
Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

Στον προφορικό λόγο, αναμενόμενο είναι να υπάρ-

ξουν και ασυνταξίες και κενά και άλλες εκφραστι-

κές αδυναμίες.

Πολλές φορές ευθύνεται, για την

έλλειψη συνοχής και ο συνομιλητής,

με τις διακοπές και τις παρεμβάσεις

του.

Για τούτο και αποφεύγω οποιονδή-

ποτε σχολιασμό περί τούτων. Μένω

όμως στην ουσία και εκφράζω τις

διαπιστώσεις μου, τις απορίες μου,

την έκπληξή μου και το ...θαυμασμό

μου, για τους λογικούς ακροβατι-

σμούς, τους παραλογισμούς και τις

παραδοξολογίες ενός ακαδημαϊκού, ειδικού διδά-

κτορος επιστήμονα – και μάλιστα στο Συνταγματικό

Δίκαιο – ενός πολιτικού που έχει θητεύσει σε

υπουργικούς θώκους και αυτή τη στιγμή κατέχει το

ανώτατο αξίωμα αυτής της ιστορικής χώρας.

Αναφέρομαι στον Προκόπη Παυλόπουλο, Πρόεδρο

της Δημοκρατίας και στη συνέντευξη που είχε πα-

ραχωρήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, στον

δημοσιογράφο Κ. Λαβίθη, όταν είχε αναλάβει την

πρωθυπουργία τις μνημονιακής Ελλάδας ο τρομο-

πληγείς προσφάτως τραπεζίτης και πρόεδρος της

Ακαδημίας Αθηνών Λουκάς Παπαδήμος!

Η συνέντευξη απομαγνητοφωνημένη αποδίδεται

κατά λέξη, ακριβώς όπως αναφέρθηκε (sic).

Απολαύστε τη, προβληματιστείτε και ...τρελαθείτε!

Πηγή: Σκάι 100,3 “Ανεμολόγιο”, (03.00 – 5.30), εκ-

πομπή του Κ. Λαβίθη 24.2.2012, (απομαγνητοφω-

νημένο απόσπασμα)                   Συνέχεια στη σελ. 2

Πάντων χρημάτων μέτρον έστιν
άνθρωπος, των μεν όντων ως
έστιν, των δε ουκ όντων ως ουκ
εστίν.
(Για όλα μέτρο (κριτήριο) είναι ο
άνθρωπος, για όσα είναι ότι είναι,
για όσα δεν είναι διότι δεν είναι)
Πρωταγόρας, 487-412 π.Χ., Αθηναίος

σοφιστής 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
σε 31 Νοσοκομεία της Αττικής

Σελίδα 7

του Κώστα 
Βενετσάνου

Αποκόπτουν την πρόσβαση των 
πολιτών στις Αλυκές Αναβύσσου

ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ελλάδας Γερμανίας, 

κρατάει τους πρόσφυγες 

στην Ελλάδα!!!
Αποκαλύπτει ο ευρωβουλευτής 

Νίκος Χουντής

Σελίδα 17

Συζήτηση για τα μεγάλα θέματα
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Kυκλοφοριακό, Ρυμοτομικό Ασκληπιείου, Βρεφονηπιακός

Βουλιαγμένης, πρανή παραλιακού μετώπου

Kειμηλιαρχείο 
απέκτησε η Μητρόπολη 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Παράνομη η κυβέρνηση 

Λoυκά Παπαδήμου 
«Παραβιάζεται το Σύνταγμα διότι

πρέπει να ...υπερασπίζεται»(;)!
Πλήρη εμπορευματοποίηση, εμπαιγμό και εξαπάτηση 

καταγγέλει ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Σελίδα 12

Σελίδα 12

Σελίδα 6
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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

Κ. Λαβίθης: Εγώ και πολύς κόσμος θεωρούμε ότι
υπάρχει Συνταγματική Εκτροπή αυτή τη στιγμή. (Εν-

νοεί την περίοδο 11/11/2011 έως τελικά την 17/5/12

που παρέδωσε στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση του

Προέδρου του ΣτΕ Πικραμένου και συνεχίζει). Για να
το δέχεστε κι ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε
με την επιστήμη σας, είτε δεν θεωρείτε ότι υπάρχει
συνταγματική εκτροπή.
Παυλόπουλος: Μα ...έχω γράψει κι έχω πει στη
Βουλή.

Κ.Λ.: Αφού υπερασπίζεστε τη Δημοκρατία, γιατί δέ-
χεστε να παραβιάζεται το Σύνταγμα;

Πρ.Π.: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα,
το οποίο παραβιάζεται (!) (δέχεται να παραβιάζεται

το σύνταγμα γιατί πρέπει να το ...υπερασπίζεται το

σύνταγμα, το οποίο ...παραβιάζεται!!! Ο παραλογι-

σμός του παραλογισμού δεν μου επιτρέπει να δια-

πράξω παραλογισμό...ένεκα το κάλλος)1.

Κ.Λ.: Συμφωνείτε ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα
αυτής της χώρας;

Πρ.Π. Κύριε Λαβίθη, είπα χθες στην εκπομπή σας, ότι

αυτή η Βουλή... 

Κ.Λ.: Ε, αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνης.... και
πάμε σε εκλογές το επόμενο διάστημα...

Πρ.Π. Σαφώς... κι αν δεν γίνει αυτό τους επόμενους
δυο μήνες, θυμηθείτε με, τι θα κάνει η Ν.Δ. Αλλά σας
λέω ένα πράγμα: Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συνε-

στήθη – κι αυτό το είπα την ημέρα που έτυχε να
μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, είπα στον κύριο Πα-
παδήμο, μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι
προϊόν επιβολής(!!!). Και πρέπει να έχει ένα συγκε-
κριμένο σκοπό κι ένα χρόνο τον οποίον δεν μπορεί
να υπερβεί. Γιατί μας επεβλήθη η κυβέρνηση αυτή!
Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχία με το λαϊκό
αίσθημα. 
(σ.σ. Λέει ή υπονοεί το Σ. Ότι υπάρχει κυβέρνηση ει-

δικού σκοπού, έστω περιορισμένης διάρκειας;  Π ο υ -

θ ε ν ά . Λέει ότι μας επεβλήθη. Είμαστε δηλαδή υπό

κατοχή! Και το αποδέχεται! Τι να πω;).

Κ.Λ.: Με το Σύνταγμα; (δεν έχει αναντιστοιχία;)

Πρ.Π.: Και βέβαια... μα, όταν μιλάμε για το «λαϊκό αί-
σθημα»...
Κ.Λ.: Όταν σας ρωτά αν υπάρχει συνταγματική
εκτροπή κι εσείς ο ίδιος μου λέτε, «ναι, υπάρχει», τί
να πει ο κόσμος μετά;

Πρ.Π.: Να σας πω κάτι;

Κ.Λ.: Τί κάνετε γι’ αυτό;
Πρ.Π.: Τί κάνω; Κάνω το εξής: Αν δεν είχαμε αποδεχ-

θεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει...  

Κ.Λ.: Α, αυτό που μου ‘πατε εχθές, «κοινωνική
έκρηξη».

Πρ.Π.: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω...

Κ.Λ.: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης

μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα;

Πρ.Π.: Δεν είναι φόβος... μα, με συγχωρείτε, δεν είναι
ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να
παραβιάζουμε το Σύνταγμα· είναι το γεγονός ότι πρέ-
πει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπο-
ρέσει το Σύνταγμα να ‘ρθει στον κανονικό του
δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο(!). Αλλιώς, αν
κανείς τα τινάξει στον αέρα κύριε Λαβίθη, τότε από
κει και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η
θέση μου είναι ότι το «Σ» το υπερασπίζεσαι, μέσα
από τις ίδιες του τις διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι
ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο
σεβασμός αυτός σημαίνει ότι πρέπει να το προστα-
τέψεις, για να μπορέσει να υπάρξει. (σ.σ. λογικές αλ-

χημείες...).

Δεν είναι η Δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι
η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι:
Εάν τους επόμενους δυο μήνες δεν έχει υπάρξει ετυ-
μηγορία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξανα-
πούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε
να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η
πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοι-
νωνίας (σ.σ. δια της καταστροφής της) και σε τελική
ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος (σ.σ. με κατά-

φωρη παραβίασή του). 

Δεν διεκδικώ το αλάθητο. Αυτή είναι η προσωπική
μου πεποίθηση η οποία και κρίνεται και θα κριθεί.
Κ.Λ.: Ακριβώς! Να ‘στε καλά κε Παυλόπουλε.

Πρ.Π.: Σας ευχαριστώ γειά σας.

Κ.Λ.: Να πω χωρίς να κάνω καμιά αυθαίρετη ερμη-
νεία, όπως και σεις ακούσατε, ότι σύμφωνα με τον
ίδιο τον κο Παυλόπουλο, έχουμε παραβίαση του Συν-
τάγματος. Απλώς, για συγκεκριμένους λόγους,
όπως είπε.
Σ.σ. Περίπου, όπως και η Χούντα του 1967, όπως

ισχυρίστηκε στο διάγγελμά του ως «Πρωθυπουρ-

γός», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Κόλ-

λιας: «Υπέρτατος νόμος είναι η σωτηρία της
πατρίδος», πράγμα που αποτελεί πλαστογραφία νο-

μικού αξιώματος του ρωμαϊκού Δικαίου: Salus populi

suprema lex esto (η σωτηρία του Λαού είναι υπέρτα-

τος νόμος και όχι βέβαια, δια της καταστροφής του).

Σημείωση: Ευρύτατη αρθρογραφία για τη Συνταγμα-

τική εκτροπή, την παράνομη κυβέρνηση του τγραπε-

ζίτη Λουκά Παπαδήμου βρίσκεται στην ΕΒΔΟΜΗ

(www.ebdomi.com) δεξιά κάτω του τίτλο, στη στήλη

«αναζήτηση», αν γράψετε: παράνομη η κυβέρνηση Λ.

Παπαδήμου.

Η συνέντευξη αλιεύθηκε από τον Κωστή Κ. Βενε-

τσάνο και σχολιάστηκε από τον Κώστα Ηλ. Βενε-

τσάνο.

――――――
1. Είναι μια φράση, έχω λησμονήσει ποίου, που λεγόταν παλαι-

ότερα για να εκφράσει μιαν ανερμάτιστη φλυαρία κι έναν λογικό

παραλογισμό.

«Παραβιάζεται το Σύνταγμα διότι

πρέπει να ...υπερασπίζεται»

Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλη-
σης στο Δήμο Παλλήνης Σελ. 6

Γ. Βηλαράς: “Η Ρομέηκη γλόσσα”
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Νέο Δ.Σ. στο Σ.Ε.Προσκόπων Σελ. 8

Η Ήρα πήγε να συναντήσει το Δία
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

ΣΤΑ.ΣΥ και Ρεμούλα... Σελ. 9

Ημέρα Μνήμης Γρηγόρη Λαμπράκη
στην Ηλιούπολη Σελ. 11

Εκθεση ζωγραφικής με εικαστικές
δράσεις στο Μαρκόπουλο Σελ. 13

Αναξίμανδρος:  Η εξέλιξη των ειδών
“εξ αλλοειδών ζώων” Π. Ιωαννίδη Σελ. 14

Ομοτοξικότητα και Βιορυθμιστική Ια-
τρική Χρ. Σκαρλάτου Σελ. 21

Μπάσκετ - Ισπανικό πρωτάθλημα:
“Τσιφλίκι” και μόνο για όσους πλη-
ρώνουν Νίκου Γεωργόπουλου Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

O Δήμς 3Β  συνεδριάζει 

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Ιουνίου

στις 7.30 μ.μ. με 50 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.



Η συνδρομή σας, για να μπορεί η ΕΒΔΟΜΗ 
να βρίσκεται κάθε Σάββατο κοντά σας είναι αναγκαία.
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Καταρίψαμε το παγκόσμιο
ρεκόρ Ανακύκλωσης!!

Με 211.848 συσκευασίες, η Ελλάδα έσπασε το παγκόσμιο
ρεκόρ ανακύκλωσης συσκευασιών σε μια εβδομάδα με χρήση

ενός αυτόματου μηχανήματος ανακύκλωσης!

Από Τρίτη 23 έως Κυριακή 28 Μαΐου 2017, πολίτες όλων των ηλι
κιών, επισκέφθηκαν το 1ο Πανευρωπαϊκά «Πάρκο Περιβαλλον
τικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης», που έχει δημιουργήσει και
λειτουργεί ο Εθνικός Φορέας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, συμ
βάλλοντας τόσο στην κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ ανακύ
κλωσης συσκευασιών, όσο και στη δημιουργία ενός εξαιρετικά
μεγάλου νέου ρεκόρ, σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από το
προηγούμενο!
Το μέχρι πρόσφατα παγκόσμιο ρεκόρ των 70.623 συσκευασιών σε
μια εβδομάδα με χρήση ενός αυτόματου μηχανήματος ανακύκλω
σης συσκευασιών (που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη), καταρρίφθηκε
χάρη στη δυναμική συμμετοχή μικρών και μεγάλων, που επισκέ
φτηκαν το «Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλω
σης» για να ανακυκλώσουν μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες
συσκευασίες στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που λει
τουργούν στο χώρο. Από τα Ιωάννινα μέχρι τη Ρόδο και από την
Αστυπάλαια έως την Αττική, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και

πολίτες κάθε ηλικίας, αγκάλιασαν την σημαντική αυτή πρωτοβου
λία συρρέοντας στο Πάρκο Ανακύκλωσης, όπου τα υπερσύγχρονα
μηχανήματα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης λειτουργούσαν καθη
μερινά 24 ώρες το 24ωρο.
Με την ανακύκλωση των 211.848 συσκευασιών, εκ των οποίων
184.450 συσκευασίες πλαστικού και 27.398 συσκευασίες αλουμι
νίου, δεν επιτεύχθηκε μόνο η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ,
αλλά και εξαιρετικά σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. 

Mε την ανακύκλωση των 211.848 συσκευασιών:
― δεν θα γίνει εξόρυξη 1.878,13 κιλών βωξίτη
― εξοικονομήθηκαν 287,68 κιλά πετρελαίου, που θα χρησιμοποι
ούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δη
μιουργία των συσκευασιών αλουμινίου
― εξοικονομήθηκε ηλεκτρική ενέργεια: για ραδιόφωνο 109.592
ώρες ή για να τηλεόραση 82.194 ώρες

― δεν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν από το περι
βάλλον οι ποσότητες πλαστικών συσκευασιών
ς δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 6.750,87 κιλά αερίων που
δημιουργούνται με την παραγωγή του πλαστικού 

Ο Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
δήλωσε σχετικά: “Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την τόσο θε
τική έκβαση της προσπάθειας που έγινε τις προηγούμενες ημέρες
στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης. 
Η κατάρριψη του Παγκόσμιου Ρεκόρ ανακύκλωσης συσκευα
σιών, με χρήση αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης, αλλά και
η δημιουργία ενός νέου εξαιρετικά μεγάλου ρεκόρ, είναι αδιαμ
φισβήτητα ένα μοναδικό γεγονός. Αυτό όμως που κάνει το απο
τέλεσμα ακόμα πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή των πολιτών και
ιδιαίτερα των νέων, που αποδεικνύει πως τελικά κερδισμένη βγαί
νει η κοινωνία, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία ενισχύεται η
περιβαλλοντική μας συνείδηση και η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά
στον χάρτη των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων χωρών”.

Το πρώτο “Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης”
δημιουργήθηκε από το εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίων Αναργύρων
– Καματερού. και βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του Δημαρχείου
Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γραμμή ανακύκλωσης: 801 11 67890
email: press@antapodotiki.gr
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“Το βήμα στον Αιμοδότη” 

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα

του Εθελοντή Αιμοδότη. Την ημέρα αυτή τιμάται, διε-

θνώς, ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουι-

σμός που επιδεικνύει προσφέροντας δύο πολύτιμα

αγαθά χωρίς ανταμοιβή: λίγο από το χρόνο του και

400ml αίμα από τα 5 λίτρα που έχει. 

Φέτος το  κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι «Δώσε
αίμα. Δώσε τώρα. Δίνε συχνά.», μήνυμα που προβάλλει

την ανάγκη για αίμα όχι μόνο σε περίοδο κρίσης αλλά

συστηματικά.  

Η έναρξη του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας θα

γίνει το Σάββατο, 10 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του

Δήμου Αθηναίων με Διαδραστική συζήτηση με θέμα: ‘Το

βήμα στον Αιμοδότη’ και Έκθεση Art & Design από

σπουδαστές των ΙΕΚ ΑΚΜΗ. 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 19:00-21:10 και θα πε-

ριλαμβάνει πάνελ από γιατρούς και εκπροσώπους συλ-

λόγων εθελοντών αιμοδοτών. Στόχος της εκδήλωσης

είναι η ανοιχτή συζήτηση με τους εκπροσώπους του

εθελοντικού κινήματος αιμοδοτών ώστε να παρακινή-

σουν την μεταστροφή του αιμοδοτικού πληθυσμού σε

100% συστηματικούς εθελοντές αιμοδότες.

Λουδοβίκος των ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Η εκδήλωση θα κλείσει με συναυλία στις 21.30 με τη

συμμετοχή των εξής καλλιτεχνικών σχημάτων:

• Λουδοβίκος των ΑΝΩΓΕΙΩΝ

• Zekiye Yurekli  “Ala Turka Ala Greka”

• Xρίστος Τζιφάκις - Κιθάρα flamenco

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν 13 και 14 Ιουνίου με Αι-

μοδοσία και Δρώμενα στην Πλατεία Συντάγματος και

θα κλείσουν με Συναυλία κλασικής μουσικής στις 15

Ιουνίου στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας σε συνερ-

γασία με τον δήμο  Πεντέλης.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Ο δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός

Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κα-

λούν τους πολίτες να Ζήσουν τον

Κήπο Αλλιώς.

Το πρόγραμμα «Ζήσε τον Κήπο αλ-
λιώς», που πραγματοποιείται από την

1 έως τις 30 Ιουνίου 2017 με ελεύθερη

συμμετοχή για όλους στον Εθνικό

Κήπο, θα γεμίσει όλες τις μέρες του

πρώτου μήνα του καλοκαιριού με ερ-

γαστήρια, γυμναστική, yoga, pilates,

μουσική, θέατρο, χορό, ξεναγήσεις,

παιχνίδια και κρυμμένους θησαυρούς

για όλους. Γίνεται πραγματικότητα με

τη συμμετοχή του δυναμικού του

ΟΠΑΝΔΑ – γυμναστές, μουσειοπαιδα-

γωγούς, βιβλιοθηκονόμους, μουσικά

σύνολα -, ενώ υποστηρίζεται από το

Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθη-

ναίων – Athens Culture Net και εμ-

πλουτίζεται με συνεργασίες με το

Φεστιβάλ Αθηνών, τη WWF Hellas, το

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Τονικό

Ωδείο, το     τμήμα του Ιστορικού Αρ-

χείου του δήμου Αθηναίων και το Αθη-

ναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο.

Οι επισκέπτες κάθε ηλικίας θα έχουν τη

δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις

δράσεις που τους ενδιαφέρουν, να

πραγματοποιήσουν μία ποιητική περιή-

γηση μέσα από την παράσταση «Εθνι-

κός Κήπος» σε σκηνοθεσία Θοδωρή

Γκόνη, μία συνεργασία με το Φεστιβάλ

Αθηνών  (22 – 26/6),  να γιορτάσουν με

τα Μουσικά Σύνολα του δήμου Αθη-

ναίων την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

(20 & 21/6), να «χαρτογραφήσουν» τη

νεότερη ιστορία του Κήπου με το Ιστο-

ρικό Αρχείο του δήμου Αθηναίων (7/6),

να ανακαλύψουν τα γλυπτά του Κήπου

(18 & 25/6) και να ζήσουν το ρομαντι-

σμό μέσα από το καθιερωμένο Athens

Garden Festival (8 -11/6).

«μέσα από αυτό το πρόγραμμα αναδει-
κνύονται τα πάρκα και οι κήποι της
πόλης σε σημείο συνάντησης, πολιτι-
σμού και άθλησης για μικρούς και με-
γάλους» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων

Γιώργος.

Καθημερινά από το πρωί έως το βράδυ

εναλλάσονται εκδηλώσεις για μικρούς

και μεγάλους.

Μια μικρή γεύση από το πρόγραμμα:

Σάββατο 3 Ιουνίου: 
19.00 Αστέρι

Yoga για μαμάδες με μωρά έως ενός

έτους με την Αριάδνη Οικονομίδη
Η postnatal yoga (μεταγεννητική yoga) είναι

ένας υπέροχος τρόπος να υποστηρίξει μια

μητέρα το σώμα της στη διαδικασία ανά-

καμψης μετά τη γέννα.  

Αριθμός συμμετεχόντων: 25 παιδιά με ενή-

λικες συνοδούς

― 19.00 - 20.00 Παραπλεύρως παιδι-

κής χαράς  Mamakido: Γυμναστική

για μητέρες και παιδιά ηλικίας 6 έως

8 ετών. Μαμάδες με τα παιδιά τους έχουν

την ευκαιρία να γυμναστούν μαζί και να ζή-

σουν μία ευχάριστη εμπειρία άθλησης

μέσω του παιχνιδιού.

Αριθμός συμμετεχόντων: 25

― 19.30-20.30 Αστέρι «Αισώπου
Κόμιξ»
Παιδική διαδραστική παράσταση από την

ομάδα Μικρός Νότος

Σύγχρονη ματιά σε 5 γνωστούς μύθους του

Αισώπου, με χιούμορ, τραγούδια και εναλ-

λαγές που θυμίζουν σε ταχύτητα κάτι από

...κόμιξ! Τύμπανα, κιθάρα, μεταλλόφωνο,

καλίμπες, ξύστρα, μουσικές γαβάθες, κα-

ζούδίνουν ζωντάνια και ρυθμό, καθώς τα

παιδιά συμμετέχουν ενεργά και βιώνουν τις

αλληγορίες των μύθων, για την αλαζονεία

και τη βία, για τη γενναιότητα, τον θυμό και

την αγάπη.

Κυριακή 4 Ιουνίου 
―10.00-11.00 Παραπλεύρως παιδικής

χαράς Fitness* Πρόγραμμα που στοχεύει

στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης

εφαρμόζοντας κυκλική προπόνηση, τρέ-

ξιμο, ασκήσεις με όργανα και ασκήσεις ευ-

λυγισίας. 

Απευθύνεται σε όλους ανεξάρτητα από την

ηλικία τους και το επίπεδο φυσικής κατά-

στασης. Αριθμός συμμετεχόντων: 50

― 10.30 Ηλιακό Ρολόι

Μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχή-

στρα του Δήμου Αθηναίων

― 11.00-12.00 Στρογγυλό κιόσκι

«Η Δημοτική Πινακοθήκη ζωγραφίζει
στον Εθνικό Κήπο»*
Τα παιδιά εμπνέονται από τα έργα της μό-

νιμης συλλογής της Δημοτικής Πινακοθή-

κης και,  χρησιμοποιώνταςακουαρέλα,

παστέλ, μολύβια, χαρτιά και υφάσματα, δη-

μιουργούν τα δικά τους μοναδικά έργα.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών

Αριθμός συμμετεχόντων: 25 παιδιά ανά

δράση 

― 18.00-19.00 Παραπλεύρως παιδικής

χαράς  “Yoga for Happy Kids” με την

Αριάδνη Οικονομίδη*
Η Yoga for Happy Kids είναι μια μέθοδος

εναλλακτικής άσκησης με βάση τη δομή

του σώματος και τη διανοητική ανάπτυξη

των παιδιών ανά ηλικία. Βασίζεται σε ψυχα-

γωγικές ασκήσεις (asanas) και σε ευχάρι-

στα διαδραστικά παιχνίδια, ενώ το μάθημα

χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα και ταχύ-

τητα, ώστε να κρατήσει ζωντανό το ενδια-

φέρον των παιδιών.

Βασικός στόχος της Kids Yoga είναι να ενι-

σχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοε-

κτίμηση των παιδιών, ενώ τους βοηθά να

καλλιεργήσουν τον σεβασμό προς τους άλ-

λους και την αγάπη προς τον εαυτό τους. 

19.00-20.00 Παραπλεύρως παιδικής

χαράς  Pilates* Ειδικό πρόγραμμα εκ-

γύμνασης με διαδοχικές ασκήσεις με

τη χρήση μπάλας σε συνδυασμό με

αναπνοή. Απευθύνεται σε όλους.

Αριθμός συμμετεχόντων: 50

Zήσε τον Κήπο αλλιώς! 150 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο στον Εθνικό Κήπο

Το Ελληνο-ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτε-

χνία Εν Αθήναις - ΛΕΑ αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν

λογοτεχνικό πολιτιστικό γεγονός, το οποίο πάν-

τοτε, από τότε που πρωτοξεκίνησε το 2008, έχει

αφιερώσει σημαντικές εκδηλώσεις και στις

άλλες τέχνες. Συνεχίζοντας και φέτος αυτήν την

παράδοση, παρουσιάζουν μερικά δείγματα του

αδιαμφισβήτητου πολιτισμικού συγκρητισμού της

εποχής μας μεταξύ των χωρών της Ιβηρικής χερ-

σονήσου και της Λατινικής Αμερικής αφενός και

της Ελλάδας αφετέρου. 

Συγκεκριμένα, η Κολομβιανή ζωγράφος Χούλια

Γκερέρο θα παρουσιάσει «Latin portraits» προσω-

πογραφίες Ελληνίδων και Λατινοαμερικανίδων

που ξεπήδησαν με μαεστρία από τα πινέλα της

(Διάρκεια έκθεσης ως την Κυριακή 11 Ιουνίου),

Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς, Καστοριάς 34-

36, Βοτανικός.

Ο Έλληνας φωτογράφος Βασίλης Σημαντηρά-

κης (πρώην πρέσβης της Ελλάδας στο Περού) θα

αποκαλύψει την ομορφιά που αναδύεται από τις

πέτρες του Περού. Μια οπτική μαρτυρία που οδη-

γεί στην ανακάλυψη των υπέροχων πέτρινων

δασών στο Huayllay (Πάσκο), το Marcahuasi (Λίμα),

το Cumbemayo και τη Bambamarca (Καχαμάρκα),

και στις ακτές της Ταλάρα και του Παράκας. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, 9.30 μ.μ.

Χώρος: Poems & Crimes Art Bar-Βιβλιοπωλείο,

Αγ. Ειρήνης 17, Μοναστηράκι

H Παναμέζα καλλιτέχνιδα Νικόλ Μαρί Ροσανία,

με τα «Γυναικεία χρώματα του Παναμά», θα  θαυ-

μάσουμε τη χάρη γυναικείων περιγραμμάτων

αποτυπωμένων στον καμβά.

Εγκαίνια: Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, στις 8.30 μ.μ.

Χώρος: Polis Art Café, Πεσµαζόγλου 5, Αθήνα

Η μαγεία των γραμμάτων της Ιβηρικής χερσονήσου 
και της Λατινικής Αμερικής επιστρέφει στην Αθήνα
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“δώστε του χορού να πάει...”

O Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” σε

συνεργασία με τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β οργα-

νώνει μουσικοχορευτική βραδιά με το τμήμα χορού

της “Ευρυάλης”, την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 9

μ.μ. στο θέατρο Βέμπο στην παραλία της Βούλας.

Παραδοσιακοί χοροί Θεσσαλίας, Μικράς Ασίας,

Κρήτης και Δυτ. Μακεδονίας.

Φιλική συμμετοχή η Ενωση Κρητών των 3Β.

Είσοδος ελεύθερη

Ο
Δήμος Γλυφάδας

γιορτάζει την Παγκό-

σμια Ημέρα Περιβάλ-

λοντος φυτεύοντας

δένδρα και πρασινίζοντας

όλη την πόλη, ενώνοντας

το πράσινο του Υμηττού με

την «γαλάζια» παραλία, με

συστοιχίες δένδρων που

απλώνονται παντού.

Tην Κυριακή 4 Ιουνίου και

ώρα 10.30 π.μ. σας περιμέ-

νουμε στο πλάτωμα της

οδού Δαβάκη και Σερρών

στην Αιξωνή για να αποψι-

λώσουμε, να περιποι-

ηθούμε και να ποτίσουμε

τα δένδρα της περιοχής.

«Θα ‘ρθω μια νύχτα
με φεγγάρι»

Συναυλία με τον Γιώργο Κατσαρό 

Συναυλία με τίτλο «Θα ‘ρθω μια νύχτα με φεγγάρι», με

το Γιώργο Κατσαρό, την ορχήστρα του, την Τάνια Τρύπη

και την Ζωή Παπαδοπούλου διοργανώνει ο Οργανισμός

Αθλητισμού Πολιτισμού και  Παιδικής Αγωγής του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  (ΟΑΠΠΑ) την  Κυριακή

11 Ιουνίου και ώρα 21.00, στο Θέατρο Βέμπο, στην

παραλία της Βούλας. 
Ο Γιώργος Κατσαρός είναι ένας από τους δημιουργικό-

τερους και παραγωγικότερους συνθέτες της ελληνικής

μουσικής. Εκτός από χαρισματικός συνθέτης είναι και

από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες στο σαξόφωνο,

ένας ευρηματικός, βιρτουόζος μουσικός.

Αυτή τη φορά θα παρουσιάσει συναυλία, με τραγούδια

που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε τραγουδήσει, αφιερω-

μένα στον Έρωτα και την Αγάπη όπως «Χάρτινο το Φεγ-

γαράκι», «Blue moon», «Ένας ουρανός μ’ αστέρια»,

«Χάθηκε το φεγγάρι», «Fly me to the moon», «Νύχτωσε

χωρίς φεγγάρι».

Μαζί του οι μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα),

Κώστας Αναδιώτης (πλήκτρα), Γιάννης Σαρόγλου

(μπάσο), Γιώργος Τσαρνάς (μπουζούκι) 

Η Είσοδος είναι Ελεύθερη

O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λει-

τουργούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πο-

λιτιστικά προγράμματα, όπως παρακάτω. 

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 & Τμή-

ματα Εφήβων - Ενηλίκων Δ.Ε. Παλλήνης και Γέρακα 

21.00 – Εκδήλωση: «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

Σάββατο  10/06  – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα  

20.30- Συναυλία Μαντολινάτας & Κιθαραστικού Συνό-

λου Δήμου Παλλήνης

Κυριακή  11/06  – 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 

19.00-22.00  - «23η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλ-

λήνης» - Τμήματα Παραδοσιακών Χορών Δ.E. Παλ-

λήνης&Γέρακα

Πολιτιστική Ανοιξη
στο Δήμο Παλλήνης

Την Τετάρτη, 7 Ιουνίου, στις 9 μ.μ., γιορ-

τάζουμε την έναρξη προβολών του Δημο-

τικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης

«Μελίνα Μερκούρη» για το φετινό καλο-

καίρι,με μία αναδρομή στις απαρχές της

7 ης Τέχνης, προβάλλοντας μία από τις

πιο γνωστές και κλασικές ταινίες του

βωβού κινηματογράφου, με τη συνοδεία

ζωντανής μουσικής. Tο ερωτικό δικαστικό

δράμα, «The Kiss» του Ζακ Φέιντερ, με

πρωταγωνίστρια την Γκρέτα Γκάρμπο ενώ

επί σκηνής, 5μελές σύνολο από εκλε-

κτούς μουσικούς, θα συνοδεύει την προ-

βολή, σε διεύθυνση του συνθέτη Λεωνίδα

Κανάρη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή του

Δημοτικού Ωδείου της πόλης, που

έγραψε την πρωτότυπη μουσική σύνθεση

ειδικά γι’ αυτή την ταινία.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τη σκυτάλη, στις 8 και 9 Ιουνίου, θα πάρει

η ταινία του Γιάννη Σακαρίδη, «Πλατεία
Αμερικής», που ήδη έχει διανύσει μία ση-

μαντική πορεία με διακρίσεις σε διεθνή

φεστιβάλ. Ο σκηνοθέτης θα προλογίσει

την α’ προβολή της ταινίας και τις δύο

μέρες ενώ στις 9 Ιουνίου, μαζί με τον πο-

λυβραβευμένο  ηθοποιό, Μάκη Παπαδη-

μητρίου, θα παρουσιάσουν στο κοινό τους

ερασιτέχνες-συντελεστές της ταινίας,

που είναι από την Ηλιούπολη. Σημειώνε-

ται ότι, γυρίσματα της ταινίας πραγματο-

ποιήθηκαν στην Ηλιούπολη, με την

υποστήριξη του Δημάρχου και του προ-

σωπικού του Δήμου. 

Με αφορμή την προβολή της ταινίας, την

ίδια μέρα, ο Δήμος θα τιμήσει τη Θέμιδα

Μπαζάκα, για τη σημαντική προσφορά

της στην 7 η Τέχνη.

Βραδιές τέχνης στον Κινηματογράφο Ηλιούπολης

“O Moρμόλης”

Την παιδική Θεατρική Παράσταση "Ο Μορμόλης" παρου-

σιάζει ο Δήμος Σαρωνικού στις 3 και 5 Ιουνίου ώρα 20:00

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού στα Καλύ-

βια.

Το έργο παρουσιάζεται από το Παιδικό Θεατρικό Εγα-

στήρι του ΚΔΑΠ. Είσοδος ελεύθερη.

Διδασκαλία: Γιώργος Πετρινόλης

H “Εναλλακτική Δάση” οργανώνει ημερήσια εκδρομη

- ξενάγηση την Κυριακή 11 Ιουνίου, στις αρχαιότητες

του Δήμου Μαραθώνα ξεκινώντας από την περιοχή

της  Μπρεξίζα, όπου η ανασκαφή που άρχισε το 2001

έφερε  στο φως ένα μοναδικό για τον ελληνικό χώρο

κτιριακό συγκρότημα, με ένα ιερό ιδιαίτερης αρχιτε-

κτονικής και άλλα σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα.

Θα συνεχίσουν με τον Τύμβο του  Μαραθώνα και το

Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί στο  Εθνικό Πάρκο Σχι-

νιά Μαραθώνα, που  αποτελείται από το δάσος της

Κουκουναριάς, το Μέγα Έλος, τη Χερσόνησο Κυνο-

σούρα, τη θαλάσσια ζώνη και την παραλία και ιστο-

ρικά ταυτίζεται με το πεδίο της Μάχης του

Μαραθώνα.  Εκτός από την ξενάγηση θα κάνουν μπά-

νιο και θα φάνε σε ταβέρνα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Νόρα Πολυδούρη    6949138298  9-2 το πρωί και 5-7

το απόγευμα

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

LATIN AMERICA FESTIVAL

Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”  -σε συνεργα-

σία με πρεσβείες, προξενεία και κοινότητες- διοργανώνουν

ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη Λατινική Αμερική, την Παρα-

σκευή 16 Ιουνίου από ώρα 18.30 έως 23.30 στο Γυμνάσιο -

Λύκειο “Ώθηση” στην Σταμάτα, οδός Μαρμαρά 7-9. 

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η επαφή των επισκε-

πτών με την κουλτούρα, τον ρυθμό, τη μουσική και τις γεύ-

σεις της Λατινικής Αμερικής.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει καλοκαιρινό Bazaar, εργαστήρι

για παιδιά, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, γεύ-

σεις από το Μεξικό και τη Βραζιλία, κρασιά της Χιλής και

της Αργεντινής, ποτά από την Καραϊβική, πολλή μουσική

και ακόμα περισσότερο χορό! 

Επιπλέον, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν

με τις μελωδίες της μπάντας Martha Moreleon Trio Latino

και να απολαύσουν χορευτικά show από πολλούς γνω-

στούς χορευτές. Η βραδιά θα κλείσει με ένα απίθανο party

σε latin ρυθμούς, όπου θα ξεφαντώσουν όλοι!

Η εκδήλωση θα ενισχύσει τους σκοπούς του μη Κερδο-

σκοπικού Οργανισμού Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας

και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

Είσοδος ελεύθερη 

«Τρωική Συλλογή 
της Σοφίας Σλήμαν»

Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρ-

χαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών. Κάθε δύο μήνες

ένα αντικείμενο παρουσιάζεται στους επισκέπτες για

πρώτη φορά και ξεδιπλώνει την αφήγηση της άγνωστης

ιστορίας του.

Ετσι, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται «την Τρωική Συλλογή
της Σοφίας Σλήμαν». Πρόκειται για πήλινα αγγεία, εργα-

λεία, μικροευρήματα και μαρμάρινα ειδώλια, που βρέθηκαν

στις ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Τροία τη δεκαε-

τία του 1870 και δωρήθηκαν μετά το θάνατό του από τη

Σοφία Σλήμαν, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η

«Τρωική Συλλογή της Σοφίας Σλήμαν» αναδύθηκε την Δευ-

τέρα 29 Μαΐου στην «αίθουσα του βωμού» (αιθ.34) για να

παραμείνει εκεί ως την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017.

Στις 9 και 11 Ιουνίου και στις 14, 16 και 23 Ιουλίου, ώρα

13.00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επι-

σκέπτες στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους

για την ανακάλυψη της Τροίας, τον «θησαυρό του Πριά-

μου» και τις περιπέτειες της Τρωικής Συλλογής του Ερρί-

κου και της Σοφίας Σλήμαν, που βρίσκεται μοιρασμένη σε

μεγάλα Μουσεία του κόσμου.

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη

η προμήθεια εισιτηρίου και η  δήλωση συμμετοχής κατά την

προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα  τηλ.

213214 4889,  eam@culture.gr| www.namuseum.gr
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Οκτώ μελέτες μεγάλων έργων που σχεδιάζονται από

τη Δημοτική Αρχή Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης θα

συζητηθούν σε δημόσιες συναντήσεις της Δημοτικής

Αρχής με τους κατοίκους της πόλης. 

Οι μελέτες αφορούν:

― ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου, 

― ανάπλαση της εισόδου της πόλης στην περιοχή

του Ασκληπιείου Βούλας, 

― ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Μηλαδέζα, 

― ανακατασκευή της κεντρικής Πλατείας Βουλιαγ-

μένης (Πλατεία Νυμφών), 

― τη μελέτη δημιουργίας υπερσύγχρονου πολιτιστι-

κού πολυχώρου στη Μηλαδέζα Βάρης, 

― τη μελέτη αντιστήριξης πρανών στο παραλιακό μέ-

τωπο του Δήμου,  καθώς και την κατασκευή δύο παι-

δικών σταθμών, στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα.

Ήδη οι μελέτες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα

του Δήμου προς ενημέρωση και ηλεκτρονική διαβού-

λευση, αλλά η Δημοτική Αρχή προχωράει και σε εκ

του συστάδην συζήτηση.

Οι μελέτες θα συζητηθούν σε δύο δημόσιες εκδηλώ-

σεις στις 6 και στις 8 Ιουνίου στην αίθουσα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου στη Βούλα

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, και αφού δια-

μορφωθούν ανάλογα, θα εγκριθούν από την Επι-

τροπή Διαβούλευσης του Δήμου, τα τοπικά

συμβούλια και τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο προκει-

μένου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να

προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο υλοποίησης τους.

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι παρακάτω, που μπο-

ρείτε να δείτε τις μελέτες στο ίντερνετ:

Τρίτη 6 Ιουνίου ώρα 19.00

Κυκλοφοριακή μελέτη  του Δήμου 3Β

http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/5944-diavoulefsi-kikloforiakis-meletis

Ανάπλαση περιοχής εισόδου Ασκληπιείου Νοσοκομείου 

www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city

planning/item/5947-

diavoyleysh_gia_thn_meleth_anaplashs_perioxhs_eisodoy_

asklhpieioy_nosokomeioy

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ

Γ320- Γ323 (Πλατεία Ναυαρίνου)

www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/6025-plateia_navarinou_vari

Μελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακού μετώπου 

http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/6035-meleti-antistirixis-pranon

σ.σ. Θεωρούμε ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρό-
νος προκειμένου να συζητηθούν τόσο μεγάλα και σο-
βαρά για την πόλη θέματα, σε μια μόνο συνάντηση.

Πέμπτη 8 Ιουνίου ώρα 19.00

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νυμφών, (Κεντρική Πλατεία

Βουλιαγμένης)

www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/5993-plateia_nimfon-vouliagmeni

Μελέτη κατασκευής πολιτιστικού χώρου στο Ο.Τ 338 στη

Μηλαδέζα

http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/6034-aithousa-pollaplon-xriseon-sti_miladeza

Μελέτη για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού

οδού Αλεξάνδρας Βούλας

www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/6028-nipiagogeio-voula_alexandras

Μελέτη για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και

Νηπιαγωγείου  Βουλιαγμένης

www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/city-

planning/item/6027-nipiagogeio-vouliagmeni

Η συζήτηση θα μεταδοθούν ζωντανά από την Διαδικτυακή

τηλεόραση του Δήμου. www.vvv.gov.gr/webtv

Διάσταση για το Ασκληπιείο

Η ρυμοτομική ανάπλαση που έχει σχεδιάσει ο δήμαρ-

χος Γρ. Κωνσταντέλλος βρίσκει κάθετα αντίθετους και

τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους εργαζόμενους.

Σωματεία και φορείς από Γλυφάδα - Βούλα - Ελληνικό -

Αργυρούπολη παρενέβησαν στην έκτακτη Γενική Συνέ-

λευση εργαζομένων του «Ασκληπιείου» Βούλας, όπου

συζητιόταν η δημιουργία πάρκινγκ αφαιρώντας ζωτικό

τμήμα του χώρου. Μάλιστα ανάρτησαν και πανό στην εί-

σοδο γράφοντας: «Κάτω τα χέρια από το Ασκληπιείο»
Τονίστηκε ιδιαίτερα στη συνέλευση ότι η υπόθεση του

νοσοκομείου είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων,

αλλά και των κατοίκων της περιοχής για την ελεύθερη

πρόσβαση και δωρεάν Υγεία για όλους. 

Επίσης, ελέχθη πως η σκόπιμη απαξίωσή του είναι

μέρος συνολικότερου σχεδίου του κεφαλαίου και των

εκπροσώπων του για τη συνολικότερη ιδιωτικοποίηση

του παραλιακού μετώπου.  

Οι ημέρες που ζούμε είναι ζοφερές και τα δημόσια νο-

σοκομεία σηκώνουν μεγάλο βάρος από τη μαζική επι-

σκεψιμότητα των ασθενών, που λόγω οικονομικής

δυσπραγίας προσφεύγουν στα δημόσια νοσοκομεία.

Από την άλλη το προσωπικό των νοσοκομείων υπολεί-

πεται σε μεγάλο βαθμό. Ετσι το έργο γίνεται ακόμη πιο

δύσκολο.

Είναι “θεϊκό” δώρο το ότι έχουμε ένα δημόσιο νοσοκο-

μείο δίπλα μας, εμείς οι κάτοικοι του Δήμου 3Β, που

σώζει ζωές καθημερινά, λόγω της άμεσης αντιμετώπι-

σης κρίσιμων για τη ζωή, περιστατικών.

Γνώμη μας είναι ότι δεν είναι η ώρα για μια τέτοια δια-

μάχη του Δήμου με τη διοίκηση του Νοσοκομείου.

Ο δήμαρχος έπρεπε να στέκεται αρωγός στις προσπά-

θειες του Νοσοκομείου για καλύτερη νοσηλεία και ιδι-

αίτερα ο δήμος 3Β που το έχει μέσα στα όριά του.

Πρώτο και κύριο μέλημα του Δήμου θα έπρεπε να είναι

η κινητοποίηση να περάσει στο δημόσιο το ιδιοκτησιακό

συγκρότημα του Νοσοκομείου γιατί σήμερα «ανήκει»

στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και πολλές φορές γί-

νεται τροχοπέδη για την καλυτέρευση των κτηριακών

συγκροτημάτων. Έχουμε γράψει απόλυτα τεκμηριω-

μένα στο παρελθόν.

Αννα Μπουζιάνη

Y.Γ. Eίναι πολύ σημαντική η παρουσία των πολιτών,

γιατί κάποια από τα θέματα θα αλλάξουν  την εικόνα

του Δήμου και καλό είναι να το γνωρίζουν εκ των

προτέρων για να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις

απόψεις τους. Γιατί αυτός που ζει μια γειτονιά, τη

γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Σε συζήτηση επί μεγάλων θεμάτων του Δήμου 3Β

καλεί ο Δήμος τους κατοίκους

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 καλοκαιρι-

νών διακοπών, μάθησης και αθλητισμού. www.pallini.gr
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Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Σαρωνικού την Τετάρτη 31 Μαΐου με μονα-

δικό θέμα  «συζήτηση σχετικά με την διαχείριση των

Αλυκών της Αναβύσσου (ζώνη παραλίας και αιγιαλού) κα-

τόπιν των πρόσφατων ενεργειών της ΕΤΑΔ (προκήρυξη

πέντε (5) θέσεων καντινών στη παραλία Αλυκών, κ.λπ.) και

λήψη απόφασης για δικαστικές ενέργειες του Δήμου».

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί όλοι οι βουλευτές της περιοχής,

αλλά δεν παρευρέθηκαν, πλην των βουλευτών Γ. Βλάχου και

Μ. Βορίδη που δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Γιώργος

Σωφρόνης, είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο οι περιο-

χές αυτές και οι ενέργειες της ΕΤΑΔ για εκμίσθωση χώρων

συνολικής έκτασης άνω των 22.000 τ.μ. αφαιρούν κάθε δυ-

νατότητα ελέγχου της παραλίας των Αλυκών από το Δήμο

και απειλούν ευθέως το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης

των πολιτών.

Στη συνέχεια ανέτρεξε σε ένα ιστορικό, λέγοντας μεταξύ

άλλων: 

Μέχρι και σήμερα, με τις κατάλληλες ενέργειες και τις κάθε-

τες απόψεις μας  -ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύ-

θερες για τους πολίτες-, έχουν παραμείνει έτσι· ελεύθερες.

Αναλαμβάνοντας τη Δημοτική Αρχή, φιλοσοφία μας ήταν

να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτά που έχει κατα-

σκευάσει με χρήματα των πολιτών και τους φορείς των κυ-

βερνήσεων ο τέως Δήμος Αναβύσσου, όλο εκείνο το

κομμάτι με το χλοοτάπητα, πλακόστρωτα και τα τρία πέ-

τρινα κτίρια που δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ποτέ

γιατί θεωρήθηκαν αυθαίρετα. Κάτι που ο σημερινός Δήμος

έχει νομιμοποιήσει και τα κτίρια είναι νόμιμα.

Η νέα κυβέρνση έκλεισε την “Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.” που

τα διαχειριζόταν μέχρι τότε και ότι κτίρια υπήρχαν στη δια-

χείρισή της, πέρασαν στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

Είχαμε μία επαφή με την ΕΤΑΔ και μας ζήτησαν να κατα-

θέσουμε μελέτη ανάπλασης της περιοχής, κάτι που εκπο-

νήσαμε και καταθέσαμε προκειμένου να περάσει η

διαχείριση της περιοχής στο Δήμο.

Εμπαιγμός και εξαπάτηση

«Επί μήνες ολόκληρους συζητούσαμε για παραχώρηση της

περιοχής από την ΕΤΑΔ στο Δήμο και μετά από αλλεπάλ-

ληλα τηλεφωνήματα πήραμε την απάντηση ότι σκέπτονται

να δημοπρατήσουν εκείνοι 5 καντίνες και να προχωρήσουν

στην παραχώρηση του πέτρινου και του πίσω χώρου στο

Δήμο. 

Εξαγριώθηκα γιατί υπήρξε μία στροφή 180 μοιρών. Ήταν

καθαρός εμπαιγμός και εξαπάτηση του Δήμου.

Μία εβδομάδα αργότερα η ΕΤΑΔ αποφάσισε να βγάλει σε

διαγωνισμό μέρη της παραλίας των Αλυκών, λέγοντας ότι

θα μισθώσει 5 καντίνες κατά μήκος της παραλίας (500 τ.μ.

η κάθε καντίνα), ενώ σημειώνει ότι μπορεί να ζητήσει

μέχρι 1000 τ.μ. ο υποψήφιος μισθωτής. Μιλάμε για 5 στρέμ-

ματα μισθώσεις κατά μήκος της παραλίας.

― 2 μισθώσεις για Μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα παι-

χνίδια

― 10 στρέμματα, για ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις (λούνα

παρκ, τσίρκο κλπ.) μίσθωση δύο παρκινγκ 4 και 3 χιλιάδων

τ.μ. που θα δοθούν σε ιδιώτες για μίσθωση.

― 22.100 τ.μ. μισθωμένα στην παραλία των Αλυκών. Αν

δεν μιλάμε για ξεπούλημα γιατί μιλάμε; Αυτή η τακτική είναι

ένα καθαρό ξεπούλημα, μία καθαρή ιδιωτικοποίηση.

― 5000 τ.μ. ομπρελοξαπλώστρες!

«Γιατί δεν μας λένε ότι θα βάλουν και κάγκελα και θα κό-
βουν εισιτήριο για να μπούμε στην παραλία. Πρωτοφανή
πράγματα και πέρα από κάθε λογική. Λογική προς όφελος
συγκεκριμένων και ολίγων», σχολιάζει ο δήμαρχος.

«Εμείς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξαπλώστρες που πληρώ-
νουν οι πολίτες. Παντού είναι δωρεάν!», επισημαίνει ο δή-

μαρχος και συνεχίζει: «Θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια για να διατηρήσουμε ελεύθερες τις παραλίες μας
και σε αυτό δεν θα μας εμποδίσει κανείς. Δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να γίνει αξιοποίηση της παραλίας των Αλυκών από
την ΕΤΑΔ και να μετατραπεί σε πλαζ, όπου οι πολίτες θα
πληρώνουν για να μπουν», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Ο εξουσιοδοτημένος Νομικός από τον Δήμο Σαρωνικού,

Κώστας Κατερινόπουλος, ανέλυσε τη νομική διάσταση του

ζητήματος.

Την ενέργεια κατήγγειλε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Ατ-

τικής και πρ. δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου τονί-

ζοντας: «Είμαι κάθετος 100% από οποιαδήποτε σκοπιά και
να το δούμε, σ’ αυτό που πάει να κάνει η ΕΤΑΔ. Δεν μπορώ
να καταλάβω γιατί έγινε αυτό στο Δήμο μας, ενώ σε άλ-
λους Δήμους έχουν παραχωρηθεί. Είναι κάτι που το καταγ-

γέλω και πρέπει όλοι να το καταγγείλουμε και πρέπει να κι-
νηθούμε γρήγορα και προς επίπεδα Υπουργείων, προς φο-
ρείς και προς την κοινωνία.
Πάγια θέση μας ήταν και είναι ότι οι παραλίες, οι ακτές πρέ-
πει να ανήκουν στους Δήμους.
Η ΕΤΑΔ διαχρονικά είναι ένας τεράστιος καταπατητής και
λυπάμαι πραγματικά αυτή τη στιγμή που λειτουργεί ανε-
ξέλεγκτα και το καταγγέλω και πρέπει να το καταγγεί-
λουμε όλοι».

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμβούλους και μετά

από τη συζήτηση κατέληξαν σε ομόφωνο καταγγελτικό ψή-

φισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι παραλίες του Δήμου Σαρωνικού ανήκουν στους πολίτες

και όχι στην ΕΤΑΔ. 

Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των δημοτών μας

για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου. 

Το δικαίωμα διαχείρισης των παραλιών ανήκει στους Δή-

μους και όχι στην Κεντρική εξουσία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού εκφράζει την

κατηγορηματική του αντίθεση στα σχέδια της Διοίκησης

της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. να αφαιρέσει

τη διαχείριση της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου από

το Δήμο, θέτοντας ευθέως υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα

των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό

της θάλασσας.
...
Απαιτούμε

Να διακόψει άμεσα η ΕΤΑΔ Α.Ε. τη διαδικασία με τους προ-

κηρυχθέντες διαγωνισμούς.

Ζητούμε  από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του

τόπου να παρέμβουν ενάντια στο σχεδιαζόμενο ξεπούλημα

της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου

Διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία να ικανοποιήσει το

πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης για μεταβίβαση της διαχεί-

ρισης και της εκμετάλλευσης των παραλιών στους δήμους,

σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του σημερι-

νού πρωθυπουργού.

σ.σ. Θυμίζουμε παλιότερη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα,

στην “Εβδόμη” (28.6.08,φ.539), όταν ήταν αντιπολίτευση

του 4%, ότι οι παραλίες ανήκουν στο Λαό! 

Επίσης, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο

εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Γιώργο Σωφρόνη, να προχω-

ρήσει στις νόμιμες διαδικασίες και χειρισμούς, για την ακύ-

ρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής

να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, με πρώτη την πραγμα-

τοποίηση παράστασης του Δήμου και των τοπικών φορέων

στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. την προσεχή Τετάρτη. 

Στη συνεδρίαση ήταν ακόμη παρόντες ο Περιφερειακός

Σύμβουλος, Πάρις Ευαγγελίου και ο πολιτευτής Νίκος Αν-

τωνίου, οι οποίοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν

τις κινητοποιήσεις του Δήμου.

Στη Δημοτική Συνεδρίαση παρευρέθηκαν και συνυπέγρα-

ψαν το ψήφισμα εκπρόσωποι φορέων του Δήμου Σαρωνι-

κού, όπως η Ένωση Γονέων Σαρωνικού, η Ένωση Συλλόγων

Σαρωνικού, το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού, πολιτιστικοί

σύλλογοι και πολυάριθμοι πολίτες.

Αννα Μπουζιάνη

Προμήθεια μηχανολογικού

εξοπλισμού σε 31 νοσοκομεία

της Αττικής αποφάσισε 

το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Tην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σε 31 νοσο-

κομεία της Αττικής αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβού-

λιο στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2017, ύστερα από

αίτημα του Υπουργείου Υγείας.

Ως «ύψιστης σημασίας ζήτημα» χαρακτήρισε η Περιφε-

ρειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, την προμήθεια μηχανο-

λογικού εξοπλισμού για 31 νοσοκομεία, 23 της 1ης και 8

της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Αττικής, συνολι-

κού προϋπολογισμού 40,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η απόφαση αυτή αφορά

σε νοσοκομεία όλων των ειδικοτήτων, «από την Πεντέλη
ως την Ελευσίνα και από την Αθήνα ως το Πέραμα». Ανέ-

φερε ότι η απόφαση αυτή αναδεικνύει, πέραν της αυτο-

νόητης αρωγής σε σοβαρές ανάγκες υγείας, «τον τρόπο
με τον οποίο εργαζόμαστε στη Διοίκηση της Περιφέρειας
Αττικής».
«Αυτή η παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής στοχεύει
στο δημόσιο συμφέρον. Συμβάλλει στη στήριξη των συμ-
πολιτών μας που υφίστανται τις συνέπειες της διάλυσης
του κοινωνικού κράτους από την κρίση. Ο χώρος της
Υγείας δέχθηκε σοβαρά πλήγματα»... τόνισε η Περιφε-

ρειάρχης.

σ.σ. Μόνο πλήγματα; όλεθρο έφερε και φέρνει.

Αποκόπτουν την πρόσβαση των πολιτών

στις Αλυκές Αναβύσσου
Oμόφωνο καταγγελτικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
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Η επιβολή μιας  μορφής   γλώσσας στην εξελικτική της

πορεία στον γραπτό λόγο, κατά την αναζήτηση και αφο-

μοίωση καινούριων  γλωσσικών  οργάνων, και  προκει-

μένου να ενεργοποιηθεί, ενίοτε  έρχεται σε

συγκρουσιακή ρήξη απέναντι  σε μια κατεστημένη πνευ-

ματικά κοινωνία, η οποία  αντιδρά όσον αφορά στη  συγ-

κρότηση μιας καινοτόμου  παιδείας και ιδία   Εθνικής.  

Αυτό βέβαια το εν πολλοίς  μεταρρυθμιστικό  σε εκσυγ-

χρονισμό  έργο φυσιολογικά, δεν έρχεται   με την εκ

των άνω αιφνίδια παρέμβαση, αλλά μετά από μια σειρά

πράξεων προοδευτικών και σε πορεία  τέτοια που ο σε-

βασμός προς τις εκ παραδόσεως συνθήκες υποτάσσεται

στην εκ της ανάγκης  κοινωνική ισορροπία. 

Ο Γιάννης Βηλαράς ζώντας το γλωσσικό χάλι εκείνης

της εποχής του (1771-1823) διείδε προφητικά την

ανάγκη μιας γλώσσας ‘’κοινής’’ σε χρήση και  ισορροπη-

μένης  που να την καταλαβαίνουν όλοι, αλλά βιάστηκε

σε ένα ακραίο ολίσθημα, όταν την οραματίστηκε κατά

το προσωπικό του δοκούν που οδηγούσε  σε ένα οπτικά

και  φωνητικά κακόηχο, δυσαπορρόφητο, έως  και από-

βλητο εγχείρημα. Η δομή  στη σκέψη του  ως μια ανάγκη

για γλωσσική τακτοποίηση   ήταν απόλυτα  ορθή. Το δέ-

σιμο όμως, το σφιχτό δικό του δέσιμο, στο δικό του ου-

τοπικό  άρμα που τραβούσε επάνω  στις δικές του ράγες

της γραμματικής, ήταν ένα εξ ίσου λάθος,  που θύμιζε

σε ταύτιση   τον εκ των άνω  επιβαλλόμενο καθαρευου-

σιάνικο λογιωτατισμό της εποχής σε μια άναρχη γλωσ-

σική τυποποίηση. 

Αλλά  κοντός ψαλμός  αλληλούια.

Με το έργο ζωής πόνημα του,  “Η ρομέηκη γλόσσα”, ο

Βηλαράς  προεκάλεσε το γενικό όποιο καλαίσθητο συ-

ναίσθημα, ενώ κατά παράδοξο τρόπο, η  τότε λογοτε-

χνική κοινωνία ίσως γιατί διείδε  μα και ζούσε το

πρόβλημα, ενθέρμως το ανέχτηκε έως και αγκάλιασε.

Πλην το γλωσσικό αυτό μήνυμά του ξένισε σε απόηχο

το σύνολο του κόσμου  να νοιώθει παράξενα,   με το

πέραν από  ορθή γραφή “ρομέηκη” και  “γλόσα”, μα

ακόμα και εκείνου του λαϊκού κομματιού που ασπαζόταν

τη δημοτική καθομιλουμένη λαλιά, αλλά  δεν δεχόταν

αυτή  τη “χυδαΐζουσα”. 

Για να γίνω  πάλι πιο κατανοητός προβαίνω σε μερική

ανάγνωση  από το κείμενο του,  τηρώντας  και αντιγρά-

φωντας τους  δικούς κανόνες,   γραμματικής,   ορθογρα-

φίας, σύνταξης και λεξιπλασίας, κανόνες, όπως τους

οραματιζόταν όταν τους προέτεινε. 

Η “Ρομέηκη γλόσα” λοιπόν:

«Η Ρομέηκη γλόσα, είναι αγνό γένννημα φιλόγενης τρέ-

λας μου και όχι παρακίνησης άλλου. Τούτο δεν με πει-
ράζει σε τίποτες όπου να το ξεφωνήσω ομπροστά
σ΄όποιον θελήσει να μάθει την αλήθεια. Εδώ αποκρέ-
νονται όλοι πως, σαν τα ομολογάω ατός - μου συμφω-
νούν και αυτοί να μου αφήκουν όλη την τρέλα όπου
μαρτύρησα για δική – μου, δίχως να΄χει κι άλλος μοι-
ράδι –της. Το γνωρίζω για χάρη να μ’ αφήνουν την
τρέλα- μου και να κρατάν τη φρονιμάδα-τους».      
Και παρακάτω «θέλά ’ρθει καιρός όπου οι προκομμένοι
θα αλλάξουν γνώμη και θα βαλθούν να συγγράψουν για
κάθε υπόθεση στη γλώσσα (εδώ όπως και αλλού ξεχνα
τη “γλόσα”) του λαλούντος(;)  Έθνους και θα την πλου-
τίσουν με διάφορες λέξες τεχνικές και φράσες επιτή-
δειες και τρόπους θαμαστούς. Γιατ’  εκείνους λοιπόν
τους λογιότατους τα γράφω τούτα για να μην ειπούν,
πως πρωτύτερα κανένας τούτο το τόσο όφκολο και φυ-
σικό πράμα δεν το κατάλαβε, αλλ’  αγωνίζονταν  να
φκιάσουν γλώσσα του κεφαλιού-τους, για ταύτους,
λέω, τα γράφω». 
Είναι βέβαιο και αυτό θα πρέπει  να ληφθεί υπ’ οψιν πως

ο Βηλαράς ζούσε σε μια εποχή και σε έναν τόπο που

τότε η γλωσσική επιστήμη δεν ήταν άγνωστη. Παρ’ όλα

ταύτα τονίζει Μανώλης Τριανταφυλλίδης «ο Βηλαράς
βλέποντας πιο μπροστά,  δείχνει να έχει μια γερή αντί-
ληψη για τα γλωσσικά φαινόμενα». Ο Βηλαράς πιστεύει

ότι «οι γλώσσες δε μένουν στάσιμες. Μετασχηματίζον-
ται καθώς μεταμορφώνεται και  κάθε είδος στον κόσμο.
Η όψη των πραγμάτων, φίλε μου»  γράφει, «δε μνίσκει
ποτέ σε μια στάση. Αλλάζει άκοπα από ημέρα σε ημέρα
…και κάθε γλώσσα αλλάζει όντα παλιώνει και ξαπλώνε-
ται σε άλλους τόπους.… Η γλώσσα είναι ελεύτερη και
δεν κανονίζεται απ’  άλλο, χώρια από τη συνήθεια».
Ο Ιωάννης Βηλαράς (1771-1823) γεννήθηκε στα Κύθηρα

με γιαννιώτικη καταγωγή. Στα 18 του χρόνια τον βρί-

σκομε στην Πάδοβα, να σπουδάζει ιατρική. Αναμιγνύε-

ται σε πατριωτική αντιστασιακή δράση υπερ της

Επτανήσου και διώκεται από τις αυστριακες αρχές της

Βενετίας. Παίρνει όμως το πτυχίο της Ιατρικής και γυρί-

ζει στα Γιάννενα προσωπικός γιατρός του Βελή Πασά.

Τον Βελή τον ακολουθεί στις εκστρατείες του στην Πε-

λοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία. Γνωρίζει και μελετά

διαλέκτους και ανατριχιάζει με τις αρχαϊκά  και όχι

σωστά αλλά διεφθαρμένες δυσνόητες ντοπιολαλιές.

Το 1820 τα σουλτανικά στρατεύματα πολιορκούν τα

Ιωάννινα. Καίνε το σπίτι του και τότε για να σωθεί κατα-

φεύγει στα Ζαγοροχώρια. Κατά τον Δεκέμβριο μήνα του

1823 πεθαίνει στο  χωριό Τσέπεβο και έχοντας προηγου-

μένως καταγράψει μια  έντονη πατριωτική δράση σε

ολόκληρη την Ήπειρο.

Ζώντας μακριά από τα φαναριώτικα κέντρα, όπου η πο-

νηριά και η  δολοπλοκία επικρατούσε, βιώνει την λαϊκή

πηγή του ελληνισμού και επηρεάζεται φιλοσοφικά από

τη γλώσσα του.

Ο Γαλλικός διαφωτισμός έρχεται αρωγός στις ιδέες του.

Γράφει πολλά, αλλά το μοναδικό πόνημά του που δημο-

σιεύει  και μάλιστα το 1814, είναι η  «Ρομέηκη γλόσα»

του.

Στην εισαγωγή, σε αλληγορικό προοίμιο μας αιφνιδιάζει

και μας φέρνει κοντά του, όταν μιλά  «για ένα βιολιστή
αυτοδίδακτο που μπορεί και παίζει ίσως και  πιο γλυκά
και συναισθηματικά από ένα διδαγμένο». Στην από-

γνωσή του για το γλωσσικό αλαλούμ που επικρατεί, γρή-

γορα  μας προχωρεί  με την “ορμήνια του” στο δικό του

ορθογραφικό σύστημα όπου «η γραικική γλώσσα, όσο
σιμώνει στην ελληνική κατά πως λένε πολλοί τόσο κα-
λύτερη γίνεται.  Εμένα» συνεχίζει, «μου φαίνεται το ίδιο
σαν να επιμελιόταν μια νιά  φυσικά όμορφη και χαριτω-
μένη, να διορθώνει και να σιάζει το πρόσωπό της σαν
της γριάς για να μοιάσει στην ομορφιά όπου εκείνη είχε

στα νιάτα της».
Τη σύγχρονή του γλώσσα την ονομάζει “αιολοδωρική”

άσχετα από τα επιμέρους διαλεκτικά ιδιώματα.   Βλέπει

την προέλευση της νέας ελληνικής κατ’ ευθείαν από την

αρχαία με τρείς διαλέκτους.  «Αυτές οι τρεις διάλεχτες»
μας λέει, «αναστατώθηκαν σαν έλειψε η αυτονομία και
έγινε μία που τη μιλεί όλο το ενός στην Ελλάδα και στα
μεγάλα και μακριά νησιά μας, με κάποια διαφορά όμως
στα νησιά. Και επειδή οι αφεντάδες τους ήταν ξένοι, εμ-
πήκαν σε αυτή και ξένες λέξες, ήγουν λατινικές και
τουρκικές.  Και λογιότατοι του γένους, προσπάθησαν να
γράφουν στην “αττική”, μα όχι  και να  τη μιλούν. Και έτσι
εχάλασαν και την “αττική” και την κατάντησαν ψωροατ-
τική  αλεξανδρινή.   ….Επειδή δε κάθε γλώσσα που μι-
λιέται, στολίζεται από των προκομένων το κοντύλι, και
’κείνη που δεν μιλιέται  αλλά εμιλιόταν μια φορά, χάλ-
ναγε περισσότερο όσο από περισσότερους γράφεται. Οι
αρχαϊστές, νεκρόμυαλοι ζούν σε μια αυταπάτη  με το
σκέλεθρο της “αττικής” το ποταπό,  άνοστο και φυσικό
δεν είναι ντροπή- μας  αυτή να τυραγνάει το γένος -μας
δυό χιλιάδες χρόνια τώρα και να το κατασταίνει καθώς
το κατάστησε αμαθέστατο και τους γραμματισμένους
κουτούς και αναίσθητους που θέλουν να μπολιάσουν τη
λαϊκή γλώσσα με τα στεγνάδια και τα ξιάδια του σκε-
λέθρου -τους για να ξεχυδαϊστεί.» 
Προτού κανείς πάρει μια όποια, θέση ίσως και αρνητική

στις απόψεις, τις οπωσδήποτε γραμματικά ακραίες του

Βηλαρά, καλό θα είναι να μη βιαστεί, αλλά  πρώτα να

μεταφερθεί  στην τότε επικρατούσα γλωσσική και κοι-

νωνική κατάσταση της εποχής που βίωνε με αγανά-

κτηση ο Βηλαράς. Σε όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να

ακούγεται εκτροχιασμένος γλωσσικά και υπερβολικός,

πλην όμως ο Βηλαράς δεν ήταν ο τυχαίος λόγιος. Ήταν

ένας αγωνιστής που με τρόπο έμπρακτα αγαπούσε τον

τόπο του που άκουγε Ελλάδα και μισούσε την στατικό-

τητα που είχε περιπέσει και ρίξει η σκλαβιά.  Και μέσα

από αυτή τη σκλαβιά και με το δικό του μάτι, προσπα-

θούσε να διορθώσει. το “γλωσσικό” σε εκείνα τα χρόνια

τα σκοτεινά  του 1800. Και αυτό ας μην  ξεχνάμε, πως

είναι προς τιμήν του...  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

“H Ρομέηκη γλόσσα” 
του Γιάννη Βηλαρά

Εκλογή νέου Δ.Σ. στο 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Το Σάββατο 27 Μαϊου 2017, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

(Σ.Ε.Π.) πραγματοποίησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω-

νικών & Πολιτικών Επιστημών, την 41η Τακτική Γενική Συνέ-

λευσή του. Περισσότερα από 380 μέλη από όλη την Ελλάδα

συμμετείχαν στη συζήτηση και απόφαση των θεμάτων, με-

ταξύ των οποίων ήταν και η ανάδειξη των μελών του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τετραετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα:

Πρόεδρος: Ισίδωρος Κανέτης

Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Απλαδενάκης

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Σπύρου

Γεν. Γραμματ.: Χριστόφορος Μητρομάρας

Γενικός Έφορος: Ζαχαρίας Αντωνιάδης

Οικ/κός Σύμβουλος: Ηλίας Λουλούδας

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας Νικόλαος Καραΐσκος

Σύμβ. Διεθνών Σχέσεων Μαριάνα Φράγκου

Σύμβ. Δημοσίων Σχέσεων Κων/νος Εφραιμίδης

Αναπλ.Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνος Μπάζας

Αναπλ.Γεν.Έφορος Κωνσταντίνος Πατινιωτάκης

Μέλη: Βάσω Κόλλια, Νικόλαος Μάστορας Γκουλέμας,

Παντελής Προμπονάς και Γεώργιος Χουρδάκης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., αποτελούμενο

από άτομα που στην πλειοψηφία τους είναι 30-40 ετών,

δηλώνει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί και να προσφέρει

έμπρακτα για το καλύτερο του Ελληνικού Προσκοπισμού. 
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Σύμφωνα με την ελληνική Μυθολογία η Ήρα ήταν η Μεγάλη

Θεά και σύζυγος του Δία, του  Θεού των Θεών και των αν-

θρώπων, αλλά σύμφωνα με τη σύγχρονη αστρονομία η Ήρα

είναι ένα τελειοποιημένο διαστημικό σκάφος, που κόστισε

στη  NASA  1,1 δισεκατομμύρια δολάρια,  κινείται με ηλιακή

ενέργεια και εκτοξεύτηκε το 2011, ενώ ο Δίας είναι ο πέμπτος

κατά σειρά σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης!

Τον Αύγουστο του 2016 το Juno, δηλαδή η Ήρα, διαγράφον-

τας μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον πλανήτη Δία,  έφτασε

για πρώτη φορά τόσο πολύ  κοντά του, ενώ τον Μάϊο  του

2017  βρέθηκε σε απόσταση 3.400 χλμ από την κορυφή των

νεφών του!!! Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος  πλανήτης του ηλια-

κού μας συστήματος, με μάζα (m) 320 φορές μεγαλύτερη της

Γης και η χημική του σύσταση είναι σχεδόν όμοια με του

Ήλιου, δηλαδή είναι μια τεράστια σφαίρα σκόνης υδρογόνου

και του αερίου ηλίου, μαζί με ποσότητες αμμωνίας και μεθα-

νίου, και είναι ένας από τους τέσσερις αέριους πλανήτες!  Η

διάμετρός του είναι περίπου 145.000 χλμ και η θερμοκρασία

της επιφάνειάς  του  είναι  μείον -110  βαθμούς Κελσίου! Η

περιστροφική κίνηση  του Δία,  γύρω απ’ τον εαυτό του διαρ-

κεί 10 Γήινες ώρες και θεωρείται  σαν τεράστια ταχύτητα,

ενώ γύρω από τον Ήλιο, κάνει μια περιστροφή, που συμπλη-

ρώνεται σε 12 Γήινα περίπου χρόνια,  όπως πίστευαν οι επι-

στήμονες μέχρι τώρα, γιατί τα καινούργια δεδομένα

ανατρέπουν ή διαψεύδουν  τα παλιά, καθώς και τις μέχρι σή-

μερα ισχύουσες επιστημονικές ανακαλύψεις,  ενώ οι νέες θε-

ωρίες ακυρώνουν τις παλιές  και στην προκειμένη περίπτωση

έχει επικρατήσει η αμφιβολία, για το αν  γυρίζει γύρω από τον

Ήλιο ο Δίας ή όχι!!!  Περιμένουν λοιπόν τα «μαντάτα»  από

την Ήρα,  τώρα που πάει να τον συναντήσει, για να μάθουν τι

ακριβώς κάνει εκεί ψηλά ο Δίας! Τα μυστικά του Σύμπαντος,

ο Ερμής ο Λόγιος τα έχει κλείσει  «Ερμητικά» και οι άνθρωποι

ψάχνουν  να τα βρουν, στηριζόμενοι πάντα στις αρχές των

Ελλήνων φιλοσόφων, οι οποίοι όμως αποτελούν την βάση και

όχι την εξέλιξη και την πορεία της επιστήμης!!! 

Η ατμόσφαιρά του Δία,  περιλαμβάνει ειδικού τύπου νέφη,

που δημιουργούν δυναμικές εξελίξεις στις καιρικές του συν-

θήκες,  με χαρακτηριστικές τις  ανοιχτές και σκούρες ραβδώ-

σεις,  ενώ την ταυτότητά του προσδιορίζει, μια τεράστια

κόκκινη κηλίδα, η οποία στην πραγματικότητα και φυσικά με

όσα λένε οι επιστήμονες, είναι μια φοβερή καταιγίδα που

εξελίσσεται εδώ και 300 χρόνια και το πλάτος της είναι τρεις

φορές πιο μεγάλο από το πλάτος της Γης,  χωρίς  να είναι η

μόνη στο Δία,  αλλά είναι  η μεγαλύτερη, αφού οι άλλες

έχουν διάρκεια μερικών εβδομάδων!!! 

Οι καταιγίδες  προκαλούνται από την ηλιακή  θερμότητα, που

θερμαίνει  κάποια αέρια του Δία, τα οποία εκτινάσσονται από

το εσωτερικό του προς ανώτερα στρώματα  και παγιδεύονται

από ισχυρούς ανέμους, που ακολουθούν αντίθετες πορείες!!!

Στις 18 Μάη του 2017 η Ήρα, -το διαστημόπλοιο Juno-,  πλη-

σιάζοντας τον «αγαπημένο» της Δία, έμεινε έκθαμβη από την

θεϊκή  υποδοχή του!!!  Όταν το σκάφος εισερχόταν στο μα-

γνητικό πεδίο του γίγαντα  πλανήτη, στο βόρειο πόλο του,

εξελισσόταν κάποιο εντυπωσιακό σέλας, που ήταν ένα εκ-

πληκτικό φαινόμενο,  το οποίο κατέγραψαν με διαστημικό τη-

λεσκόπιο Βρετανοί επιστήμονες!!! Έμοιαζε σαν  να

υποδεχόταν  ο Δίας την  «καλή» του με εκατομμύρια βεγγα-

λικά,  για να την ευχαριστήσει ύστερα από ένα μη επανδρω-

μένο, πενταετές,  επίπονο και πολυέξοδο ταξίδι με μοναδικό

σκοπό  να τον ανταμώσει.  Πάνω σ’ αυτό το ταξίδι  εναποθέ-

τουν όλες τις ελπίδες τους οι επιστήμονες,  γιατί πιστεύουν

ότι ο Μέγιστος Δίας θα εμπιστευτεί κάποια από τα μυστικά

του στην Ήρα!!!

Τα στοιχεία που μαζεύουν και αξιολογούν οι επιστήμονες,

τους φέρνουν μπροστά σε γεγονότα, τελείως διαφορετικά

από αυτά  που μέχρι τώρα πίστευαν!!   Ιδιαίτερη σημασία δί-

νουν στην θερμική ακτινοβολία των  μικροκυμάτων από την

ατμόσφαιρα του Δία,  αλλά  και στο ισχυρότατο μαγνητικό

πεδίο του, που τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι 10 φορές δυνα-

τότερο από αυτό που εντοπίζεται στη Γη!!!   

Το σκάφος Ήρα είναι σχεδιασμένο για να μελετήσει την πο-

λική μαγνητόσφαιρα και την προέλευση του  βορείου και του

νοτίου «σέλαος» του πλανήτη. Αυτά τα φαινόμενα προκα-

λούνται  από σωματίδια που συγκεντρώνουν ενέργεια και πέ-

φτουν πάνω σε μόρια που υπάρχουν  στην ατμόσφαιρα.  Οι

αρχικές παρατηρήσεις δείχνουν πως η διαδικασία που γίνεται

για  να σχηματιστεί ένα σέλας,   πρέπει να είναι διαφορετική

στο  Δία από αυτή που γίνεται στη Γή!!!

Το  Juno βρίσκεται σε πολική τροχιά γύρω από τον Δία και το

μεγαλύτερο μέρος κάθε περιστροφής περνάει μακριά από τον

πλανήτη, αλλά μια φορά κάθε 53 ημέρες βρίσκεται πάνω από

τον βόρειο πόλο του και κάνει μια πτήση από πόλο σε πόλο

και με τα επιστημονικά του όργανα καταγράφει  όσα στοιχεία

θεωρούνται από τους  επιστήμονες χρήσιμα!!!

Αυτά που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα οι επιστημονικοί

κύκλοι της  NASA, είναι τρία σημαντικά ευρήματα από τον

πλανήτη που φέρει το λαμπρό όνομα του Έλληνα Θεού του

Δία: α) ότι στους δύο πόλους του Δία  δημιουργούνται τερά-

στιοι κυκλώνες  που έχουν διάμετρο μέχρι τα 1.400 χλμ,  β)

ότι έχει ένα μαγνητικό πεδίο  δεκαπλάσιο σε δύναμη από

αυτό που έχει η Γη και  γ)  ότι υπάρχει ένα πολικό σέλας πολύ

διαφορετικό με το γήινο!!!

Το διαστημόπλοιο Ήρα, μέχρι στιγμής έχει δώσει πολλά χρή-

σιμα, πρωτόγνωρα,  αλλά και ανατρεπτικά δεδομένα που δη-

μιούργησαν εκπλήξεις  αλλά και προβληματισμούς στους

επιστήμονες. Το σπουδαιότερο θέμα που απασχολεί τους επι-

στήμονες είναι να μάθουν από τα στοιχεία που θα λάβουν από

την Ήρα, αν ο πλανήτης διαθέτει σκληρό πυρήνα ή όχι!!!

Από  τους υπολογισμούς των ειδικών επιστημόνων προγραμ-

ματίζεται να ξαναβρεθεί το σκάφος πάνω από τον Δία στις 11

του Ιούλη και τότε θα πετάξει πάνω από την λεγόμενη κόκκινη

κηλίδα, η οποία είναι διπλάσια από την Γη!!  Η επιστροφή του

διαστημόπλοιου προβλέπεται  γύρω στο Φλεβάρη του 2018,

χωρίς να αποκλείεται κάποια παράταση!!

Οι επιστημονικές έρευνες των ΗΠΑ και της Ευρώπης γίνονται

χωριστά και η κάθε ήπειρος έχει τα δικά της επιστημονικά

κέντρα με διαφορετικούς επιστήμονες και υπάρχουν αυστη-

ροί κανόνες ιεράρχησης για να μη γίνονται διαρροές πληρο-

φοριών στα θέματα που επεξεργάζονται, για τα οποία

γεννιέται και η σχετική αντιπαλότητα, αλλά  χωρίς να απο-

κλείεται  και η επιστημονική  συνεργασία τους,  κατόπιν συμ-

φωνίας  και σχετικής απόφασης  των δύο πλευρών!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Ήρα πήγε να συναντήσει τον Δία!!!

ΣΤΑ.ΣΥ και Ρεμούλα...

Σάλο έχει προκαλέσει το σκάνδαλο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

(Σταθερές Συγκοινωνίες) που ανήκουν στον ΟΑΣΑ για

τα 3 και πλέον εκατομμύρια ευρώ που έκαναν φτερά

από τα εισιτήρια!!! 

Το μέγεθος της απάτης είναι πολύ μεγαλύτερο διότι η

έρευνα των ορκωτών ελεγκτών αφορούσε ΜΟΝΟ τα ει-

σιτήρια, και όχι τις κάρτες για τις ίδιες περιόδους. Κι

αυτό γιατί ο έλεγχος ξεκίνησε αργότερα από εκείνον

της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ)

και οι επιστραφείσες στον ΟΑΣΑ αδιάθετες κάρτες είχαν

ήδη καταστραφεί, διαδικασία, όπως αναφέρεται, «η
οποία εφαρμόζεται μετά τη λήξη ισχύος τους». 
Για τη μόνη χρονική περίοδο που πρόλαβαν να βρουν

στοιχεία για τις κάρτες οι ελεγκτές είναι για τον Δεκέμ-

βριο 2015, όπου μόλις για έναν μήνα εντόπισαν έλ-

λειμμα 96.675 ευρώ! 

Ο έλεγχος που διενήργησε ο διεθνής ιδιωτικός οργανι-

σμός KPMG, αφορά δύο περιόδους, από την 1 Φε-

βρουαρίου 2011 ως τις 31 Αυγούστου 2014, και την

περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2014 ως 31 Ιανουαρίου 2016.

Σύμφωνα με το πόρισμα, κατά την πρώτη περίοδο, δια-

πιστώθηκε έλλειμμα 3.401.692 ευρώ! 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη στην εκ-

πομπή «Αίθουσα Σύνταξης» της ΕΡΤ1 που παρουσιάζει

η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου.

... ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όταν αλλάξαμε τις διοικήσεις του ΟΑΣΑ,
της ΟΣΥ και της ΣΤΑ.ΣΥ, τότε που  μας έκανε επίκαιρες
ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης, τους δώσαμε μια σειρά από
στοιχεία και μέσα σε αυτά τα στοιχεία, ήταν φωτογρα-
φικό υλικό από τις αποθήκες του ΟΑΣΑ. Εκεί υπήρχαν
λοιπόν τα εισιτήρια, οι κάρτες, τα ρολά που έπρεπε να
επιστραφούν. Ηταν μια αθλιότητα, διότι όλα αυτά δεν
καταστρέφονταν ως αριθμός εισιτηρίων – τα έχουμε πει
στη Βουλή – αλλά καταστρέφονταν ως κιλά χαρτιού.
Αυτό έδινε λοιπόν,  την ευχέρεια σε συγκεκριμένα κυ-
κλώματα και συγκεκριμένους λειτουργούς να κλέβουν
τους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών στην Αθήνα
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και να έχουν μια πολύ
μεγάλη παραβατική συμπεριφορά. Μέχρι τώρα έχει βγει

το πόρισμα της Γενικής Επιθεωρήτριας για το 2015. Και
τώρα, έρχεται και επιβεβαιώνει το νέο πόρισμα που
έβγαλε ο ΟΑΣΑ με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνή ιδιω-
τικού οίκου (που βγάζει ότι από το 2011 μέχρι το 2014
υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα 3,7 εκατομμυρίων ευρώ,
με βάση όσα στοιχεία έχουν βρει οι άνθρωποι, γιατί
υπάρχουν και πολλά στοιχεία τα οποία έχουν καταστρα-
φεί ως κιλά χαρτιού».

Η αξιολόγηση 
της αξιολόγησης ω...

Μπάστα ρε παιδιά. Πόσες φορές το έχουν αξιολογήσει

αυτό το έρμο το δημόσιο, που δεν αξιολογείται με τί-

ποτα!! Γιατί αν αξιολογείτο, δεν θα χρειαζόταν και δεύ-

τερη και τρίτη αξιολόγηση! Εκτός και αν το κάνουν κάθε

φορά για τα “μάτια του κόσμου” ή μάλλον των “Γερμα-

νών” αποικιοκρατών μας, που μας τους έκατσαν στο κε-

φάλι, χωρίς πόλεμο, χωρίς σφαίρες. Μόνο με το ευρώ!!!

Όλους αυτούς που έφεραν το ευρώ, τα μνημόνια, τις

τρόικες, τους διευθυντάδες των ΔΕΚΟ, τους θεσμούς,

ποιός θα τους αξιολογήσει;;;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Hμέρα Μνήμης 

Γρηγόρη Λαμπράκη

Το Σάββατο 27 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τιμής

και μνήμης - από τη “Λαϊκή Ενότητα” (ΛΑΕ) στον αγωνιστή

της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη μπροστά στο άγαλμά του

απέναντι από το Μετρό Ηλιούπολης.

Στεφάνι κατέθεσε ο γραμματέας της ΛΑΕ Παν. Λαφαζάνης,

ενώ παρευρέθη και ο Μανώλης Γλέζος ο οποίος απηύθυνε

χαιρετισμό.

Ακολούθησε ομιλία του Θανάση Πετράκου μέλους της Π.Γ

της ΛΑΕ, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω:

Σήμερα κλείνουν 54 χρόνια από την 27η  Μαΐου  1963

ημέρα που ο αγωνιστής της ειρήνης και της δημοκρατίας ο

Γρηγόρης Λαμπράκης άφησε την τελευταία του πνοή στην

εντατική όπου νοσηλευόταν μετά τη δολοφονική επίθεση

που δέχθηκε από το παρακράτος της δεξιάς στις 22 Μαΐου

1963 στη Θεσσαλονίκη μετά την ομιλία του σε εκδήλωση

της Επιτροπής Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή Ύφεση και Ει-

ρήνη.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε στην Κερασίτσα  της

Αρκαδίας στις 3 Απρίλη του 1912. Αγωνιστής της Αντίστα-

σης, αργότερα βουλευτής της ΕΔΑ, υφηγητής της Ιατρικής

Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και βαλκανιονίκης.

Αγωνίστηκε  με  όλες του τις  δυνάμεις  για  την Ειρήνη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη

Βαλκανική Συνεννόηση, και  με δική του πρωτοβουλία στη

συνέχεια ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή

Ύφεση και Ειρήνη (EEΔYE). 

Στις 21 Απριλίου 1963  το ελληνικό Κίνημα Ειρήνης οργα-

νώνει την πρώτη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης παρά το γε-

γονός ότι η κυβέρνηση Καραμανλή την είχε απαγορεύσει.

Η πορεία όμως πραγματοποιείται και ο Γρηγόρης Λαμπρά-
κης πρωτοστατεί.
Οι προσβάσεις προς τον Mαραθώνα αποκλείονται.
Στις 8 το πρωί: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, βουλευτής της
Αριστεράς, ξεδιπλώνει το λάβαρο της ειρήνης και ξεκινά
από τον Τύμβο του Μαραθώνα. ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ και παρακρα-
τικοί με πολιτικά έχουν φτάσει στη στροφή της Ραφήνας,
πέφτουν επάνω του με λύσσα. Ο Λαμπράκης συνεχίζει. Ξε-

διπλώνει την αφίσα με το σύνθημα «42 χιλιόμετρα Μαρα-
θώνας – Αθήνα». Και προχωρά…
ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ, ο Λαμπράκης και οι μαραθωνοδρόμοι που
τον συνοδεύουν, αποτίουν φόρο τιμής στον τάφο των πα-
τριωτών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Οι χωρο-
φύλακες επιτίθενται στους δημοσιογράφους που
καλύπτουν την πορεία. Ο Λαμπράκης συνεχίζει…
Οι χωροφύλακες συλλαμβάνουν τους μαραθωνοδρόμους
που πορεύονται μαζί με τον Λαμπράκη. Ο βουλευτής συνε-
χίζει μόνος του. Στο 14ο χιλιόμετρο, 30 χωροφύλακες ορ-
μούν επάνω του. Ο εισαγγελέας αποφαίνεται: «Η πορεία
ειρήνης συνιστά αδίκημα εις βαθμόν πλημμελήματος, διω-
κόμενον επ’ αυτοφώρω»! Ο βουλευτής της ΕΔΑ, πέφτει
θύμα απαγωγής από ασφαλίτες!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ώρες τον αφήνουν κάπου στη Ν. Ιωνία. Το τη-
λεγράφημα που αποστέλλει ο βουλευτής προς τις εφημε-
ρίδες ξεκινά ως εξής: «Πόθος δημοκρατικού λαού μας διά
πορείαν Ειρήνης «Μαραθών – Αθήναι» επραγματοποι-
ήθη». Το τηλεγράφημα: «Δυστυχώς διεπίστωσα ότι δημο-
κρατία δεν υπάρχει εις την Ελλάδα, όταν εκλεκτοί του λαού
κυριολεκτικώς καταρρακώνονται».
Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, μετά και από εκείνη την ημέρα, είναι πια
εξαιρετικά «ενοχλητικός» για το αμερικανόδουλο μετεμ-
φυλιακό κράτος. Η συνέχεια θα δοθεί ένα μήνα αργότερα.

22 ΜΑΗ 1963: Η επιτροπή Θεσσαλονίκης για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει εκδήλωση στις 7.30 μ.μ. Ομι-
λητής ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η τρομοκρατία ξεπερνά
κάθε προηγούμενο. Τραμπούκοι και αστυνομία προσπαθούν

να ματαιώσουν την εκδήλωση.
. Ο Λαμπράκης, δέχεται επίθεση από παρακρατικούς. Οι χω-
ροφύλακες απλά παρακολουθούν…
. Παρακρατικοί και τραμπούκοι λιθοβολούν το χώρο της
συγκέντρωσης …
Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ διακόπτει την ομιλία του.
Καταγγέλλει «σχέδιο δολοφονικής απόπειρας» εναντίον
του. Καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές. 
ΩΡΑ 10.15 μ.μ. Ο Λαμπράκης βγαίνει από την αίθουσα της
συγκέντρωσης. Η κυκλοφορία στο δρόμο έχει απαγορευτεί.
Παντού ασφαλίτες και χωροφύλακες. Ο Λαμπράκης φεύγει
προς το ξενοδοχείο. Σε λίγο οδηγός του τρίκυκλου Γκο-
τζαμάνης με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω στον
Λαμπράκη. Ο συνεργός του στην καρότσα Εμμανουηλίδης
χτυπά το βουλευτή στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο.
Στο σημείο σχηματίζεται μια λίμνη αίματος…

27 ΜΑΗ 1963: Μετά από άνιση μάχη που κράτησε 5 μέρες
στην εντατική, στη 1.22 τα ξημερώματα, ο υφηγητής της
Ιατρικής, ο πρωταθλητής στίβου, ο μάρτυρας της Ειρήνης
και της Δημοκρατίας, ο βουλευτής της Αριστεράς, ο Γρη-
γόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή.
Η κηδεία του  μετατρέπεται σε τεραστία  διαδήλωση
500.000 ανθρώπων, οι οποίοι φώναζαν «Λαμπράκη ζεις,
εσύ μας οδηγείς», «Ζει, Ζει, Ζει» και «Κάθε νέος και Λαμ-
πράκης».
Την ίδια χρονιά της δολοφονίας ιδρύθηκε η «Νεολαία Λαμ-
πράκη», της οποίας πρώτος πρόεδρος εκλέχτηκε ο Μίκης
Θεοδωράκης και η οποία αποτέλεσε μια από τις σημαντικό-
τερες εκφράσεις του αριστερού νεολαιίστικου κινήματος
στην Ελλάδα.

Ο Λαμπράκης έζησε…
«Στο πρόσωπό του, ζήτησαν να σκοτώσουν την ειρήνη, την
λεβεντιά, την ανθρωπιά. Μα σκοτώνεται ποτέ ο ήλιος; Η
Ελλάδα σύσσωμη είναι στο πόδι. Όχι για ταφή, μα για ανά-
σταση», γράφει η Διδώ Σωτηρίου.

4 χρόνια αργότερα, ανήμερα της επετείου της πρώτης πο-

ρείας Ειρήνης επιβλήθηκε στη χώρα μας η αμερικανοκίνητη

χούντα.

Σήμερα, μετά το 4ο φρικτό μνημόνιο, η Ελλάδα εισέρχεται

και σε σκληρό πολιτικοστρατιωτικό μνημόνιο, ως διπλά κα-

τεχόμενη χώρα.

Η ανάγκη μιας συνολικής ανατροπής τίθεται ως ζήτημα

ζωής και θανάτου για τη χώρα.

Πριν λίγες ημέρες σε συζήτηση που είχα με ένα φίλο πλη-

ροφορήθηκα κάτι το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας με

την ελπίδα να φτάσει και στα αυτιά κάποιων ανευθυνοϋ-

πεύθυνων μήπως και ευαισθητοποιηθούν και πράξουν τα

αυτονόητα.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν φίλος μου είπε ότι...

κατά διαστήματα μαζί με κάποιους άλλους γνωστούς του

επισκέπτεται τις φυλακές ανηλίκων της Αυλώνας προσφέ-

ροντας κάποια χρήσιμα είδη στα παιδιά αλλά και για να συ-

νομιλήσουν μαζί τους με απώτερο σκοπό να τους δείξουν

ότι έξω κοινωνία των “ευυπόληπτων και των νόμιμων πο-

λιτών” δεν τους ξεχνάει και τους περιμένει σύντομα να

επανέλθουν κοντά τους.

Όπως μου είπε στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατά-

στημα πριν χρόνια κάποιος εθελοντής εκπαιδευτικός (με

την συναίνεση και την αμέριστη βοήθεια του προσωπικού)

μπόρεσε και δημιούργησε τμήματα εκπαίδευσης (δημοτι-

κού, Γυμνασίου Λυκείου) όπου πολλά από τα παιδιά άρχι-

σαν να παρακολουθούν μαθήματα.

Εδώ φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια σε

όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι

συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτήν

την προσπάθεια γιατί όπως λένε και τα

αποτελέσματα μιας Αμερικανικής έρευνας σε αντίστοιχες

φυλακές των ΗΠΑ η εκπαίδευση των ανηλίκων τους βοη-

θάει μετά το πέρας της ποινής τους να μην επανέλθουν

ξανά (πολλές φορές με βαρύτερα παραπτώματα) αλλά να

εντάσσονται ως ισότιμα μέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Η παραπάνω λοιπόν προσπάθεια έφερε θεαματικά αποτε-

λέσματα δηλ. πολλά παιδιά μπήκαν σε πανεπιστημιακές

σχολές και μάλιστα κάποιος εξ αυτών (τον οποίο αποκα-

λούσαν ιδιοφυία) αυτή την στιγμή είναι στέλεχος της

ΝΑΣΑ!

Το τελευταίο όμως διάστημα κάποια παιδιά τα οποία πα-

ρακολουθούν ήδη το 1ο έτος Πανεπιστημιακών σχολών

λόγω ηλικίας (έκλεισαν το 18ο έτος) μεταφέρθηκαν στο

σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού του οποίου η

ηγεσία τους απαγόρευσε την έξοδο (η οποία πάντα είναι

με συνοδεία) και γενικά την πρόσβαση και την συνέχιση

των σπουδών τους!

Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια πέρα από την στέρηση στο

δικαίωμα της μόρφωσης σε αυτά παιδιά πέρασε και το συ-

ναίσθημα της απογοήτευσης και στα υπόλοιπα παιδιά που

έχουν μείνει στην Αυλώνα και είναι στην φάση που θα

έπρεπε να κάνουν την δική τους προσπάθεια. (θεωρώντας

την τώρα δικαίως μάταιη)

Δεν ξέρω με τι σκεπτικό ενεργούν οι συγκεκριμένοι κύριοι

και υπεύθυνοι του Κορυδαλλού αλλά και του υπουργείου

αλλά θα πρέπει κάποιος να τους πει ότι η αυστηρότητα και

το γράμμα του νόμου θα πρέπει να πάψει να εξαντλείται

σε δεκαοχτάχρονους και εικοσάχρονους γιατί έχουμε την

υποχρέωση (λόγω του νεαρού της ηλικίας τους) να τους

δώσουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να κτίσουν την

ζωή τους ξανά πάνω σε γερά θεμέλια τα οποία θα τους

δώσει η γνώση.

Φίλες/οι θεωρώ αδιανόητο να μπαινοβγαίνουν με άδειες

(και πολλές φορές να εξαφανίζονται ή να διαπράττουν

ακόμα και μεγαλύτερες κακουργηματικές πράξεις) δολο-

φόνοι, βιαστές και μέλη συμμοριών ενώ αντιθέτως να λέμε

σε αυτά τα παιδιά ότι θα πρέπει να πάψουν να προσπαθούν

και να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον.

Ντροπή σε αυτούς τους αθλίους αλλά και σε όλους μας για

την ανοχή και την αδράνεια μας!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Σωφρονισμός ή επαίσχυντη τιμωρία;
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Στις 24ης Μαΐου, τελέσθηκαν από τόν Μητροπολίτη

κ. Παῦλο, τά Ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βου-

λιαγμένης καί Βάρης, μέ τήν παρουσία τοῦ Κλήρου,

τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους χριστιανῶν, καθώς

και του Ευεργέτου της Μητρόπολης  Αθανασίου

Μαρτίνου,.

Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Μητροπολίτης

ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό ἱδρύσεως τοῦ Κειμηλιαρ-

χείου, τονίζοντας ὅτι ἡ δημιουργία του, ἐκπλήρωσε

στόχο πού ἔθεσε ἀπό τήν ἀρχή τῆς Ποιμαντικῆς

εὐθύνης του, γιά συγκέντρωση, διασφάλιση καί προ-

βολή τοῦ πολιτιστικοῦ καί πολιτισμικοῦ πλούτου, τόν

ὁποῖο «ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μοῦ ἐμπιστεύθηκε». 

Ἐξέφρασε ἐπίσης τίς θερμές εὐχαριστίες καί τήν

εὐγνωμοσύνη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τό

ζεῦγος τῶν  Ἀθανασίου καί Μαρίνας Μαρτίνου, χάρη

στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση τῶν ὁποίων, ἀνε-

γέρθηκαν καί διαμορφώθηκαν δύο ὄροφοι ἀποκλει-

στικά καί μόνο γιά τήν συγκεκριμένη χρήση, ὅπου οἱ
ἐπί μέρους συλλογές βρῆκαν τήν κατάλληλη στέγη,

φροντίστηκαν καί τακτοποιήθηκαν.

Ἡ μεγαλύτερη συλλογή τοῦ Κειμηλειαρχείου - όπως

αναφέρθηκε στην εκδήλωση - περιλαμβάνει Εἰκόνες,

λειτουργικά Σκεύη καί ἀντικείμενα Λατρείας, προερ-

χόμενα ἀπό τήν Μικρά Ἀσία καί τόν Πόντο, τά ὁποία

συγκεντρώθηκαν μέ νόμιμες διαδικασίες ἀπό τούς

Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς αυτής Περιφέ-

ρειας. Οἰκογενειακά κειμήλια τοῦ Μητροπολίτη ἀπό

τή γενέτειρά του Σῦρο, ἐμπλουτισμένα ἀπό δωρεές

Μικρασιατῶν συγγενῶν του,  φίλων, πνευματικῶν

του τέκνων καί εὐσεβῶν ἐνοριτῶν, συγκροτοῦν μιά

λαογραφική ἑνότητα. 

Ἐργόχειρα κρατουμένων, ἀπό τήν Ἑλλάδα καί πολ-

λές ἄλλες χῶρες, πού προμηθεύτηκε ο Μητροπολί-

της στό διάστημα τῶν τριάντα ἐτῶν ἐθελοντικῆς

προσφορᾶς του στό χῶρο τῶν Σωφρονιστικῶν Κα-

ταστημάτων, ὅπως καί ἀντικείμενα τέχνης ἀπό τίς 48

ἱεραποστολικές περιοδεῖες του στήν Ἀφρική, συμ-

πληρώνουν τά ἐκθέματα τῶν συλλογῶν. 

Τό Κειμηλιαρχεῖο στεγάζεται σέ κτίριο ἐντός τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος-Ἁγίου Νεκταρίου Τερψι-

θέας Γλυφάδας. 

Ἐπισκέψιμο γιά τό κοινό θά εἶναι  ἀπό τόν προσεχή

Σεπτέμβριο, ὁπότε θά ὑποδέχεται καί τούς μαθητές

μέ εἰδικά ἐκπαιδευτικά Προγράμματα.

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

Ηλεκτρονικές καινοτόμες
δράσεις στην υπηρεσία των   ΟΤΑ

«Aφετηρία μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκινάει η
ΚΕΔΕ με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας και της νε-
ανικής επιχειρηματικότητας ως πολλαπλασιαστές ισχύος
της αναπτυξιακής αναγέννησης της χώρας», χαρακτήρισε

ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης τον 1ο τριήμερο Μα-

ραθώνιο  Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών CITY

CHALLENGE - crowdhackathon #smartcity, κηρύσσοντας

την έναρξή του στις 12 Μαΐου έως 14 Μαΐου.

Τo «CITY CHALLENGE – crowdhackathon» ήταν ένας

Τριήμερος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμο-

γών και Υπηρεσιών στον οποίο αναπτύχθηκαν πιλοτικές

υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και

εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών.  Συμμετεί-

χαν πάνω από 200 νέοι προγραμματιστές, μηχανικοί, ανα-

λυτές, φοιτητές, μαθητές, νέοι επιχειρηματίες και άλλοι

με τη βοήθεια 120, κριτών, στελεχών της τοπικής αυτοδι-

οίκησης και της αγοράς καθώς και της ακαδημαϊκής κοι-

νότητας.

Το παρών στο τριήμερ έδωσε και ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης με δικό του περίπτερο.

Ο Δήμος 3Β  ενημέρωσε τους επισκέπτες του Μαραθωνίου

για τις καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές που έχει ήδη

εφαρμόσει ή που είναι σε διαδικασία υλοποίησης, όπως:

- αντικατάσταση όλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού

με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας τα οποία εκτός

από την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν και ένα

«έξυπνο» δίκτυο που θα δώσει σειρά δυνατοτήτων στις

υπηρεσίες του Δήμου όπως τη δημιουργία υποδομών για

την εγκατάσταση δικτύου LIFI μεταξύ άλλων.

- Novoville δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να αναφέρουν

σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω smartphone ή τηλεφωνικού

κέντρου τα προβλήματα που παρατηρούν στην πόλη.

- εγκατάσταση GIS παρέχει στους επισκέπτες αναλυτι-

κούς διαδραστικούς χάρτες και χωρικά δεδομένα.

Κειμηλιαρχείο απέκτησε η Μητρόπολη 

Γλυφάδας, Ελληνικού και ΒΒΒ



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.

Στα πλαίσια της Έκθεσης Ζωγραφικής «Σαν Εκδρομή…», της Εικαστικού Όλγας

Μαντζουράνη – Ανδρικοπούλου, η οποία φιλοξενήθηκε  στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Μαρκοπούλου (13-23.5.17), την επισκέφθηκαν τα τμήματα Ζωγραφι-

κής Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη γιατί συ-

ζήτησαν με τη ζωγράφο για την τεχνική και τους συμβολισμούς.

Στις επισκέψεις συμμετείχαν ενήλικες και παιδιά (σε διαφορετικές ημέρες). Τα

παιδιά με αφορμή τα έργα της Εικαστικού, την «Κουκουβάγια», τα “Ανοιχτά πα-

ράθυρα” και “τα καράβια”, έφτιαξαν τις δικές τους εκδοχές, συμμετέχοντας

ενεργά, με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, στο διαδραστικό εργαστήρι.

Τις δράσεις αυτές οργάνωσε η υπεύθυνη των Τμημάτων Ζωγραφικής και Δημι-

ουργικής Απασχόλησης Ευδοκία Μεθενίτη.

Η Εικαστικός επισκέφτηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, παρουσία της

π. Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μαρίας Κιμπιζή και στελεχών της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου και πρόσφερε συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας και

το έργο της «Ελιά της Μερέντας», για την ενίσχυσή του.

Εκθεση ζωγραφικής με εικαστικές δράσεις
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«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Ἀναξίμανδρος»

«Οἱ δ᾽ἀφ᾽Ἕλληνος τοῦ παλαιοῦ καί πατρογενείῳ Πο-
σειδῶνι θύουσιν ἐκ τῆς ὑγρᾶς τόν ἄνθρωπον οὐσίας
φῦναι δοξάζοντες, ὡς καί Σύροι· διό καί σέβονται τόν
ἰχθῦν, ὡς ὁµογενῆ καί σύντροφον, ἐπιεικέστερον
Ἀναξιµάνδρου φιλοσοφοῦντες· οὐ γάρ ἐν τοῖς
αὐτοῖς ἐκεῖνος ἰχθῦς καί ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ἐν
ἰχθύσιν ἐγγενέσθαι τό πρῶτον ἀνθρώπους ἀπο-
φαίνεται καί τραφέντας ὥσπερ οἱ γαλεοί καί γε-
νοµένους ἱκανούς ἑαυτοῖς βοηθεῖν ἐκβῆναι
τηνικαῦτα καί γῆς λαβέσθαι καθάπερ οὖν τό πῦρ
τήν ὕλην, ἐξ ἧς ἀνήφθη, µητέρα καί πατέρα οὖσαν
ἤσθιεν, ὡς ὁ τόν Κήυκος γάµον εἰς τά Ἡσιόδου
παρεµβαλών εἴρηκεν, οὕτως ὁ Ἀναξίµανδρος τῶν
ἀνθρώπων πατέρα καί µητέρα κοινόν ἀποφήνας
τόν ἰχθῦν διέβαλεν πρός τήν βρῶσιν».

(Πλούταρχος, 50-120, “Συμποσιακά προβλήματα”, 730e)

(= Όσοι κατάγονται από τον παλαιό Έλληνα κάνουν θυ-

σίες και στον προγονικό (πατρώο) Ποσειδώνα, γιατί πι-

στεύουν, όπως και οι Σύροι, ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε

μέσα από το υγρό στοιχείο· γι’ αυτό και σέβονται το ψάρι

(οι Σύροι) ως συγγενή και σύντροφό τους και από την

άποψη αυτή φιλοσοφούν καλύτερα από τον Αναξίμαν-

δρο· γιατί εκείνος αποφαίνεται ότι τα ψάρια και οι άν-

θρωποι δεν έχουν τους ίδιους γονείς, αλλά ότι οι

άνθρωποι αρχικά γεννήθηκαν μέσα στα ψάρια και αφού

τράφηκαν, όπως ακριβώς οι γαλέοι* και έγιναν ικανοί να

φροντίζουν τους εαυτούς τους, βγήκαν μέσα από το

νερό και πάτησαν τη στεριά. Όπως, λοιπόν, η φωτιά

έτρωγε τα ξύλα, από τα οποία άναψε και πού ήταν γι’

αυτήν μητέρα και πατέρας, όπως έχει πει εκείνος, που

παρενέβαλε στα έπη του Ησιόδου το γάμο του Κήυκα,

έτσι και ο Αναξίμανδρος, που είπε ότι το ψάρι είναι κοι-

νός πατέρας και μητέρα των ανθρώπων, δημιούργησε

υποψίες για τη βιωσιμότητά του).

«ἔτι φησίν ὅτι κατ᾽ἀρχάς ἐξ ἀλλοειδῶν ζώων ὁ
ἄνθρωπος ἐγεννήθη, ἐκ τοῦ τά µέν ἄλλα
δι᾽ἑαυτῶν ταχύ νέµεσθαι, µόνον δέ τόν ἄνθρω-
πον πολυχρονίου δεῖσθαι τιθηνήσεως· διό καί
κατ᾽ἀρχάς οὐκ ἄν ποτε τοιοῦτον ὄντα δια-
σωθῆναι».

(Πλούταρχος, 50-120, Fragment 179, 26 και Ευσέβιος, 265 - 340,

“Ευαγγελική Προπαρασκευή”, βιβλίο Α, 8, 2, 11)

(= επιπλέον υποστηρίζει ο Αναξίμανδρος πως αρχικά ο

άνθρωπος γεννήθηκε/προήλθε από ζώα άλλου είδους /

διαφορετικής μορφής, εξαιτίας του ότι τα άλλα ζώα από

μόνα τους γρήγορα εξασφαλίζουν την τροφή τους - αυ-

τοσυντηρούνται - ενώ μόνο ο άνθρωπος έχει ανάγκη μα-

κροχρόνιου θηλασμού (φροντίδας)· γι’ αυτό στο αρχικό

στάδιο δεν θα μπορούσε ποτέ να επιβιώσει και να δια-

σωθεί, επειδή από τη φύση του είναι τέτοιος).

* γαλέοι = σκυλόψαρα, καρχαρίες.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
“ΕΞ ΑΛΛΟΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ”

Ο πρώτος φιλόσοφος παγκοσμίως που διατύπωσε και

θεμελίωσε το νόμο της εξέλιξης των ειδών και ο πρώ-

τος βιολόγος. Εισήγαγε τη θεωρία για τη γένεση και κα-

ταγωγή των οργανικών όντων 25 αιώνες νωρίτερα πριν

την επαναδιατυπώσει ο Δαρβίνος (1859).

Οι πρώτοι οργανισμοί γεννήθηκαν μέσα στο υγρό στοι-

χείο, όταν αυτό εξαιτίας της ηλιακής θερμότητας εξατμί-

στηκε. Τα πρώτα ζώα ήταν αρχικά περιτυλιγμένα μέσα σε

ένα αγκαθωτό φλοιό/κέλυφος. Έπειτα βγήκαν από το

υγρό στοιχείο στην ξηρά και αφού έσπασαν τον αγκαθωτό

φλοιό, άρχισαν να προσαρμόζονται στο καινούργιο περι-

βάλλον. Ο άνθρωπος προήλθε από το ψάρι και μόνο όταν

ήταν σε θέση να επιβιώσει βγήκε στη στεριά.

«Ἀναξίμανδρος ἐν ὑγρῷ γεννηθῆναι τά πρῶτα ζῷα
φλοιοῖς περιεχόμενα ἀκανθώδεσι, προβαινούσης δέ
τῆς ἡλικίας ἀποβαίνειν ἐπί τό ξηρότερον καί περιρρη-
γνυμένου τοῦ φλοιοῦ ἐπ᾽ὀλίγον χρόνον μεταβιῶναι».
[ΑΕΤΙΟΣ, Αντιοχεύς, Δοξογράφος “Συναγωγή περί αρεσκόντων”,

1ος ή 2ος μ.Χ., V 19, 4 (Dox. Gr. 430)]

(= ο Αναξίμανδρος είπε πως τα πρώτα ζώα γεννήθηκαν

μέσα στο υγρό στοιχείο και περιβάλλονταν από αγκα-

θωτά δέρματα, καθώς όμως μεγάλωναν, μετακινούνταν

όλο και περισσότερο προς ξηρότερα μέρη, ώσπου,

καθώς έσπαζε το δέρμα τους ζούσαν για λίγο χρονικό

διάστημα ένα άλλο είδος ζωής).

Ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που προσπάθησε να

εξηγήσει την προέλευση του ανθρώπου. Η θεωρία της

εξέλιξης του Δαρβίνου είναι πασιφανές πως ανάγει

σπερματικά την αρχή της στην παραπάνω θεωρία του

Αναξίμανδρου.

Αιτιολογούσε την εμφάνιση της ζωής πάνω στην επιφά-

νεια της γης από μεταπτώσεις της θερμοκρασίας, αφού

δίδασκε πως “τά ζῶα γίνεσθαι ἐξ ὑγροῦ ἐξατμιζομένου
ὑπό τοῦ ἡλίου», πως τα πρώτα ζώα είχαν γεννηθεί μέσα

στο υγρό στοιχείο, πως ήταν κλεισμένα μέσα σε αγκα-

θωτούς φλοιούς και πως σε προχωρημένη ηλικία ξεραί-

νονταν, έσπαζε ο φλοιός τους και σε λίγο πέθαιναν.

Συμπερασματικά τα πρώτα ζωικά όντα γεννήθηκαν στο

νερό, όπως πιστεύουν και σήμερα οι βιολόγοι για τα

πρώτα έμβια όντα. 

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος είναι

ίσως το μόνο ζώο, που δεν έχει αυτάρκεια με τη γέν-

νησή του αλλά χρειάζεται για πολύ καιρό τις μητρικές

φροντίδες, σκέφτηκε πως, αν ο άνθρωπος ήταν ανάμεσα

στα πρώτα ζώα της γης, θα μπορούσε πολύ εύκολα να

εξαφανιστεί, υπέθεσε πως ο άνθρωπος θα πρέπει να βρί-

σκεται στο τέρμα κάποιας εξελικτικής πορείας και να

έχει προέλθει «εξ αλλοειδών ζώων». Σημειωτέον πως

στην Ελλάδα είχε διατυπωθεί και πριν από τον Αναξί-

μανδρο η σκέψη για την καταγωγή του ανθρώπου απ’

άλλα ζώα αλλά μόνο σε μύθους (μυθολογική εξήγηση).

Πριν από τους φυσιοδίφες, βιολόγους, ανθρωπολόγους,

Κάρολο Ροβέρτο Δαρβίνο (1809-1882), Ζαν Μπατίστ

Λαμάρκ (1744-1829), Ζωρζ Κυβιέ (1769-1832), Άλφρεντ

Ράσελ Γουάλας (1823-1913) άνοιξε το δρόμο για τη θε-

ωρία της εξέλιξης των ειδών πρώτος ο Αναξίμανδρος.

Υποστήριξε πως τα όντα/πλάσματα προήλθαν εξελικτικά

από απλούστερες μορφές ζωής και μάλιστα από τα

ψάρια. Σήμερα πράγματι έχει επικρατήσει η θεωρία πως

η πρώτη μορφή ζωής γεννήθηκε στο νερό και μετά πέ-

ρασε στην ξηρά με αμφίβια μορφή.

Ο μέγας ιατρός Γαληνός (128-200) ήταν ο πρώτος που

ανέφερε για ομοιότητα είδους μεταξύ του ανθρώπου και

του πιθήκου 17 αιώνες πριν από το Δαρβίνο!!! Έκανε μά-

λιστα και ανατομικές μελέτες σε πιθήκους. Αλλά όλα

αυτά για το ελληνικό κοινό είναι ή απαγορευμένος καρ-

πός ή άγνωστο “φρούτο”!

Σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου όλα τα είδη έχουν

εξελιχθεί από κοινούς προγόνους μέσα από “φυσική

επιλογή”. Τη μάχη για την επιβίωση κερδίζουν εκείνα τα

ζώα που διαθέτουν ό,τι χρειάζεται στο συγκεκριμένο πε-

ριβάλλον που ζουν και προσαρμόζονται, τα υπόλοιπα

εξαφανίζονται και έτσι ο πληθυσμός της επόμενης γε-

νιάς του συγκεκριμένου είδους είναι ισχυρότερος.

Ο Αναξίμανδρος ισχυριζόταν πως τα έμβια όντα εξελίσ-

σονται από ατελείς υπάρξεις σε τελειότερες και μάλιστα

πως ο άνθρωπος προήλθε απ’ τα ψάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη ορθολογιστική απόπειρα παγκο-

σμίως εντοπισμού της αρχής/καταγωγής της ανθρώπι-

νης ζωής και ήταν τόσο νεωτεριστική/καινοτόμα για την

εποχή της που οι διάδοχοι του Αναξίμανδρου ούτε καν

ασχολήθηκαν μ’ αυτήν.

Η εξέλιξη των ειδών θα εμφανιστεί μετά από πολλές δε-

καετίες στην ευφάνταστη θεωρία του Εμπεδοκλή του

Ακραγαντίνου (495-435/430).

Μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα ο Δαρβίνος επαναδια-

τύπωσε την θεωρία της εξέλιξης των ειδών που αναφέ-

ρεται και στηρίζεται στις πρωτοποριακές ιδέες του

Αναξίμανδρου και του Εμπεδοκλή “οι οργανισμοί εξε-
λίσσονται και προοδεύουν βαθμιαία από μια απλού-
στερη μορφή σε μια πολυπλοκότερη”.
Οι παραπάνω φυσιοδίφες εξέλιξαν και εδραίωσαν την

άποψη αυτή στην επιστημονική κοινότητα.

Κατόπιν ο Thomas Henry Huxley (1825-1895) - ο ειση-

γητής του σύγχρονου αγνωστικισμού και ένθερμος υπο-

στηρικτής της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου με το

προσωνύμιο το “μπουλντόγκ” του Δαρβίνου, θα εφαρμό-

σει τη θεωρία της εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους και

θα ερευνήσει την πιθανότητα ο άνθρωπος και ο πίθηκος

να έχουν καταγωγή από κάποιον κοινό πρόγονο.

Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών είναι τόσο αρχαία όσο

και ο εισηγητής και θεμελιωτής της, Αναξίμανδρος.

Τα θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα που τοποθε-

τούν τον άνθρωπο στον ψηλότερο θρόνο δίπλα σε ένα

παντοδύναμο θεό γοήτευαν περισσότερο από τις λογι-

κές επιστημονικές παρατηρήσεις. Ένας θεός που μας

αγαπά και ενδιαφέρεται για μας, που έχει μια έτοιμη

απάντηση σε κάθε μας απορία ή ερώτηση ήταν και εξα-

κολουθεί να είναι ένα ασφαλές λιμάνι για όσους φο-

βούνται ή απλώς αντιπαθούν τα “ταξείδια”, ήτοι να

ανοιχτούν στο πέλαγος της προσωπικής έρευνας, της

αναζήτησης και του προβληματισμού.

Άνθρωποι όμως όπως ο Αναξίμανδρος, ο Εμπεδοκλής, ο

Επίκουρος, ο Λουκρήτιος και οι πρωτοπόροι της σύγχρο-

νης εποχής δεν νιώθουν ασφαλείς σε κανένα λιμάνι. Κι αν

σήμερα έχουμε κατανοήσει τον τρόπο που εξελίσσονται

και προσαρμόζονται επιζήμιοι μικροοργανισμοί για το

σώμα μας και έχουμε φάρμακα για να τους καταπολεμή-

σουμε, είναι επειδή εκείνοι αναζήτησαν την ασφάλεια που

παρέχει μόνο η αληθινή επιστημονική γνώση.

Πέτρος Ιωαννίδης Καθηγητής φιλόλογος 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξιµάνδρου,

ἄρχεσθαι &
Λαµάρκ, Δαρβίνου 

παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«τά δέ ζῶα γίγνεσθαι <ἐξ
ὑγροῦ> ἐξατµιζοµένου ὑπό
τοῦ ἡλίου. τόν δέ ἄνθρωπον
᾽ἑτέρῳ ζῴῳ γεγονέναι, του-
τέστι ἰχθύι, παραπλήσιον
κατ᾽ἀρχάς»..
(Ιππόλυτος, 170 - 235, “Κατά πασών αι-

ρέσεων έλεγχος”, Ι 6, 6)

(= τα ζώα γεννιούνται <από υγρα-

σία>, που εξατμίζεται από τον ήλιο. Ο άνθρωπος έχει

γεννηθεί από ένα άλλο ζώο, δηλαδή από το ψάρι, αρ-

χικά παραπλήσιο προς αυτόν).
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Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση

εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-

τος ProDeSa

Μια πρώτη συνάντηση εργασίας των

εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ProDeSa, πραγματοποιήθηκε 15 & 16 Ιου-

νίου στη Βούλα, στα πλαίσια συνεργα-

σίας επτά Δήμων για απευθείας

χρηματοδότηση από Ε.Ε. 

Οι εργασίες της συνάντησης διήρκησαν

δύο ημέρες και συμμετείχαν αντιπροσω-

πείες από τους επτά Δήμους που συμμε-

τέχουν, με επικεφαλής τους δημάρχους,

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης), Ανδρέα Κονδύλη (Αλί-

μου), Μαρία Ανδρούτσου (Αγίου Δημη-

τρίου), και τον αντιδήμαρχο Γιάννη

Φωστηρόπουλο (Π. Φαλήρου).

Συνολικά στο πρόγραμμα συνεργάζονται

έξι δήμοι: ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, ο Δήμος Αλίμου, ο Δήμος

Γλυφάδας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο

Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο Δήμος Αγίων

Αναργύρων Καματερού και ο Δήμος Αμα-

ρουσίου.

Όπως μας ενημέρωσαν είναι η πρώτη

φορά που ελληνικοί δήμοι πέτυχαν χρη-

ματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

από το Μέτρο ΕΕ22 – PDA του προγράμ-

ματος Horizon 2020, με τη συμμετοχή 13

φορέων από την Ελλάδα και το Βέλγιο.

Το έργο PRODESA «Ανάπτυξη έργων

ενεργειακής αποδοτικότητας στη νότια

Αττική» χρηματοδοτείται σε ποσοστό

100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020

και συγκεκριμένα το Μέτρο ΕΕ22 - PDA

«Υποστήριξη για την ανάπτυξη έργων».

Ειδικότερα, το Μέτρο ΕΕ22 χρηματοδο-

τεί τις μελέτες των ενεργειακών επεμβά-

σεων και των δράσεων που είναι

απαραίτητες για την ανεύρεση και δια-

σφάλιση της χρηματοδότησής τους.

Το εταιρικό σχήμα πλαισιώνεται και από

άλλους φορείς που με την εξειδίκευσή

τους θα βοηθήσουν στην επιτυχή υλοποί-

ηση της πρότασης. Πρόκειται για το Κέν-

τρο Ανανεώσιμων Πηγών και

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), την

εταιρεία «Ευδίτη Ενεργειακός και Περι-

βαλλοντικός Σχεδιασμός», το γραφείο

νομικών συμβούλων Γ. Κελεμένης, την

ΚΕΔΕ και τους δύο φορείς του εξωτερι-

κού, Enfinity και European Crowdfunding

Network.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η ανά-

πτυξη τεχνικών βιώσιμων λύσεων για την

ενεργειακή ανακαίνιση 116 δημοτικών

κτηρίων και η υλοποίησή τους μέσω κα-

τάλληλα διαμορφωμένων χρηματοδοτι-

κών σχημάτων. Τα προς μελέτη και

εφαρμογή νέα χρηματοδοτικά σχήματα

θα συμπληρώνουν τις τυχόν δημόσιες

επιχορηγήσεις με ιδιωτική χρηματοδοτική

συμμετοχή, η οποία αποπληρώνεται με

βάση την επιτευχθείσα μείωση της ενερ-

γειακής κατανάλωσης.  

Πολύ επικίνδυνες για τα παιδιά οι παιδικές χαρές του Γέρακα. Μια περιήγηση αρκεί για να

καταλάβει κάποιος σε τι κακή κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι παιδικές χαρές του Γέρακα

και πόσο επικίνδυνες είναι αυτές για τα παιδιά που θέλουν να τις επισκεφθούν.

Αυτό μας επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής ο οποίος

επισκέφθηκε ορισμένες από αυτές, συζήτησε με γονείς που είχαν πάει τα παιδιά τους για

να παίξουν, οι οποίοι εκφράστηκαν αγανακτισμένοι για την κακή κατάσταση των οργάνων

και των χώρων. Έριξαν μάλιστα τις ευθύνες στον σημερινό δήμαρχο Παλλήνης που δεν

έχει προβεί ακόμη στις αναγκαίες πιστοποήσεις, όπως σε άλλους δήμους.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής ανέφερε συγκεκριμένα: «Σε όλες τις γειτονιές του Γέρακα που
υπάρχουν παιδικές χαρές για να παίζουν τα μικρά παιδιά, οι γονείς τρέμουν μην πάθουν
κάτι τα παιδιά τους από τα όργανα, μιας και σε όλες υπάρχουν πινακίδες τοποθετημένες
από το δήμο Παλλήνης που αναφέρουν ότι εκεί τα παιδιά βρίσκονται με δική τους ευθύνη
και των γονέων τους και ο δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. Είναι δυνατόν το 2017 να μιλάμε
για μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές; Η καθυστέρηση από το Δήμο Παλλήνης για να
πάρει τις πιστοποιήσεις, έχει ως αποτέλεσμα οι παιδικές χαρές να βρίσκονται σε κακή κα-
τάσταση, όπου παρόλο που το γνωρίζουν οι γονείς, κάπου πρέπει να πάνε τα παιδιά τους
να παίξουν.
Στο κέντρο του Γέρακα και στην παιδική χαρά στη Λασιθίου και Εθν. Αντιστάσεως, στο
Γαργηττό και στις παιδικές χαρές της οδού Κλειτάρχου απέναντι από το πολιτιστικό κέν-
τρο, σε αυτήν της οδού Λεωνίδα, στο πάρκο της οδού Ολύμπου, στο Σταυρό αλλά και σε
αυτή της Δέσης, στη βόρεια γειτονιά του Γαργηττού, επικρατεί η ίδια κατάσταση. Πινακίδες
του Δήμου που γράφουν ότι δε φέρει καμία ευθύνη, ανοιχτές πόρτες... και πάρτε την ευ-
θύνη ως γονείς. Η ανευθυνότητα του σημερινού και εδώ και πολλά χρόνια δημάρχου Παλ-

λήνης καθίσταται επικίνδυνη για τα παιδιά της πόλης και καλό θα είναι να κινήσει ταχέως
τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, πριν έχουμε κάποιο ατύχημα παιδιού και μετά μιλούμε για
ευθύνες, πρόβλεψη, αβλεψία, ανευθυνότητα και ό,τι άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Ο Γέρακας, η Παλλήνη, η Ανθούσα και η Κάντζα ως περιοχές θα πρέπει να παρέχουν ασφά-
λεια στα παιδιά για να παίζουν, να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται και υποχρεούμαστε
να παρέχουμε ως Δήμος την ποιότητα ζωής που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία».

Ενας μοντέρνος Παιδικός Σταθμός 

εγκαινιάστηκε στη Γλυφάδα

Εγκαινιάστηκε ο νέος, ιδιόκτητος παιδικός σταθμός του Δήμου Γλυφάδας, από τον Μη-

τροπολίτη Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. κ. Παύλο. Από σήμερα ο νέος παιδικός σταθμός στεγάζει

καθημερινά τα νήπια της περιοχής, σε ένα περιβάλλον μοντέρνο, πρωτότυπο και οικολο-

γικό.

«Εγκαινιάσαμε ένα έργο
πνοής για τη Γλυφάδα,
έναν υπερσύγχρονο, πα-
ραμυθένιο, διεθνών προ-
διαγραφών παιδικό
σταθμό. Ένα έργο που
έγινε από το μηδέν και
μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, ο
δεύτερος ολοκαίνουργιος
παιδικός σταθμός που εγ-
καινιάζουμε στη δημοτική
μας θητεία. Οραματιστή-
καμε, σχεδιάσαμε και κα-

ταφέραμε να κατασκευάσουμε - αποκλειστικά με δικούς μας πόρους! - ένα πρότυπο
παιδικό σταθμό ασφαλή και λειτουργικό, με την πλέον υψηλή ποιότητα κατασκευής - και
είμαστε πολύ υπερήφανοι για το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος

Παπανικολάου. 

Επικίνδυνες οι παιδικές χαρές του Γέρακα

Ευρωπαϊκά προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας ProDeSa

Συμμετέχουν έξι Δήμοι
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος                                                         
153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : Α. Σάγου 
Τηλ.: 213 2005323
FAX: 213 2005359 

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 σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέ-
λεση του έργου: «Κατασκευή νέου
γηπέδου Ραφήνας», προϋπολογι-
σμού 1.050.000,00€ (με τα απρόβλε-
πτα και Φ.Π.Α.). Η αξία σύμφωνα με
την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη
εργασιών στο ποσό των 622.899,00€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 112.121,82€,
απρόβλεπτα 15% 110.253,12€, απο-
λογιστικά 1.500,00€ και Φ.Π.Α.
203.225,75€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
13/ 07 / 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
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον ερ-
γάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομη-
νία, 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 προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :&
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (α) οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βε-
βαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην
1η τάξη και άνω, για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
Η/Μ, (β) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομί-
ζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016, (γ) Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος του Ευρωπαϊκού 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 γε-
νικές 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 διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων,  προσκο-
μίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μη-
τρώου. 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 ενδιαφερομέ-
νου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπο-
ρικού οργανισμού της χώρας κατα-
γωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φο-
ρέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του
άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι

ενώσεις οικονομικών φορέων συμμε-
τέχουν 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
ΚΑΕ 9775.05.002 Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
16.935€ κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση έχει ισχύ εννιά (9)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού, ήτοι 13- 05 - 2018.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δέκα (10)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 
6. 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. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής 
8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία
της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαρα-
θώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος)
πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213
2005323, FAX επικοινωνίας 213
2005359, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Α. Σάγου όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν το αριθμη-
μένο τεύχος οικονομικής προσφοράς
τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες μέχρι και την 10 – 07 - 2017
ημέρα Δευτέρα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289
Καλύβια  31 – 5 - 2017
Αρ.Πρωτ.: 7759

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω-
νισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥ-
ΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προ-
ϋπολογισμού 542.212,63 €
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού
για αναθεώρηση και ΦΠΑ) και ανα-
λύεται σε : Αξία εργασιών με
Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώ-
ρηση : 437.268,25  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 104.944,38 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανά-
θεσης την πλεόν συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις
του νόμου αυτού.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμέ-
νες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανή-
κουν στην 1η τάξη και άνω για έργα
Οικοδομικά. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
με τις καλούμενες του Ελληνικού
ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη

στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συν-
διασμό μεταξύ τους υπό τους όρους
του Ν.4412/2016 (κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέ-
χει με ποσοστό συμμετοχής όχι μι-
κρότερο από 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους του
Ν.4412/2016. Κατηγορίες εργασιών
με ποσοστό κάτω του 10% του προ-
ϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η
τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά με
τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργολη-
πτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στην διακήρυξη και όλα τα στοι-
χεία και κάθε έγγραφο θα
συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή
θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-
φραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04 /
07 /2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-
ρών) στα γραφεία του Δήμου Σαρωνι-
κού που βρίσκονται στη Λεωφόρο
Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύ-
βια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή
που έχει συστήσει ο Δήμος Σαρωνι-
κού στην οποία θα καταθέσουν οι δια-
γωνιζόμενοι τις προσφορές τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ.
34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’
/24-8-93), καθώς και της κράτησης
ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμ-
φωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως
ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε 8.745,37 € δηλ.
2% επί του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επι-
στολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατα-
τίθεται από τους διαγωνιζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και πρέ-
πει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-
τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη
του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργά-
σιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΥΡ7ΩΛ6-Κ3Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 26.5.2017
Αρ. Πρ. 9445

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και δη-
λώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής των πολεοδομικών ενο-
τήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολε-
οδομικών ενοτήτων 1 και 3 του
Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής (επέκταση
Κορωπίου) η οποία εντάχθηκε σε ρυ-
μοτομικό σχέδιο με το από
23.02.2016 Π.Δ. (ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/17-03-
2016) κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή
της.
Έχοντας υπόψη:
1. την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ει-
δικότερα την παρ. 5 όπως συμπληρώ-
θηκαν με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94)
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των πολεοδομικών ενο-
τήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολε-
οδομικών ενοτήτων 1 και 3 του

Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής (Επέκταση
Κορωπίου) να πρσέλθουν στο δημο-
τικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην πιο
πάνω περιοχή (πίνακα πράξης εφαρ-
μογής, διάγραμμα πράξης εφαρμο-
γής) και να υποβάλλουν τις τυχόν
ενστάσεις ή αντιρρήσεις τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία τελευταίας δη-
μοσίευσης του παρόντος.
2. Να υποβάλλουν: α) την προβλεπό-
μενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.
1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 4 του αρθ. 6 του Ν.
2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν
έχουν ήδη υποβάλλει και β) τυχόν πα-
ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών
διαγραμμάτων και πινάκων, ΄σον
αφορά το ακίνητό τους, ώστε να λη-
φθούν υπόψη στην διόρθωση των πα-
ραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπο-
βολή της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυ-
ποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-
σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Από-

φαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών κατά την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών,
διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιο-
κτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών
ιδιοκτητών καθώς και αυτών κατά την
10 Μαρτίου 1982.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία ημερομηνία δημο-
σίευσης του παρόντος.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβλη-
θούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από το
Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν
τα ανωτέρω στοιχεία η Πράξη θα ολο-
κληρωθεί με φερόμενους ιδιοκτήτες
και μετά την κύρωσή της θα απαιτηθεί
σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρ-
μογής με δαπάνες των ενδιαφερομέ-
νων.

Η επιβλέπουσα Τ.Υ.
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο αναπλ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο Προϊστάμενος Π.Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση: Υπ.Δομησης
Τμήμα: Πολεοδομικών Εφαρμογών
Βασ. Κων/νου 25, 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Κ.Κεχαϊδου
Μ.Σταματελάτου
Τηλ: 213-2030411,213-2030482
Fax: 213-2030456
Βάρη: 01.06.2017
Aρ. Πρωτ.: 21229
ΠΡΟΣ: 1.Εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ»
2.Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»
3. Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»
Κοιν.: Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρε-
σιών & Υ.Δόμησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την

υπ΄αριθμ 264/2017 Απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγ-
κριση του Β1 σταδίου αναθεώρησης
της Πολεοδομικής Μελέτης της πε-
ριοχής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια
της μελέτης: “Κτηματογράφηση –
Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής
Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικι-
στικές περιοχές Α&Β κατοικίας του
Γ.Π.Σ.”
Η ανάρτηση θα λάβει χώρα στο κοι-
νοτικό κατάστημα της Βάρης (Βασι-
λέως Κων/νου 25, Βάρη) από
09.06.2017 έως 29.06.2017. Καλούν-
ται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να
λάβουν γνώση και να εκφράσουν
τυχόν αντιρρήσεις εντός 15 ημερών
από την δημοσίευση της παρούσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις,
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655

press@ebdomi.com

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.

αριθμ. οικ. 22528/430/

18.5.2017 από 1.6.2017 και

εφεξής, καθιερώνεται η

υποχρεωτική καταβολή από

τους εργοδότες των αποδο-

χών των εργαζομένων στον

ιδιωτικό τομέα αποκλει-

στικά στους τραπεζικούς

λογαριασμούς των δικαιού-

χων μισθωτών. Η καταβολή

των αποδοχών στους λογα-

ριασμούς των δικαιούχων

μισθωτών γίνεται με οποιον-

δήποτε τρόπο, συμπεριλαμ-

βανομένης της χρήσης

ηλεκτρονικών μέσων πλη-

ρωμής ή παρόχων υπηρε-

σιών πληρωμών. Άλλως

επιβάλλονται κυρώσεις από

το Σώμα Επιθεώρησης Ερ-

γασίας, ν. 3996/2011.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Γραφείο Δημάρχου
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
16673 Βούλα
Τηλ.  213 2020150
Fax: 213 2020159
Βούλα 2/6/2017
Αρ. Πρωτ. 21243  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα σας γνωρί-

ζουμε ότι το Σάββατο 10/6/2017,

στο θέατρο του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βάρης, Αττιδος 7, και

ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει η κλή-

ρωση προς διάθεση οικογενει-

ακών τάφων του Κοιμητηρίου

Βάρης, στους αρχικούς κληρού-

χους (Γηγενείς, Κτηνοτρόφους

και Συνοικισμού Βάρκιζας).

Η παρουσία σας κρίνεται απα-

ραίτητη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Kαταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 
και μετά,  μόνο ηλεκτρονικά



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 3  IOYNIOY 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο παραπάνω τίτλος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα;

Ασφαλώς όχι! Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε, για παράδειγμα, η

επιστήμη της ιστοριογραφίας, (η οποία περιγράφει και κα-

ταγράφει γεγονότα και συμβάντα που ήδη συντελέστηκαν)

να είναι παγκοσμίως ενιαία και αποδεκτή, χωρίς διαφω-

νίες και εθνικές ή ακόμα και τοπικές διαφοροποιήσεις. Το

ίδιο άραγε συμβαίνει και με τις υπόλοιπες επιστήμες; Αντι-

μετωπίζουν τον άνθρωπο ως κύριο αποδέκτη και ωφελού-

μενό τους, τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες

και αποκλίσεις τους, υποστηρικτικά, με σεβασμό, με πνεύμα

και κύριο σκοπό τη γνώση, βελτίωση και εξέλιξη, ή τη θε-

ραπεία και την ίαση;  

Ας πάρουμε για παράδειγμα μία εξ’ αυτών, από τις επι-

στήμες Υγείας, την Ψυχιατρική. Είναι ιστορικά αποδε-

δειγμένο, ότι τόσο αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες

επιστήμες, εξυπηρετούν πρώτα και κυρίως τους χρη-

ματοδότες τους και ό,τι περισσεύει (κι αυτό με καθυ-

στέρηση και πάντα με το αζημίωτο!) προσφέρεται στον

απλό άνθρωπο. Έτσι τηρούνται τα προσχήματα και η

ψευδαίσθηση της ευρείας διάθεσης των επιστημονικών

ωφελημάτων και  της ύπαρξης κρατικής πρόνοιας και

κοινωνικής φροντίδας. Πάντοτε αξιοποιείτο με προτε-

ραιότητα εκ μέρους των ισχυρών, κάθε επιστημονικό

εργαλείο, για σκοπούς και σκοπιμότητες ελέγχου, επι-

βολής, χειραγώγησης και συμφερόντων κάθε λογής.

Για παράδειγμα, είκοσι χρόνια προτού διατεθούν στο ευρύ

κοινό για ψυχαγωγία τα drones, ήδη αξιοποιούνταν στην

πιο εξελιγμένη τους μορφή, καθορίζοντας ασύμμετρα την

έκβαση μαχών και πολέμων, βομβαρδίζοντας και παρακο-

λουθώντας μακρόθεν και ασφαλώς. Η χημική βιομηχανία

και η παραγωγή φαρμάκων, πρώτα τίθεται στην υπηρεσία

των αρχών, των ισχυρών και της εξουσίας και έπειτα πω-

λείται ως σκεύασμα στον άρρωστο και μόνο στην τιμή που

«συμφέρει»! Μάλιστα η ίδια βιομηχανία η οποία θα δημι-

ουργήσει το δηλητήριο, τον ιό και το χημικό πόλεμο, η ίδια

θα φτιάξει το φάρμακο και το αντίδοτο. Η Ψυχιατρική και

οι επιστήμονές της, επίσης (παρά το ηθικό πρωτόγραμμα

του Ιπποκράτειου όρκου), προσέφεραν τις «καλύτερες»

υπηρεσίες τους, στις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας. Λο-

βοτομή, καθήλωση, χημικά, φαρμακολογικά και ψυχοτρόπα

ψυχολογικά βασανιστήρια και πειράματα. Σήμερα, ενώ η

επίσημη ψυχιατρική ισχυρίζεται ότι αποτάσσεται τις ψυχο-

ταμπέλες, τις ετικέτες και τους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι

περιθωριοποιούν, στιγματίζουν και απομονώνουν τους αν-

θρώπους, ταυτόχρονα τα DSM της, ( Διαγνωστικό και Στα-

τιστικό εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών) διαρκώς

εμπλουτίζονται με κατεβατά νέων προσδιοριστικών χαρα-

κτηρισμών, για ψυχικές διαταραχές κάποιες εκ των οποίων

δεν αποτελούν διαταραχή αλλά στάση ζωής και άποψη.

Ερώτημα-Πρόβλημα-Υπόθεση Εργασίας: Τι κάνει μία κοι-

νωνία δια της ψυχιατρικής και των λειτουργών της, όταν,

το μόλις 2% του πληθυσμού της, αρνούμενο να αποδεχτεί

το έγκλημα, τη βία, την αδικία, την υποκρισία, το ψέμα, τη

χειραγώγηση και το νόμο της ζούγκλας, ως φυσική και ανα-

πόδραστη πραγματικότητα, όχι μόνο δυστυχεί, αλλά δεν

προσαρμόζεται, δεν εντάσσεται, φωνάζει κιόλας και δημι-

ουργεί και προβλήματα;                                                                  

Απάντηση-Λύση του προβλήματος: Με το επιστημονικό

κύρος που της αρμόζει, διαγιγνώσκει αυτό το 2% ως πά-

σχοντες (επειδή ως γνωστό η πλειοψηφία νικάει!) από Δια-

ταραχή Προσωπικότητας (οριακή ή μεταιχμιακή),

συνταγογραφεί αντικαταθλιπτική ή αντιψυχωσική αγωγή,

προτείνει ψυχοθεραπεία και ξεμπερδεύει!  Αχ ρε Γαλιλαίε,

δεν ξέρω πότε ήταν ο Μεσαίωνας κι αν παρήλθε αυτή η

εποχή ή απλώς αλλάζει φορεσιά, αλλά κι εσύ τι το ήθελες,

«γυρίζει..γυρίζει», αφού τότε δε γύριζε;!

Οριακή-Μεταιχμιακή  Διαταραχή Προσωπικότητας (BPD:

Borderline Personality Disorder) ή Άρνηση Αποδοχής μίας

Νοσηρής Πραγματικότητας; Χαρακτηριστικά και συμπτω-

ματολογία (το 2%)

Λέγεται, ότι οι οριακές προσωπικότητες, είναι οι άνθρωποι

του άσπρου ή μαύρου. Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι, που

δεν μπορούν (όπως το υπόλοιπο 98%) να συμβιβαστούν, να

δικαιολογήσουν και να στρογγυλέψουν την αντίληψη και

στάση τους, ως προς το έγκλημα, το φόνο, το βιασμό, την

αδικία και τόσες άλλες παρόμοιες πράξεις και απόψεις

αδιαφορίας, γενικευμένες, εσκεμμένες και νομιμοποιημέ-

νες, με τη λογική του …τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος

μας! Αρνούμενοι να συμβιβαστούν με την υποκρισία που

αναδεικνύει η αγεφύρωτη απόσταση μεταξύ θεωρίας και

πράξης, δεν έχουν ήσυχο ύπνο. Διαπιστώνοντας ότι η αξία

της ζωής, δεν είναι κοινή και πανανθρώπινη, αντιδρούν με

θυμό, αντικοινωνικότητα και απέχθεια. Επιτίθενται στο

δόγμα, ότι δυστυχώς δε γίνεται αλλιώς, διότι δεν αποδέ-

χονται, αυτό που εξ’ εμπειρίας επαληθεύουν, ότι δηλαδή,

όντως δε γίνεται αλλιώς, επειδή όλοι επιθυμούν και δου-

λεύουν «σκληρά» για να μη γίνει τελικά αλλιώς! Ερμη-

νεύοντας ως συνειδητή και σκόπιμη την ένδεια ουσίας,

αξίας και ηθικού βάρους στη στάση των ανθρώπων, τον

ανεύθυνο, ασταθή, επαμφοτερίζοντα και ψευδή πολιτικό

και δικολαβίστικο λόγο και πράξεις (της πλειοψηφίας και

όχι μόνο των πολιτικών), αποσύρονται από συνέργειες και

αλληλεπίδραση με αισθήματα κενού, ματαίωσης, θυμού

και ανίας. Συνειδητοποιώντας, ότι χωρίς καμία εξαίρεση,

όπου υπάρχει ανάγκη, η εκμετάλλευση είναι ηθικά και ποι-

οτικά ανεξέλεγκτη και ποσοτικά ανάλογη της ανάγκης,

ντρέπονται, σχεδόν απεχθάνονται το ανθρώπινο είδος και

για να προφυλαχθούν (ως άνθρωποι κι αυτοί) διαφοροποι-

ούμενοι, αποκτούν προβλήματα ταυτότητας. Μη μπορών-

τας να κατανοήσουν, πως είναι δυνατόν πέντε άνθρωποι,

να κατέχουν νομίμως τον πλούτο του πλανήτη και τα 4/5

των κατοίκων του να λιμοκτονούν, συγχύζονται και είτε

αγριεύουν, είτε μελαγχολούν. Αντιλαμβανόμενοι και αρ-

νούμενοι να αποδεχτούν, ότι τα συναισθήματα, οι ανθρώ-

πινες και προσωπικές σχέσεις, αποτελούν όρους

ανταποδοτικής σύμβασης (δούναι και λαβείν), οι οποίοι

όροι, όταν διαταράσσονται, ακυρώνουν αναδρομικά το συ-

ναίσθημα (με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να «ξεαγαπάνε»

συνήθως και εύκολα), υποβαθμίζουν την αξία του συ-

ναισθήματος και έχουν προβλήματα στη διατήρηση

σχέσεων. Γνωρίζοντας ότι το δύσκολο και αξιόλογο, δεν

είναι να κάνει κάποιος παιδιά και να τα μεγαλώσει, αλλά

να μην τους φορτώσει τα κουσούρια του και βλέποντας

ότι είναι αρκετό, για να είναι ευτυχισμένος κάθε γονιός,

απλά και μόνο να είναι βολεμένο το δικό του παιδί, απα-

ξιώνουν γενικά την ίδια την οικογένεια. Αντίστοιχα, κα-

ταλαβαίνοντας, ότι η Υγεία, η Παιδεία και η Δικαιοσύνη,

δε λειτουργούν με κύριο σκοπό τον άνθρωπο και την κά-

λυψη των σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων του, αλλά

την αυτοσυντήρηση του ίδιου κάθε φορά διοικητικού οι-

κοδομήματος, των συμφερόντων και συντεχνιών του,

γενικεύουν τη θεσμική απαξίωση. Και επειδή στο μυαλό

τους δε χωράει κι ούτε αποδέχονται ηθικά, το Δίκαιο της

Πυγμής, ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και ότι ο

σκοπός αγιάζει τα μέσα, έχουν τάσεις φυγής. Όλα τα πα-

ραπάνω, προκαλούν στον οριακό άνθρωπο, αστάθεια στη

διάθεση, κοινωνικά και ατομικά προβλήματα, αντικοινωνική

στάση, χαοτική αντίληψη, αποδιοργάνωση, απομόνωση, αυ-

τοκαταστροφικές σκέψεις ενίοτε και πράξεις, παρορμητι-

κότητα και το κυριότερο, βαθιά θλίψη, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.  

Είναι όμως αυτός ο ψυχικά διαταραγμένος; Αφού όλοι οι

μη πάσχοντες από Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας, αν-

τανακλαστικά θα δηλώσουν, ότι επίσης ενοχλούνται από τις

ίδιες νοσηρές παθογένειες της κοινωνικής και ανθρώπινης

πραγματικότητας, τότε σε τι διαφέρουν από τους διαταραγ-

μένους; Είναι πολύ απλό. Στο βαθμό και ικανότητα ανοχής,

αδιαφορίας, συνύπαρξης, συνέργειας, αποδοχής και αλλη-

λεπίδρασης με τα κακώς κείμενα και τη σαπίλα. Αυτό είναι

Υγεία! Ηθικό δίδαγμα – προτροπή: Διαταραγμένοι (Ορια-

κοί) απανταχού, ενωθείτε, ίσως εσείς μπορέσετε να φτιά-

ξετε, τον κόσμο εκείνο που οι Ισορροπημένοι δεν

κατάφεραν. Ασφαλώς αστειεύομαι, δε θα αφήναμε ποτέ να

φτιαχτεί ένας τέτοιος κόσμος. Δε συμφέρει!

…Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, 
με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δε θ’ αλλάξει ποτέ. Κα-
ληνύχτα… «Κεμάλ»  

Ν.Γκάτσος - Μ.Χατζιδάκις 1993

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, για τη μυστική και

απαράδεκτη συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας που αποκά-

λυψε ο Ελληνικός Τύπος και η οποία αφορά στον παράνομο

περιορισμό του αριθμού των προσφύγων που μεταφέρον-

ται στη Γερμανία με τη διαδικασία της οικογενειακής

επανένωσης.

O Έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, αναφέρεται

στη δημοσιευμένη στον Τύπο επιστολή του Έλληνα

Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τον Γερμανό

Υπουργό Εσωτερικών, που επιβεβαιώνει την κρυφή συμ-

φωνία Ελλάδας-Γερμανίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες πρό-

σφυγες που έχουν δικαίωμα εντός εξαμήνου να μεταβούν

στη Γερμανία, να παραμείνουν πρακτικά επ’ αόριστον εγ-

κλωβισμένοι στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, χαρακτηρίζει την παρα-

πάνω πρακτική αντίθετη με βάση ακόμη και τον προβλη-

ματικό Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ που θέτει συγκεκρι-

μένες διαδικασίες και χρονικά όρια στην επανένωση των

οικογενειών (6μήνες).

Ο Νίκος Χουντής επισημαίνει τον κίνδυνο η πρακτική

αυτή να αποτελέσει άλλοθι και για άλλες χώρες-μέλη για

τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Διε-

θνές Δίκαιο, και την δέσμευσή τους για απορρόφηση των

160.000 προσφύγων, που εκκρεμεί.

Τέλος, στην ερώτησή του, καλεί την Κομισιόν, να πάρει

μέτρα σε βάρος των δύο χωρών οι οποίες συμπράττουν

στην προφανή παραβίαση της Νομοθεσίας σε βάρος των

δικαιωμάτων των προσφύγων.

Με αφορμή την κατάθεση της σχετικής ερώτησης προς

την Κομισιόν, ο Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη δή-

λωση:

«Η αποκάλυψη της επιστολής Μουζάλα προς τον Υπουργό
Εσωτερικών της Γερμανίας, Τόμας Ντε Μέζιερ, με την οποία
αποδεικνύεται η σύμπραξη δύο κυβερνήσεων της Ε.Ε., στην
καταστρατήγηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας και των δικαιω-
μάτων των προσφύγων, είναι ένα ακόμη θλιβερό επεισόδιο
στην πλήρη υποταγή της ελληνικής κυβέρνησης στις απαι-
τήσεις της Γερμανίας. 

Μυστική συμφωνία 

Ελλάδας Γερμανίας, κρατάει

τους πρόσφυγες στην Ελλάδα!

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    /   ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου – Α. Εγγλέζου, 
Τηλ.: 213 2007394 -395, Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 30/05/2017   /    Αρ. Πρωτ.: 17076

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλε-
κτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ» συνολικού
ποσού 128.712,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 06/06/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06/06/2017
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/06/2017
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Το CPV της προμήθειας είναι: 34928480-6. Για την συμμετοχή στο διαγω-
νισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέ-
της, χωρίς Φ.Π.Α. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται
στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                                  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  /  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας 
Βασ. Κων/νου 47,  19400 Κορωπί                                                             
Πληροφ.: Καζαντζή Μαρία,  Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 181,  Fax: 2106624963                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8515/12-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Με την αριθμ. 8515/12-05-2017 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1778/Β΄/23-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 22264/23-12-2016 Απόφαση Δη-
μάρχου Κρωπίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4500/Β΄/2016 και  καθιερώ-
νουμε απογευματινή , νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς επίσης και
κατά τις εργασίες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών αυτών
καθ΄ υπέρβαση του  υποχρεωτικού ωραρίου, του μόνιμου προσωπικού, του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για
το έτος 2017 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2017) μέσα στα όρια που προβλέπουν οι δια-
τάξεις της παρ. Α  του άρθρου 20 του ν.4354/2015, για το  έτος 2017 ως εξής: 
1. ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001    μέχρι συνολικό ποσό   5.074,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 3 420 336 336 336
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ) ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 9.009,78€   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 140 - - -
2 5 700 560 560 560

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 9.009,78€   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 140

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό   7.603,24€ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 8 1120 896 896 896
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. Α) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6012.001  μέχρι συνολικό ποσό 44.596,20€      
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 20 2800 4102 4102 4102
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό   61.355,63€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 44 6160 9142 9142 9142
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό    2.437,31€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 52 7280 10920 10920 10920
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6012.001       μέχρι συνολικό ποσό 1.653,20€        
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 140 112 112 112
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
4. Α) ΣΤΗΝ  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 14.604,64€ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 280 - - -
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό   9.465,04€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 280 224 224 224
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 70-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 4.660,32€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

Α/Α ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 140 112 112 112
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων
προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών  του έτους 2017
(Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2017), με δαπάνη το ύψος της οποίας περιγράφτηκε ανα-
λυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα ποσά. 
Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερ-
θέντες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017 με τα ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αντίστοιχων
νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για 12ωρη απασχό-
λησή τους  καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, θα καθοριστεί ανάλογα
με τις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και τον προγραμματισμό των προϊστα-
μένων των υπηρεσιών αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση της δωδεκάωρης ή εικο-
σιτετράωρης απασχόλησης οι ώρες για το προσωπικό του Δήμου Κρωπίας που
ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο.  Ο
αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν είναι  ίδιος για κάθε δι-
καιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες από τον
κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων
θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης.  
Αναφορικά με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου Κρωπίας εξακολουθεί να ισχύει η
αριθμ. 22264/23-12-2016 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ4500/Β΄/30-12-2016.   Η παρούσα απόφαση να  αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος   Δημήτριος Ν. Κιούσης 

Η κυβέρνηση μετά τη πρωτοφανή επίθεση στα εισοδήματα

των συνταξιούχων, σκοπίμως κωλυσιεργεί ώστε να μη συ-

ζητηθεί στην ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης των

συνταξιουχικών οργανώσεων κατά του νόμου Κατρούγκα-

λου (4387/2016).

Ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκαν

το προηγούμενο Καλοκαίρι από συνταξιουχικές οργανώ-

σεις αιτήσεις ακύρωσης κατά των Υπουργικών αποφάσεων,

που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Νόμου 4387/2016 (Νόμου

Κατρούγκαλου) και αφορούν τον επανυπολογισμό κύριων

και επικουρικών συντάξεων καθώς και την περικοπή όσων

συντάξεων υπερβαίνουν το ποσό των 1.300 Ευρώ. 

Οι αιτήσεις ακυρώσεως προσδιορίστηκαν αρχικά στις

7/4/2017 στην Ολομέλεια του ΣτΕ, αφού το θέμα κρίθηκε

μείζονος σημασίας επειδή αφορά όλους τους συνταξιού-

χους. Στις 7/4/2017, έγινε αυτεπάγγελτη αναβολή για τις 2

Ιουνίου 2017, προκειμένου η Εισηγήτρια να ετοιμάσει την

Εισήγηση. Και ενώ αναμέναμε την εκδίκαση της υπόθεσης

την Παρασκευή 2-6-2017, ενημερωθήκαμε για νέα αναβολή

εκδίκασης της υπόθεσης για το Φθινόπωρο!

Η κυβέρνηση αναβάλλει
συνεχώς την προσφυγή

των Συνταξιούχων στο ΣτΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    /   ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου – Α. Εγγλέζου, 
Τηλ.: 213 2007394 -395, Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 30/05/2017   /    Αρ. Πρωτ.: 17085

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλε-
κτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
«ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ» συνολικού ποσού
215.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
―――――――――――――――――――――――――――――――――

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 06/06/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06/06/2017
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/06/2017
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Το CPV της υπηρεσίας είναι: 90511100-3. Για την συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέ-
της, χωρίς Φ.Π.Α. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται
στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μο-

νοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη

Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατό-

ριο, Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες

κλπ. Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκ-

παίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής

σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοινωνικός/ή λειτουργός για να ερ-

γαστεί επί πληρωμή στην Ελληνική Εταιρεία Αντι-

ρευματικού Αγώνα ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για δύο τρίωρα τη

βδομάδα. Οι ώρες εργασίας θα είναι 6μ.μ.-9μ.μ..

Καλέστε καθημερινά 10π.μ.-2μ.μ.,στο τηλέφωνο

2108847268 ή στείλτε βιογραφικό στο  info@arthri-

tis.org.gr, με την ένδειξη "Κοινωνικός Λειτουργός".

Τα άτομα που νοσούν από κάποιο ρευματικό νό-

σημα,θα έχουν προτεραιότητα στη θέση αυτή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (23-29 ΕΤΏΝ), στο

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ σε κατάστημα νεανικού ρούχου

sport/casual, απαραίτητη προϋπηρεσία στο ρούχο. Βιο-

γραφικό στο terra3@otenet.gr ή τηλ. 6977463444, 11

π.μ. έως 6 μ.μ. κάτοικος γύρω περιοχής ή άλλως κά-

τοχος μεταφορικού μέσου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (23-28 ΕΤΏΝ), για

άμεση εργασία στο Σχοινιά/Μαραθώνα, καλοκαιρινή

περίοδο από παραλιακή επιχείρηση νεανικού, εποχια-

κού ρούχου. Βιογραφικό στο terra3@otenet.gr ή τηλ.

6977463444, 11 π.μ. έως 6 μ.μ. κάτοικος γύρω περιο-

χών ή κάτοχος μεταφορικού μέσου.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πολυ-

κατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα,

σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα κατασκευής.

Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευ-

κολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμέ-

νος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με

γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙ-

ΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.  

ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Mε πρόσφατη Εγκύκλιο (αρ. πρωτ.

681/55638),  22/5/2017 το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

εξέδωσε οδηγίες για την υλοποίηση

από τους δικαιούχους δράσεων του

μελισσοκομικού προγράμματος για τη

βελτίωση των συνθηκών παραγωγής

και εμπορίας των προϊόντων μελισσο-

κομίας για το έτος 2017.

Με τη εγκύκλιο δίνονται κατευθυντή-

ριες οδηγίες για τις δράσεις:

• Δράση 3.1 που αφορά στον εξοπλι-

σμό για τη διευκόλυνση των μετακινή-

σεων. Ενισχύεται η δαπάνη για την

προμήθεια καινούργιων κυψελών

αξίας μέχρι 30 ευρώ ανά κυψέλη. Το

ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται

μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψε-

λών ανά μελισσοκόμο. Οι δικαιούχοι

μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει

να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμε-

τάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών

και να διαθέτουν μελισσοκομικό βι-

βλιάριο σε ισχύ. 

• Δράση 3.2 για την οικονομική στή-

ριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.

Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης

των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλ-

λευση συγκεκριμένης ανθοφορίας ή

μελιτοέκκρισης, από τον συνήθη μό-

νιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμε-

τάλλευσης σε άλλον. Η δαπάνη είναι

επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται του-

λάχιστον 60 παραγωγικές κυψέλες

(όλες μαζί ή τμηματικά). 

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων της χώρας και τα

Κέντρα Μελισσοκομίας ενημερώνουν

με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισ-

σοκόμους και τους μελισσοκομικούς

φορείς της περιοχής τους για την υλο-

ποίηση των δράσεων του μελισσοκο-

μικού προγράμματος. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετο-

χής στις Δράσεις 3.1 και 3.2 εκφράζε-

ται με την υποβολή σχετικής αίτησης

– δήλωσης στο Κέντρο Μελισσοκο-

μίας ΠΑΣΕΓΕΣ Αττικής (οδός Μάρνης

34, Πλατεία Βάθης, 3ος όροφος, τηλέ-

φωνο για πληροφορίες: 210 5237919)

μέχρι 14/6/2017 (λήξη προθεσμίας). 

Ο ΕΦΕΤ αναζητεί 

εμπειρογνώμονες για τις

επιστημονικές επιτροπές

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφά-

λεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ξεκι-

νήσει μια εκστρατεία προσέλκυσης

επιστημόνων πάνω στην ασφάλεια

των τροφίμων και αναζητά εμπειρο-

γνώμονες (experts) για την ανανέ-

ωση των επιστημονικών επιτροπών

της (Scientific Panels). Αφορά 58 θέ-

σεις.

Σε πολλά θέματα που αφορούν σε

ολόκληρη την τροφική αλυσίδα απαι-

τούνται ανεξάρτητες επιστημονικές

συμβουλές - γνωμοδοτήσεις (scien-

tific advice). Οι εμπειρογνώμονες

στις δέκα επιστημονικές ομάδες

(Scientific Panels) της EFSA και στην

επιστημονική επιτροπή (Scientific

Committee) παρέχουν την πλειονό-

τητα αυτών των πολύτιμων συμβου-

λών. Κάθε τρία χρόνια γίνεται η

ανανέωση των μελών αυτών των

ομάδων και η προετοιμασία για την

επόμενη ανανέωση.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της

EFSA dedicated website και στο σχε-

τικό βίντεο explained in this video.

Δικαιούχοι μελισσοκομικού 
προγράμματος

ΑΔΑ: ΩΛΞΖΩ0Π-Γ31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   /    ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χαλκουτσίου 50,  19015 Ωρωπός, 
Πληροφ.: Κουντουριώτου Ελένη, Τηλέφωνα: 22953 20325, Fax: 22953 20323
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
Αρ. Μελέτης : 03/2017
Προϋπολογισμός: 180.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV: 85143000-3
Α/Α  Συστήματος     (ΕΣΗΔΗΣ): 42646
Αριθ. Διακήρυξης : 10905/31-05-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟ-
ΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού  180.000,00€, πλέον  Φ.Π.Α.
24% 43.200,00€ ήτοι συνολικής δαπάνης 223.200,00€,  και θα χρηματοδοτηθεί
από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  στο ΚΑ 15.6142.0006 προϋπολογισμού  του Δήμου Ωρω-
πού έτους 2017, 2018.
Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ που εδρεύει Λ. ΧΑΛ-
ΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 19015 Ωρωπός, τηλ. επικοιν.: 22953-20325, fax: 22953-20384 Αρ-
μόδιος Υπάλληλος : Κουντουριώτου Ελένη E-mail: info@oropos.gov.gr  Επίσημη
Ιστοσελίδα Δήμου Ωρωπού: www.oropos.gov.gr
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, όλες οι επικοινωνίες
σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούν-
ται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος.
Κατ' εξαίρεση τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της αναθέ-
τουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευ-
χών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 5 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επι-
μέλειά του την αναπαραγωγή. 
Η σύμβαση αφορά την ανάθεση σε εταιρεία της λειτουργίας του Δημοτικού
Ασθενοφόρου, τον εφοδιασμό του με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά που
χρειάζονται για την ορθή λειτουργία του καθώς και την στελέχωση με το απα-
ραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό διασωστών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της.
Εναλλακτικές προσφορές, Αντιπροσφορές ΔΕΝ γίνονται ΔΕΚΤΕΣ
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα της
σύμβασης μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και  (6) ημέ-
ρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι πληρο-
φορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον τα σχετικά αιτή-

ματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
• Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25
παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με
το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
• Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκα-
τεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από προθε-
σμία είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 02/06/2017 05/06/2017 26/06/2017
www.promitheus.gov.gr Ώρα 08.00πμ Ώρα  13.00μμ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φο-
ρείς για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η  Ελληνική
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€
Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 
• σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας: ΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ • σε μία εκ των ειδικών εφημερίδων δημοσιεύσεως δημοπρασιών: 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
• μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού : ΑΜΑΡΥΣΙΑ
• μία εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού : ΕΒΔΟΜΗ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.oropos.gov.gr) 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται
από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ  ΔΗΜ.  ΡΟΥΣΣΗΣ
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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

Ομοτοξικολογία ή Βιορυθμιστική Ιατρική
ΟΜΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ: είναι λέξη σύνθεση που προέρ-

χεται από τις λέξεις ΗΟΜΟ (άνθρωπος), ΤΟΞΙΚΟ (το-

ξίνη), ΛΟΓΙΑ (μελέτη).

Η ομοτοξικολογία είναι η μελέτη της επίδρασης των

τοξικών ουσιών στον άνθρωπο.

Τοξίνες είναι οι ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν

βλάβη στα κύτταρα του οργανισμού και διακρίνονται

σε εξωγενείς και ενδογενείς.

Εξωγενείς είναι αυτές που εισέρχονται στον οργανι-

σμό όπως καυσαέρια - καπνόw - βαρέα μέταλα - ιοί -

μικρόβια.

Ενδογενείς είναι αυτές που παράγονται από τα κύτ-

ταρα όπως γαλακτικό οξύ - προϊόντα μεταβολισμού

κυττάρων - ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.

Ο οργανισμός προσπαθεί με αντιρροπιστικούς μηχα-

νισμούς και αμυντικά συστήματα (νεφροί - πνεύμονες

- ήπαρ - δυκτιοενδοθηλιακό σύστημα - λευκά αιμο-

σφαίρια) να απαλλαγεί από τις τοξίνες.  Σε μεγάλο

βαθμό τα καταφέρνει χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε

ιδιαίτερα εμείς.

Όταν όμως κάποιοι μηχανισμοί μπλοκαριστούν ή εάν

οι τοξίνες είναι πολλές και ισχυρές, τότε η προσπά-

θεια που καταβάλει ο οργανισμός γίνεται αντιληπτό

από εμάς με την παρουσία συμπτωμάτων. Όπως πυ-

ρετός με ιδρώτα στην προσπάθεια να αποβληθούν το-

ξίνες των ιών ή μικρόβια και να καταστραφούν αυτά

από την κινητοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων.

Επομένως ασθένεια είναι η εμφάνιση διαφόρων συμ-

πτωμάτων που είναι αποτέλεσμα σκόπιμων αμυντι-

κών μηχανισμών του οργανισμού. Άρα λοιπόν η

θεραπεία του ασθενούς γίνεται αφού εξουδετερω-

θούν ή αποβληθούν οι ομοτοξίνες.

Η προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε τον οργανι-

σμό σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Να ενισχύσουμε τους αντιρροπιστικούς μηχανισμούς

και τα αμυντικά συστήματα, δηλαδή να κάνουμε ΒΙΟ-

ΡΥΘΜΙΣΗ. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με σκευάσματα

Αντιομοτοξικά.

Τα σκευάσματα αυτά περιέχουν μικροσκοπικές ή νανο-

σκοπικές δόσεις ουσιών κυρίως φυτικών δυναμοποι-

ημένες με τις αρχές της ομοιοπαθητικής φαρμακολο-

λογίας. Ετσι επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δράση της ου-

σίας με ελάχιστη τοξικότητα.

Γι’ αυτό τα σκευάσματα αυτά έχουν ελάχιστες παρε-

νέργειες, αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις με άλλα

σκευάσματα.

Με βάση λοιπόν τις αρχές της Βιορυθμιστικής Ιατρι-

κής ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τον οργανισμό να

θεραπευθεί εξουδετερώνοντας τις ομοτοξίνες του.

Δεν προσπαθούμε να καταστείλουμε τα συμπτώματα

της ασθένειας τα οποία θα επανεμφανιστούν μόλις

σταματήσουμε την αγωγή, αφού δεν θα έχουμε θε-

ραπεύσει τα αίτια.

Οταν έχουμε πόνο π.χ. στο στομάχι, ο πόνος απλώ-

νεται σε όλη τη κοιλιά. Δεν μπορούμε να φάμε και να

πιούμε. Οπότε επηρεάζονται και άλλα όργανα. Γινό-

μαστε κακόκεφοι, θλιμμένοι, δυσκίνητοι και επηρεά-

ζεται ο ψυχισμός μας, επομένως πάσχει ολόκληρος

ο οργανισμός.

Ο πόνος στο στομάχι μπορεί να οφείλεται σε σπασμό

ή σε βλάβη του οργάνου. Και στις δύο περιπτώσεις

καθοριστικό ρόλο παίζει η ψυχική κατάσταση του

ασθενούς π.χ. καταστάσεις stress, υπερβολική ψυ-

χική ή και σωματική κόπωση.

Η παρουσία στρεσογόνων παραγόντων για μεγάλα

χρονικά διαστήματα βλάπτει τα αμυντικά συστήματα

του οργανισμού και μειώνει την ικανότητά τους να

αντιμετωπίσουν τις ομοτοξίνες, με αποτέλεσμα την

εκδήλωση των συμπτωμάτων, οπότε ο ασθενής νοσεί

(πονάει, έχει πυρετό κ.ά.).

Από τα προηγούμενα γίνεται κατανοητό ότι πάσχει

ολόκληρος ο οργανισμός. Και άρα ο κάθε ασθενής

χρειάζεται Ολιστική αντιμετώπιση και όχι μόνο της

ασθένειάς του.

Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τον ασθενή να θεραπευ-

θεί, προσπαθώντας αφενός να ενισχύσουμε τους αν-

τιρροπιστικούς μηχανισμούς και τα αμυντικά του

συστήματα αφετέρου.

Να του δώσουμε το «μήνυμα» και τις απαραίτητες ου-

σίες για να διορθώσει τις βλάβες που έχουν υποστεί

τα κύτταρά του. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε Αντιομοτο-

ξικά σκευάσματα και ουσίες απαραίτητες στον μετα-

βολισμό και στην αναγέννηση των κυττάρων και των

ιστών ( π.χ. βιταμίνες, μέταλλα, καταλύτες).

Πολλές παθήσεις, κυρίως χρόνιες (π.χ. αλλεργίες,

αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα) αντιμετωπίζονται

πολύ καλά με την Βιορυθμιστική Ιατρική.

Xρήστος Σκαρλάτος

Χειρουργός

Ολιστική Ιατρική - Ομοτοξικολογία

Γλυφάδα,  chskarlatos@yahoo.gr

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης &

επαγγελματικής ενδυνάμωσης 

ατόμων με ρευματικά νοσήματα 

Το πρόγραμμα αφορά σε άτομα που νοσούν και είναι

άνεργα ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν εν-

δείκνυνται για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν μια αρχική συνάντηση με ψυ-

χολόγο, όπου θα διερευνήσουν από κοινού τις ανάγκες

και τις επιθυμίες τους αναφορικά με την επαγγελματική

τους ζωή.

Στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία από τον προσεχή

Οκτώβριο να παρακολουθήσουν μια σειρά από ενημερω-

τικές ημερίδες με εκπροσώπους φορέων και οργανισμών

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων, της

επανένταξης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής επι-

χειρηματικότητας.

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν σε ομάδες ψυχο-

δράματος στις οποίες θα ενεργοποιηθούν, θα ενδυναμω-

θούν και θα επεξεργαστούν μέσα από σειρά συνεδριών

την επαγγελματική τους ταυτότητα.

Το πρόγραμμα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν κατά

το μέγιστο 45 άτομα,που πληρούν τα ως άνω κριτήρια

και διαμένουν στο Νομό Αττικής ενώ θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ως τις 30 Μαΐου στη

γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. (210 8847268) καθημερινά

εκτός Σαββατοκύριακου από τις 10πμ ως τις 2μμ.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

Μετά από  τις ενέργειες της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευ-

ματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), και σχετική επιστολή που

έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας

Γιαννακόπουλος, προς τον ΕΟΠΥΥ,  τα φαρμακεία του

ΕΟΠΥΥ θα εκτελούν συνταγές ενδοφλεβίων βιολογικών

φαρμάκων από ρευματολόγους Μ.Υ ΠΕΔΥ και ιδιώτες μη

συμβεβλημένους με ιδιωτικές κλινικές, εφόσον ο ασθενής

προσκομίζει μαζί με την συνταγή, βεβαίωση παθολόγου

γενικής ιδιωτικής κλινικής ότι η θεραπεία θα πραγματο-

ποιείται στην συγκεκριμένη κλινική βάσει σχετικής εγκυ-

κλίου που έστειλε σήμερα  ο ΕΟΠΥΥ για να επιλύσει το

σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τους ρευματοπα-

θείς και προκειμένου να μη δημιουργείται ταλαιπωρία

στους ασθενείς. 
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Για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, τα Τμήματα Ρυθ-

μικής, Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής του Προγράμ-

ματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», του

Ν.Π.Δ.Δ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου, παρου-

σίασαν εξαιρετικό πρόγραμμα!

Σε μια σειρά παρουσιάσεων έδωσαν τον καλύτερο εαυτό

τους κερδίζοντας ένθερμα χειροκροτήματα με τη συμμε-

τοχή τους στις διοργανώσεις:

― «ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 2017» 

― 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους «Win

for Life Festival of Gymnastics», 

― στην εκδήλωση με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπον-

δία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

και το Δήμο Γλυφάδας, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

«Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας.

― στο 6ο Φεστιβάλ Γυμναστικής του Α. Ο. Λαγονησίου

Τα τμήματα Ρυθμικής, Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής

του Προγράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για

Όλους», του Ν.Π.Δ.Δ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», συνοδεύτηκαν από

τον υπεύθυνο Αθλητισμού του Δήμου Μαρκοπούλου,  Νίκο

Ορφανό και το σύμβουλο του Δημάρχου Μαρκοπούλου και

μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής του «EGOGYM Φεστι-

βάλ Γυμναστικής Για Όλους 2017», Κώστα Πανταζή, την

υπεύθυνη γυμνάστρια Δωροθέα Κατραντζή, 

Ο συντονισμός, η ακρίβεια και η χάρη με την οποία αγωνί-

στηκαν το διήμερο αυτό, τα παιδιά και των δύο προγραμ-

μάτων, καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους

παρευρισκόμενους.

Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, θα συμ-

μετάσχουν στο 17ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής Ανατο-

λικής Αττικής, που διοργανώνει ο Δήμος Λαυρεωτικής και

το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός», σε συνεργασία με την Γενική Γραμ-

ματεία Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κλειστό Λαυρίου.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου το 6ο Φεστιβάλ

Γενικής Γυμναστικής, που διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος

Λαγονησίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

Στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Κακλαμανά-

κης» αθλητές και προπονητές από τον Δήμο Σαρωνικού και

την υπόλοιπη Αττική, πρόσφεραν για μια ακόμη χρονιά ένα

ξεχωριστό θέαμα, με εντυπωσιακά προγράμματα γυμναστι-

κής πλαισιωμένα από μουσική και χορό.   

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν, κατά σειρά εμφάνισης, οι σύλ-

λογοι και τα σωματεία: Αθλητικός Όμιλος Λαγονησίου,

Ν.Π.Δ.Δ. Βραυρώνας, Α.Σ.Π. Κτησιφών, Α.Σ. Πρωτοπορία,

Α.Σ. Αδάμας, Ο.Α. Λαυρίου, Γ.Α.Σ. Καλυβίων, Φ.Ο.Μ. Κότι-

νος, Α.Π.Ε. Γιτάνη.

«Το Φεστιβάλ Γυμναστικής του Αθλητικού Ομίλου Λαγονη-
σίου είναι μια γιορτή του αθλητισμού και της νέας γενιάς.
Χάρη στην άρτια διοργάνωσή του και στην εξαιρετική δου-
λειά αθλητών και προπονητών, γίνεται κάθε χρόνο καλύ-
τερο και πλέον έχει εξελιχθεί σε θεσμό που προσελκύει το
ενδιαφέρον όχι μόνο της τοπικής μας κοινωνίας, αλλά και
ευρύτερα της Αττικής. Θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό

Συμβούλιο του Α.Ο.Λ., αλλά και σε όλους τους συμμετέ-
χοντες, που μας έδωσαν και φέτος τη χαρά να απολαύ-
σουμε ένα μοναδικό θέαμα», δήλωσε ο Δήμαρχος

Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης.     

Mεγάλες προσδοκίες

από τους 4 αθλητές

επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Το Σαββατοκύριακο, 3 και 3 Ιουνίου, διεξάγεται στο Δερ-

βένι, η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμ-

παίδων-Παγκορασίδων στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.

Έτσι, κλείνει και η μαραθώνια φετινή αγωνιστική χρονιά

στην Ελλάδα.

Οι Σύλλογοι που στεγάζονται στην αίθουσα πινκ-πονκ τoυ

Δήμου 3Β στη Βούλα θα εκπροσωπηθούν στην διοργάνωση

από 4 παμπαίδες.  Πρόκειται για τους Λευτέρη Ραυτο-

γιάννη, Ιάσονα Ζαρόγιαννη, Βασίλη Κοασίδη και Πέτρο

Κωνσταντίνου. Και τα 4 παιδιά θα αγωνιστούν στο ατομικό,

ενώ στα διπλό θα παίξουν ο Πέτρος με τον Βασίλη και ο Ιάσο-

νας με τον Λευτέρη.  Ο Πέτρος και ο Βασίλης θα αγωνισθούν

επίσης και στο ομαδικό εκπροσωπώντας τον ΑΣ Μεσογειακό.

H ομάδα διαθέτει πλέον και σελίδα στο Facebook:

https://www.facebook.com/voulatabletennis/ 

Γυμναστράδα με Τμήματα Ρυθμικής, Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής 

6ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου 

Λαγονησίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού

Διασχολικό Πρωτάθλημα

2017 στο Δήμο 3Β

Με μεγάλη προσέλευση μαθητών και γονιών πραγμα-

τοποιήθηκε το τρίτο διασχολικό πρωτάθλημα Δημοτι-

κών σχολείων του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης. Πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος έχει

καθιερωθεί στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότη-

τας και κάθε χρόνο αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέ-

ρον.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως και στις προηγού-

μενες διοργανώσεις είναι να προωθήσει ένα ωφέλιμο

κοινωνικό μήνυμα. Το μήνυμα της φετινής διοργάνω-

σης αφορούσε την ασφαλή οδήγηση με τη χρήση

ζώνης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υπεύθυνων πο-

λιτών.

Φέτος στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στις 26

Απριλίου και έληξε στις 20 Μαΐου,  συμμετείχαν 1140

μαθητές ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. 

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των αθλη-

τικών εγκαταστάσεων του Δήμου και τα αθλήματα στα

οποία συμμετείχαν οι μαθητές ήταν το ποδόσφαιρο, η

καλαθοσφαίριση και η πετοσφαίριση.

Το πρωτάθλημα τίμησαν με την παρουσία τους και τη

βοήθεια τους, αιρετοί και στελέχη του Ο.Α.Π.Π.Α. και

του Δήμου, όλοι οι συντελεστές της εκπαίδευσης και

γνωστοί εν ενεργεία αθλητές.  
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Οι υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα οδήγησαν τις Ρεάλ Μα-
δρίτης και Μπαρτσελόνα να εισηγηθούν μείωση των ομά-
δων στο πρωτάθλημα

Θεωρείται το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης,

με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν «Πρέμιερ Λιγκ του μπά-

σκετ». Ή σε κάποιους άλλους σχολιασμούς αναφέρεται ως

το «ευρωπαϊκό ΝΒΑ», αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που θεω-

ρούν τη δυναμική της ανώτερη ίσως και της Ευρωλίγκας.

Οπως και να 'χει, για την ισπανική Λίγκα (ΑCB), όπως ανα-

φέρεται το ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ της πρώτης κα-

τηγορίας, ή «Liga Endesα» εξαιτίας του βασικού χορηγού

της, που έχει δώσει το όνομά της, η «λάμψη» φαίνεται να

περισσεύει. Οχι μόνο λόγω των σπουδαίων παικτών, τόσο

Ισπανών όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο, που δίνουν το

«παρών» εκεί, αλλά και λόγω του πακτωλού εκατομμυρίων

που ρέει σε αυτήν.

Πληθώρα πολυεθνικών και τράπεζες δραστηριοποιούνται

με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην ACB, είτε ως χορηγοί

του πρωταθλήματος είτε μέσα από τις ομάδες, μέσω δια-

φημίσεων κτλ. Το μέγεθός της μάλιστα αποδεικνύεται και

από τα όσα ισχύουν στην Ευρωλίγκα, αφού η ισπανική

λίγκα είναι η μόνη που δίνει στη διοργάνωση τρεις ομάδες

με εγγυημένο συμβόλαιο (ελέω και των «αλχημειών» του

ισχυρού άνδρα της Ευρωλίγκας, Τζόρντι Μπερτομέου), τις

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια. Και όχι μόνο

αυτό, αλλά το ισπανικό πρωτάθλημα ήταν μέχρι πρότινος

το πρώτο επιλαχόν για τη λεγόμενη «wild card» (άδεια συμ-

μετοχής) της Ευρωλίγκας (την είχε η Μάλαγα πριν τη Ντα-

ρουσάφακα φέτος).

Πεδίο πειραματισμών

Απαγορευτική, εξαιτίας του κόστους των όσων ζητά η
ισπανική Λίγκα, είναι η συμμετοχή στο πρωτάθλημα για
τις περισσότερες ομάδες
Ωστόσο, πέρα απ τα οικονομικά μεγέθη και τη «λάμψη», δύο

πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η «πίσω όψη» της «βι-

τρίνας» όχι μόνο δεν είναι τόσο «λαμπερή», αλλά αντίθετα κα-

θρεφτίζει ξεκάθαρα τις λογικές που επικρατούν σήμερα στον

εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Μέρος του οποίου σήμερα

είναι και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με βάση τα όσα έχουν συμβεί

σε επίπεδο συλλόγων, με την ανεξαρτητοποίηση κυρίως των

ισχυρών συλλόγων από τη FIBA και τη δημιουργία των δικών

τους διοργανώσεων (Ευρωλίγκα, Εurocup).

Το τι συμβαίνει στην ισπανική Λίγκα αποτελεί μια σαφή αν-

τανάκλαση των πρακτικών που επικρατούν σήμερα σε όλο

το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού,

που έχει ως κύρια λογική το «παίζει όποιος έχει χρήμα».

Αθλητισμός για λίγους και κυρίως κατέχοντες δηλαδή. Από

την άλλη, τα όσα γίνονται στην ΑCB φαίνεται να αποτε-

λούν και ένα είδος πειραματισμών ώστε να εφαρμοστούν

σε γενικότερο επίπεδο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο

δείχνει να βαδίζει ολοταχώς για μια κλειστή λίγκα για λί-

γους και ισχυρούς, φυσικά με αντικειμενικό σκοπό η «πίτα»

των κερδών να μοιράζεται σε λιγότερους.

Παίζεις μόνο αν έχεις χρήμα

Αν η πρόθεση του ισχυρού άνδρα της Ευρωλίγκας, Τζόρντι

Μπερτομέου, είναι η μετατροπή της Ευρωλίγκας σε τε-

λείως κλειστή λίγκα, κάτι που εν μέρει έχει καταφέρει (με

την τακτική των εγγυημένων συμβολαίων και τις αντίστοι-

χες προκαθορισμένες υπόλοιπες συμμετοχές), οι παράγον-

τες της ΑCB και συμπατριώτες του Μπερτομέου το έχουν

πετύχει εδώ στην πράξη. Κι αυτό γιατί το πρωτάθλημα της

πρώτης κατηγορίας στην Ισπανία κατέχει μια πανευρω-

παϊκή πρωτοτυπία: Να είναι το μόνο στο οποίο εδώ και τρία

χρόνια δεν έχει υπάρξει προβιβασμός ομάδας από τη δεύ-

τερη κατηγορία. Η αιτία γι' αυτό είναι οικονομική, αφού η

ισπανική λίγκα απαιτεί ένα υπέρογκο ποσό ως εγγύηση για

τη συμμετοχή, το οποίο φτάνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ

(σημείωση: Τη σεζόν 1992-93 το αντίτιμο έφτανε τις

600.000 ευρώ). Απ' αυτά, τα 1,7 εκατ. φέρεται να καταλή-

γουν απευθείας στα ταμεία της Λίγκας, με τις ομάδες να

δεσμεύονται για μίνιμουμ προϋπολογισμό, μίνιμουμ πώ-

ληση εισιτηρίων κτλ. Τα νούμερα θεωρούνται τεράστια για

μια ομάδα β' κατηγορίας (LEB Oro), πόσο μάλλον απ' τη

στιγμή που η Λίγκα θέτει ως όρο την καταβολή του συνό-

λου του ποσού προκαταβολικά. Τη φετινή σεζόν, η Παλέν-

σια (πρωταθλήτρια LEB Oro) και η Μελίγια (νικήτρια των

πλέι οφ της κατηγορίας) δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής,

με αποτέλεσμα οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας να μεί-

νουν 17 αντί 18.

Οι ...νόμοι της επαγγελματικής Λίγκας

Την ίδια ώρα, 8 από τις 16 ομάδες της ACB φέρεται να μην

έχουν καταβάλει το ποσό της εγγύησης τα τελευταία 8

χρόνια, ωστόσο η ίδια η Λίγκα κάνει «τα στραβά μάτια», θε-

ωρώντας τις ομάδες αυτές βασικούς πυλώνες της γενικό-

τερης εμπορικότητας του προϊόντος. Αντίθετα, για τις νέες

«υποψήφιες» για την ACB ομάδες, ιδιαίτερα αν αυτές υπο-

λείπονται σε μέγεθος σε σχέση με τις «καταξιωμένες» (π.χ.

προέρχονται από την επαρχία κτλ.), τα ...λογιστικά των αν-

θρώπων της ισπανικής Λίγκας είναι αμείλικτα: Τα δίνεις,
παίζεις... Δεν τα έχεις, μένεις εκεί που είσαι.
Το θέμα έλαβε τους τελευταίους μήνες διαστάσεις, με πολ-

λές ομάδες να διαμαρτύρονται για τις πρακτικές της Λίγ-

κας. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και η Επιτροπή

Αγορών και Ανταγωνισμού της Ισπανίας επέβαλε στην ACB

πρόστιμο 400.000 ευρώ. Από την άλλη, ενδεικτική των λο-

γικών που επικρατούν ήταν η απάντηση της ΑCB σε όλα

αυτά. Σε σχετική ανακοίνωση της Λίγκας τονίζεται πως

αποτελεί μια «επαγγελματική Λίγκα», που μπορεί να έχει

τους δικούς της κανόνες και το δικό της τρόπο λειτουργίας,

προβάλλοντας παράλληλα ότι όλα αυτά έχουν και την έγ-

κριση της ισπανικής Ομοσπονδίας (που σαφώς έχει ευθύ-

νες).

Μείωση ομάδων ζητούν οι ισχυροί ...λόγω Ευρωλίγκας
Την ίδια στιγμή, μπορεί εδώ και τρία χρόνια καμία ομάδα

από τη β' κατηγορία να μην έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα

της πρώτης κατηγορίας, εξαιτίας των απαιτήσεων της Λίγ-

κας, ακόμα κι αυτό όμως δεν φαίνεται να αρκεί στους ισχυ-

ρούς. Στη σκιά του θέματος με το πρόστιμο της Επιτροπής

Ανταγωνισμού, προέκυψε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα στην

ACB. Ηταν η απαίτηση των ισχυρών για μείωση των ομάδων

από την επόμενη σεζόν, με πρωταγωνιστές μάλιστα στην κα-

τάθεση του συγκεκριμένου αιτήματος τις τρεις ομάδες που

έχουν εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα

(Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια). Το εξωφρενικό

μάλιστα της υπόθεσης είναι ότι οι εν λόγω ομάδες επικα-

λούνται τον μεγάλο αριθμό αγώνων που δίνουν στο πλαίσιο

της Ευρωλίγκας. Ετσι, προκειμένου να είναι πιο ξεκούρα-

στες από τις εγχώριες διοργανώσεις, πρότειναν τη μείωση

των ομάδων της πρώτης κατηγορίας από 18 σε 16 ή ακόμα

και 14. 

Υποστήριξαν, μάλιστα, πως σε περίπτωση που το αίτημά

τους δεν γίνει δεκτό, τότε θα υποχρεωθούν σε αποχώρηση

από το ισπανικό πρωτάθλημα. Κάτι που βέβαια, με τα τω-

ρινά δεδομένα, φαντάζει δύσκολο να πραγματοποιηθεί. 

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
«Τσιφλίκι» των ισχυρών και μόνο για όσους πληρώνουν

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2017 

στο Δήμο Κρωπίας

Οι καθιερωμένες αθλητικές εκδηλώσεις «ΠΑΠΑΣΙΔΕ-

ΡΕΙΑ», που διεξάγονται στο Κορωπί στη μνήμη του Κορω-

πιώτη Ολυμπιονίκη αθλητή στίβου, δωρητή και ευεργέτη

του Δήμου, Γεωργίου Σαράντη Παπασιδέρη, θα πραγματο-

ποιηθούν την Τρίτη  6 Ιουνίου  2017 στο δημοτικό στάδιο

του Ολυμπιονίκη «Γ.Σ. Παπασιδέρης» στις 4 το απόγευμα. 

Το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων «ΠΑΠΑΣΙΔΕ-

ΡΕΙΑ 2017» περιλαμβάνει τα αγωνίσματα δρόμου (50μ,

60μ, 80μ,100μ, 200μ, 150μ, 200μ, 400μ, 600μ, 1000μ,

4Χ100μ), άλμα σε μήκος, ρίψη vortex και σφαίρα καθώς

και 60μ για ΑμεΑ. Στους αγώνες συμμετέχουν μαθητές

των δημοτικών σχολείων και γυμνασίων-λυκείων Κορω-

πίου. 

H σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής:  Αντώνης Κορω-

νιάς, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Σφηττός, Θοδωρής Γρίβας αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-

λιτικής, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Ανδρέας Ντούνης αντι-

δήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Ρούλα Νουχάκη

μέλος Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός, Κάρολος Μαρκαριάν πρώην

Βαλκανιονίκης και 6ος παγκόσμιος πρωταθλητής παίδων-

εφήβων, δημοτικός υπάλληλος και Χριστίνα Σταθάκου δη-

μοτική υπάλληλος.

Πληροφορίες: Μαρκαριάν Κάρολος, 

Τηλ: 210-6026272 εσωτ. 163, Fax: 2106624963, 

Email: karolos.markarian@yahoo.gr.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Βράβευση αθλητών για

άνοδο κατηγορίας
O Δήμος Σαρωνικού καλεί την Κυρικαή 4 Ιουνίου και ωρα

7.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού μεγάρου Σα-

ρωνικού στα Καλύβια, στην τελετή βράβευσης των αθλη-

τών των ομάδων: ΑΟΛ κορασίδες Basket - AOL νεάνιδες

Basket - ΓΑΣΚ γυνακεία Basket - ΠΑΟ Καλυβίων ανδρική

Ποδοσφαίρου για την άνοδό τους στις κατηγορίες: Α

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

Η μαγεία της Ρυθμικής 
Γυμναστικής στο Λαύριο

Ο . «Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής, σε συνεργασία

με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία διοργανώνει την

Τελική Φάση Ρυθμικής Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας (Κορα-

σίδων) το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιουνίου 2017 στις εγκατα-

στάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου.

Θα συμμετάσχουν οι 75 καλύτερες αθλήτριες.

Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινά το Σάββατο στις 11 το

πρωί και ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 17:40 μ.μ με

τις απονομές στις νικήτριες αθλήτριες.




