφισμα το οποίο και ψηφίστηκε ομό-

φωνα στην  11η συνεδρίαση του Δ. Σ. Κρωπίας (19/5/2017): 

Βανδαλισμοί στον ξύλινο πεζόδρομο στο Πόρτο Ράφτη
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Ο δήμαρχος Σαρωνικού

εμψυχώνει τη μαθητιώσα

νεολαία των Λυκείων

Ευχές για επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες

που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλήνιες Εξετά-

σεις έδωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης, σε επίσκεψή του στα τρία Λύκεια του

Δήμου (Α’ Λύκειο Καλυβίων, Β’

Λύκειο Λαγονησίου και Α’ Λύκειο

Αναβύσσου), προκειμένου να μι-

λήσει με τους μαθητές, να τους

ενθαρρύνει και να ευχηθεί από

κοντά, στους ίδιους και στους κα-

θηγητές τους. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σαρω-

νικού: «Οι πανελλήνιες εξετάσεις
είναι ένα σημαντικό ορόσημο

στην προσπάθεια των νέων παιδιών να υλοποιήσουν
τα όνειρά τους και να κερδίσουν ένα καλύτερο μέλ-
λον. Είναι το επισφράγισμα μιας μακρόχρονης προ-
ετοιμασίας,  που απαιτεί κόπο, αφοσίωση, πίστη και
επιμονή.
Εύχομαι στους μαθητές και τις μαθήτριες των Λυ-
κείων μας, που ξεκινούν από την Τετάρτη 7 Ιουνίου
τη μάχη των Πανελληνίων, καλή δύναμη, αισιοδοξία
και καλά αποτελέσματα που θα δικαιώσουν τους κό-
πους τους. Θερμές ευχές και στις οικογένειες  και
στους καθηγητές, που στηρίζουν τις προσπάθειες
των παιδιών και μοιράζονται όλα αυτά τα χρόνια τις
αγωνίες και τις ελπίδες τους. Οι σκέψεις όλων μας
θα είναι μαζί σας.»

Στη διάρκεια των επισκέψεων ο Γ. Σωφρόνης πρό-

σφερε, ως αναμνηστικό, στους τελειόφοιτους μα-

θητές και στους καθηγητές τους υλικό με το νέο

λογότυπο τουριστικής προβολής του Δήμου Σαρω-

νικού.

«Η Αξία και η Δυναμική 
του Ελληνικού Σήματος»

To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Ελληνική

Ακαδημία Marketing οργανώνουν Συμπόσιο την Τε-

τάρτη 31 Μαΐου και ώρα 09.30 στο αμφιθέατρο του

Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, Παλ.

Φάληορο) με θέμα: «Η Αξία και η Δυναμική του Ελ-
ληνικού Σήματος».

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα

από το τζάμπο.

Έτσι αυτή την Κυριακή 28 Mαΐου και ώρες

λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το

μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαί-

θριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου μπορείτε

να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε

πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,

αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε

οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλο-

γοι γονέων της περιοχής.

Πληροφορίες: 217 7202595

Προϊόντα παραγωγών 

χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 28 Mαΐου

Εγκαίνια 3ου Βρεφονηπιακού

Παιδικού Σταθμού 

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εγκαινιάζει τον 3ο Βρεφο-

νηπιακό - Παιδικό Σταθμό επί των οδών Επίκουρου

και Καμάριζας στην Καμάριζα, την Παρασκευή 2 Ιου-

νίου, ώρα 13.00.

Ο πρώτος Υγειονομικός Σταθμός

για την υπεύθυνη αντιμετώπιση πε-

ριττωμάτων αδέσποτων και δεσπο-

ζόμενων ζώων εγκαταστάθηκε στο

Δήμο Σαρωνικού την Τετάρτη 24

Μαΐου από τους μαθητές – μέλη της

Ομάδας Ρομποτικής FO.R.T. του 1ου

Δημοτικού Σχολείου Π. Φώκαιας  

Ο σταθμός αναπτύχθηκε από την

ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φώ-

καιας, FO.R.T. – Fokaia Robotics

Team, ως μέρος του έργου Be Re-

sponsible με το οποίο συμμετείχε

στον Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής

Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτο-

μίας First Lego League. Το θέμα

του φετινού διαγωνισμού, με τίτλο

«Animal Allies», αφορά τη διερεύ-

νηση και τη βελτίωση της αλληλε-

πίδρασης μεταξύ ζώων και

ανθρώπων. 

Στο πλαίσιο του έργου, οι μα-

θητές μέλη της ομάδας σχε-

δίασαν έναν υγειονομικό

σταθμό από χαρτόνι, ο οποίος

είναι εξοπλισμένος με σακού-

λες και γάντια μιας χρήσης, ώστε

να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες στο

μάζεμα των ακαθαρσιών. Παράλ-

ληλα, αξιοποίησαν την τεχνολογία

QR Code μέσω της οποίας οι χρή-

στες μπορούν να εντοπίζουν άμεσα

από smartphone τα σημεία όπου βρί-

σκονται οι σταθμοί. Στην επέκτασή

του, το έργο περιλαμβάνει και την

τοποθέτηση ταϊστρών και ποτι-

στρών για τα αδέσποτα ζώα. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος

Σωφρόνης, ο οποίος παρευρέθη

στην εγκατάσταση του υγειονομι-

κού σταθμού, ανέφερε: 

«Το έργο της ομάδας FO.R.T.
απαντά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα,
που είναι η ρύπανση των δημοσίων
χώρων, αλλά ταυτόχρονα αναδει-
κνύει τη σημασία της υπεύθυνης αν-
τιμετώπισης των δεσποζόμενων και
αδέσποτων ζώων. Το γεγονός ότι,
παρά τις σαφείς προβλέψεις της νο-
μοθεσίας, υπάρχουν έντονα προ-
βλήματα σε πολλές περιοχές του
Δήμου μας και όχι μόνο, επιβεβαι-
ώνει ότι υπάρχει ανάγκη για μεγα-
λύτερη ευαισθητοποίηση της ίδιας
της τοπικής κοινωνίας. 

Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι, όχι
μόνο για την εξαιρετική δουλειά
των παιδιών, αλλά και για το παρά-
δειγμα που δίνουν σε όλους μας.
Θέλω να συγχαρώ θερμά τα μέλη
της ομάδας και τους εκπαιδευτι-
κούς τους. Καλώ όλους τους συμ-
πολίτες μας, να φανούμε αντάξιοι
της προσπάθειάς τους, αξιοποιών-
τας τους υγειονομικούς σταθμούς
που δημιούργησαν.» 
Η Ομάδα Ρομποτικής FO.R.T. έλαβε

την 4η θέση στη γενική κατάταξη του

Διαγωνισμού First Lego League Gre-

ece ανάμεσα σε 98 ομάδες από όλη

την Ελλάδα, ενώ απέσπασε διάκριση

στο πεδίο αξιολόγησης Core Values.

Οι επιδόσεις αυτές έδωσαν στην

ομάδα το «εισιτήριο» συμμετοχής

στο πρωτάθλημα International Open,

που θα διεξαχθεί στο Bath της Αγ-

γλίας τον προσεχή Ιούνιο. 

«Καταφύγιο 

Αδέσποτων Ζώων» 
Ένα μεγάλο βήμα έγινε για τη δημιουργία Κα-

ταφυγίου Αδέσποτων Ζώων, από το Σύνδεσμο

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (21ΟΤΑ), με την έγκριση

του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την αγορά

ακινήτου, από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου.

Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων, βρίσκεται στην περιοχή

των Μεσογείων και έχει εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό.

Εχει προηγηθεί οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του Καταφυγίου, ενώ

έχει εξασφαλισθεί ένα σημαντικό ποσό από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου,

για τις ανάγκες τις ίδρυσης του Καταφυγίου. 

Το πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, ταλανίζει επί σειρά ετών

τους Δήμους και έχει αναδειχθεί σαν απόλυτης προτεραιότητας θέμα, από τα

μέλη του Συνδέσμου και το Διοικητικό του Συμβούλιο και σύντομα το Κατα-

φύγιο θα είναι γεγονός.

Υγειονομικός Σταθμός διαχείρισης 

αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων 
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Ήταν οι καιροί που τότε  η ποίηση, για κύριο  σκοπό της

είχε  το πλάσιμο ενός  ωραίου  και καλύτερου κοσμου.

Την ποίηση  αυτή σαν ιδανικό, την  υπηρέτησε  ο Γερά-

σιμος Μαρκοράς.

Ο Μαρκοράς από πατέρα λόγιο Κερκυραίο  είχε γεννη-

θεί  το 1866 στην Κεφαλονιά, είχε δε φοιτήσει στην

Ιόνια Ακαδημία, με δασκαλο τον Ανδρέα Κάλβο. Αργό-

τερα στην Ιταλία, προσπάθησε στα “Νομικά” χωρίς ποτέ

να τα αποτελειώσει. Δεν τον είχε  αφήσει   η κλίση του

προς την ποίηση και στην ερμηνεία(;)  θεατρικών έργων.

Από την Ιταλία  γυρίζει πίσω στην Κέρκυρα  όπου και

βιώνει την Σολωμική ποίηση. Και στην ποίηση αφιερώ-

νεται και μένει τόσο κοντά, όσο του άφηνε ο χρόνος

από τη γη που υποχρεωτικά καλλιεργούσε, για να ζει

απαλλαγμένος από  κάθε υπαλληλική δέσμευση. 

Με την εναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η ελληνική

ποίηση αρχίζει να μεταπηδά από την ανωνυμία του ενός

συνεχώς μεταλλασσόμενα δημοτικού τραγουδιού,

στον επώνυμο  και  σταθερό  στίχο, όπου κυριαρχικά έρ-

χεται η συνειδητή προτίμηση  προς το  Εθνικό έπος και

την σκληρή  πολεμική πάλη  του σκλάβου Ελληνα. 

Τα πρόδρομα τραγούδια του ακριτικού κύκλου με τον

Διγενή, το αναγεννησιακό  Κρητικό θέατρο και ο Ερω-

τόκριτος σαν ερωτική ιπποτική δυτικού τύπου αφήγηση,

επηρεάζουν και δίνουν τροφή στην εν γένει  ελληνική

και όχι μόνο ποίηση, να ταυτισθεί με τις μεγάλες ηρωι-

κές πραξεις που γεννιούνται από τον αγώνα, τον αγώνα

της Αρετής και της Δικαιοσύνης στη μάχη  για την επι-

βίωση τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Τα ερείπια τα μνημειακά του Εθνικού παρελθόντος, έρ-

χονται, δηλώνουν και κατακυρώνουν  με το όποιο άθλιο

σε κατάσταση παρόν τους, τις υψηλές αξίες μιας  λη-

σμονημένης ένδοξης εποχής, εκείνης  ακριβώς που τα

γέννησαν και  που τώρα αναζητεί  και ψάχνει το ζωντά-

νεμά τους. 

Ο ποιητής  Μαρκοράς συμμετέχει, σκύβει προσεκτικά

και γράφει ανάμεσα στα άλλα του πονήματα, τον

’’Ορκο’’ του,  σε μια αφήγηση επική, ερωτικού και πα-

τριωτικού  θεματικά περιεχομένου, σε δύο μέρη επο-

χών.

Στίχοι 1626  δεκαπεντασύλλαβοι. Στο τεχνικό επίπεδο,

με τη σημερινή κρατούσα θέση και κανόνα,  τηρεί το

μείον μιας λαϊκότητας, πλην όμως,  σε εσωτερικό πα-

τριωτικό  παλμό  συγκλονίζει και  κορυφούται σε ελε-

γειακό δάκρυ. 

Στο Αρκάδι, που στενάζει από την πολιορκία του Τούρ-

κου, τα γυναικόπαιδα, όσα μπορούν, για να σωθούν  φυ-

γαδεύονται από την οχυρωμένη Μονή.  Ένα νιόνυμφο

ζευγάρι ο Μάνθος και η Ευδοκία εξ ανάγκης και εκ των

πραγμάτων αποχωρίζεται. Η κοπέλλα είναι σε εγκυμο-

σύνη και παίρνει και αυτή  το δρόμο τα προσφυγιάς. Ο

νέος, το παλικάρι, μένει κοντά στον ηγούμενο Γαβριήλ

μαχητής ‘’τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος’’  για να πολε-

μήσει. Στον αποχωρισμό τους, φιλιούνται, δίνουν τον

‘’Ορκο’’ αιώνιας αγάπης και την υπόσχεση να ξαναντα-

μωθούν, όταν  πάλι λεύτεροι. 

«Ἄν σὲ θωράω περίλυπος, ἀνίσως κλαίω καὶ βρέχω,
Μὲ δάκρυα τοῦτο τὸ φιλί, φόβους ἐγὼ δὲν ἔχω.
Θλιμμένα, ἰδὲς, τὰ βλέμματα στὸ φῶς τοῦ ἡλίου γυρ-
νοῦνε,
Ἐνῷ ἡ στερναῖς ἀχτίνες του τὸν κόσμο χαιρετοῦνε,
Δίχως ἀνθρώπου λογισμὸς, τρόμου ὑποψία νὰ βάλῃ,
πως  αὔριο τ’ ἄστρο τῆς ζωῆς, δὲ θὲ νὰ φέξῃ πάλι.
Ἔχε καὶ σὺ τὸ θάῤῥος μου! Μὴν, Εὐδοκιὰ, θελήσῃς
Μὲ τέτοια μαύρη ἀπελπισιὰ νὰ φύγῃς, νὰ μ’ ἀφήσῃς!»

Και  φιλώντας πάλι της λέγει, να μη δίνει πίστη στις

όποιες έστω και  ειδήσεις. 

«Καμμία ν’ ἀκούσῃς εἴδηση δὲν ἔλαβες τὴ χάρι.
Βουβὴ μηνύτρα συφορᾶς εἶναι τοῦ κάκου ἡ Φήμη,»
όσαις φοραὶς τὰ λόγια της σοῦ αντιλαλοῦν στὴ μνήμη.
«Μήν, Εὐδοκιά μου, φοβηθῇς—τὴν ὥρα πού τὰ ξένα
σ’ ἀκαρτεροῦσαν,- ἔλεγε—μὴ φοβηθῇς γιὰ μένα!
Ἐδῶ, βαθυὰ στὸ στῆθος μου, ’πού τώρα, ἐνῷ σπαράζει,

Θρησκεία, Πατρίδα κι’ Ἔρωτας κάθε του χτύπο αγιάζει,»

Και όμως ακουγόταν, σαν να της έλεγε:  

«Ἀπὸ τὴ μαύρη Κόλασι, λὲς κ’ εἶπε στὴ θλιμμένη:
“Ἔπεσε ἡ Κρήτη! μὲ τὸ νοῦ πλατυὰ μὴν ἀρμενίσῃς·
Ἐκεῖθε σκλάβα ἐμίσεψες καὶ σκλάβα θὰ γυρίσῃς”».

Η νέα γυναίκα, με το παιδί γεννημένο τώρα, τρία χρόνια

στα ξένα και στην προσφυγιά, μαθαίνει  με χαρά για τη

Λευτεριά του νησιού και μαζί με τους άλλους ξενιτεμε-

νους φυγάδες,  μπαίνει σε  καράβι και  χαράζει τη ρότα

της επιστροφής.   

«Μὲς τὸ γοργὸ πλεούμενο, ’που τὰ νερά σου τρέχει,
Χτυπάει ψυχαῖς ἀδύναταις νύχτα τυφλὴ καὶ κρύα!
Γυρνοῦν τὰ γυναικόπαιδα στὰ αἱματωμένα μέρη,
Ὅπου ὁ Σταυρὸς νικήθηκε τοῦ Τούρκου ἀπὸ τ’ ἀστέρι.»
Και η νέα  στο κατάστρωμα του πλοίου με ταραχή και

αγωνία προσμονής πηγαινοέρχεται:

«Τοῦ μάκρου τὸ κατάστρωμα γοργὰ συχνομετράει,
Ἀναστενάζει, κάθεται, καὶ πάλε ὀρθὴ πηδάει·
«Γιατί, Χριστέ μου! -τὴν ἀκοῦς καὶ κλαίοντας μουρμουρίζει-

Μὲ τὰ φτερὰ τοῦ πόθου μου, τὸ πλοῖο δὲν ἀρμενίζει;» 
“Ἔρχετ’ ὁ Μάνθος, ἔρχεται!” στὸ νοῦ της λογαριάζει
Τὰ χνάρια, ὁποῦ τὸ πόδι του, σ΄ ὅλο τὸ δρόμο ἀλλάζει·

«Θἆναι -στοχάζεται- κοντὰ στὸ πέρα μοναστῆρι!
Μὲσ’ στ’ ἀντικλάδι τοῦ χωριοῦ! στὴ βρύσι! στὸ γιοφύρι!»

Και η αγωνία προσμονής γενικεύεται: 

«Θωρῶντας τέτοια ταραχή, φαντάζεσαι ’που ἡ μαύρη
Στὰ κρητικά της χώματα μάννα ἢ πατέρα θαὔρῃ·
—Δύστυχο τέκνο τῆς ἐρμιᾶς! —πρὶν φύγῃ ἐκεῖθε πέρα,
Τῆς εἶχε ἁρπάξῃ ὁ Θάνατος καὶ μάνα καὶ πατέρα·»

Μαθαίνει  η νιά  τελικά τα τραγικά μαντάτα:  Η Μονή,

το Αρκάδι ολοκαυτώθηκε, μαζί δε  και ο άντρας της,  ο

Μάνθος:

«τῆς Κρήτης τέκνο ἀληθινό, καὶ ὁ Μάνθος εἶχε πέσῃ,
μ' αὐτούς, ὁποῦ, ξυπάζοντας τ' ἀφωρεσμένο ἀσκέρι,
ἔκαμαν ξάφνου ἐλευθεριὰ μία σπίθα νὰ τοὺς φέρῃ,
καὶ στ' ἅγιο χῶμα ἐσκόρπησαν γυμνὰ τὰ κόκκαλά τους,
ἀπάνου στ' ἄστρα ταὶς ψυχαίς, ὁλοῦθε τ' ὄνομά τους.»

Ολότρελη τρέχει προς το καμμένο μοναστήρι. Τηρεί τον

δοσμένο ‘’Ορκο Αγάπης’’ για το αιώνιο σμίξιμο. Και στα

αποκαίδια οσμίζεται την αγωνία της θυσίας, της ηρωι-

κής του άντρα της και των τόσων άλλων παλικαριών.

«Ὁ κόσμος ὅλος εἶν' ἐκεῖ, μόνον ἐκεῖ γι' αὐτήνε·
στοὺς ἄλλους τόπους ἐρημιὰ καὶ μαῦρος Ἅδης εἶναι,
ἀπὸ τὴν ὥρα πὤμαθε, ποῦ στὴν αἰώνια θέση,
τῆς Κρήτης τέκνο ἀληθινό, καὶ ὁ Μάνθος εἶχε πέσῃ,»

«Νεκρὸς ὁ Μάνθος! - Ὤ Χριστέ! καὶ πῶς, καὶ πῶς ἐκείνη

στ' ἄκουμα τοῦτο ζωντανὴ δυνήθηκε νὰ μείνῃ;
Σωρὸ τὴν ηὗραν καταγῆς, καὶ σὰν ἀπεθαμένη

Χαμένη  δε στον παραλογισμό της, σαν να οραματίζεται

το φάντασμα του άντρα της,  του λεβέντη. Σα να ήταν

ζωντανός μιλά μαζί του και σε  εξιστόρηση μαθαίνει για

τον αγώνα της μάχης. Μαθαίνει για τις θυσίες των

ηρωικών μαχητών, για τα γυναικόπαιδα και τους άμα-

χους που μάζεψε σιμά του στην μπαρουταποθήκη ο

ηγούμενος Γαβριήλ, για να τους γλυτωσει  απο τον αν-

θρώπινο εξευτελισμό  τους.

Μιλά για τον μεγάλο Γαβριήλ, που πριν ακουμπήσει τον

δαυλό του στο βαρέλι του θανάτου δίστασε όταν ανα-

λογίστηκε: «Μήπως και  θέλω να το κάνω για δικό μου
εγωισμό, μήπως  για την δική μου υστεροφημία». Και

ντράπηκε που το σκέφτηκε. Μα η σκέψη ήταν της στιγ-

μής και η πρώτη απόφαση δεν πισωγύρισε. «Το κάνω
για την τιμη και την αρετή. για τη μεγάλη ιδέα της Πα-
τρίδας» και ..και μπουρλότιασε το σύμπαν. 

Ιστορικες στιγμες, σε λιτό απλοϊκό στίχο δίνουν το

στόχο και μήνυμα ζωής για ένα καλύτερο έστω και ρο-

μαντικό αύριο.

Η συνεχής αναδρομική αφήγηση των γεγονότων και η

επαναφορά του λόγου στην τρέχουσα ροή,  δίνει την

ειδοποιο διαφορά οργανωσης του επικού στίχου   από

Ιλιαδα και Ερωτόκριτο.

Αλλά και μια Διαθήκη ιερή για τον Έλληνα και συγκε-

κριμμένα  για τον Κρητικο που με το “στιβάνι” στο χορό

του  βαριοχτυπά το βράχο  του νησιού, σαν καινούργιος

Κουρήτης για να δίνει  τον ήχο  σε συμπαράσταση “στο

εδώ κοντά σου ακόμα είμαι”  σε εκείνο το παιδί – βρέ-

φος το φυλαγμενο βαθιά στα σπλάχνα των βουνών του

και που ακούει στο συμβολικό   όνομα Δίας και που δίνει

το άρρηκτο δέσιμο της ελληνικής συνέχειας. Και η Δια-

θήκη εδώ, πλην όμως  ιδιαίτερα για τον Κρητικό και το

νησί του υπογράφεται με το τελευταίο δίστιχο του

έργου:  

«μόλις χυθεί διαβαίνοντας το αιματηρό ποτάμι,
στην Κρητη τα πιστρόφια της κι  η Ελευθεριά να κάμει».
Έστω δε  αυτό το τελευταίο δίστιχο, ο Δελφικός χρη-

σμός που επαληθεύτηκε με τη Μάχη της Κρήτης, που

επετειακά γιορτάζεται αυτές τις μέρες. Θα ήταν όμως

άπρεπο να μην  τονιστεί, πως  σε αυτόν τον  θυσιαστικό

αγώνα,  ηγετική μορφή δεν γράφτηκε μοναχά  από τον

Γαβριήλ. Γράφτηκε στην ιστορία (όχι βεβαια και στο εγ-

κυκλπαιδικό λεξικό μου!) και από Ιωάννη Δημακόπουλο,

τον Έλληνα ανθυπολοχαγό και διοικητή όλων των εκεί-

νων  μαχητών. Ο Δημακόπουλος ήταν από την ιστορική

Αρκαδία της Πελοποννήσου, και με τη  θυσιαστική του

συμμετοχή, έδωσε το μήνυμα πως για τη λευτεριά χρει-

άζεται μια Πανελλήνια συνένωση.  Μια συνένωση που

και στη Μάχη της Κρήτης, με τη θυσία των παιδιών της

Σχολής Ευελπίδων, δόθηκε η συνέχιση του δελφικού

χρησμού του Μαρκορά. Αυτά για σήμερα.    

Μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην 76η επέ-

τειο της ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, παρουσιάζουν το Σάββατο

27 Μαΐου, στην Αίθουσα "ΙΩΝIΑ" (διπλά από το δημαρχείο)

και ώρα 20:00, η Ένωση Κρητών και o Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Γεράσιμος Μαρκοράς  

“Ο Όρκος”
Για την Αγάπη, τον Έρωτα

και την Κρήτη 
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― Για να απαλλαγούμε από την παχυσαρκία πρέπει να μην

ταΐζουμε με λιπαρές τροφές  τα βακτήρια firmicutes του εν-

τέρου,  που απορροφούν μόνο λίπος,   για να μην πολλαπλα-

σιάζονται και δημιουργούν αποθήκες λίπους στο σώμα μας.

― ‘’Συγνώμη…λάθος’’ είπαν οι επιστήμονες όταν έγιναν

πρωτοσέλιδο  το 2015,  γιατί  ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν κο-

σμική σκόνη στο Σύμπαν, από την οποία  θα  γνώριζαν  όλα

τα μυστικά της δημιουργίας του Κόσμου, αλλά δυστυχώς

η σκόνη προερχόταν από τον Γαλαξία μας!

― Μόνο η ελληνική γλώσσα ακούγεται καθαρότερα στο

μοναδικό για την ακουστική του θέατρο της Επιδαύρου,

λόγω του συντονισμού του ήχου και του χώρου με την

ακουστική και την αρμονία της μαθηματικής ελληνικής

γλώσσας.  Η Μελέτη της ακουστικής του θεάτρου συνετέ-

λεσε στην εφεύρεση των ηχείων.

― Οι ονομασίες όλων σχεδόν των ελληνικών νησιών προ-

έρχονται από την ελληνική ιστορία μας και είναι ωραίο να

γνωρίζουμε την προέλευσή τους.

― Κάτω από την Αθήνα υπάρχει ένας υπέροχος υπόγειος

κόσμος που κρύβει περασμένες δόξες και μεγαλεία,  γε-

μάτος από κρύπτες, κατακόμβες, εξόδους διαφυγής και

πολλά άλλα!

― Με τις καινούργιες καλλιέργειες παράγονται  άφθονα προ-

ϊόντα, αλλά στερούνται χρώματος, γεύσης και θρεπτικών συ-

στατικών, αφού προέρχονται από υβρίδια και ακόμα

χειρότερα είναι τα προερχόμενα από μεταλλάξεις των φυτών,

που προκαλούν καρκινογενέσεις και τερατογενέσεις!

― Θιβέτ σημαίνει ουρανός,  αλλά οι ντόπιοι  του αποδί-

δουν την έννοια της  στέγης του κόσμου και εκεί φυλάσ-

σεται ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την

προέλευση της φυλής Ντζόπας που ισχυρίζονται ότι ήρθαν

από τον τριπλό ήλιο Σείριο, που θεωρείται τόπος καταγω-

γής του Έλληνα  Θεού Απόλλωνα. Οι Ντζόπας λένε ότι

ήρθαν πριν 20.000 χρόνια και έχουν πολλά κοινά με τους

Έλληνες και τον πολιτισμό τους!

― Ο κυβερνήτης του  Έθνους Ιωάννης Καποδίστριας, διέ-

θεσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του για να βοη-

θήσει την πατρίδα, δεν πληρώθηκε ποτέ, προσπάθησε να

συγκροτήσει κράτος τους αμόρφωτους και πεινασμένους

Έλληνες και σφάχτηκε από χέρι Έλληνα που είχε σπουδά-

σει στο εξωτερικό με λεφτά του Καποδίστρια!

― Το χάος έχει δύο ερμηνείες, την επιστημονική που

προσδιορίζει την ντετερμινιστική θεωρία του χάους, που

αποτελεί τομέα των μαθηματικών με πολλές διακλαδώσεις

και εξηγεί τα πολλά φυσικά φαινόμενα και μέρος της γήι-

νης δημιουργίας και η άλλη είναι θεογονική  Ορφική που

θεωρεί το χάος δημιουργό δύναμη του παντός!

― Στη Χιλή υπάρχει μια φυλή του λέγεται Αραουκανική και

προέρχεται από Έλληνες Σπαρτιάτες που αποίκησαν την

περιοχή γύρω στο 800 π.Χ. Διατηρούν τα ελληνικά στοι-

χεία τους και παρουσιάζουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο

Πάμπλο Νερούντα είναι Αραουκανός!

― Η ελληνική Μυθολογία είναι η βάση για κάθε σύγχρονη

επιστήμη και αναφέρεται σε κάθε ορατή  και αόρατη ύλη

βάσει σημερινών δεδομένων της αστροφυσικής!

― Απόρρητα μυστικά της Ακρόπολης από το χθες και το

σήμερα, που παραμένουν άγνωστα σε μας!

― Πριν 2.506 χρόνια η Ελλάδα έσωσε την Ευρώπη από τον

Περσικό  ζυγό μαχόμενη με υπερόπλα!

― Ταξίδια, αποικίες και γλώσσα ελληνική έσπειραν τον πο-

λιτισμό στη γη.

― Οι Πελασγοί και ο Πελαγαίας Ποσειδώνας κλείνουν τα

στόματα των ανθελλήνων ασεβών.

― Το θεμέλιο της παγκόσμιας γνώσης είναι η αμήτωρ και

πτρωτογένεθλος ελληνική γλώσσα που γονιμοποίησε τον

παγκόσμιο λόγο!

― Οι Έλληνες ήξεραν την νανοτεχνολογία και την νανοε-

πιστήμη από την αρχαία εποχή.

― Το μόνο όμορφο χρώμα που διατηρεί η  Αθήνα και άλλες

μεγάλες πόλεις,  το οφείλουν στον αρχιτέκτονα Ερνέστο

Τσίλλερ.

― Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι η αρχαία Ειρεσιώνη!

― Ο Πλανήτης Πλούταρχος εξοστρακίστηκε από το

ηλιακό μας σύστημα γιατί ήταν πολύ μικρούλης!

― Οι Ευρωπαίοι κράτησαν τα Ελληνικά ονόματα των ημε-

ρών της εβδομάδας αλλά οι Έλληνες όχι!

― Και τα παλιά χρόνια είχαν σκληρές φορολογίες που

πολλές απ’ αυτές ήταν από αστείες μέχρι γελοίες.

― Στη λευκή παγωμένη έρημο της Ανταρκτικής υπάρχει

ένας καταρράκτης που αναβλύζει κόκκινο αίμα!

― Κάποιοι επιστήμονες για να μη χάσουν τις καρέκλες

τους υπερασπίζουν κάτι θεωρίες που λίαν ευγενικά θα τις

πούμε ουτοπικές, όπως ότι το ανθρώπινο γένος προήλθε

από την μαύρη ήπειρο της Αφρικής!

― ΟΙ αποκριές όπως και το γαϊτανάκι κρατάνε από τους

προγόνους των Ελλήνων.

― Άχρηστος βγαίνει και ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα γιατί

θα παράγουν  «ώση» από την ενέργεια των μικροκυμάτων,

γιατί έτσι θα μπορούμε να πάμε χωρίς καύσιμα στον Άρη

μέσα σε 30 ημέρες!

― Οι δράκοι και οι αετοί ήταν αρχαία ελληνικά σύμβολα!

― Η Ελληνίδα του σήμερα είναι ίδια με του χθες, αλλά δεν

το γνωρίζει και γι’  αυτό πρέπει να μάθει πολλές κρυμμένες

αλήθειες.

― Όταν διοργανώνουν οι ξένοι γιορτές προς τιμήν του ελ-

ληνικού πολιτισμού οι αντιπρόσωποι του ελληνικού κρά-

τους απουσιάζουν, μήπως δεν έχουν καλές σχέσεις με τον

πολιτισμό!

― Οι πρόγονοι των Ελλήνων γιόρταζαν την Άνοιξη πριν

τον κατακλυσμό του Ωγύγου, δηλαδή πριν 30.000 χρόνια!

― Η Σαλαμίνα αποτελεί ένα παγκόσμιο θαύμα  ελληνικής

ιστορίας και δόξας.

― Ο Θάνατος και η Ανάσταση αποτελεί μία αλληλουχία

του θανάτου και της ζωής και οι πρόγονοι των Ελλήνων

που πίστευαν στην μετά θάνατο ζωή γιατί ήταν οπαδοί της

πρώτης μονοθεϊστικής θρησκείας του κόσμου, αρχόμενοι

από τους Ορφικούς, γιόρταζαν  22 ή 23 Αναστάσεις!

― Την μεγαλύτερη σήραγγα των Βαλκανίων στα Τέμπη

την ονόμασαν «Σήραγγα μαθητών Μαυροχωρίου Ημα-

θείας». Σας λέει τίποτα αυτό!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η κυψέλη της γνώσης!

Για άλλη μια φορά κορόιδα! 
Για άλλη μια φορά μας κορόιδεψαν οι Ευρωπαίοι.

Αφού οι δικοί μας μειοδότες τα έδωσαν όλα, οι Ευ-

ρωπαίοι ...ξέχασαν την ελάφρυνση του χρέους και

μας εμπαίζουν.

Ένα μόνο ξεχνάνε όλοι αυτοί. Ότι ο ελληνικός λαός

μοιάζει με  χύτρα. Μόλις βουλώσει η βαλβίδα θα

εκραγεί... Και η βαλβίδα κάθε ημέρα και βουλώνει...

Πού είναι η κοινωνική επαγρύπνηση;

Ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι κλέβονται μεγάλης

αξίας και όγκου μηχανήματα μέσα από τα κρατικά νοσο-

κομεία χωρίς να τους ενοχλεί κανένας!!!

Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο “Άγιος

Σάββας”, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Γενικό Νοσοκομείο

Λαμίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας! Ούτε ένα

ούτε δύο.

Εκείνο που μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αν-

τίδραση εργαζομένων, αλλά και επισκεπτών στα Νοσο-

κομεία. Περνούν από μπροστά τους και δεν αναρωτιέται

κανείς τί είναι αυτά και πού τα πάνε; Εκτός και αν, μέσα

στο κόλπο, βρίσκονται και εργαζόμενοι!!!

Το 2025 η Ελλάδα θα ζητιανεύει

ενέργεια από το εξωτερικό!
Όπως βλέπουμε καθημερινά μέσα από τα γυάλινα παρά-

θυρα η ΔΕΗ απαξιώνεται, εν αντιθέσει με τις ιδιωτικές

εταιρείες που έχουν πάρει μεγάλη πίτα από τα ενεργει-

ακά αποθέματα της Ελλάδας!

Σημειωτέον ότι τον Ιούνιο αναμένεται να προκηρυχθεί

διαγωνισμός ώστε η ΔΕΗ να παραχωρήσει το υπόλοιπο

40% των πελατών σε ιδιώτες.

Τ
ην παραίτησή του από την Νομαρχιακή Επιτροπή

ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από μέλος του κόμματος…,

υπέβαλε ο Παναγιώτης Κοτρώνης, στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ στις Σέρρες, γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Δεν μπορώ να δεχθώ τη ρήση του Ντάισελμπλουμ
που βάφτισε το σφαγιασμό των Συντάξεων, του Αφο-
ρολόγητου και το ξεπούλημα της ΔΕΗ, δηλαδή του
εθνικού πλούτου της χώρας, μεγάλες και σημαντικές
μεταρρυθμίσεις.
Δεν μπορώ να κατανοήσω το τερατώδες πλεόνασμα
του 4,2% το 2016, αντί όλες οι προσπάθειες να κα-
τευθυνθούν στην ανάπτυξη και τη μείωση της ανερ-
γίας και μάλιστα μετά από επτά χρόνια συνεχούς
καταστροφικής ύφεσης.
Αυτά, μαζί με την ισχυρή προσπάθεια φίμωσης και αδρα-

νοποίησης της Νομαρχιακής Επιτροπής από τα καθοδη-

γητικά στελέχη, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω.

Την δύσκολη αυτή απόφαση πήρα μετά από πολύ
σκέψη, αναλογιζόμενος την πορεία μου όλα αυτά τα
χρόνια, όμως είναι οριστική και αμετάκλητη.
Υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος της Νομαρ-
χιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Σερρών, αλλά και από
κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν προσχωρώ σε άλλο κόμμα.
Παραμένω ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η «μπλε φάλαινα», το παιχνίδι αυτοκτονίας που μόνο

στη Ρωσία φαίνεται να έχει οδηγήσει περισσότερους

από 130 έφηβους στο θάνατο, εμφανίστηκε πλέον και

στη χώρα μας.

Είναι ένα παιχνίδι (μία πλατφόρμα) που βρίσκει παιδιά

ευαίσθητα, με προβλήματα οικογενειακά, οικονομικά

αλλά και προβληματισμούς της εφηβείας και τους

παίρνει πρώτα την ...ψυχή και μετά και το σώμα!

Γι’ αυτό, πάνω από όλα, στην οικογένεια πρέπει να

είναι το παιδί. Οι γονείς πρέπει να αποκτήσουν την

εμπιστοσύνη του παιδιού τους. Να μπορούν να συ-

ζητούν τους προβληματισμούς του, τους φόβους

του. Tο παιδί δεν έχει ανάγκη μόνο από το: πλύσου,

φάε, διάβασε. Το παιδί πρέπει να μη φοβάται να μι-

λήσει σε κάποιον στην οικογένεια, για κάθε τι “κακό”

που κάνει.

Ας δούμε όμως πως λειτουργεί αυτή η παράνοια, την

οποία σίγουρα δεν μπορεί να είναι φυσιολογικός άν-

θρωπος αυτός που τη δημιούργησε.

Η «μπλε φάλαινα» έχει μία συγκεκριμένη «στρατη-

γική» που διαρκεί 50 ημέρες, μέχρι τη στιγμή που

δίνει εντολή για την τελευταία δοκιμασία που είναι η

αυτοκτονία. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο έφη-

βος υποβάλλεται σε έναν ψυχολογικό «πόλεμο» που

οδηγεί μαθηματικά στην απόγνωση. «Παίζει» με το

μυαλό όσων συμμετέχουν με απαισιοδοξία, μίσος,

δυστυχία, κατάθλιψη και κούραση.

Οι κανόνες κρατούν μακριά από την αγάπη και τη

στήριξη τα παιδιά και ουσιαστικά προσπαθούν να

εξαντλήσουν πνευματικά, αλλά και σωματικά τους

εφήβους που συμμετέχουν. Ακόμα κι αν κάποιος έφη-

βος δεν έχει τάσεις αυτοκτονίας, αλλά ξεκινήσει το

παιχνίδι από καθαρή περιέργεια, δεν αποκλείεται να

οδηγηθεί στο τέλος στο να αφαιρέσει τη ζωή του,

αφού υποβάλλεται σε διάφορες δοκιμασίες, όπως το

να κοιμάται ελάχιστα, να μην εμπιστεύεται και να μην

«ανοίγεται» σε κανέναν, ενώ όσοι παίζουν προτρέ-

πονται επίσης στο να αποκτήσουν επιβλαβείς συνή-

θειες. Επιπλέον η «μπλε φάλαινα» προσπαθεί να

βάλει τους έφηβους σε μία λογική «σκότους», κάνο-

ντάς τους ακόμα και να παρακολουθούν συνεχώς ται-

νίες τρόμου.

Η πρώτη δοκιμασία μπορεί να είναι τελείως αθώα. Για

παράδειγμα, το μόνο που έπρεπε να κάνει ένας έφη-

βος όταν ξεκίνησε ήταν να αγγίξει τη μύτη του με τον

δεξί του αντίχειρα. Όσο περνάει ο καιρός οι δοκιμα-

σίες γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, φτάνουν στο

να κάνει κακό ο έφηβος στον εαυτό του με ξυράφια,

να χαστουκίζεται με δύναμη ή να παίρνει υπνωτικά

χάπια, ενώ η τελευταία δοκιμασία, 50 ημέρες μετά,

είναι η αυτοκτονία.

Αν ένας έφηβος εγκαταστήσει το παιχνίδι σε κάποια

συσκευή, δεν μπορεί στην συνέχεια να κάνει απεγ-

κατάσταση. Το σκριπτάκι του προγράμματος δεν του

επιτρέπει καν να το διαγράψει. Μάλιστα έφηβοι

έχουν δηλώσει πως αρχικά σου ζητάει όλα σου τα

στοιχεία κι αν αποφασίσεις κάποια στιγμή να σταμα-

τήσεις το παιχνίδι, τότε ξεκινάνε να σε τρομοκρα-

τούν απειλώντας πως «θα σε βρουν». Πολύ απλά,

εάν μπει ένα παιδί σε αυτή τη διαδικασία, φροντίζουν

να την ολοκληρώσει.

Δείτε τις εντολές που πήρε ένας έφηβος μέχρι την

τελική ημέρα, της αυτοκτονίας:

1. Χάραξε με ένα ξυράφι «f57» στο χέρι σου, στείλε φω-

τογραφία στον «κόουτς» σου

2. Ξύπνα στις 4.20 το πρωί και παρακολούθησε ψυχεδε-

λικά και τρομαχτικά βίντεο που θα σου στείλει ο «κόουτς»

3. Κόψε το χέρι σου με ξυράφι, πάνω στις φλέβες, αλλά

όχι βαθιά. Μόνο τρία κοψίματα. Στείλε φωτογραφία στον

«κόουτς»

4. Ζωγράφισε μία φάλαινα σε ένα χαρτί. Στείλε φωτό

5. Έαν είσαι έτοιμος να γίνεις φάλαινα σχημάτισε «ΝΑΙ»

στο πόδι σου. Εάν όχι, κόψε τον εαυτό σου πολλές φορές

(αυτοτιμωρήσου)

6. Δέχθηκε Εργασία με κρυπτογράφηση

7. Κόψε και σχημάτισε F40 στο χέρι σου. Στείλε φωτο-

γραφία στον «κόουτς»

8. Γράψε #i_am_whale” στο VKontakte status σου

9. Πρέπει να ξεπεράσεις τον φόβο σου

10. Ξύπνα στις 4.20 το πρωί και ανέβα σε κάποια ταράτσα

(Όσο πιο ψηλά γίνεται)

11. Κόψε και σχημάτισε μία φάλαινα στο χέρι σου με ξυ-

ράφι. Στείλε φωτό

12. Παρακολούθησε όλη μέρα ψυχεδελικά βίντεο και ται-

νίες τρόμου

13. Άκου μουσικοί που αυτοί (οι κόουτς) θα σου στείλουν

14. Κόψε το χείλος σου

15. Τρύπησε το χέρι σου με βελόνα πολλές φορές

16. Κάνε κάτι για να πονέσεις. Αρρώστησε τον εαυτό σου

17. Πήγαινε στην πιο ψηλή ταράτσα που θα βρεις και στά-

σου για λίγο στην άκρη της

18. Πήγαινε σε μία γέφυρα, στάσου για λίγο στην άκρη της

19. Σκαρφάλωσε σε έναν γερανό, ή προσπάθησε

20. Ο κόουτς θα τσεκάρει αν μπορεί να σε εμπιστευθεί

21. Συζήτησε «με μία φάλαινα» ( με έναν άλλο παίκτη ή τον

κόουτς) στο Skype

22. Πήγαινε στην ταράτσα και κάθισε στην άκρη της με τα

πόδια σου να κρέμονται

23. Άλλη μία εργασία με κρυπτογράφηση

24. Μυστική εργασία

25. Συνάντησε μία «φάλαινα»

26. Ο κόουτς θα σου πει την ημερομηνία θανάτου σου και

πρέπει να την αποδεχθείς

27. Ξύπνα στις 4.20 το πρωί και πήγαινε σε μία σιδηροτρο-

χιά

28. Μην μιλήσεις σε κανέναν όλη την ημέρα

29. Ορκίσου πως είσαι «φάλαινα»

30- 49. Κάθε μέρα θα σηκώνεσαι στις 4.20 το πρωί θα πα-

ρακολουθείς βίντεο τρόμου, θα ακούς την μουσική που σου

στέλνεται, θα κάνεις ένα κόψιμο στο κορμί σου την ημέρα

και θα συζητάς με μία «φάλαινα».

50. Πήδα σε έναν γκρεμό. Δώσε τέλος στη ζωή σου

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη στρατηγική. Ο έφηβος

αποκόπτεται από τους δικούς του ανθρώπους και έρχε-

ται συνεχώς σε επικοινωνία με αυτούς που του υποδει-

κνύει η «μπλε φάλαινα». Ωθείται σταθερά στην τελική

δοκιμασία, αφού επί 50 ημέρες του γίνεται πλύση εγκε-

φάλου.

Ο εμπνευστής της αρρωστημένης αυτής λογικής λέ-

γεται Φίλιπ Λις, ο οποίος δήλωσε περήφανος «γιατί
καθαρίζει τον κόσμο από τα βιολογικά απόβλητα»,
όπως χαρακτήρισε τους εφήβους που οδηγεί στην

αυτοκτονία!!! Πηγή: newsone.gr

Οπως πληροφορηθήκαμε ήδη έχει κινηθεί η εισαγγε-

λέας του Αρείου Πάγου  Ξένη Δημητρίου με εντολή

προς τους εισαγγελείς Πρωτοδικών και εισαγγελείς

Ανηλίκων να προβούν άμεσα σε ενέργειες για την έγ-

κυρη πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

Όπου δε, έχουν καταγγελθεί τέτοια περιστατικά οι

κατά τόπους εισαγγελικές αρχές διεξάγουν ήδη

έρευνα με τη συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-

κλήματος της ΕΛΑΣ.

«Mπλε φάλαινα», το παιχνίδι αυτοκτονίας

για εφήβους και παιδιά!
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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 . . .
Ουρές και αφύλακτα τα ΕΛΤΑ Βούλας

Καλημέρα σας

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για την θλιβερή κατάσταση που επι-

κρατεί καθημερινά στο τοπικό ταχυδρομείο της Βούλας.

Στο συγκεκριμένο υποκατάστημα υπάρχει η διευθύντρια και μια μόνο μόνιμη

υπάλληλος, οι οποίες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ομαλή

λειτουργία και την εξυπηρέτηση των πολυάριθμων πελατών. Οι μεγάλες ουρές

και οι πολύωρες καθυστερήσεις είναι συχνό φαινόμενο, όπως και οι ύβρεις και

οι προπηλακισμοί εις βάρος των δύο γυναικών που προανέφερα. 

Σημειωτέον πως τα ΕΛΤΑ, παρ όλο που είναι ΚΑΙ τράπεζα, δεν έχουν φύλαξη

(security) όπως άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ). Κατ επανάληψην

απευθύνθηκα στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας για το θέμα, όμως δεν υπήρξε

καμία πρόοδος. 

Γνωρίζοντας από την πείρα μου πως στα τέλη του μήνα δημιουργείται στο τα-

χυδρομείο το αδιαχώρητο, λόγω των πληρωμών σε εφορίες, ασφαλιστικά τα-

μεία, εργόσημα κ.α., ζητώ από κάθε υπεύθυνο, τον δήμαρχο και το αστυνομικό

τμήμα της περιοχής να προστατέψουν πρώτιστα τις δύο ευγενέστατες κυρίες

του υποκαταστήματος (ας φροντίσουν να υπάρχει δημοτική αστυνομία ή ομάδα

ΔΙΑΣ κοντά στο υποκατάστημα), και δευτερευόντως να υπάρξει μέριμνα ώστε

να δoθεί οριστική λύση σε ένα σοβαρό και μόνιμο πρόβλημα της περιοχής μας.

Μετά τιμής,

Φώντας Ξενιός κάτοικος Βούλας

O Πήτερ Κένιγκ οικονομολόγος, τέως στέλεχος της Διεθνούς

Τραπέζης, γεωπολιτικός αναλυτής συχνά προσκεκλημένος για

διαλέξεις σε αμερικανικά, ευρωπαϊκά και νοτιοαμερικανικά πα-

νεπιστήμια με άρθρο του, που δημοσιεύθηκε 23.5 στην αγγλική

γλώσσα,  εκφράζει απόγνωση για την αυτοκτονική παράδοση

των Ελλήνων στην καταλήστευση και στην εξόντωση.

Μετάφραση Μιχαήλ Στυλιανού

Tην Πέμπτη 18 Μαΐου 1917 τη νύχτα, η ελληνική βουλή ψή-

φισε να δεχτεί άλλη μια κατεδαφιστική μάζα όρων της Τρόικα

(Ε.Ε.- ΔΝΤ- ΕΚΤ) για ένα ακόμη πακέτο δανεισμού σχεδόν 5

δις ευρώ. Όλοι οι 153 βουλευτές του συνασπισμού Σύριζα-

ΑΝΕΛ του Αλέξη Τσίπρα ψήφισαν «εν σώματι» το πακέτο αυ-

τοκτονίας, όλοι οι 128 της αντιπολίτευσης ψήφισαν εναντίον.

Δεκαεννέα απουσίασαν. Ίσως δεν τολμούσαν να καταψηφί-

σουν. Έτσι για να θυμόμαστε, ο πρωθυπουργός Τσίπρας, σο-

σιαλιστής, είναι επικεφαλής του Σύριζα, του προεξάρχοντος

αριστερού κόμματος στην Ελλάδα, που για να εξασφαλίσει

πλειοψηφία συμμάχησε με τε δεξιό ΑΝΕΛ, το οποίο διαθέτει

μόνο 10 έδρες στη Βουλή.

Και άλλη μια υπόμνηση: Ο Αλέξης Τσίπρας, στα τελευταία δυό-

μιση χρόνια, από τις 26 Ιανουαρίου 2015 για την ακρίβεια, που-

λάει την ψυχή του (εάν έχει ψυχή) και -το σημαντικότερο- την

χώρα που τον εμπιστεύτηκε, στους δυτικούς ολιγάρχες του

εγκλήματος, τουτέστιν το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ομό-

αιμη της Ευρωπαϊκής Μη-ένωσης , της υπό διεύθυνση Γκόλν-

τμαν Σακς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Γερμανίας.

Ο Τζέϊμς Πετράς τον αποκαλεί «ο προδότης του έτους». Και

αυτό μπορεί να είναι και λίγο.

Το νέο απεχθές και επονείδιστο χρέος – ο Τσίπρας και η φα-

τρία του ξέρουν ότι είναι απάτη- αυτό το νέο χρέος θα στρώσει

τον δρόμο για νέα «πακέτα διάσωσης» (νέο-φιλελεύθερος νε-

ολογισμός για τη νόμιμη ληστεία) που θα συμβάλουν στις δό-

σεις εξόφλησης του απεχθούς χρέους, δηλαδή του χρέους

που αποκτήθηκε και επιβλήθηκε παράνομα. Απεχθές χρέος

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνώς καθιερωμένα κρι-

τήρια είναι, χρέος παράνομο και μπορεί να υποβληθεί σε χρε-

ωκοπία ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε από την υπόχρεη χώρα.

Αυτό το νέο χρέος υποτίθεται πως θα ελαφρύνει το μνημει-

ώδες και τερατώδες φορτίο χρέους, σχεδόν 200% του Εθνι-

κού Προϊόντος. Η εξόφλησή του είναι αδύνατο να επιτευχθεί

ποτέ, όπως παραδέχτηκε ακόμη και το ΔΝΤ. Ούτε δεκάρα από

το νέο δάνειο δεν πρόκειται να ωφελήσει τους φτωχούς και

τους απογυμνωμένους, αυτούς που έχουν χάσει τα πάντα –

αυτούς του 30 και πλέον τοις εκατό που βρίσκονται κάτω από

το όριο της φτώχειας, από τους οποίους το ενάμιση εκατομ-

μύριο ζει σε άκρα δυστυχία, δηλαδή το 13% του ελληνικού

πληθυσμού. Λιμνάζουν στο χρόνο, πολλοί σαν ζήτουλες στην

έσχατη ανάγκη, χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, χωρίς σύν-

ταξη –όλα χαμένα από την εγκληματική επιβολή χρέους και

μέτρων λιτότητας της Τρόικας.

Το νέο χρέος των 5 δις ευρώ έρχεται με ακόμη σκληρότερους

όρους λιτότητας, νέες περικοπές συντάξεων, μειώσεις μισθών

και των ισχνών κοινωνικών υπηρεσιών που είχαν απομείνει,

ιδιωτικοποίηση του εναπομένοντος κοινωνικού κεφαλαίου

και της κρατικής υποδομής –συνολικά ψαλίδισμα περίπου 4,9

δις ευρώ μέχρι το 2020. Αυτές οι περικοπές θα αυξήσουν

ακόμη περισσότερο τη φτώχεια, τη δυστυχία, την πείνα, την

παιδική θνησιμότητα, τις αρρώστιες χωρίς θεραπεία, χωρίς

φάρμακα, χωρίς νοσοκομεία, την απελπισία, τα ποσοστά των

αυτοκτονιών. Και η οικονομία που κατέρρευσε κατά 25% από

το 2011 θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο –στο σημείο

χωρίς επιστροφή.

Πως μπορεί κανείς με καθαρό μυαλό να σκεφτεί ή να υποκριθεί

πως αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από τον στραγγα-

λισμό; Είναι σε καθαρή αυτοκτονία που εσύ κ. Τσίπρα και οι

ασπόνδυλοι συνεργάτες σου βουλευτές ωθείτε τη χώρα σας:

ένα αργό και οδυνηρό χαρακίρι. Όχι εσύ προσωπικά, κ. Τσίπρα.

Εσύ θα συνωθείσαι με την «ελίτ» που καταστρέφει τη χώρα

σου. ΄Εχεις δώσει στον λαό σου μια λογική δικαιολογία γιατί

θα πρέπει να συνεχίσει να υποφέρει; Γιατί είσαι πάντοτε απρό-

θυμος, αντίθετος μάλιστα να μιλήσεις για έξοδο από αυτό το

φριχτά διεφθαρμένο κατασκεύασμα που λέγεται Ευρωπαϊκή

Ένωση, με το απατηλό και εντελώς ετοιμόρροπο νόμισμά της

που βασίζεται στο δολάριο και ονομάζεται ευρώ;

Μπορείς να πάρεις αυτή την απόφαση οποτεδήποτε. Θα μπο-

ρούσες να την είχες προετοιμάσεις, ώστε η μετάβαση να είναι

ομαλή. Και αν δεν το έχεις κάνει, ποτέ δεν είναι αργά. Δώσε

μόνο στον λαό σου ελπίδα να μπορέσει να στηριχτεί. Μπορείς

να ανακτήσεις την υπερηφάνεια και την κυριαρχία –μιας

χώρας και ενός λαού που είναι το σύμβολο του δυτικού πολι-

τισμού και όχι από μια, αλλά από πολλές πλευρές.

[...]Γιατί προδίδεις τον λαό σου, κύριε Τσίπρα;

Πού είναι η αγάπη σου για τη χώρα σου, για τους συμπατριώ-

τες σου που σου έδωσαν την εντολή να τους βγάλεις από το

δεινό αδιέξοδο;  

Και στον λαό της Ελλάδος:
Γιατί δέχεστε αυτή την ταπείνωση, αυτή την προδοσία, αυτόν

τον σφετερισμό των πλουτοπαραγωγικών πηγών σας, την λη-

στεία του κοινωνικού κεφαλαίου σας –της όμορφης χώρας

σας- την καταστροφή, και τον υποβιβασμό της πλούσιας πολι-

τιστικής σας κληρονομιάς, της φιλοσοφίας, των μαθηματικών

που οι πρόγονοί σας δημιούργησαν και μοίρασαν σε όλο τον

πλανήτη. Γιατί επιτρέπετε αυτό το έγκλημα να γίνεται εναν-

τίον σας – των παιδιών σας και των παιδιών των παιδιών σας;

Αυτό το κολοσσιαίο έγκλημα απειλεί και τις μέλλουσες γε-

νεές.

Βγείτε από τον ζουρλομανδύα του χρέους και της μιζέριας,

αποκηρύξτε το παράνομο χρέος, φέρτε πίσω το εθνικό σας νό-

μισμα, τη δραχμή και ξαναρχίστε από την αρχή σαν κυρίαρχη

χώρα. Περισσότερος από τον μισό κόσμο είναι αλληλέγγυος

μαζί σας. Πολλές χώρες θα ήθελαν να σε στηρίξουν, Ελλάδα.

Η γροθιά της διαβολικής δυτικής Αδελφότητας στον σβέρκο

τους τις εμποδίζει. Στην Ανατολή δεν υπάρχει φόβος. Θα στα-

θούν δίπλα σου. Πάρτε το είδηση. Η Ανατολή είναι το Μέλλον.
Πηγή: infognomonpolitics

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: 
Ο Τσίπρας πουλάει την χώρα στους ολιγάρχες του εγκλήματος”

Πεντακόσια χρόνια μετά τη θυροκόλληση

των θέσεων του Λούθηρου κατά του παπι-

σμού (το 1517 στον καθεδρικό ναό της Βιρ-

τεμβέργης), θυροκολλήθηκαν στην

Deutsche Bank, αυτή τη φορά -αλλά στην

ίδια πόλη- oι 95 θέσεις για την οικονομική

μεταρρύθμιση.

Ο συμβολισμός και της επίσημης παρουσία-

σής τους πάλι στη Βιρτεμβέργη είναι κάτι

παραπάνω από εμφανής.

Τις θέσεις συνέταξαν, με πρωτοβουλία του

Γερμανού διανοουμένου και πολιτικού

Αντρέ Μπρι, επίσης 95 επικριτές του νεοφι-

λελεύθερου χρηματοπιστωτικού καπιταλι-

σμού από το χώρο της επιστήμης, της

οικονομίας, της θεολογίας και της τέχνης

και ζητούν με αυτές να τεθεί υπό δημοκρα-

τικό έλεγχο. Σύνθημά τους: «Οι τράπεζες
να γίνουν άροτρα. Μαζί κατά της κυριαρ-
χίας του αγορών»
...«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι χρειαζό-

μαστε ξανά μια μεταρρύθμιση. Αυτή τη
φορά όχι κατά της κατάχρησης εξουσίας
από την καθολική εκκλησία, αλλά κατά της

κατάχρησής της από τη χρηματοπιστωτική
οικονομία. Οι μεγάλες τράπεζες καθορί-
ζουν το τι θα γίνει στον κόσμο. Η πολιτική
προσαρμόζεται σε αυτές και αυτό γίνεται
ολοένα και πιο ανυπόφορο. Δεν μπορούμε
να συνεχίσουμε έτσι», είπε κατά την παρου-

σίασή τους ο Γκρέγκορ Γκίζι, πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ένας εκ των

συντακτών των θέσεων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Διακήρυξη που θυροκόλλησαν 95 διανοούμενοι στη Deutsche Bank
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Την φετινή σχολική χρονιά 3 πολιτιστικά προγράμματα

του σχολείου μας ― «Αγαπημένο μου ραδιόφωνο»,
«Ανακύκλωση - Σχολικός κήπος - Μικροί δημοσιογρά-
φοι για το περιβάλλον», «Όλα εν τάξει και θεάσει» ―
αποφάσισαν να συμπορευθούν και να πραγματοποι-

ήσουν μία κοινή εκπαιδευτική εκδρομή με κεντρικό

άξονα την Θεσσαλονίκη, από 4 έως 7 Μαΐου 2017.
Η εμπειρία εξαιρετική από την συνδημιουργία, την αλληλοϋ-

ποστήριξη, τις ανταλλαγές προτάσεων, απόψεων και εν κα-

τακλείδι το κέφι και την απόλαυση!

Η σχολική σύνθεση των ομάδων μας ταξίδεψε με τραίνο από

Αθήνα -Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, καθώς και με πούλμαν

από και προς το σχολείο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και τις

εκεί μεταφορές μας.

Την Πέμπτη, 4 Μαΐου, το απόγευμα επισκεφθήκαμε τον Ι. Ν.

του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και τον Λευκό Πύργο αλλά

και περπατήσαμε έως τις περίφημες ομπρέλες του Ζογγολό-

πουλου. Η επίσκεψη με ξεναγό στο Βυζαντινό Μουσείο ήταν

υποβλητική, καθώς το μουσείο θεωρείται κορυφαίο.

Την Παρασκευή, 5 Μαΐου, οι καθηγητές με τα παιδιά των προ-

γραμμάτων «Αγαπημένο μου ραδιόφωνο» και «Όλα εν τάξει
και θεάσει» επισκέφθηκαν, ξεναγήθηκαν από τον κ. Χρηστίδη

και 4 παιδιά μίλησαν ζωντανά σε εκπομπή στην Ραδιοφωνία

της ΕΡΤ3: Η ιστορία του ραδιοφώνου έχει ως αρχή την πόλη

της Θεσσαλονίκης. Τo 1926, μέσα στον χώρο της ΔΕΘ, o Χρί-
στος Τσιγγιρίδης στήνει τον πομπό του. Τον λειτουργεί μόνον
κατά την διάρκεια της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Είναι ο Πρώτος
Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Επόμενη επίσκεψη ήταν στο Μουσείο Ραδιοφωνίας, όπου η

«ψυχή» του, ο κ. Χατζηγιαννάκης μας μίλησε παραστατικά

και έδειξε καταπληκτικά συλλεκτικά αντικείμενα αξίας από

τον χώρο του ραδιοφώνου.

Το κτίριο της τηλεόρασης της ΕΡΤ3 ήταν η επόμενη επίσκεψη

των ομάδων, με ξεναγό τον κ. Μουρτίογλου. Τα παιδιά κάθη-

σαν σε έναν από τους χώρους όπου γίνονται εκπομπές και

ενδιαφέρθηκαν για τον τρόπο που αυτές πραγματοποιούνται. 

Στη συνέχεια τα δύο προγράμματα πήγαμε στο 2ο Γυμνάσιο

Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, όπου ο Διευθυντής, οι καθηγη-

τές αλλά και οι μαθητές του σχολείου μας επεφύλασσαν μία

θαυμάσια υποδοχή: οι μαθητές του εκεί προγράμματος του

Ραδιοφώνου, φορούσαν  μπλούζες με την επωνυμία του σχο-

λείου και παρευρίσκονταν στην παρουσίαση του τραγουδιού

που πέρυσι πήρε το Α’ Βραβείο στο European School Radio.

Μας έδειξαν άλλα δύο τραγούδια διαμορφωμένα από αυτούς

και άκουσαν με ενδιαφέρον το τραγούδι για τα αδέσποτα

ζωάκια, που η ραδιοφωνική ομάδα του σχολείου μας «Radio-

holics» δημιούργησε. Κεράσματα με πάντα χαρούμενη διά-

θεση ακολούθησαν μέχρι το τέλος της επίσκεψής μας.

Οι καθηγήτριες με τα παιδιά του προγράμματος «Ανακύκλωση
- Σχολικός κήπος - Μικροί δημοσιογράφοι για το περιβάλλον»
την ίδια ημέρα επισκέφθηκαν:

Α) το Εθνικό Πάρκο της λίμνης Κερκίνης. Πρόκειται για μία

τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την δημιουργία

φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Αποτελεί ιδιαίτερα προ-

στατευμένο υδροβιότοπο, με πλούσια και σπάνια χλωρίδα και

πανίδα και τοπίο σπάνιας ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες

και την κοιλάδα Σερρών. Ο οικοξεναγός του Κέντρου Πληρο-

φόρησης Κερκίνης μας ξενάγησε και μας γνώρισε με τοn το-

πικό πληθυσμό νεροβούβαλων που εκτρέφονται στη περιοχή

και στη συνέχεια μας ενημέρωσε για όλα τα επίπεδα πανίδας

και χλωρίδας και την ιστορία του πάρκου και της λίμνης. Στη

συνέχεια, επιβιβαστήκαμε σε βάρκες και κάναμε βαρκάδα στη

λίμνη, με ταυτόχρονη ορνιθοπαρατήρηση, καθώς ο Μάιος

είναι ο μήνας αναπαραγωγής των πτηνών της λίμνης.

Β) Το ιστορικό οχυρό Ρούπελ, που είναι το μεγαλύτερο συγ-

κρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος των Ελλη-

νοβουλγαρικών συνόρων, με πολλές υπόγειες στοές. Το

1941, όταν οι Γερμανικές δυνάμεις προσπάθησαν να το κα-

ταλάβουν, ώστε να εισχωρήσουν στη χώρα μας μέσω των ελ-

ληνοβουλγαρικών συνόρων, οι Ελληνικές στρατιωτικές δυνά-

μεις του οχυρού αντιστάθηκαν σθεναρά, διαμηνύοντας στον

εχθρό το ιστορικό, πλέον, «Τα οχυρά δεν παραδίδονται, κα-
ταλαμβάνονται». Εκεί, μας έγινε ιστορική ενημέρωση από

τους στρατιωτικούς, είδαμε το μνημείο των πεσόντων, πυρο-

βόλα και ολμοβολεία της εποχής εκείνης και κατόπιν ξενα-

γηθήκαμε στις υπόγειες στοές και το μουσειακό χώρο του

οχυρού.

Το Σάββατο, 6 Μαΐου, αφιερώθηκε σε μία επίσκεψη ιδιαίτερα

σημαντική από ιστορικής-αρχαιολογικής, πολιτισμικής αλλά

και εκπαιδευτικής πλευράς: στην επίσκεψή μας στον αρχαι-

ολογικό χώρο και το  μουσείο της Βεργίνας. Εκεί όπου ο χα-

ρακτηριστικός 16άκτινος «Ήλιος της Βεργίνας» σύμβολο της

βασιλικής δυναστείας των Μακεδόνων, μας οδηγεί στην από-

τιση σεβασμού και τιμής κατ’ εξοχήν στον Φίλιππο τον Β’ και

τον Αλέξανδρο (Γ’) τον Μέγα. Είναι η  διαχρονικά εκπληκτική

ανακάλυψη του βασιλικού  τάφου στις ανασκαφές του 1977

από τον Μανόλη Ανδρόνικο, του οποίου το όνομα έχει δοθεί

στο 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων που επισκεφθήκαμε.

Η επόμενη στάση ήταν στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, μόλις

3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ηρωικής πόλης της Νάουσας.

Ένας επίγειος παράδεισος, μια ανάσα ζωής κόντρα στην οι-

κολογική υποβάθμιση,  στην καρδιά της Ημαθίας. Έχει λάβει

το Ειδικό Ευρωπαϊκό Βραβείο σημαντική διάκριση στα πλαί-

σια του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων αστικού και περι-

φερειακού σχεδιασμού το 1997. Εξήντα στρέμματα

πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού

ποταμού της Αράπιτσας, με το μοναδικό στην Ελλάδα υπε-

ραιωνόβιο άλσος πλατάνων. Αποδείχθηκε ιδανικός χώρος χα-

λάρωσης και αναψυχής για τα παιδιά αλλά και για τους

καθηγητές.

Την Κυριακή, 7 Μαΐου, αφού φτάσαμε στα Κάστρα της Θεσ-

σαλονίκης, περάσαμε από το Επταπύργιο και περπατήσαμε

στην Αψίδα του Γαλέριου και φυσικά στην πανέμορφη και μο-

ναδική Ροτόντα το κορυφαίο κτίριο του Γαλεριανού Συγκρο-

τήματος που ευτυχώς για μας, έγινε επισκέψιμη μόλις πριν

από ένα χρόνο. Τα περίφημα ψηφιδωτά της, με χρυσό,  μα-

γνητίζουν το βλέμμα του κάθε επισκέπτη. Σήμερα είναι αφιε-

ρωμένη στον Άγιο Γεώργιο και μία φορά το χρόνο τελείται

Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια, κατηφορίσαμε προς την πα-

ραλία, με τον Λευκό Πύργο, με τα διαφόρων ειδών πλεού-

μενα μικρά ιστιοφόρα ή μεγάλα ξύλινα, όπου ο θαυμάσιος

καιρός συνεπικουρούσε στον περίπατο των Θεσσαλονικέων

και των επισκεπτών αυτής της πανέμορφης πόλης.

Στην επιστροφή, όσο πλησιάζαμε προς το σχολείο, τόσο τα

παιδιά αρνούνταν να αποδεχθούν ότι η εκδρομή μας λάβαινε

τέλος. Οι αποσκευές, φυσικές και νοητές, ήταν πλέον βαρύ-

τερες με την ευχαρίστηση και τη χαρά μιας υπέροχης εκδρο-

μής.

Οι συνοδοί καθηγητές των 3 προγραμμάτων:

Ο Διευθυντής Παναγιώτης Δημαράς

«Αγαπημένο μου ραδιόφωνο»: Βάσια Γερμανού - Φώφη

Μυτιληναίου

«Ανακύκλωση - Σχολικός κήπος - Μικροί δημοσιογράφοι

για το περιβάλλον»: Μαίρη Αντωνίου -    Ελένη Λελεντζή

«Όλα εν τάξει και θεάσει»: Γεωργία Κουσερή - Γεωργία

Παρασκευά.

Το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα
Μικροί δημοσιογράφοι 

για το περιβάλλον

Η Γλυφάδα “πρασινίζει” με δεντροφύτευση!
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δενδροφύτευση σε ολόκληρη

τη Γλυφάδα, με εκατοντάδες μεγάλα δέντρα και φυτά να

τοποθετούνται στο πλαίσιο των ευρύτατων αναπλάσεων

στις πλατείες, τα πάρκα, τα πεζοδρόμια και τις παιδικές

χαρές της πόλης που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρω-

θεί πρόσφατα, όπως περιμετρικά του Γκολφ Γλυφάδας,

όπου κατασκευάζεται πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος.

Η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής για μια «πράσινη»

πόλη συνεχίζεται με όλες τις παραλίες - μαζί με την εκτε-

ταμένη ανάπλαση αυτών που είναι σε εξέλιξη - με δενδρο-

φυτεύσεις στην Άνω Γλυφάδα και με πολλές ακόμα

ανάλογες παρεμβάσεις σε άλλα σημεία. Σε κεντρικές μά-

λιστα αρτηρίες της Γλυφάδας οι φυτεύσεις θα προχωρή-

σουν παράλληλα με την ασφαλτόστρωση και την

ανακατασκευή πεζοδρομίων.

«Ομορφαίνουμε από άκρο σε άκρο τη Γλυφάδα μας, με μεγάλα δέντρα και άλλα φυτά, δίνουμε νέα πνοή σε δρόμους,
πλατείες, πεζοδρόμια, γωνιές, προσπαθούμε κόντρα στο γκρίζο και στο μαύρο των καιρών που ζούμε, να βάλουμε χρώμα
και ζωντάνια στη ζωή όλων μας, Η Γλυφάδα μας μέρα με τη μέρα γίνεται μια αληθινά πράσινη πόλη! Μια πόλη για να
ζεις, να περπατάς και να αναπνέεις», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.



Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή 

της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπισης ατυχήμα-

τος μεγάλης έκτασης σε βιομηχανικές εγκαταστά-

σεις που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες και υλικά

(π.χ. καύσιμα, χημικά) και εμπίπτουν στην Οδηγία

SEVESO, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου

στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-

κής Αττικής στην Παλλήνη. 

Η αρμοδιότητα για τέτοιας φύσεως συμβάντα έχει

περιέλθει στην Περιφέρεια με την εφαρμογή του προ-

γράμματος «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τα προ-

βλεπόμενα από το γενικό σχέδιο «Ξενοκράτης».

Η Περιφέρεια Αττικής φέρνει για πρώτη φορά προς δια-

βούλευση, συζήτηση και έγκριση ένα ολοκληρωμένο ει-

δικό σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων

μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), πριν την έγκρισή του από

τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην οδηγία SEVESO υπάγονται 40 επιχειρήσεις

στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής εκ των οποίων

οι οκτώ εγκαταστάσεις δραστηριοποιούνται στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (σε Αυ-

λώνα, Αχαρνές, Μαρκόπουλο, Λαυρεωτική και Διεθνή

Αερολιμένα Αθηνών). 

Στην άσκηση - διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι

της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Δ/νσης Πο-

λιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, εκπρό-

σωποι των εταιρειών, των Δήμων, υπηρεσιακοί

παράγοντες των συναρμοδίων Διευθύνσεων της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η σύγ-

κληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προ-

στασίας στην περίπτωση ατυχήματος, ανέφερε ότι οι

δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν σε αυτή την πε-

ρίπτωση για την προστασία των πολιτών διακρίνονται

σε παραμονή σε κλειστό χώρο ή απομάκρυνση από

την ευρύτερη περιοχή του συμβάντος.

Μέτρα για αντιμετώπιση ατυχήματος 
μεγάλης έκτασης στην Ανατ. Αττική
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«Ἅπαντα γάρ ἤ ἀρχή ἤ ἐξ ἀρχῆς, τοῦ ἀπείρου οὐκ
ἐστι ἀρχή. Eἴη γάρ ἄν αὐτοῦ πέρας».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΦΥΣΙΚΑ” 203b, 7)

(= Διότι τα πάντα ή είναι αρχή ή προέρχονται από μία αρχή,

στο άπειρο δεν υπάρχει αρχή. Γιατί τότε θα υπήρχε και

τέλος).

ΑΠΕΙΡΟ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ- ΑΔΙΚΙΑ

- ΕΝΟΧΗ - ΤΙΣΙΣ - Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΤΙΜΩΡΟΣ

Ένα ζεύγος εννοιών, η έννοια του γίγνεσθαι και η έννοια

του φθείρεσθαι είναι που προσδιορίζει τη σκέψη του

Αναξίμανδρου.

Σας παραθέτουμε το μοναδικό απόσπασμα που έχει δια-

σωθεί και παραδοθεί από το έργο του Αναξίμανδρου, σε

23 μόνο λέξεις, ούτε καν 24 που θα αποτελούσαν και τις

ώρες μιας ημέρας:

«Ἐξ ὧν δέ ἡ γένεσίς ἐστι τοῖς οὖσι, καί τήν φθοράν εἰς
ταῦτα γίνεσθαι κατά τό χρεών· διδόναι γάρ αὐτά δίκην
καί τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας κατά τήν τοῦ χρόνου
τάξιν».

(Θεόφραστος ο Ερέσιος, 371-287/5, “Δόξαι Φυσικών” 2, 7)

(= απ’ αυτά που προέρχονται τα πράγματα, σ’ αυτά και

επιστρέφουν κατ’ ανάγκη γιατί εξοφλεί το ένα με το

άλλο την τιμωρία του και την ποινή του για το αδίκημά

του σύμφωνα με την ακολουθία του χρόνου).

Η επιστροφή στους κόλπους του απείρου είναι η μοίρα

κάθε όντος. Ο κύκλος: γένεση και φθορά είναι η αιώνια

διαδικασία.

Όμως το συγκλονιστικό αυτό απόσπασμα έχει και ένα

βαθύτερο νόημα: η γένεση των όντων από το άπειρον

χαρακτηρίζεται ως αδίκημα, ως ενοχή. Ο αποχωρισμός

(απόκρισις ή έκκρισις) των όντων από τους κόλπους

του απείρου, είτε πρόκειται για τα γήινα, είτε για τα ου-

ράνια - ήτοι τους κόσμους που περιέχονται στο άπειρον

- αποτελεί, κατά τον Αναξίμανδρο, αδίκημα και τιμωρεί-

ται μέσα στη σειρά, την ακολουθία του χρόνου, με τη

φθορά, δηλαδή με το ότι το ένα πράγμα διώχνει το άλλο

και του παίρνει τη θέση μέσα στο φθαρτό κόσμο. Τα πε-

περασμένα πράγματα, τα όντα, τα φαινόμενα δεν έχουν

κανένα δικαίωμα να υπάρχουν και το γεγονός ότι υπάρ-

χουν αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται κατ’ ανάγκην

μέσα στην ακολουθία του χρόνου. Το ένα εκτοπίζει το

άλλο μέσα στην ακολουθία του χρόνου και αυτό από την

κοσμοθεωρητική σκοπιά του Αναξίμανδρου είναι τιμω-

ρία. Ό,τι γίνεται είναι καταδικασμένο να ξεγίνει, να φθα-

ρεί. Εκείνο που έχει δικαίωμα αναφαίρετο και αιώνιο να

υπάρχει, είναι μόνο το άπειρο, αυτό που δεν έχει κα-

νένα ποιόν, αυτό που δεν έχει όρια και αυτό που είναι

ανεξάντλητο.  Την τιμωρία για το αδίκημα του υπάρχειν

την επιβάλλει ο Χρόνος, ο οποίος ενώ δεν ταυτίζεται με

τα όντα (υπάρχοντα), δεν νοείται όμως ούτε δίχως αυτά.

Εξάλλου ο χρόνος δεν νοείται ούτε εν σχέσει με το

άπειρον. Είναι κάτι διαφορετικό και από το άπειρον και

από τα όντα. Η όλη διαδικασία της γένεσης και της φθο-

ράς ακολουθεί μια τάξη δικαίου, η εναλλαγή των φαι-

νομένων - η δημιουργία και η καταστροφή μέσα στον

κόσμο - δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αποχωρισμός των

όντων από το άπειρον, από την πρώτη ύλη και η επι-

στροφή σ’ αυτή κατά τη νομοτέλεια του χρόνου, η οποία

θεωρείται από τον Αναξίμανδρο και ως ποινή, τιμωρία.

Τα όντα τιμωρούνται με τον αφανισμό τους, γιατί τόλ-

μησαν να αποσπαστούν από την άπειρη πρωταρχή, να

λάβουν χωριστή υπόσταση και να εισέλθουν στην ακο-

λουθία του χρόνου. Η πρωταρχή, που είναι άπειρη και

άποια (χωρίς ποιόν) δεν εμφανίζεται ποτέ αυτούσια,

αλλά αποτελεί την υλικοδυναμική υπόσταση όλης της

κοσμικής διαδικασίας, το σταθερό και αμετάβλητο.

Είναι μέσα στον αιώνιο ρυθμό του γίγνεσθαι, ήτοι της

μεταβολής του κόσμου. Δεν γνωρίζουμε πώς ο Φιλόσο-

φος εννοούσε τον αποχωρισμό των όντων (εκκρίνεσθαι)

απ’ τον κόλπο του απείρου. Μπορούμε μόνο να περιγρά-

ψουμε τη διαδικασία της γένεσης και της φθοράς, την

ακολουθία ή μάλλον την νομοτέλεια των κόσμων, οι

οποίοι δημιουργούνται και καταστρέφονται. Η σειρά

αυτή των κόσμων, που προέρχονται από τους κόλπους

του απείρου, είναι άπειρη (απεριόριστη).

Επομένως η έννοια του απείρου έχει διπλό νόημα, ση-

ματοδοτεί πρώτα ότι η πρωταρχή, η πρώτη ύλη του κό-

σμου, είναι άπειρη και ύστερα ότι οι κόσμοι που

δημιουργούνται και καταστρέφονται είναι επίσης άπει-

ροι. Η ακολουθία όμως της γένεσης και της καταστρο-

φής υπόκειται σε μαθηματικές αναλογίες.

Η εικόνα του κόσμου που σχημάτισε ο Αναξίμανδρος βα-

σίζεται σε μαθηματικές έννοιες. Ο κόσμος ως όλον έχει

μορφή σφαίρας.

«Τήν δέ γῆν εἶναι μετέωρον ὑπό μηδενός κρατουμένην,
μένουσαν δέ διά τήν ὁμοίαν πάντων ἀπόστασιν. Τό δέ
σχῆμα αὐτῆς γυρόν, στρογγύλον, κίονι λίθῳ παραπλή-
σιον». (Αναξίμανδρος, 611/610-547/546, Μαρτυρίες, Fragment 11,8)

Στο κέντρο του κόσμου είναι τοποθετημένη η γη, η

οποία έχει μορφή κυλίνδρου και το πλάτος της είναι τρι-

πλάσιο από το βάθος της. Η γη είναι μετέωρη στο σύμ-

παν και δεν μεταβάλλει ποτέ τη θέση της, ούτε είναι

ριζωμένη σ’ ένα στερεό υπόβαθρο, όπως πίστευε η μυ-

θική κοσμολογία. Επιπλέον εφόσον είναι τοποθετημένη

στο κέντρο του σύμπαντος, έχει συμμετρική απόσταση

απ’ όλα τα σημεία της σφαίρας του σύμπαντος. Ενώ

όμως η γη απλώς αιωρείται στο κέντρο του κόσμου, ο

ήλιος, η σελήνη και τα άστρα κινούνται κυκλικά. Ο κύ-

κλος που διαγράφει ο ήλιος είναι 27 φορές μεγαλύτερος

απ’ τη διάμετρο της γης· ο κύκλος της σελήνης 18 φορές

και ο κύκλος των απλανών αστέρων 9 φορές. Εχει τε-

ράστια σημασία εδώ ότι τα μαθηματικά και η γεωμετρία

χρησιμοποιούνται απ’ την αρχή της ελληνικής φιλοσο-

φίας για το σχηματισμό της εικόνας του σύμπαντος. Ο

λόγος εκτοπίζει το μύθο και ερμηνεύει τον κόσμο με το

φως του. Οι σεισμοί, οι κεραυνοί, οι αστραπές και οι

βροχές δεν είναι τώρα έργα των θεών, αλλά φυσικά

φαινόμενα που εξηγούνται με την αρχή της αιτίας και

του αποτελέσματος.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ και ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

Ο Αναξίμανδρος πίστευε πως οι πλανήτες ισαπέχουν

από το κέντρο, που το καταλαμβάνει η γη (γεωκεντρικό

σύστημα). Η υπόθεσή του αποδείχτηκε λανθασμένη

διότι ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι όχι μόνο γνώριζαν

την ηλιοκεντρική θεωρία - πολύ πριν (200 χρόνια) τη δια-

τυπώσει ο μέγας αστρονόμος Αρίσταρχος ο Σάμιος,

320-250 - [που θα έπρεπε η παγκόσμια επιστημονική

κοινότητα να ονομάσει προς τιμήν του, το ηλιοκεντρικό

σύστημα “Αριστάρχειο” και όχι “Κοπερνίκειο” που είναι

πιστό αντίγραφο του συστήματος του Αριστάρχου],

αλλά και τον μαθηματικό τύπο που καθορίζει τις αποστά-

σεις μεταξύ των πλανητών. Αυτό αποδεικνύεται από

τους υπολογισμούς τους ότι οι πλανήτες είναι δέκα επί

της εποχής τους, όταν ο Αριστοτέλης τους περιγελούσε

πως φαντάζονταν ανύπαρκτα φαινόμενα, διότι οι τότε

γνωστοί πλανήτες ήταν εννέα. Οι Πυθαγόρειοι όμως

προσθέτοντας την αντίχθονα ως δέκατο πλανήτη διαπί-

στωναν ότι ο μαθηματικός τύπος παρουσίαζε ένα κενό

και αυτό το συμπλήρωναν με την αντίχθονα για να “κλεί-

σει”, εφαρμόσει το μαθηματικό μοντέλο.

Η σύγχρονη επιστήμη πράγματι ανακάλυψε με την ίδια

λογική ότι υπάρχει ένας χαμένος πλανήτης στο σύμπαν,

αφού “ξανά-ανακάλυψε!!” τον τύπο που ορίζει τις απο-

στάσεις μεταξύ των πλανητών. Τον πλανήτη αυτόν οι

σύγχρονοι τον ονόμασαν Φαέθοντα, διότι εξερράγη και

κάηκε ως δεύτερος ήλιος, την εποχή κατά την οποία δη-

μιουργήθηκε ο μύθος του Φαέθοντα, ο οποίος περιγρά-

φεται λεπτομερώς από τον Πλάτωνα στο έργο

του”Τίμαίος” 22c.

Οι σύγχρονοι επιστήμονες ανακάλυψαν την διαδρομή

της τροχιάς του πλανήτη Φαέθοντα ή την Πυθαγόρεια

αντίχθονα και εντόπισαν αμέτρητα θραύσματα που αι-

ωρούνταν στο διάστημα και διήνυαν την ίδια τροχιά του

παλαιού πλανήτη και μη υπάρχοντος σήμερα Φαέ-

θοντα/αντίχθονα.

Ο Φιλόλαος, Πυθαγόρειος φιλόσοφος του 5ου αιώνα δη-

μιούργησε την αντίχθονα, ήτοι εναντία γη, - αόρατος

πλανήτης περιστρεφόμενος περί το κεντρικόν πυρ -, την

εστίαν: «ἔτι δ᾽ἐναντίαν ἄλλην ταύτῃ κατασκευά-
ζουσι γῆν, ἥν ἀντίχθονα ὄνοµα καλοῦσι» (Αριστο-

τέλης, “Περί ουρανού” 293α, 24) για να συμπληρώσει έτσι τις

κυκλικές κινήσεις των άστρων σε δέκα, αριθμό εκλε-

γέντα απ’ το θεό να κυριαρχεί επί του κόσμου.

Ο αριθμός 10 έχει την ιδιότητα να ‘ναι ίσος με το άθροι-

σμα των 4 πρώτων αριθμών, της ιεράς τετρακτύος

(1+2+3+4 = 10).  

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Σκαπανέας - καινοτόμος επιστήμονας δι-

καιούται να κάνει λάθη, γιατί δεν διαθέτει προηγούμενη

βιβλιογραφία και ξεκινάει από μηδενική βάση. Ως εκ τού-

του μαθαίνει από τα λάθη του.

―――――
* Σερ Ισαάκ Νιούτον, 1643-1727, Αγγλος φυσικός, μαθηματικός, αστρο-

νόμος, φιλόσοφος, “θεμελιωτής” του παγκόσμιου νόμου της έλξης.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξιµάνδρου,

ἄρχεσθαι &
Νεύτωνος* 
παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«ἀρχήν τε καί στοιχεῖον
εἴρηκε τῶν ὄντων τό ἄπει-
ρον πρῶτος τοῦτο τοὔνοµα
κοµίσας τῆς ἀρχῆς»..
(Αναξίμανδρος, 611/610-547/546, Μαρ-

τυρίες, Fragment 9, 3)

(= ο Αναξίμανδρος και πρώτη

αρχή και πρωταρχικό συστατικό

μόριο της ύλης / των όντων είχε

ονομάσει το άπειρον, αφού ήταν ο πρώτος που έδωσε

την έννοια της αρχής).

― Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙ-

ΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

― Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΛΟΖΩΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ

― Ο ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΣΚΕΨΗ ΕΠΗ-

ΡΕΑΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥΣ.
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4 Ιβάν, ο νέος καλογρίτσας στη
θέση Μπόμπολα, αντ’αυτού Μαρι-

νάκη, α/α Βγενόπουλου, α/α Κόκ-

καλη, α/α Κοσκωτά … και πάει

λέγοντας. «Σόι πάει το βασίλειο»,

κατά τη λαϊκή ρήση.

Πολιτικός  σεισμός (αν και αναμενόμενο)  προκλήθηκε

από την είδηση ότι ο Ιβάν Σαββίδης απέκτησε το 20% του

μετοχικού κεφαλαίου του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Ενός καναλιού, οι «γκρίζες σκιές»  του οποίου ίστανται

από τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού τα τελευ-

ταία χρόνια.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση που

δίνει τις ευλογίες της στην παλιά και τη νέα διαπλοκή σε

αντίθεση των όσων ευαγγελίζεται παγίως περί δήθεν πά-

ταξής της!. Άλλωστε και η «mega» διαγραφή του χρέους

ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ από τη κυβέρνηση στην

ΣΕΚΑΠ συμφερόντων I.Σαββίδη, μόλις πριν από λίγες

μόνο εβδομάδες, χαρακτηρίστηκε από τους περισσότερους

ως προπομπός των όσων μέλλεται να ακολουθήσουν.

Και δεν είναι και λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για μεθο-

δευμένη αποτυχία του προ μηνών αγώνα (διαγωνισμού)

για τις τηλεοπτικές άδειες, αφού τότε ο Ιβάν ο Τρομερός

δεν είχε καταφέρει να μπει στο «παιγνίδι». Ενός δημόσιου

(κλειστού!!) διαγωνισμού - πολιτικό φιάσκο, με ενορχη-

στρωτή τον υπουργό Νίκο Παππά, που αναστάτωσε επί

μακρόν το σύνολο της  χώρας, ενώ δεν ήταν και λίγοι οι

«πικάντικοι» τίτλοι ειδήσεων των ξένων ειδησεογραφικών

πρακτορείων που μας «στόλισαν» για μια ακόμα φορά κα-

νονικότατα!

Υπενθυμίζεται πως στις 22/5/17 έγινε γνωστή η πώληση

του 20% της «Τηλέτυπος Α.Ε.» (Mega Channel), από το

συνολικό 32,73% που κατείχε η Πήγασος Εκδοτική του

ομίλου Μπόμπολα, σε  επιχειρηματικό σχήμα συμφερόν-

των του Ιβάν Σαββίδη.

Η πρώτη αντίδραση από τον πολιτικό κόσμο ήρθε από τη

ΝΔ με μία σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης. 

ΝΔ: Χέρι-χέρι παλιά και νέα διαπλοκή με την κυβέρ-

νηση  Η αξιωματική αντιπολίτευση διαπιστώνει «συντονι-
σμένη προσπάθεια των παραδοσιακών, αλλά και των
νεότερων πυλώνων της διαπλοκής να ελέγξουν την ενημέ-
ρωση εις βάρος της Δημοκρατίας, του πλουραλισμού και
των πολιτών», μετά την κίνηση Σαββίδη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «χέρι - χέρι κι-
νείται παλιά και νέα διαπλοκή με τις ευλογίες της Κυβέρνη-
σης Τσίπρα - Καμμένου και την ανοχή των
ανακεφαλαιοποιημένων από το ελληνικό Δημόσιο, διοική-
σεων των τραπεζών». Η ΝΔ σημειώνει ότι δεν είναι «κα-
θόλου τυχαία» η συμφωνία των δυο επιχειρηματιών,

Μπόμπολα - Σαββίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ. «Χέρι - χέρι κινείται
παλιά και νέα διαπλοκή με τις ευλογίες της Κυβέρνησης Τσί-
πρα - Καμμένου και την ανοχή των ανακεφαλαιοποιημένων
από το ελληνικό Δημόσιο, διοικήσεων των τραπεζών. Η
συμφωνία Μπόμπολα – Σαββίδη, για την εξαγορά του 20%
του MEGA, αποτελεί μια ακόμη συντονισμένη προσπάθεια
των παραδοσιακών, αλλά και των νεότερων πυλώνων της
διαπλοκής να ελέγξουν την ενημέρωση εις βάρος της Δημο-
κρατίας, του πλουραλισμού και των Ελλήνων πολιτών. Κα-
θόλου τυχαία η συμφωνία των δυο επιχειρηματιών. Από τη
μια πλευρά, ο κ. Φώτης Μπόμπολας, ο οποίος - για άγνω-
στους μέχρι στιγμής λόγους - δεν έχει ελεγχθεί για τον δυ-
σθεώρητο δανεισμό του και από την άλλη ο κ. Ιβάν
Σαββίδης, στον οποίο οι κ. Τσίπρας και Καμμένος επιχει-
ρούν να του χαρίσουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και η Κυβέρνηση οφείλει
άμεσα να απαντήσει:
Πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση με δανεισμό άνω των
150.000.000 ευρώ να είναι σε θέση να μεταβιβάζει περιου-
σιακά της στοιχεία χωρίς την έγκριση των δανειστών της;
Είναι νόμιμος ο μη ενεχυριασμός του συνόλου των μετοχών
που κατείχε ο κ. Μπόμπολας;
Είναι δυνατόν οι τράπεζες να έχουν δεσμεύσει τους μισθούς
των εργαζομένων του καναλιού, αλλά να μην έχουν ενεχυ-
ριάσει το σύνολο των μετοχών υπερδανεισμένων μετόχων;

Σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση, που παν-
τρεύει τα χρήματα της νέας διαπλοκής με τα υλικά της πα-
λιάς».

Δημοκρατική Συμπαράταξη για είσοδο Σαββίδη στο

Mega. Επωφελήθηκε κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Έν-

τονα αντέδρασε η Δημοκρατική Συμπαράταξη, στην εξα-

γορά από το Ιβάν Σαββίδη, ποσοστού του Mega: «Τα όσα
είπε στην απροκάλυπτη συνέντευξή του πριν λίγες ημέρες ο
κ. Σαββίδης το έκανε πράξη» σχολιάζει ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος της ΔΗ.ΣΥ Ανδρέας Λοβέρδος και επισημαί-

νει: «Επωφελούμενος παράλληλων κυβερνητικών μεθοδεύ-
σεων, αγόρασε μετοχές του Mega. Και όπως ο ίδιος έχει
δηλώσει, έπεται και συνέχεια. Τα ερωτήματα που προκύ-
πτουν είναι πολλά. Σε όλα όμως έχει ήδη απαντήσει ο ίδιος
ο επιχειρηματίας με τις δηλώσεις του».
Ο Α. Λοβέρδος, καταλήγει προειδοποιώντας: «Ενα πρέπει
να ξέρουν στην κυβέρνηση: Οι απροσχημάτιστες, απροκά-
λυπτες και περιφρονητικές για το λαό και τους θεσμούς κι-
νήσεις, έχουν κατάληξη το φιάσκο. Και όχι μόνο αυτό!».

Θεοδωράκης: Αλλαγή σκυτάλης στους αγαπημένους

διαπλεκόμενους της κυβέρνησης. Με μία αιχμηρή ανάρ-

τηση στο Twitter σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης την

εξαγορά μετοχών του Mega από τον Ιβάν Σαββίδη: «Αλ-
λαγή σκυτάλης στους αγαπημένους διαπλεκόμενους των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Ο Μπόμπολας όπως προβλέψαμε, παρέδωσε στο
Σαββίδη. Θα πληρώσει και τα χρέη του;», έγραψε ο επικε-

φαλής του Ποταμιού, θυμίζοντας και μία παλιότερη ανάρ-

τησή του.

Και όλοι εμείς θιασώτες στο κρατικό θέατρο του παραλό-

γου, με τα όσα εξελίσσονται μεταξύ κυβέρνησης – αντι-

πολίτευσης και στο παραβάν ο … Ιβάν,  να αποτελούν μια

ακόμα έκρηξη σιωπηλών κοινωνικών αντιδράσεων, που

βεβαιωμένα απομακρύνει τους Έλληνες πολίτες από το τη-

λεοπτικό χώρο, από την ενημέρωση, από την γνώση. Και

εφόσον αυτό συμβαίνει, δικαίως το σύστημα της διαπλο-

κής έχει κάθε δικαίωμα να αναφωνεί… ΝΕΝΙΚΗΚΑ-

ΜΕΝ!

του Βασίλη Κασιμάτη

«Ιβάν ο Τρομερός». Η τηλεοπτική επέλαση

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com

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
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17,  117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
με ενσφράγιστες προσφορές με το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δι-
κτύου ομβρίων υδάτων και διευθέ-
τηση ρέματος ¨Βρυσάκι¨ για την
αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ.
Αγ. Στεφάνου», με προϋπολογισμό
6.980.000,00€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 4.144.046,25€ χωρίς το
ΓΕ & ΟΕ 18% 745.928,33€, απρόβλε-
πτα 9% 440.097,71€, αναθεώρηση
193,959,97 €, απολογιστικά
105.000,00 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%) και
Φ.Π.Α. 1.350.967,74€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29
/ 06 / 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι-
κών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής
(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προ-

σφορά, η αποσφράγιση και η καταλη-
κτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατί-
θενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγρά-
φως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι-
μες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε όσους οικονομικούς φορείς έλα-
βαν τα έγγραφα της σύμβασης και
αναρτάται, κατά περίπτωση στην
ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερο-
μηνία δεν καταστεί δυνατή η απο-
σφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των διατά-
ξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων. 
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: (α) οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 4η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ-
ΚΩΝ και στην 1η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (β) Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περι-
γράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-

νίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην προηγούμενη  περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελ-
ματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποι-
ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δρα-
στηριότητα του άρθρου 21 της διακή-
ρυξης, (δ) Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρ-
θρου 76  του ν. 4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής με
ΚΑΕ 9775.05.017. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
4. Απαιτείται Οικονομική και χρηματο-
οικονομική επάρκεια, καθώς και τε-
χνική και επαγγελματική ικανότητα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
99 και 100 του Ν. 3669/2008 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
112.580,65€ κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμ-
μετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση και έχει

ισχύ εννέα (9) μήνες και τριάντα (30)
ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι
29/4/2018.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής 
9. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέ-
ρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πλη-
ροφορίες στα  τηλέφωνα 213
2005321, 5333,  FAX επικοινωνίας
213 2005359, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία Θ. Θεοφανόπουλος,
Γ.Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν το αριθμημένο τεύ-
χος οικονομικής προσφοράς τους
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι και την 23-06-2017 ημέρα Πα-
ρασκευή.
10. Προκήρυξη σύμβασης (Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην υπηρεσία
Επίσημων Δημοσιεύσεων  της Ε.Ε .
την 18/05/2017.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Λ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 280 & ΠΑΡΟΥ 1 , ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ: 6976433876,6972554525  FAX: 2108973297

Email: theodosisom@ath.forthnet.gr/ theodosisom@gmail.com

Μετά από αγώνα 6 ετών του συλλόγου μας και σε συνερ-

γασία με το Δ. Κρωπίας, για την τοποθέτηση πεζοφάνα-

ρου στο κόμβο Λ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ με τη παραλιακή Λ.

ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, για την ασφαλή διάβαση πεζών, και

με πρώτο αίτημά μας 13/9/2011 με αρ.πρ. 1841 προς το

ΥΠΕΧΩΔΕ, και αλλεπάλληλες επιστολές προς τα αρμόδια

τμήματα : Υπουργείου Αναπ/ξης – Ανταγ/τας Υποδομών

Μεταφορών και ΔΙΚΤΥΩΝ/ΓΓΔΕ, Διευθ. Μελετών Έργων

Οδοποιίας, και Δ.Κ.Σ.Ε.Ο., Διευθ. Δ9, Περιφέρεια Αττικής

Δ.Ε.Σ.Ε. με αριθ. Πρ. Δ9/10075 και με απόφαση της Περιφ.

Αττικής Γεν. Διευθ. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού &

Υποδομών, Διευθ. Οδικών Έργων Περιφ. Αττικής Δ9 & συ-

νέχεια της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

& Υποδομών – Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης

Οδοποιίας με αριθ. πρ. 8839/Π.Ε./2013 και μετά από αλ-

λεπάλληλες συναντήσεις του Συλλόγου μας με τα αρμό-

δια τμήματα Υπουργείου και Περιφέρειας φτάσαμε στο

επιθυμητό αποτέλεσμα όπου εδώ και λίγες μέρες επιτέ-

λους λειτουργούν τα φανάρια και για τους πεζούς.

Ο Σύλλογος  “ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ”  συνεχίζει τις προσπάθειές του

για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ του τόπου μας και των συνδημοτών μας.  

Ο  Πρόεδρος Ο  Γ.Γραμματέας 

Αντώνης Πουλάκης Ομηρος Θεοδόσης

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2015

ΤΗΛ: 6937617105 - 6976433876  FAX: 2108973297

Mail: foreas.syl.oik.koropi@gmail.com

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ συμπαρί-

σταται στο ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου του Δ. ΚΡΩ-

ΠΙΑΣ , αναφορικά με τις διαδικασίες Κτηματογράφησης

Δ. Κρωπίας ως προς την ταλαιπωρία που υφίστανται οι

δημότες του απέναντι στη ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.  

Για τον Φορέα

Ο  Πρόεδρος Ο  Γ.Γραμματέας 

Σωκράτης Ψαρράς Θεοδόσης Ομηρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Τ.Κ. :  19010
Τηλ.: 2299320317
FAX: 2299048289
ΚΑΛΥΒΙΑ  23/5/2017                              
Αρ. Πρωτ.    7232                                        
Email: Daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Πληροφορίες:  Ρουμελιώτης Ντάνιελ                                                            
Προϋπολογισμός: 352.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προκη-
ρύσσει νεο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης α)
η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάση τιμής
και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο πο-
σοστό έκπτωσης επί της εκατό (%)
ανά είδος και στο σύνολο της αντί-
στοιχης ζητούμενης ποσότητας, επί
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
για την αμόλυβδη βενζίνη,  το πετρέ-
λαιο κίνησης (diesel) και το πετρέ-

λαιο θέρμανσης, όπως αυτές θα προ-
κύπτουν από το εβδομαδιαίο Δελτίο
Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που
εκδίδετε από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων για την περιφερειακή ενό-
τητα Αττικής.
β) η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη τιμή στο σύνολο των
ειδών για τα  ελαιολιπαντικά.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά,
η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των
ποσοτήτων ενός είδους υγρών καυσί-
μων ή λιπαντικών ή μόνο για την κατη-
γορία των υγρών καυσίμων ή των
λιπαντικών. Γι’ αυτό κάθε διαγωνιζόμε-
νος οφείλει  να προσφέρει  για το σύ-
νολο της ποσότητας των καυσίμων και
των λιπαντικών  όπως  αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης 352.000,00
με ΦΠΑ, (283.870,97 χωρίς ΦΠΑ) που
θα διεξαχθεί σύμφωνα   με τη    χρήση
της   πλατφόρμας   του   Εθνικού   Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)      μέσω
της      διαδικτυακής      πύλης

www.promitheus.gov.gr,  μέχρι την
30/6/2017 ημέρα Παρασκευή    και ώρα
10:00 σε  ηλεκτρονικό  φάκελο.             
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης  και για ένα έτος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες
ή Αλλοδαποί).  2. Όλα τα νομικά πρό-
σωπα. 3.Συνεταιρισμοί και 4.Ενώσεις
ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φο-
ρείς  (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή πα-
ροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το
σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα
προσφοράς είναι η Ελληνική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύει κάθε προ-
σφορά.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό στο  1% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ  δηλαδή στο ποσό των
2.838,71 Ευρώ.

Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των
καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφω-
νες με αυτές που ακολουθούνται στα
κρατικά διυλιστήρια και προορίζονται
για την κίνηση των αυτοκινήτων και
τη θέρμανση των κτιρίων.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές  ισχύουν
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φο-
ρείς για διάστημα 6 (έξι) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του δια-
γωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντί-
στοιχη παράταση της εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του
ν. 4412/2016.  
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του δια-
γωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σαρωνικού  www.saronikoscity.gr και
στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΒΑΤΩΛΝ-Π4Ψ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     25-5-2017
Αρ. Πρωτ.   7671 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34999,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά  για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δα-
πάνης 34999,00 € με ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 9/2017 θε-
ωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκο-

πούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το
Ν. 4412/2016, το Ν.3463/2006, το Ν.
3852/2010 καθώς και τις λοιπές ερμη-
νευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  12η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ημέρα ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ και ώρα 09:00πμ – 09:30πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή
εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανά-

πτυξη των Πόλεων σε συνεργασία

με τη ΔΕΠΑ, συνεχίζουν με επιτυχία

τη μετατροπή βενζινοκίνητων δημο-

τικών οχημάτων σε χρήση φυσικού

αερίου, με σκοπό τόσο την εξοικο-

νόμηση ενέργειας, όσο και την προ-

στασία του περιβάλλοντος.

Έχουν μετατραπεί συνολικά πέντε

δημοτικά οχήματα και  συγκεκρι-

μενα από ένα όχημα των Δήμων Με-

ταμόρφωσης, Ν. Ηρακλείου,  Αγ.

Παρασκευής,  Λυκόβρυσης-Πεύκης

και  Παλλήνης, ενώ η  ΔΕΠΑ ενέ-

κρινε τη χρηματοδότηση και την ορ-

γάνωση των μετατροπών άλλων

εννέα οχημάτων των Δήμων-Μελών

του ΣΒΑΠ.

Παράλληλα, παρακολουθούνται οι

επιδόσεις και οι καταναλώσεις των

όσων οχημάτων έχουν μετατραπεί,

με θεαματικά μάλιστα αποτελέ-

σματα ως προς την εξοικονόμηση

πόρων,  αλλά και την ποιότητα των

εκπεμπόμενων ρύπων.

Πιλοτικό πρόγραμμα, μετατροπών δημοτικών οχημάτων,

σε χρήση φυσικού αερίου 
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Αυτισμός!

-Αυτό που λέτε, δεν ισχύει κι ας συμφωνείτε όλοι σας,

διότι δεν υπάρχει καμία έρευνα η οποία να το επιβεβαι-

ώνει! Είπε ο νεαρός γιατρός, στον γηραιό δάσκαλο, σε

μία συζήτηση με θέμα, τα αίτια πρόκλησης της Διάχυτης

Αναπτυξιακής Διαταραχής (Αυτισμός). Σ’ αυτή τη συζή-

τηση, οι συνταξιοδοτημένοι πια (κρητικοί) Δάσκαλοι

(τους δύο εκ των οποίων γνωρίζω πολύ καλά και προ-

σωπικά), συμφωνούσαν, ότι ο Αυτισμός είναι «νέα» ανα-

πηρία, με την έννοια της ραγδαίας αύξησης

περιπτώσεων, τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια και

ο καθένας τους πιθανολογούσε το προκλητικό της

αίτιο. Το κοινό και κύριό τους αντεπιχείρημα προς

τον ερευνολάγνο νεαρό επιστήμονα, ήταν απλά η

εμπειρία τους: 

- Τι να μας πει μωρέ η έρευνα, αφού όταν δασκα-

λεύαμε τριανταπέντε χρόνια δεν ξέραμε τι θα πει

Αυτισμός; Και τώρα σε κάθε τάξη υπάρχει κι ένα

αυτιστικό κοπέλι! Τι είναι όμως ΔΑΔ (Αυτισμός);

Είναι μία νευροψυχιατρική διαταραχή ευρύτατου

φάσματος (αυτιστικό φάσμα) και συμπτωματολο-

γίας, ισόβια, με κύρια έκφραση δυσλειτουργίας,

προβλήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς και δια-

χείρισης του συναισθήματος. Με χονδρική διάκριση

τον αυτισμό υψηλής ( σύνδρομο Asperger) και χαμηλής

(σύνδρομο Kanner) λειτουργικότητας, ο πάσχων πληθυ-

σμός εκπαιδεύεται στη διαχείριση και αντιμετώπιση των

συμπτωμάτων, της επιστημονικά και ιστορικά, ανίατης

και αναιτιολόγητης αυτής ασθένειας. Είναι σημαντικό να

αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα των θεραπευτικών,

εκπαιδευτικών, διατροφικών, εναλλακτικών και κοινωνι-

κών παρεμβάσεων, είναι ενθαρρυντικά. 

Έρευνα – ερευνολαγνεία και όχι συνομωσιολογία.

Η επιστημονική έρευνα συντελείται και τα πορίσματά

της κοινοποιούνται πάντοτε, για το κοινό όφελος:

σωστό ή λάθος; Θα απαντήσουμε στο ερώτημα, με ερώ-

τημα. Αν, από σειρά επιστημονικά θεμελιωμένων ερευ-

νών, αποδεικνυόταν ότι για κάποια βαρύτατη και

γενικευμένη νόσο, ήταν υπεύθυνη, κάποια συνήθεια ή

πρακτική ή τρόπος ζωής και ότι τα παραπάνω συνδέον-

ταν με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, με τη βιωσιμό-

τητα αλυσίδας επαγγελμάτων ή ακόμα και με

σκοπιμότητες, εθνικές, πολιτικές, στρατιωτικές και

άλλες, πιστεύετε ότι τα πορίσματά τους θα ανακοινώ-

νονταν ή όχι;  Το ερώτημα δεν είναι υποθετικό. Μέχρι

τη δεκαετία του ’80 γεννιόταν περίπου ένα, στα 10.000

παιδιά, με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Δέκα χρό-

νια μετά, το ποσοστό αυξήθηκε περίπου στο δεκαπλά-

σιο. Σήμερα διαταραχές αυτιστικού φάσματος θα

εμφανίσει περίπου ένα στα εκατό παιδιά. Εμπειρική και

ανατριχιαστική απόδειξη αυτού, για ειδικούς και μη,

είναι το γεγονός ότι, σήμερα, είναι εξόχως σπάνιες πε-

ριπτώσεις αυτιστικών ατόμων, ηλικίας άνω των τριαν-

ταπέντε ετών! Το εμπειρικό, πλην αυταπόδεικτο αυτό

δεδομένο, οφείλει να  σοκάρει κάθε αθώο και ευαισθη-

τοποιημένο άνθρωπο. Η διαταραχή αυτιστικού φάσμα-

τος, η οποία είναι συχνότερη στα αγόρια, και βαρύτερη

στα κορίτσια, στατιστικά και επιδημιολογικά, δεν  επη-

ρεάζεται από παραμέτρους κοινωνικές, πολιτισμικές, οι-

κονομικές, κλιματολογικές, φυλής και άλλες. Και ενώ η

επιστήμη αναζητά τα αίτια του Αυτισμού, είτε στην κλη-

ρονομικότητα, είτε στο μεταβολισμό, είτε στα χρωμο-

σώματα, είτε και αλλού (συγχωρείστε μου την κρίση),

δεν κάνει το αυτονόητο! Δε διενεργεί συγκριτική

έρευνα, ως προς τα αίτια, με κύριο τομέα διερεύνησης,

την αιτιολόγηση της ραγδαίας αύξησης των περιπτώ-

σεων Αυτισμού. Τέτοια έρευνα δεν έχει γίνει. Ή μήπως

έχει γίνει και απλά δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέ-

σματά της;  Είμαστε άραγε πρόθυμοι να διορθώσουμε

το κακό, ακόμα κι αν γι’ αυτό το κακό, μας επιβεβαιώνει

και «συνταγογραφεί» τη θεραπεία του, μία έγκυρη επι-

στημονικά έρευνα; Για παράδειγμα, διορθωθήκαμε πλη-

ροφορούμενοι, ότι για πλήθος ασθενειών και

καρκινογενέσεων, ευθύνεται η χρήση χημικών, φυτο-

φαρμάκων, ραδιενέργειας και πυρηνικής ενέργειας;  Ας

επιστρέψουμε στον Αυτισμό. Τι  καινούργιο έχει συμβεί

στον τρόπο ζωής και στις συνήθειές μας, τα τελευταία

τριάντα, το πολύ σαράντα χρόνια; Θα πρέπει να αναζη-

τήσουμε μια αλλαγή ή και περισσότερες, ένα νέο δεδο-

μένο ή και περισσότερα, στα οποία θέλοντας και μη,

συμμετέχουν και συνεργούν, άρα και επηρεάζονται εκτι-

θέμενοι, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Ας σκεφτούμε. 

Ερευνητική πρόταση 

The answer is blowin’ in the wind (η απάντηση πλανιέ-

ται στον άνεμο, Bob Dylan 1963)                                               

Μία έρευνα μέτρησης ποσοστών και συχνότητας Αυτι-

στικών γεννήσεων, η οποία θα αναπτυσσόταν σε κοινω-

νίες, απόμακρες και μη συνδεδεμένες με τον

πολιτισμένο κόσμο, σε αυτόχθονες και πρωτόγονους

πληθυσμούς (αφού η συχνότητα περιπτώσεων Αυτι-

σμού δεν επηρεάζεται από πολιτισμικά κριτήρια, όπως

ισχυρίζεται η επιστήμη), ίσως έδινε την απάντηση.

Μια έρευνα σε ανθρώπους, οι οποίοι δε ζουν μέσα

στο εκκωφαντικό και αθόρυβο βουητό, ρεύματος, μα-

γνητισμού και συχνοτήτων, οι οποίοι δε χρησιμοποι-

ούν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίοι

δεν τρέφονται με συντηρητικά, με γενετικά τροποποι-

ημένες τροφές και «φυσικά» προϊόντα στείρων και

μεταλλαγμένων σπόρων, ίσως έδινε την απάντηση.

Το ερώτημα όμως, είναι, αν θέλουμε στ’ αλήθεια να

την ακούσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Αν

θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια, ή όπως λέει και

ο ποιητής, στους στίχους του τραγουδιού, «Άγγελος –
εξάγγελος» για τον αγγελιαφόρο :…αφού δεν είχε νέα

ευχάριστα να πει, καλύτερα να μη μας πει κανένα… (Δ.

Σαββόπουλος). Η σημερινή εμπειρία και το καθημερινό

κοινό βίωμα, είναι η αυριανή έρευνα. Ο κριτικός και μη

ερευνολάγνος άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη καμία έρευνα

να του επιβεβαιώνει ή ακόμα χειρότερα να τον «ενημε-

ρώνει», για το ποιος είναι, τι του συμβαίνει, τι αισθάνε-

ται, τι του αρέσει, τι βιώνει και γιατί. Δεν έχει ανάγκη,

να παίρνει για λογικά και αυτονόητα θέματα, την απάν-

τηση, από έρευνες, οι οποίες, είτε έγιναν, είτε δεν έγι-

ναν, είτε έγιναν και δεν ανακοινώθηκαν, είτε ποιος ξέρει

τι άλλο. Ξέρει ότι, όταν το παιχνίδι χοντραίνει και ελέγ-

χεται από την ιδιοτέλεια και από οικονομικά συμφέ-

ροντα ισχυρής αλλά και γενικευμένης εκπροσώπησης,

τότε «η απάντηση πλανιέται στον άνεμο»!

Το θέμα του επόμενου άρθρου, θα αφορά, τη σύνδεση,

του (μη επιστημονικά αποδεκτού) συνδρόμου, Άρνησης

Αποδοχής της Πραγματικότητας, ως Διαταραχή Προσω-

πικότητας, με την κατάθλιψη, την απομόνωση και τη συ-

νειδητή  και εκούσια, κοινωνική  στοχοποίηση. 

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

Επικίνδυνους ατραπούς ανοίγει η έκθεση του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου με τίτλο «Αποδοτική χρήση των
πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της
ασφάλειας των τροφίμων», που ψηφίστηκε στην Ολομέλειά

του στο Στρασβούργο στις 16-5-2017.     

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, κάθε χρόνο σπατα-

λούνται παγκόσμια περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τρο-

φίμων, αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με

στοιχεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του

ΟΗΕ, 795 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποσιτίζονται

και η κακή διατροφή προκαλεί περίπου το 45% - περίπου

3,1 εκατομμύρια - των θανάτων παιδιών ηλικίας κάτω των

πέντε ετών.

Τα διάφορα  μέτρα που προτείνει η έκθεση του Ευρωκοινο-

βουλίου, ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους για επέκταση της

εξαθλίωσης. Ήδη, σε μια σειρά χώρες της ΕΕ, όπως στη

Δανία και τη Μ. Βρετανία, λειτουργούν καταστήματα υπό

την αιγίδα ΜΚΟ, οι οποίες πωλούν τρόφιμα στη μισή τιμή,

ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να χρησιμοποι-

ηθούν ως ζωοτροφές, ως «κόμποστ» ή να πεταχτούν ως

τελείως επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Φινλανδία προωθούν ανάλογες

δράσεις, ενώ η Ιταλία, εφαρμόζει από το περασμένο καλο-

καίρι ειδική νομοθεσία, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις

που «δωρίζουν» ληγμένα τρόφιμα, ή λίγο πριν λήξουν, σε

«φιλανθρωπικές» οργανώσεις απολαμβάνουν γενναίες

φοροαπαλλαγές. Μάλιστα ο δωρητής τροφίμων έχει περιο-

ρισμένη ευθύνη για τα τρόφιμα που χορηγεί, αρκεί να τα

δώρισε «καλόπιστα» και κατά τον χρόνο της δωρεάς να

ήταν κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση!

Υπενθυμίζουμε ότι και στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί από

το 2012 σχετική αγορανομική διάταξη η οποία ωστόσο

έμεινε σχετικά ανενεργή λόγω των έντονων αντιδράσεων

που είχε προκαλέσει. Αυτές ακριβώς τις πρακτικές έρχεται

να «πλασάρει» η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, υιοθετών-

τας προτάσεις για: επέκταση των εξαιρέσεων της αναγρα-

φής στα τρόφιμα της ένδειξης για την ημερομηνία λήξης

τους, εξέταση «μοντέλων» για την «ανάκτηση» ληγμένων

τροφίμων και επαναχρησιμοποίησή τους. Με τη διαφορο-

ποίηση τιμών ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των τρο-

φίμων που προτείνει η ΕΕ, με τις «εκπτώσεις» σε όσα

προϊόντα λήγουν και τη διάθεση από τα εστιατόρια των

απούλητων μερίδων σε φτηνότερες τιμές, στρώνουν το

έδαφος για να τρέφονται οι τσακισμένες εργατικές λαϊκές

οικογένειες από τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα ΕΕ κυβερνή-

σεων, με ληγμένα, αλλοιωμένα κι ακατάλληλα τρόφιμα. Οι

δε επιχειρηματικοί όμιλοι θα είναι πολλαπλά κερδισμένοι

αφού θα τα διαθέτουν θησαυρίζοντας ενώ διαφορετικά θα

ήταν υποχρεωμένες να τα πετάξουν. Μάλιστα η έκθεση

προτείνει τη διάθεση από τις βιομηχανίες των ληγμένων

τροφίμων για «φιλανθρωπικούς σκοπούς» και παροχή φο-

ροαπαλλαγών και «οικονομικών κινήτρων» στις επιχειρή-

σεις για δωρεές τροφίμων σε «φιλανθρωπικές

οργανώσεις»! 

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ  

Ληγμένα και ακατάλληλα τρόφιμα

προωθούν για ανθρώπινη 

κατανάλωση από την Ε.Ε.!! 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια, 24/04/2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 5499
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης και μέχρι τη
λήξη του προγράμματος ΣΟΧ 1/2017 για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του
Δήμου Σαρωνικού, δύο (2) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο Δήμος Σαρωνικού έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31.10.2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ-
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7.7.2016).
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελά-
χιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ
854/τ.Β΄/30.3.2016).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3935/23.12.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής  με
θέμα: «Ένταξη της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού” με Κωδικό ΟΠΣ
5002642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020“».
8. Την υπ’ αριθμ. 34/28.2.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σα-
ρωνικού με θέμα 5ο: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 3935/23.12.2016 απόφαση της Περι-
φερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με κωδικό ΟΠΣ
5002642 και απόφαση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότη-
τας.
9. Την υπ’ αριθμ. 4666/4.4.2017 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) του Τμήματος Προ-
ϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σαρωνικού περί ύπαρξης πι-
στώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού
της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινό-
τητας Δήμου Σαρωνικού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο Σαρω-
νικού, που εδρεύει στα Καλύβια Θορικού Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός 
θέσης σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 Δήμος Σαρωνικού Καλύβια Θορικού ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Ένα (1) έτος 2

Για τη στελέχωση Λειτουργών από την υπογραφή
της Δομής της σύμβασης με 

«Κέντρο Κοινότητας» δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  έως τη λήξη 

του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα 

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης 
με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  
Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

100 Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώ-

νυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντί-
στοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργα-
σίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολο-
γιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακό-
λουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες
ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και 
μονάδες 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20
μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 … …
μονάδες 20 40 60 80 100 … …

3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)
4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 και άνω
εμπειρίας
μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο
ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή
με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης που παρασχέθηκε σε συγχρη-
ματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοι-
νωνική ένταξη.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσεων ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμε-
νης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος ή μετά την ημερομηνία της βεβαίωσης

100 πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του 
αντίστοιχου επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Α ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του

Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 13.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕ-
ΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕ-
ΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟ-
ΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρε-
ωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδι-
αίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περί-
πτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση
θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματο-
δοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας,
Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» και το Ειδικό Παράρ-
τημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016»] να
γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Σαρωνικού, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρα-
κτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Δήμος Σαρωνικού, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Τ.Κ.19010, Καλύβια,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Νάνου
Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299320320)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανω-
τέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες→ Έντυπα – Διαδικασίες→ Διαγωνισμών Φορέων→ Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ ·γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες→ Έν-
τυπα – Διαδικασίες→ Διαγωνισμών Φορέων→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κα-
τατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προ-
σόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επι-
κουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επι-
κουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας,
ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, δια-
ζευγμένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του αιτούντος και αποδεδειγμένη ερ-
γασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και
δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικων ή ενήλικων προστατευόμενων
κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η
σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Τα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμά-
των ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργό-
τερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο
κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα
αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση έν-
στασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευ-
θείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξε-
ταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρο-
νικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑ-
ΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κω-
δικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του
ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστά-
σεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν
ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υπο-
ψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά  την κα-
τάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συ-
νεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το
φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει
της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέ-
πονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποι-
αδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν ανα-
μόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχω-
ρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Πα-
ράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγα-
θών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-
2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθ-
μίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδει-
ξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016», μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δη-
λαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →
Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γεώργιος Β. Σωφρόνης
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ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη

απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων «Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται,

μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος

της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο

περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής εξέ-

λιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργα-

σία σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτο-

κίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με

παλαιά μονοκατοικία. Τηλ. 6979776467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πο-

λυκατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επί-

πεδα, σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα

κατασκευής.

Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με

ευκολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορ-

φωμένος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή

γνωριμία με γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύ-

σωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό

αδιάφορο.  ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,    Δ/νση Οικονομικών   / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr.,  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  19-5-2017   / Aρ. Πρωτ.:   18983

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με όσα ανα-
φέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 6/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών,
προϋπολογισμού 165.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.  3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α  6/2017,
την με αρ. Πρωτ. 18265/16-5-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύ-
στημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις εννέα (9) ομάδες
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα 19-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) ερ-
γάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τετάρτη 24-5-2017 Παρασκευή 26-5-2017 Δευτέρα 19-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ
2017 20-6682.004 5.000,00 €
2017 25-6661.008 7.000,00 €
2017 30-6661.029 5.000,00 €
2017 30-6661.030 50.000,00 €
2017 30-6661.043 40.000,00 €
2017 30-6661.044 13.000,00 €
2017 30-6661.045 15.000,00 €
2017 30-6661.046 10.000,00 €
2017 30-6662.052 20.000,00 €

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 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 ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.661,29 € ή για κάθε ομάδα ξε-
χωριστά τα αντίστοιχα ποσά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ομάδα Α / Τμήμα 1 : 322,58 € Ομάδα ΣΤ / Τμήμα 6 : 564,52 €
Ομάδα Β / Τμήμα 2 : 241,94 € Ομάδα Ζ  / Τμήμα 7 : 241,94 €
Ομάδα Γ / Τμήμα 3 : 161,29 € Ομάδα Η / Τμήμα 8 : 80,65 €
Ομάδα Δ  / Τμήμα 4 : 645,16 € Ομάδα Θ / Τμήμα 9 : 80,65 €
Ομάδα Ε / Τμήμα 5 : 322,58 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συ-
νόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε πε-
ρίπτωση 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   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμό Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 39186..
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα με επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η
εκτέλεση του έργου: «Βρεφονηπια-
κός Σταθμός Δήμου Ωρωπού», με
προϋπολογισμό 1.788.200,09€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμ-
φωνα με την μελέτη ανέρχεται για
την δαπάνη εργασιών στο ποσό των
1.052.187,66€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ
18% 189.393,78€, απρόβλεπτα
15% 186.237,22€, αναθεώρηση
14.278,19 € και Φ.Π.Α.
346.103,24€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
11/07/ 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Τε-
χνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής
(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμό-
διας επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντί-
στοιχα μετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν
τα έγγραφα της σύμβασης και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη
νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προ-

σφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων. 

Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΑ: (α) οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ στην 2η τάξη και άνω,
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
και στην 1η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΑ, (β) Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης προσκομίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτή-
ματος Α του ν. 4412/2016, (γ) Οι
προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι σε κράτος μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη  περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγ-
γελματικού ή εμπορικού μητρώου.
Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικα-
θίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδια-
φερομένου ενώπιον αρμόδιας δικα-
στικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργα-
νισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τη-
ρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα του άρθρου 21
της διακήρυξης, (δ) Οι ενώσεις οι-

κονομικών φορέων συμμετέχουν
υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76  του ν.
4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
με ΚΑΕ έργου 9733.05.014. Προκα-
ταβολή δεν θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 28.841,93€ κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση έχει ισχύ εννέα (9) μήνες και
τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι
11-05-2018
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε τριακόσιες
εξήντα πέντε (365) ημέρες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 97 του Ν. 4412/16, για διά-
στημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής 
8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί -
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων)
και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-
κής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005382,
FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρ-
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κα Χρ. Μπρούλια όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν το αριθμημένο τεύ-
χος οικονομικής προσφοράς τους
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι και την 06-07-2017 ημέρα
Πέμπτη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Ο ΕΦΕΤ αναζητεί εμπει-

ρογνώμονες για τις επι-

στημονικές επιτροπές

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφά-

λεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ξε-

κινήσει μια εκστρατεία

προσέλκυσης επιστημόνων πάνω

στην ασφάλεια των τροφίμων και

αναζητά εμπειρογνώμονες (ex-

perts) για την ανανέωση των επι-

στημονικών επιτροπών της

(Scientific Panels). Αφορά 58 θέ-

σεις.

Σε πολλά θέματα που αφορούν σε

ολόκληρη την τροφική αλυσίδα

απαιτούνται ανεξάρτητες επιστη-

μονικές συμβουλές - γνωμοδοτή-

σεις (scientific advice). Οι

εμπειρογνώμονες στις δέκα επι-

στημονικές ομάδες (Scientific Pan-

els) της EFSA και στην

επιστημονική επιτροπή (Scientific

Committee) παρέχουν την πλειονό-

τητα αυτών των πολύτιμων συμ-

βουλών. Κάθε τρία χρόνια γίνεται

η ανανέωση των μελών αυτών των

ομάδων και η προετοιμασία για την

επόμενη ανανέωση.

Από τις 2 έως τις 31 Μαΐου, οι εμ-

πειρογνώμονες μπορούν να προ-

εγγραφούν στην ιστοσελίδα της

EFSA, ώστε να προχωρήσουν

στην επίσημη εγγραφή όταν αυτή

θα ανοίξει επίσημα (1η Ιουνίου - 8

Σεπτεμβρίου 2017).    

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της

EFSA dedicated website και στο

σχετικό βίντεο explained in this

video.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

«ΠΥΛΗ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας για την υγεία μου» στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,    Δ/νση Οικονομικών   / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr.,  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-5-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  19135

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με την διακήρυξη
του διαγωνισμού και της με α/α 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού
170.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
5/2017, την με αρ. Πρωτ. 18266/16-5-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό
σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα υλικά της όλων των ομάδων (Α+Β) ή για όλα τα υλικά μίας ομάδας (Α ή Β).
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 16-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής 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
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τετάρτη 24-5-2017 Παρασκευή 26-5-2017 Παρασκευή 16-6-2017 και ώρα 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.   
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

CPV Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
31681410-0 20-6661.026 ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120.000,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
34991000-0 20-6662.025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 50.000,00€

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 170.000,00 €

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (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 ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.741.93€ ή για κάθε ομάδα δε
τα αντίστοιχα ποσά :        Ομάδα Α : 1.935,48 € Ομάδα Β: 806,45 €

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 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 ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμό Συστήματος Διαγωνισμού: 42092.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,    Δ/νση Οικονομικών   / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr.,  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  17-5-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  18573

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 & 10

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών που αναφέρονται
στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 11/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προ-
ϋπολογισμού 140.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όσο αφορά τις Ομάδες 1 και 10
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
11/2017, την με αρ. Πρωτ. 9127/13-3-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις δύο (2) ομάδες

επισκευών και συντήρησης
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα 26-6-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής 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
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τετάρτη 24-5-2017 Παρασκευή 26-5-2017 Δευτέρα 26-6-2017 και ώρα 10:30
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 42085
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 

Κ.Α ΠΟΣΟ Κ.Α ΠΟΣΟ
20-6263.042 50.000,00 € 35-6263.024 5.000,00 €
30-6263.030 5.000,00 € 20-6671.019 80.000,00 €

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (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 ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.258,06 € ή για κάθε ομάδα ξε-
χωριστά τα αντίστοιχα ποσά :        Ομάδα 1 :   967,74 € Ομάδα 10: 1.290,32 €

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 23-5-2017.
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 ηλε-
κτρονικών 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Τη δυνατότητα απόκτησης ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού

ιατρικού φακέλου θα έχουν από την 1η Ιουνίου όλοι οι δη-

μότες και κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. 

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της συνεργα-

σίας του Δήμου με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-

λεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ -

http://www.eddyppy.gr/profil) και έχει στόχο την οργάνωση

του τοπικού δικτύου επαγγελματιών Υγείας του Δήμου και

την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ τους και των κατοί-

κων της πόλης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε,  εκ-

δήλωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου όπου

παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες υγείας το πρόγραμμα

«ΠΥΛΗ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας για την υγεία μου».

Όπως ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση,

μέσω της πύλης, ο δημότης με μοναδικό κωδικό πρόσβασης

της υπηρεσίας Patient Link, καθώς και οι προσωπικοί ιατροί

του και οι επαγγελματίες υγείας του δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ

που ορίζει ο ίδιος θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδο-

μένα που επιλέγει ο ίδιος, (σε συνεργασία με τους ιατρούς

του δικτύου), να περιλαμβάνονται στον προσωπικό ηλε-

κτρονικό ιατρικό φάκελο. 

Το κόστος ενεργοποίησης του φακέλου θα ανέρχεται σε

μόνο 2€ ετησίως τα οποία θα εισπράττονται από το ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ για να καλύπτουν τα διαχειριστικά έξοδα της πύλης

και για την ενδυνάμωση των δράσεων υγείας. 

Ήδη έχει αρχίσει η εγγραφή των επαγγελματιών υγείας του

Δήμου στην πλατφόρμα ενώ από την 1η Ιουνίου θα ξεκινή-

σουν οι εγγραφές των δημοτών.
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Πρώτος στην Ελλάδα και

Δεύτερος στην Ευρώπη

Ο ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΚΟΣ 

του Γ.Σ. Γλυφάδας

Εξαιρετικός ο αγώνας

για τον Θάνο Καλάκο στο

μίτινγκ «Χανιά 2017». Ο

αθλητής του Γ.Σ. Γλυφά-

δας κατέκτησε την 1η

θέση με χρόνο 1.49.54

και είναι πλέον 1ος

800άρης στην Ελλάδα

και 2ος 800άρης στην Ευ-

ρώπη για το 2017. 

Με την επίδοση αυτή αγ-

γίζει το πανελλήνιο

ρεκόρ εφήβων του Σω-

τήρη Παπαδέα (1.49.12)

και ταυτόχρονα αποτελεί

το 10ο μέλος της ελληνι-

κής αποστολής  για το

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Εφήβων που θα γίνει τον

Ιούλιο στο Γκροσέτο της Ιταλίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  400μ

-ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-4η-55''.76                                                                    

Το Κύπελλο Ελλάδος ανδρών κατέκτησε η ομάδα υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, μία

επιτυχία που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 80 ετών συνεχούς παρουσίας του συλλόγου στο ναυταθλητι-

σμό.

Η διοίκηση του ΝΟΒ συγχαί-

ρει τους αθλητές και το προ-

πονητικό επιτελείο για τη

σημαντικότατη αυτή διά-

κριση. Αποτελούν πρότυπα

για τις ακαδημίες του ΝΟΒ,

δίνουν κουράγιο στους συν-

τελεστές του Ομίλου να συ-

νεχίσουν το έργο που έχουν

αναλάβει ως διοίκηση και

επιβεβαιώνουν ότι  ο Όμι-

λος, υπηρετεί σωστά  εδώ

και πολλά χρονιά την έννοια

του πρωταθλητισμού και του

ευ αγωνίζεσθαι. 

Η διοίκηση του ΝΟΒ συγχαί-

ρει τους διοργανωτές του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Πε-

ριφερειάρχη Κ. Μπακογιάννη, τον Δήμο και τους υπόλοιπους συντελεστές και τα αθλητικά σωματεία του

Δήμου Καρπενησίου.

Στη φωτογραφία η κυπελλούχος ομάδα με την πρόεδρο του ΝΟΒ Στέλλα Τίγκα.

Αλλη μια φορά κυπελλούχος ο ΝΟΒ Βουλιαγμένης
Τα καλύτερα γενέθλια των 80’

Το 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γουσού - Κουνγκ

Φου, πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο

Πάλης, στα Άνω Λιόσια, το οποίο διοργανώθηκε από

την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, σύμ-

φωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γουσού και πραγματοποι-

ήθηκαν αγωνίσματα σε φόρμες και όπλα, στις κατη-

γορίες Βόρειας και Νότιας Παραδοσιακής Γροθιάς,

Μοντέρνου Γουσού, Εσωτερικών Στυλ, Τάι Τζι

Τσουάν και αγώνες Σάντα όλων των κατηγοριών.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχε και ο Σύλλογος Κουνγκ

Φου “Τριπλή Αρμονία” της Βούλας με έντεκα αθλη-

τές του όπου και απέσπασε έξι μετάλλια. 2 Χρυσά, 1

Αργυρό και 3 Χάλικα καθώς και πέντε τιμητικές δια-

κρίσεις.

Οι αθλητές που έλαβαν μέρος είναι οι: Μελετάκος

Θεόδωρος, Κυφνίδη Χριστίνα, Γκαζάς Νικόλαος, Τσα-

βλίρη Ελενα, Αφεντουλίδης Φίλιππος-Ορφέας, Παν-

τελικίζης Γεώργιος, Δεληβασίλης Ιάσονας-Παντελής,

Μπούνα Μάρθα, Μπούνα Παρασκευή-Αννα, Καρετζο-

πούλου Δανάη και Θεοτοκάτου Αθηνά.

Σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια από την

“Τριπλή Αρμονία” στο Γουσου Κουνγκ Φου
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Το θερμό χειροκρότημα απέσπασαν τα Τμήματα Ρυθμικής,

Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής του Προγράμματος

«Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», του Ν.Π.Δ.Δ

«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου, κατά τη διάρ-

κεια της συμμετοχής τους, στις διοργανώσεις «ΓΥΜΝΑ-

ΣΤΡΑΔΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 2017» και στο 27ο Πανελλήνιο

Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους «Win for Life Festival of

Gymnastics», το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τα Τμή-

ματα συνόδευσε ο υπεύθυνος Αθλητισμού του Δήμου Μαρ-

κοπούλου Νίκος Ορφανός.

«ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΟ ΠΩ, ΘΑ ΣΤΟ ΧΟΡΕΨΩ»

Το Σάββατο 20 Μαΐου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ραφήνας,

15 κορίτσια από το Τμήμα Γενικής Γυμναστικής παιδιών με

υπεύθυνη γυμνάστρια την Λεβαντή Δέσποινα, παρουσία-

σαν πρόγραμμα ρυθμικής με κορδέλες, με τίτλο «ΔΕΝ ΘΑ

ΣΤΟ ΠΩ, ΘΑ ΣΤΟ ΧΟΡΕΨΩ» και 24 παιδιά από το Τμήμα

Μουσικοκινητικής και Ενόργανης και υπεύθυνο γυμναστή

τον Κουτζά Άκη, παρουσίασαν πρόγραμμα με στοιχεία

ενόργανης, προσχολικής και μουσικοκινητικής αγωγής, με

τίτλο «ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ & ΛΥΚΟΙ».

Γυμναστράδα

Την Κυριακή 21 Μαΐου, στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυ-

μναστικής για Όλους «Win for Life Festival of Gymnastics»,

στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου, 18 κορίτσια από το

Τμήμα Ρυθμικής, με υπεύθυνη γυμνάστρια την κ. Λεβαντή

Δέσποινα, παρουσίασαν πρόγραμμα ρυθμικής με μπάλες,

με τίτλο «I WANNA BE LOVED BY YOU» και 28 παιδιά από

τα τμήματα Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής, με υπεύ-

θυνο γυμναστή τον  Κουτζά Ακη, παρουσίασαν πρόγραμμα

χορού, ρυθμικής, ενόργανης, ακροβατικής και τραμπολίνο,

με τίτλο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΙ».

Το Σάββατο, 27 Μαϊου 2017, 32 παιδιά από τα τμήματα

Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής, θα παρουσιάσουν το

πρόγραμμα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΙ», στο «EGOGYM Φεστιβάλ

Γυμναστικής Για Όλους 2017», που θα πραγματοποιηθεί

στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μάκης Λιούγκας», στη

Γλυφάδα. Αντίστοιχα, 14 κορίτσια των Τμημάτων του Προ-

γράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», του

Ν.Π.Δ.Δ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα

«ΑΕΡΙΝΕΣ», στο 6ο Φεστιβάλ Γυμναστικής του Δήμου Σα-

ρωνικού του Αθλητικού Ομίλου Λαγονησίου, που θα πραγ-

ματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Μαϊου 2017, στο Κλειστό

Γυμναστήριο «Νίκος Κακλαμανάκης», στο Λαγονήσι.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

συγχαίρουν θερμά για την παρουσία και τη σκληρή δουλειά

που επέδειξαν, τα παιδιά των Τμημάτων, που συμμετείχαν

στις διοργανώσεις, όπως επίσης τους γυμναστές και το

προσωπικό του «Βραυρωνίου», που συντέλεσαν στο επιτυ-

χημένο αποτέλεσμα.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΟ

Αγώνας για την ενίσχυση

ΠΑΑΠΒ (πρώην ΠΙΚΠΑ)

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

ώρα 18.30

ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ

6o Φεστιβάλ 

Γυμναστικής

6o Φεστιβάλ Γυμναστικής θα εξελιχθεί την Κυριακή 28

Μαΐου από ώρα 7 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο του Λα-

γονησίου “Νίκος Κακλαμανάκης”.

Το Φεστιβάλ οργανώνεται από το Δήμο Σαρωνικού και

τον Αθλητικό Ομιλο Λαγονησίου.

Αθλητική Άνοιξη 2017

στο Δήμο Παλλήνης

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/05/2017 ώρα έναρξης 19:00

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

 

TAE KWON DO Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/05/2017 ώρα έναρξης 11:00 

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

TAE KWON DO Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/06/2017 ώρα έναρξης 10:00 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/06/2017 ώρα έναρξης 08:30 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Τηλ. – Fax: 2108991154     e-mail: arisvoulas2016@gmail.com, 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούν-

ται τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την

06.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από τη γέφυρα της Λ.

Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι

θεμάτων:

1. Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. Γραμματέως Γ.Σ, Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.

4. ‘Εγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.  

5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά

με την Οικονομική διαχείριση της παρελθούσης χρήσης.

6. ‘Εγκριση προυπολογισμού περιόδου 2017-2018.

7.  Εκλογή 11 τακτικών μελών για το Δ.Σ.             

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την 07/06/2017 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα

στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.      

Βούλα, 09.05.2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Βράβευση αθλητών για

άνοδο κατηγορίας

O Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί την Κυρικαή 4 Ιουνίου και

ωρα 7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού μεγάρου

Σαρωνικού στα Καλύβια, στην τελετή βράβευσης των αθλη-

τών των ομάδων:

ΑΟΛ κορασίδες Basket - AOL νεάνιδες Basket - ΓΑΣΚ γυνα-

κεία Basket - ΠΑΟ Καλυβίων ανδρική Ποδοσφαίρου για την

άνοδό τους στις κατηγορίες: 

Α ΕΣΚΑ, Α’ ΕΣΚΑ, Α2 Εθνική και Α’ ΕΠΣΑΝΑ αντίστοιχα 

Οι αθλητές του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης (γεν-

νηθέντες 2005 2006) συμμετείχαν για πρώτη φορά στο

τουρνουά μπάσκετ Προ-Μίνι της ΕΣΚΑΝΑ.

Όλοι οι αθλητές έδωσαν ένα σημαντικό παρών και έδει-

ξαν τις επιδόσεις τους. Έτσι ο ΑΟΒ έχει μια καλή μαγιά

και έχουν τεθεί γερές βάσεις για ένα πολύ καλό αθλη-

τικό μέλλον.

Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την καίρια συμβολή

του τεχνικού Συμβούλου Νικόλα Ασλανίδη και του Επί-

τιμου Εφόρου, Χρήστου Ράμμου, σημειώνει ο Ομιλος

και τονίζει ότι: Η ομάδα για τη νέα χρονιά θέτει υψη-

λούς στόχους και χρειάζεται τη στήριξη όλων!

Ενα “φυτώριο” με ελπίδες στον ΑΟ Βουλιαγμένης

Γυμναστράδα Ρυθμικής και Ενόργανης Γυμναστικής




