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Κάθε τόσο διενεργούνται κάποιες δημοσκοπήσεις

που ανεβάζουν το ποσοστό της Ν.Δ. και κατεβά-

ζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντας την ψαλίδα μεταξύ

των δύο «νέων μονομάχων», δημιουργώντας έτσι,

μια «δυναμική νίκης» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Δεν μ’ απασχολεί η ακρίβεια των δημοσκοπήσεων,

η σκοπιμότητα κλπ.. Αν θέλουμε να

είμαστε ρεαλιστές, οι δημοσκοπή-

σεις πάνω – κάτω είναι ένας μπού-

σουλας για τις τάσεις του εκλογικού

σώματος ή μέθοδος χειραγώγησης

του εκλογικού σώματος.

Αυτού του εκλογικού σώματος που

θα πάει να ψηφίσει, όσο κι αν φτω-

χαίνει όσο κι αν «κονταίνει». Στις τε-

λευταίες εκλογές ένας στους δύο

δεν πήγε να ψηφίσει ή ψήφισε

λευκό – άκυρο» (46%).

Εκείνο που μ’ απασχολεί όμως είναι το κριτήριο της

επιλογής! Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015,

καταψήφισε ο λαός τον Σαμαρά της Ν.Δ., γιατί; Για

το Β’ μνημόνιο, για τα μέτρα, για τους εφαρμοστι-

κούς νόμους, για τον ΕΝΦΙΑ, για τη φτωχοποίησή

μας. Και έβγαλε τον Τσίπρα που υποσχόταν λίγα

και εφικτά, αλλά το ‘παιζε λεβέντης και αριστερός!

Τον υποσκάψανε, τον πολεμήσανε, του ζητήσανε

να φέρει συμφωνία “... ότι να ‘ναι” ήτανε “λίγος”,

του έλειπε η ψυχή, το ίδιο και ο Καμμένος – μας

εξαπάτησαν, μας πρόδωσαν και τώρα, τί; Ξαναγυ-

ρίζουμε στην παλιά μας «αγάπη;»

«Κι αν δυστυχήσεις (με τον ΣΥΡΙΖΑ) 

την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις (της Ν.Δ.) 

θα στην ανοίξω...». Σιγά μη δε στην άνοιγε! Αθά-

νατε, Αττίκ.
Συνέχεια στη σελ. 2

Τα διδάγματα του Επίκου-
ρου περιέχουν όλη τη λο-
γική και ηθική φιλοσοφία
που μας κληροδότησαν οι
Έλληνες. 
Τόμας Τζέφερσον, Αμερικανός

Πρόεδρος, 1749-1826.

ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ
1ο ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ για την Ελλάδα

Σελίδα 22

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Aγκάθι” το Ασκληπιείο
Νοσοκομείο για το Δήμο 3Β;

Νυχτερινό 

εργοτάξιο 

η Βουλιαγμένη!
Σελίδα 7

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΜΟΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΙ: 

Η παραλία Αλυκών Αναβύσσου, ανήκει στους πολίτες 

του Δήμου Σαρωνικού.     Σελίδα 11

Δεν παζαρεύουμε την δωρεάν κι ελεύθερη 

πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες μας.

Καλοκαιρινή Εκστρατεία

Ανάγνωσης 

στις Βιβλιοθήκες

Κρωπίας και Σαρωνικού
Σελίδα 17

Αλώνεται η χώρα μας
κι εμείς κοκκορομαχούμε!
ή ενωνόμαστε ή χανόμαστε

Κυκλοφοριακό 

και Ασκληπιείο 

Νοσοκομείο 

μονοπώλησαν 

τη συζήτηση 

στην 

ανοιχτή 

διαβούλευση 

του Δήμου 3Β
Σελίδες 3,6,7
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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

Αντί να τους στείλει ο λαός ΟΛΟΥΣ στο σπίτι τους

επιεικώς γιατί παλιότερα θα τους έστελνε στο Γουδί

– πράγμα που αποστρέφομαι – θα τους ξαναψηφίσει,

για να παίξουμε ξανά τη δημοκρατία!

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι «αριστερή»

πολιτική. Πολύ περισσότερο, δεν είναι ελληνική πο-

λιτική. Είναι φράγκικη - “ευρωπαϊκή πολιτική” και δη

Γερμανική. Υπήρξαν όμως και βουλευτές και Υπουρ-

γοί που τα βρόντηξαν και θυσίασαν αξιώματα, ακόμα

και πολιτειακά, όπως η πρόεδρος της Βουλής Ζωή

Κωνσταντοπούλου που τους τα ‘πε «έξω απ’ τα δόν-

τια», όπως ο Παν. Λαφαζάνης και άλλοι που προτίμη-

σαν τον έντιμο ακτιβισμό και τον πολιτικό αγώνα,

παραμένοντας πιστοί στις αρχές τους και την ιδεολο-

γία τους, αντί να μείνουν «βιδωμένοι» στους ατιμα-

σμένους θώκους τους.

Και ο λαός – που εγώ δεν τον χαϊδεύω – πώς τους

«τίμησε;» τους άφησε εκτός Βουλής! Εκτός και απο-

τελεί πράγματι τιμή να είσαι «εκτός» αυτής της Βου-

λής, που ευρίσκεται εν διατεταγμένη υπηρεσία –

ικανοποιητικώς αμοιβόμενη – των δανειστών.

Και δεν είναι μόνο που άφησε τους  έντιμους εκτός

Βουλής, αλλά συνεχίζει δημοσκοπικά να τους δίνει

ποσοστά που προοιωνίζονται παραμονή “εκτός”.

Εκτός και είναι υποσυνείδητο μήνυμα – εντολή, για

ενότητα!

Η τελευταία δημοσκόπηση 8ης Μαΐου για  πρόθεση

ψήφου, δίνει στη «Λαϊκή Ενότητα» (ΛΑ.Ε.) 1,6% στην

«Πλεύση Ελευθερίας» 1,3%, στους Οικολόγους 2%,

στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,3%, «άλλο κόμμα» 2,4%, (εκεί

προφανώς είναι και το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο

(Ε.ΠΑ.Μ.) του Καζάκη, και ο Βαρουφάκης, ο Μαριάς

και άλλοι.

Τί τους «λέει» ο Λαός;

Τους προειδοποιεί πως αν μείνουν χωρισμένοι και

ταμπουρωμένοι στα «καπετανάτα» τους, θα μείνουν

εκτός «παιχνιδιού». Δεν θα τους ακολουθήσει. Θ’

ακολουθήσει τα μεθυστικά θυμιάματα της τηλεχειρι-

ζόμενης εξουσίας, ελπίζοντας πως, την ώρα που κά-

θεται (ο ελληνικός λαός) στην ηλεκτρική καρέκλα, θα

δώσει ο θεός, η ΔΕΗ  να κόψει το ρεύμα!!!

Αν όμως ενωθούν σε μια ελάχιστη κοινή δέσμευση,

αυτή δεν θα λειτουργήσει απλά αθροιστικά (7%) αλλά

ως κοινό πολλαπλάσιο, συσσωρευτικά. Θα δημιουρ-

γήσει δυναμική εξουσίας! Μια δυναμική πολλαπλα-

σιαστική και κυρίως αξιόπιστη.

Εχω κάνει πολλές προσπάθειες και δημοσιογραφικά,

τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί, τηρουμένων

των αναλογιών, ένα νέο ΕΑΜ. Ένα Νέο Εθνικό Απε-

λευθερωτικό Μέτωπο. Το ΚΚΕ λέει πως “δεν είναι το

ίδιο”. Φυσικά και δεν είναι το ίδιο! Δεν έχουμε ξένα

στρατεύματα, δεν έχουμε τανκς και εκτελεστικά απο-

σπάσματα αιματοβαμμένα, αλλά έχουμε αποσπά-

σματα αυτοκτονιών, πλειστηριασμών· οι «κουκούλες»

και τα μπλόκα έχουν πάρει άλλη εικόνα. Έχουμε κάτι

χειρότερο. Έχουμε απατεωνιά κι εκβιασμούς. Έχουμε

το μαρτύριο της σταγόνας της ...αξιολόγησης για να

καλύψουμε το στερητικό μας σύνδρομο και να πά-

ρουμε τη δόση μας. Έχουμε δυο εκατομμύρια ανέρ-

γους και ψευτοαπασχολούμενους, έχουμε 300.000

επιχειρήσεις που βάλανε λουκέτο και τις άλλες που

οι περισσότερες φυτοζωούν.

Έχουμε μια αιμορραγία 500.000 Ελλήνων μετανα-

στών – κινητικότητα εργατικού δυναμικού την ονο-

μάζει κατ’ ευφημισμόν ο συνεπής ευρωπαϊστής και

θιασώτης της ομοσπονδιοποίησης της Ε.Ε., Βέλγος

ευρωβουλευτής, αρχηγός των Φιλελεύθερων και Δη-

μοκρατών Γκι Βερχόφσταντ.

Η ομολογημένη μέσα στη Βουλή συρρίκνωση της

εθνικής Ανεξαρτησίας και, και, και δεν στοιχειοθε-

τούν μιαν ιδιότυπο ΚΑΤΟΧΗ; Οι «κυβερνήσεις» δεν

είναι κατοχικές, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα ν’ αλ-

λάξουν απλά το μείγμα των ποσοστών του ΦΠΑ; Εγώ

που έχω ζήσει κατοχή, έστω σαν παιδί, αισθάνομαι το

ίδιο.

Είμαστε σε κατοχή. Και  είμαστε χωρίς να πέσει του-

φεκιά. Υποταχθήκαμε με απάτη και εκβιασμούς και με

πρόθυμες και ενδοτικές κυβερνήσεις. Με κοινοβου-

λευτικά πραξικοπήματα και με δημοκρατικό μανδύα.

Ο μόνος ίσως που το έχει αντιληφθεί και το λέει ανοι-

χτά και ξεκάθαρα είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και

ο Δημήτρης Καζάκης. 

Ο Λαφαζάνης δεν χάνει ευκαιρία να το τονίζει. 

Το έχει πει  σε συνέντευξή του στην Εβδόμη και πρό-

σφατα (27/5/17) στα ΝΕΑ του Σαββάτου. Τον ρωτάει

ο δημοσιογράφος Δ. Μανιάτης: 

«Η ΛΑΕ θα μπορούσε να συγκροτήσει μέτωπο με
ΚΚΕ, Πλεύση, Βαρουφάκη και ΑΝΤΑΡΣΥΑ;
Λαφαζάνης: Βεβαίως και θα μπορούσε, και θα έπρεπε
να συγκροτηθεί μέτωπο με δυνάμεις σαν αυτές που
αναφέρετε, αλλά και άλλες, αν και θα χρειαζόταν μια
ειδικότερη τοποθέτηση για την περίπτωση του Γ. Βα-
ρουφάκη.
Θα το πω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση και κα-
τηγορηματικότατα: αυτή την ώρα αποτελεί κατεπεί-
γουσα ανάγκη για τη χώρα η συγκρότηση του
ευρύτερου δυνατού πολιτικού, κινηματικού και εκλο-
γικού μετώπου ΟΛΩΝ, χωρίς εξαίρεση, των αριστε-
ρών, προοδευτικών, πατριωτικών δημοκρατικών
αντιμνημονιακών δυνάμεων. Όπως θα πω καθαρά ότι
όσοι γυρνάνε την πλάτη στην ανάγκη αυτού του με-
τώπου, το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν ανάσα,
σωσίβιο και οξυγόνο στο μνημονιακό μπλοκ να επι-
βιώνει, καταστρέφοντας τη χώρα».

Εμπρός λοιπόν! Όποιος πάρει την πρωτοβουλία ανοι-

χτής πρόσκλησης όλων των αντιμνημονιακών δυνά-

μεων, ασχέτως ιδεολογικών αποκλίσεων, σ΄ένα

μίνιμουμ αρχών και προγράμματος ανεξαρτησίας της

χώρας και οικονομικής ανάκαμψης με απελευθέρωση

από τα δεσμά της Νομισματικής Ένωσης, θα μείνει

στην ιστορία. 

Εμπρός· αλλιώς θα αλωθεί η πατρίδα. Θα γίνουμε

επαρχία της Ε.Ε. Αυτή η χώρα δεν θ’ ανήκει σ’ εμάς. 

Ν’ ακούτε τις Κασσάνδρες... 

Αλώνεται η χώρα μας

“Θα ‘ρθω μια νύχτα με φεγγάρι” Σελ. 6

Άκου Ανθρωπάκο. Επιτέλους σκέψου,
μίλα, Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Στρατηγός ζητάει τα λεφτά του Σελ. 8

Το Ιντερνετικό νόμισμα Bitcoin!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Πλουμιστό ψωμί Σελ. 12

Σαρακατσανέικο αντάμωμα Σελ. 13

Αναξίμανδρος:  Επιστήμη ή θρησκεία -

Γνώση ή πίστη Π. Ιωαννίδη Σελ. 14

Εκατομμύρια ευρώ λυμαίνονται διάφο-
ρες ΜΚΕ, καταγγελία ΚΚΕ Σελ. 17

23ο Ιστιοπλοϊκό κύπελο Ανοιξης 2017
στο ΝΑΟΒ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Πρόσκληση Δημάρχου 3Β

στους κατοίκους του

Κόρμπι για συζήτηση

Πρόσκληση προς όλους του κατοίκους της περιοχής

Κόρμπι της Δημοτικής Ενότητας Βάρης για ανοιχτή συζή-

τηση επί όλων των θεμάτων της περιοχής απευθύνει ο Δή-

μαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 10 Ιουνίου στις 13.00 στο θέατρο του Δημοτικού

Σχολείου Βάρης (Άττιδος 1).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η Β’ φάση

ανάρτησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου

και η κύρωση πράξης εφαρμογής, η κατασκευή του ρέ-

ματος και γενικότερα οι υποδομές της περιοχής.

Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των κατοίκων της

περιοχής καθώς το Κόρμπι είναι η μόνη περιοχή του

Δήμου στην οποία εκκρεμεί η κύρωση πράξης εφαρμογής

και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής με τη

δημιουργία κατάλληλων υποδομών είναι υπόθεση όλων.
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Με εντυπωσιακή συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η

συζήτηση για τα προβλήματα του Δήμου 3Β (6 και 8 Ιου-

νίου) που επεξεργάζεται η Δημοτική Αρχή και βρίσκονται

στο στάδιο της μελέτης. Τη συζήτηση προκάλεσε ο Δήμος

3Β, προκειμένου να υπάρξει διάλογος με τους πολίτες και

να γίνει ενημέρωση.

Τα θέματα, όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο

είναι:

Κυκλοφοριακή μελέτη  του Δήμου 3Β

Ανάπλαση περιοχής εισόδου Ασκληπιείου Νοσοκομείου 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ

Γ320- Γ323 (Πλατεία Ναυαρίνου)

Μελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακού μετώπου 

Κατασκευή πολιτιστικού χώρου Ο.Τ 338 στη Μηλαδέζα

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού - Βούλας

Ανάπλασης πλατείας Νυμφών,  Πλατεία Βουλιαγμένης

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου

Βουλιαγμένης

Γράφαμε ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να συζητηθούν

τόσα πολλά και τόσο μεγάλα θέματα και δικαιωθήκαμε,

γιατί ήταν πολλές οι ώρες, ο κόσμος κουράστηκε και τα τε-

λευταία θέματα συζητήθηκαν με άδεια αίθουσα.

Απουσιάζουν οι

χώροι στάθμευσης
Η συζήτηση για την Κυκλοφοριακή Μελέτη κύλησε ομαλά.

Ακούστηκαν θέσεις και τοποθετήσεις σημαντικές από Συλ-

λόγους αλλά και πολίτες που γνωρίζουν καλύτερα τη γει-

τονιά τους. 

Κοινή διαπίστωση είναι ότι δεν προβλέπονται πουθενά

χώροι στάθμευσης στο κέντρο της Βούλας και της Βουλιαγ-

μένης. Τουναντίον μειώνονται οι ήδη υπάρχουσες, κάτι που

επεσήμανε κάτοικος της Βουλιαγμένης που δεν μπορούν

να σταθμεύσουν για να πάνε στα σπίτια τους τις ώρες αιχ-

μής. Μίλησε μάλιστα για τη μπλε ζώνη που λειτουργεί σε

άλλους δήμους για τους μόνιμους κατοίκους. 

Ο δήμαρχος τουναντίον μίλησε για ελεγχόμενη στάθμευση

κάτι που προϋποθέτει ίσως καταβολή αντιτίμου και το επε-

σήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Πασακυριάκος με

τη φράση: «Ή χάος ή χαράτσι για τη στάθμευση. Η μελέτη
προτείνει επιβολή αντιτίμου για τη στάθμευση;», για να

πάρει την απάντηση από το μελετητή: «Εμείς το λέμε νοι-
κοκύρεμα στη μελέτη».

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι η ελεγχόμενη στάθμευση δεν

έχει εισπρακτικό χαρακτήρα. Είναι άκρως φιλική και έχει

τακτοποιητικό χαρακτήρα. Να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι

και να δουλέψουν και οι επιχειρήσεις.

Στη μελέτη λοιπόν μονοδρομούνται συνολικά στο Δήμο 154

δρόμοι. Από κατοίκους επισημάνθηκε ότι κάποιοι μονοδρο-

μούνται εν μέρει (η μισή οδός) όπως ο πρόεδρος του

Κόρμπι Γρεβενίτης που μίλησε για τη μερική μονοδρόμηση

της Αθ. Διάκου και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει. Η

πρ. πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία Αργυροπούλου σημείωσε ότι

η μονοδρόμηση στη Βάρκιζα θα δημιουργήσει περισσότερα

προβλήματα και θα αυξήσει την κυκλοφορία, ιδιαίτερα η μο-

νοδρόμηση της οδού Φλέμιγκ. 

Και  είναι επιστημονικά διαπιστωμένο - από συγκοινωνιο-

λόγους - ότι οι μονοδρομήσεις αυξάνουν τις ταχύτητες. 

Και ενίοτε εξυπηρετούν σκοπιμότητες όπως έχει αποδείξει

η πρακτική, λέμε εμείς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας” Δημ. Ζησι-

μόπουλος αναφέρθηκε στα πολλά και μεγάλα προβλήματα

που βιώνει η συνοικία Ευρυάλη και που δεν αγγίζονται στην

Κυκλοφοριακή Μελέτη, όπως ο αποκλεισμός της συνοικίας

από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, ο πρώτος κόμβος εισόδου

της Βούλας στην πλατεία Κρήτης, που το ΤΡΑΜ έχει δημι-

ουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η

διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Ματρώζου - Αγ. Νικολάου που

καθημερινά γίνονται τροχαία ατυχήματα.

Σχετικό υπόμνημα έχει καταθέσει ο Σύλλογος και στο Δήμο

και παραβρέθηκε και στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβου-

λίου της Βούλας, όπου εξέθεσε τις προτάσεις του.

“Αγκάθι” για το Δήμο

το Ασκληπιείο 

Νοσοκομείο;
To δεύτερο θέμα της συζήτησης της 6/6 ήταν η ανάπλαση

της εισόδου της Βούλας με παρέμβαση σε τμήμα του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου, τράβηξε σε μάκρος, από τις έν-

τονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης και κατοίκων.

Συνέχεια στη σελ. 6

Έλεγχος των ανασφάλιστων οχημάτων

με βαριά πρόστιμα

 

Από την Τρίτη 6/6/2017, ξεκίνησε η Ανε-

ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να

διαμορφώνει τη λίστα των ανασφάλι-

στων οχημάτων, διασταυρώνοντας τους

αριθμούς κυκλοφορίας τους στη βάση

δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

• Ειδοποίηση για ασφάλιση σε 8 ημέρες

με πρόστιμο 250 ευρώ.

• Αν δεν προσέλθουν οι ιδιοκτήτες οι-

κειοθελώς, τότε πρόστιμο: 500 € στα

Ι.Χ., 1000 € στα φορτηγά, 250 € στις

μοτοσυκλέτες.

•  Ανασφάλιστο σε τροχαίο: αφαίρεση

πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2

χρόνια.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝ ΤΟ

ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΒΡΕΘΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

• Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχη-

μάτων θα ενημερωθούν από την Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-

των ότι πρέπει να ασφαλίσουν το όχημά

τους εντός 8 ημερών από τη στιγμή που

λάβουν τη σχετική ειδοποίηση. Εξαι-

ρούνται μόνο οι ιδιοκτήτες των οχημά-

των για τα οποία έχουν κατατεθεί

πινακίδες.

• Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον για την

ασφάλιση θα είναι να καταβληθεί πρώτα

παράβολο 250 ευρώ υπέρ του Δημο-

σίου. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες των

ανασφάλιστων οχημάτων πρέπει να το

προσκομίσουν, μαζί με την ειδοποιητή-

ρια επιστολή που έλαβαν από την Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-

των, στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

τους ή στην ασφαλιστική για την έκδοση

ασφαλιστηρίου συμβολαίου (μάλλον

αυτό θα γίνεται και ηλεκτρονικά εφόσον

το παράβολο έχει πληρωθεί σε μία από

τις 4 συστημικές τράπεζες).

• Σε περίπτωση που το παραπάνω δεν

γίνει, η Γενική Γραμματεία Πληροφορια-

κών Συστημάτων θα αποστέλλει τα στοι-

χεία τους στο Αστυνομικό τμήμα του

τόπου διαμονής τους για την επιβολή

προστίμου. Το πρόστιμο για ανασφάλι-

στα δίκυκλα θα ανέρχεται στα 250

ευρώ, για επιβατικά αυτοκίνητα στα 500

ευρώ και για φορτηγά στα 1000 ευρώ.

Παράλληλα με το τσουχτερό πρό-

στιμο,οι οδηγοί, ιδιοκτήτες των ανασφά-

λιστων οχημάτων δεν πρόκειται να

αποφύγουν την αφαίρεση πινακίδων,

άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος για

6 μήνες.

• Σε περίπτωση που ένα ανασφάλιστο

όχημα προκαλέσει ζημία σε άλλο ασφα-

λισμένο όχημα, τότε ο νόμος προβλέπει

αφαίρεση πινακίδων για 2 χρόνια, αφαί-

ρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές κυ-

ρώσεις και τα παραπάνω χρηματικά

πρόστιμα.

• Για την επιστροφή των πινακίδων και

της άδειας κυκλοφορίας χρειάζεται η

προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβο-

λαίου. Για να επιστραφεί η άδεια ικανό-

τητας οδηγού πριν τη διάρκεια που

ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω,

χρειάζεται να πληρωθεί το αντίστοιχο

διοικητικό πρόστιμο και να προσκομιστεί

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, ΕΑΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΜ-

ΒΟΛΑΙΟ Ή ΕΝΑ ΑΝΑΝΕΩΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 06/06,

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ

ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 06/06 ΤΟ

ΑΡΓΟΤΕΡΟ. ΕΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ 07/06,

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥ-

ΛΑΣ/ΒΑΡΗΣ/ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕ-

ΣΗΣ», θέλοντας να υποστηρίξει εκεί-

νους από τους συμπολίτες μας, που

κυρίως λόγο οικονομικών δυσχερειών,

αδυνατούν να καταβάλλουν υψηλά

ασφάλιστρα, προσφέρει ειδικές προνο-

μιακές τιμές ασφαλίστρων. 

Παράδειγμα:   ΙΧΕ 10 φορ. Ιππών Τρί-

μηνη απλή ασφάλιση 50 ευρώ, αν προ-

στεθει Οδική Βοήθεια 57 ευρώ,

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 150 κυβικων τρίμηνο 32

ευρώ, τρίμηνο με οδικη 39 ευρω.

Πληροφορίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ.Παπανδρέου 3 – 16673 Βούλα

Τηλ. 2109689623 fax 2109689687

giorgos@roubesisinsurance.com

Προτάσεις - ενστάσεις - διαφωνίες

στη Λαϊκή διαβούλευση  με το Δήμο 3Β
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Ο δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός

Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεο-

λαίας του Δήμου Αθηναίων

(ΟΠΑΝΔΑ), καλούν 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 κα-

λοκαιριού με εργαστήρια, γυμνα-

στική, yoga, pilates, μουσική, θέατρο,

χορό, ξεναγήσεις, παιχνίδια και

κρυμμένους θησαυρούς για όλους. 

Καθημερινά από το πρωί έως το

βράδυ εναλλάσονται εκδηλώσεις

για μικρούς και μεγάλους.

Μια μικρή γεύση από το πρόγραμμα:

Κυριακή 11 Ιουνίου
10.30 Ηλιακό Ρολόι

Μελωδίες  με την Φιλαρμονική Ορχή-
στρα του Δήμου Αθηναίων
10.00 - 11.00

Παραπλεύρως παιδικής χαράς

Fitness * Πρόγραμμα που στοχεύει στη

βελτίωση της φυσικής κατάστασης

Αριθμός συμμετεχόντων: 50

10.30 - 12.00

Πέργκολα με γλυσίνα

«Ο  Κήπος του Ματίς στον Εθνικό
Κήπο»
* Δημιουργούμε ένα κολάζ, σαν τον

Ματίς και φανταζόμαστε τι θα μπο-

ρούσε να συμβαίνει  μέσα στο δικό

μας τοπίο. Γράφουμε την ιστορία μας

και την παρουσιάζουμε

. Για παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών 

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 

11.00 - 12.00

Στρογγυλό Κιόσκι

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

μόνιμης συλλογής της Δημοτικής Πι-

νακοθήκης και  χρησιμοποιώντας

ακουαρέλα, παστέλ, μολύβια, χαρτιά

και υφάσματα, δημιουργούν τα  δικά

τους μοναδικά έργα.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 - 11

ετών. Αριθμός συμμετεχόντων: 25 παι-

διά ανά δράση 

18.00 - 19.00 

Αστέρι Yoga for Happy Kids

με την Αριάδνη Οικονομίδη

happy kids. 

Απευθύνεται σε παιδιά 

ηλικίας  3 έως 12 ετών μαζί  με τους

συνοδούς τους

Αριθμός συμμετεχόντων

25 παιδιά με ενήλικες συνοδούς

19.00  - 20.00

Παραπλεύρως παιδικής χαράς

Pilates - Ειδικό πρόγραμμα εκγύμνα-

σης με διαδοχικές ασκήσεις με τη

χρήση μπάλας σε συνδυασμό  με ανα-

πνοή. Απευθύνεται σε όλους

20.00 Ηλιακό Ρολόι 

Μελωδίες  με την Φιλαρμονική Ορχή-
στρα του Δήμου Αθηναίων

Δευτέρα 12 Ιουνίου 
11.00  - 12.00 Στρογγυλό κιόσκι 

«Ανακαλύπτοντας τους πράσινους
ήρωες της βιβλιοθήκης»
*Ανακαλύπτουμε το ρόλο των δέντρων

και των φύλλων, των μικρών πράσινων

ηρώων του  Εθνικού Κήπου, μέσα από

τις ιστορίες που αφηγούνται τα βιβλία.

Απευθύνεται σε  μαθητές Ε’ & Στ’ Δη-

μοτικού. Αριθμός συμμετεχόντων: 20

18.00 - 20.00 Στρογγυλό Κιόσκι 

«Ξετυλίγοντας του κόσμου τους μύ-
θους»
* Ταξιδεύοντας στην Αρχαία Ελλάδα,

την Αφρική, την Περσία αλλά και τις

νότιες θάλασσες,  αναζητούμε τον

ορισμό του «δικαίου» μέσα από τους

μύθους αρχαίων πολιτισμών,  διαδρα-

στικά παιχνίδια, ζωγραφική και αγαπη-

μένους ήρωες. 

Απευθύνεται σε μαθητές από Γ’ Δημο-

τικού έως Δ’ Γυμνασίου. 

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

LATIN AMERICA FESTIVAL

Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”  -σε συνεργασία με πρεσβείες, προ-

ξενεία και κοινότητες- διοργανώνουν ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη Λατινική

Αμερική, την Παρασκευή 16 Ιουνίου από ώρα 18.30 έως 23.30 στο Γυμνάσιο - Λύ-

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

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η επαφή των επισκεπτών με την κουλ-

τούρα, τον ρυθμό, τη μουσική και τις γεύσεις της Λατινικής Αμερικής.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει καλοκαιρινό Bazaar, εργαστήρι για παιδιά, εκθέσεις

ζωγραφικής και φωτογραφίας, γεύσεις 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 γνωστούς χορευτές. Η βραδιά θα κλείσει με ένα απίθανο party σε latin

ρυθμούς, όπου θα ξεφαντώσουν όλοι!

Η εκδήλωση θα ενισχύσει τους σκοπούς του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού

Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».

Είσοδος ελεύθερη 

Μεγάλη Γιορτή 

Πολυφωνικού Τραγουδιού 
Σάββατο 10 Ιουνίου | 21:00 | Θέατρο Πέτρας

Το κορυφαίο αντάμωμα του πολυφωνικού τραγουδιού γί-

νεται και φέτος στην Αθήνα, το Σάββατο 10 Ιουνίου στις

9 το βράδυ στο θέατρο Πέτρας (Ολυμπίας 85, Πετρού-

πολη,  Τηλέφωνο: 21 0501 2402).

Δεκαεπτά πολυφωνικοί όμιλοι και σχήματα από Ελλάδα,

Αλβανία, Βουλγαρία, κάτω Ιταλία, σμίγοντας τραγούδια,

είδη, γλώσσες, λαούς, φωνές και ψυχές στην πιο

όμορφη, την πιο μεγάλη γιορτή των φωνών κάθε χρόνο!

Φέτος, για 18η συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, για 16η

συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Πέτρας!

Η “μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδιού 2017” είναι

το ετήσιο αντάμωμα του πολυφωνικού καραβανιού με

τους φίλους της πολυφωνίας στην Αθήνα και, ταυτό-

χρονα, ένα κάλεσμα μύησης στο αποκαλυπτικό ταξίδι στα

αθησαύριστα τοπία του πολυφωνικού τραγουδιού! Την

εκδήλωση διοργανώνει η “Άπειρος”/διεθνές φεστιβάλ πο-

λυφωνικού τραγουδιού.

Η φετινή γιορτή έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρά

ποτέ άλλοτε! Κι οι συμμετοχές διαρκώς πληθαίνουν. 

Ένα μικρό δείγμα συμμετοχών:

“Άνω Δερόπολη” -  Άνω Πωγώνι (Χλωμό, Πολύτσανη)

“Μουργκάνα” “Χαόνια”

Πολιτιστικός σύλλογος “Δερόπολη”

Πολιτιστική ένωση Βουθρωτού

Λαογραφικός σύλ. Βορειοηπειρωτών “Χαόνες”

“Ισοκράτισσες” - “Τα Δελβινιώτικα”

Εργαστήρι ηπειρώτικης πολυφωνίας Πανηπειρώτικης

Σ.Ε.  - “Πολύφωνο”

Ηπειρώτικη κομπανία Θοδωρή Γεωργόπουλος

Θρακιώτικη ζυγιά Χρίστου Δανάκη

Φεστιβάλ Αθηνών2017

στην Πειραιώς 260

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε την 1/6 το Φεστιβάλ

Αθηνών στην οδό Πειραιώς 260.

Τα εγκαίνια της κινηματογραφικής έκθεσης “Μανιφέ-
στο” με πρωταγωνίστρια την Κέητ Μπλάνσετ ήταν το

επιστέγασμα της 1ης μέρας του Φεστιβάλ. Ο Γερμα-

νός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής Γιούλιαν Ρό-

ζεφελντ έχει στήσει 13 γιγαντοοθόνες όπου

προβάλλονται 13 βίντεο εμπνευσμένα από μεγάλα

καλλιτεχνικά μανιφέστα.

Στα βίντεο αυτά η βραβευμένη Aυστραλή ηθοποιός εν-

σαρκώνει 13 διαφορετικούς χαρακτήρες, μεταξύ των

οποίων μια δασκάλα, μια εργάτρια, έναν άστεγο κ.α..

Η εκδήλωση είναι κατά γενική ομολογία μια από τις

κορυφαίες του φετινού Φεστιβάλ, με την έκθεση να

λειτουργεί ως τις 19 Ιουλίου, 19:00 - 00:00.

Δίπλα στην έκθεση “Μανιφέστο” παραμένει ενεργή η

έκθεση φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, “Μια άλλη
ζωή: ανθρώπινες ροές, άγνωστες Οδύσσειες”, που θα

λειτουργεί επίσης μέχρι τις 19 Ιουλίου, τις ίδιες ώρες.
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«Θα ‘ρθω μια νύχτα
με φεγγάρι»

Συναυλία με τον Γιώργο Κατσαρό 

στο θέατρο Βέμπο στη Βούλα

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.

Θα παρουσιάσει συναυλία, με τραγούδια που όλοι γνωρί-

ζουμε και έχουμε τραγουδήσει, αφιερωμένα στον Έρωτα

και την Αγάπη όπως «Χάρτινο το Φεγγαράκι», «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

Κυριακή / 11 Ιουνίου / 2017, 11.30-

12.30

Συνεχίζοντας την ενότητα της

σύνθεσης και των κατασκευών,

στο Ι.Π.Στ.Ν. τα παιδιά που θα συμ-

μετέχουν, γνωρίζουν τα μυστικά

της κατασκευής των ελληνικών

καϊκιών, που τείνουν να εξαφανι-

στούν από τις θάλασσές μας. Χρη-

σιμοποιώντας χρωματιστά

κομμάτια ξύλου σε διάφορα σχή-

ματα, συνθέτουν τρισδιάστατα

πάζλ που θυμίζουν καΐκια και εικο-

νογραφούν ιστορίες με ήρωες τα

καΐκια, δημιουργώντας αφαιρετικά

κολλάζ γεωμετρικών σχημάτων.

Κυριακή 11/6 | 11.30-12.30

(για παιδιά 3-5 ετών και τους γο-

νείς τους)

Λ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

Τηλέφωνο: 21 6809 1000

Ιστορίες καϊκιών για παιδιά  στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Συλλογή ειδών για μητέρες 

και ανήλικα παιδιά

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης, επηρεασμένη από

αυτό που συμβαίνει γύρω μας, απευθύνει κάλεσμα ευαισθητοποίησης προς όλους όσους

είναι πιστοί στην αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, να συνδράμουν στην προ-

σπάθεια και στον αγώνα προσφοράς και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η εν λόγω προσπάθεια ξεκινάει και σε πρώτο επίπεδο θα διαρκέσει έως και τις 30 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν τη δράση και να προσφέρουν

βοήθεια, μπορούν να συμβάλουν αφήνοντας όσα πράγματα επιθυμούν στο χώρο του Πυ-

ροφυλακείου καθημερινά και ώρες 18:30-21:00.

Η υλική βοήθεια αφορά ΜΟΝΟ τα εξής:

• Πάνες για τα μωρά • Είδη βρεφικής περιποίησης και καθαριότητας πχ. σαπούνια, σαμ-

πουάν, λαδάκια, κρέμες 

• Ρούχα και παπούτσια σε άριστη κατάσταση για παιδιά μέχρι 3 - 5 χρόνων

• Παιχνίδια • Αποστειρωτήρες, μπιμπερό • Τηλεκάρτες

• Πετσέτες, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια

• Σερβιέτες • Σαμπουάν, σαπούνια, χαρτιά υγείας, οδοντόκρεμες, σκόνες πλυσίματος •

Είδη καθαριότητας (χλωρίνη, υγρό για τα πιάτα, υγρό για τα τζάμια και υγρό γενικής

καθαριότητας)

• Άνετα ρούχα όπως φόρμες, πιτζάμες, τζιν, μάλλινα, εσώρουχα σε άριστη κατάσταση

• Παντόφλες, αθλητικά παπούτσια • Ηλεκτρικά σώματα λαδιού • Βραστήρες • Ηλεκτρο-

νικούς υπολογιστές • Τηλεοράσεις, DVD • Γραφική ύλη • Επιτραπέζια παιχνίδια, μπάλες

Τα συλλεχθέντα είδη αναμένεται να παραδοθούν στις μητέρες και τα ανήλικα παιδιά που

βιώνουν έγκλειστα στις γυναικείες φυλακές στον Ελαιώνα Θηβών και στην Ελληνική

Εθνική Επιτροπή Unicef. 

Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για τη συμβολή και τη συνεργασία σας!

Η Διοικούσα Επιτροπή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μονοήμερη εκδρομή 

στη Τζια-Γύρος νησιού

Τιμή μεταφοράς: 33€ 

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ακτο-

πλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή και το λεω-

φορείο που θα κάνει το γύρο του νησιού.)

Ώρα αναχώρ.ς: 07:15 και από τα δύο ΚΑΠΗ

Εγγραφές: Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 ώρα

09:00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21- ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

2ήμερη εκδρομή Κύμη Ευβοίας
Τιμή συμμετοχής : 55€

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η διαμονή

στο ξενοδοχείο  “Kymi Palace”4*, με ένα

βραδινό και ένα πρωϊνό  και οι κοντινές

εξορμήσεις γύρω από την Κύμη. ΚΑΙ ΜΕ

ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!!!)

Ώρα αναχ.: 07:30 και από τα δύο ΚΑΠΗ

Εγγραφές: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 ώρα

9:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 - ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

4μερη εκδρομή στη Σπάρτη-

Μυστράς-Μονεμβασιά-

Αερόπολη-Γύθειο-Κύθηρα
Τιμή συμμετοχής : 183€

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η διαμονή

στην Σπάρτη στο ξενοδοχείο “ΜΑΝΙΑΤΗΣ”

με ημιδιατροφή-τρία πρωϊνά και τρία δεί-

πνα-, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επι-

στροφή στα Κύθηρα και η περιήγηση στις

αντίστοιχες περιοχές.)

Ώρα αναχώρησης: 07:30 από ΚΑΠΗ Πόρτο

Ράφτη και 07:45 από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Τρίτη 20 Ιουνίου ώρα 09:00 

Αγαπημένο μου

Ραδιόφωνο

Μια πρωτότυπη εκδή-

λωση με έκθεση ραδιο-

φώνου, παρουσιάζει το

1ο Γυμνάσιο Γέρακα

την Τετάρτη 21 Μαρ-

τίου στις 7.30 μ.μ. 

στις εγκαταστάσεις του

σχολείου.

Υπεύθυνες καθηγήτριες

είναι η Βάσια Γερμανού

και η Φώφη Μυτιλη-

ναίου. 

Διευθυντής είναι ο Πα-

ναγιώτης Δημαράς.

Εκδρομές με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου
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Προτάσεις - ενστάσεις - διαφωνίες

Μεγάλες αντιδράσεις για το Νοσοκομείο
Συνέχεια από τη σελ. 3

Η μελετήτρια ανέπτυξε ένα σχέδιο στο παραλιακό τμήμα

που θέλει να πάρει ο Δήμος, όπου θα αναπτυχθεί αμφι-

θέατρο με ειδυλιακά ρυάκια και πίδακες νερού που θα

τρέχουν και στα σκιασμένα παγκάκια θα κάθονται οι κά-

τοικοι να απολαμβάνουν την ανάγνωση ενός βιβλίου, να

ξεσκάνε βγαίνοντας από το νοσοκομείο, ενώ σήμερα

αυτός ο χώρος είναι μία βρωμιά! 

Όσοι γνωρίζουν το χώρο αντιλαμβάνονται το αστείο του

θέματος. Απέναντι ακριβώς από τη θάλασσα, σε έναν

δρόμο ταχείας κυκλοφορίας θα ακούς τη βουή των οχη-

μάτων και θα εισπνέεις το βαρύ καυσαέριο αμέριμνος,

“διαβάζοντας ένα βιβλίο!!”

Σημειωτέον ότι αυτό το ελεύθερο σήμερα τμήμα που είναι

η πλατεία Γεωργακοπούλου, την οποία κατηγορεί για την

κάκιστη εμφάνισή της και τη βρωμιά της ο δήμαρχος, ποι-

ανού υποχρέωση είναι να την καλωπίσει και να τη δια-

τηρήσει καθαρή;

Ο τέως πρόεδρος του Ασκληπιείου Ηρακλής Καραγιώρ-

γος μιλώντας για το θέμα τόνισε πως ο Δήμος αντι-

μετωπίζει το νοσοκομείο σαν αναγκαίο κακό. 

― Η ψυχιατρική κλινική που ξεκίνησε ματαιώθηκε. 
― Η ιδέα να γίνει ένας δρόμος που θα συνέδεε τις δύο
συνοικίες ματαιώθηκε.
Στην παραδοχή που είχαν οι μελετητές δεν ελήφθη υπό-
ψιν πόσο θα επηρεαστεί η υφιστάμενη λειτουργία του Νο-
σοκομείου και πόσο θα επηρεαστεί και η μελλοντική
ανάπτυξη. Αν βάλουμε στην εξίσωση αυτό τον παρά-

γοντα νομίζω ότι θα είχαμε μια διαφορετική μελέτη.
Το θεμελιώδες ερώτημα είναι τι νοσοκομείο θέλουμε
στην περιοχή μας. Νομίζω ότι το Ασκληπιείο έχει τις δυ-
νατότητες και την ευκαιρία να γίνει το καλύτερο νοσοκο-
μείο της Ευρώπης, με ερευνητικό κέντρο και όλα τα
συναφή·  και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε και να απαι-
τήσετε και τη συμμετοχή του Δήμου στην ανάπτυξη και
το σχεδιασμό του Νοσοκομείου.

Πρότεινε καταλήγοντας να συνεχιστεί η ανάπλαση της

εισόδου της πόλης χωρίς να πειραχτεί  το Νοσοκομείο.

Να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί το Νοσκομείο και με

βάση  τον προγραμματισμό ανάπτυξής του να γίνει ο σχε-

διασμός ανάπλασης.

Εχει κοστολογηθεί αυτό το πρότζεκτ της ανάπλασης και

μπορεί ο Δήμος να το αντιμετωπίσει, ήταν η ερώτηση

του Σπ. Βαλάτα.

Το νοσοκομείο είναι το μοναδικό σε όλη τη νοτιοανα-

τολική περιοχή.  Στο χώρο που θέλει να πάρει ο

Δήμος σταθμεύουν 400 οχήματα που εξυπηρετούν τα

ΤΕΠ και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.  Το

πρακτικό μέρος έχει να κάνει με την υγεία εκατομμυρίων

ανθρώπων από το Φάληρο ως το Λαύριο”, επεσήμανε ο

Δημ. Δαβάκης.

Οδιευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής Ζαχαρόγιαν-

νης έθεσε ερωτήματα για την ανάπλαση που επιχει-

ρείται, διότι έχει να κάνει με τα όμβρια που κατεβαίνουν

από το Νοσοκομείο και θέλει ιδιαίτερη μελέτη γι’ αυτό. 

Στάθηκε ιδιαίτερα σ’ αυτά που προσφέρει καθημερινά το

Νοσοκομείο στην περιοχή, που είναι σωτήριο γιατί σώζει

κάθε ημέρα ζωές. Μάλιστα πρότεινε τα χρήματα που θα

διαθέσει ο δήμος για “ανάπλαση” να τα δώσει στο Νοσο-

κομείο για να γίνουν άλλες δύο μονάδες αιμοκάθαρσης!

Ο δήμαρχος απάντησε σε όλες τις θέσεις και κάποιες

στιγμές ιδιαίτερα ενοχλημένος σημειώνοντας μεταξύ

άλλων:

Από όσα άκουσα κατάλαβα ότι μάλλον ο δήμος είναι ο
εχθρός του Ασκληπιείου και όσοι θεωρούν ότι όλα βαί-
νουν καλώς στο νοσοκομείο και όλα βαίνουν υπέροχα
είναι οι προστάτες του νοσοιοκομείου. Αυτό είναι λάθος.
Το νοσοκομείο δεν είναι κανενός. Είναι ένα δημόσιο νο-
σοκομείο που το πληρώνουν άπαντες.
Αυτό που σήμερα συμβαίνει στα πλαίσια της λειτουργίας
της πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή και
όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα δημοτικά δρώμενα οφείλουν
να υποστηρίζουν τη λειτουργία της πόλης.
Δεν είναι δουλειά του δήμου να υποστηρίζει τη λειτουρ-
γία του νοσοκομείου. Είναι δουλειά του Υπουργείου, των

Καρδιολογική Μονάδα

Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Για τη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης καρδιοπαθών

είχαμε ξαναγράψει· ήταν το κύριο θέμα της ΕΒΔΟΜΗΣ προ

ετών (17.12.2011), μετά τα εγκαίνια της εκσυγχρονισμένης

Μονάδας του καρδιολογικού τμήματος του Ασκληπιείου,

Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Βούλας.

Έκτοτε δεν μας είχε απασχολήσει (ευτυχώς), πράγμα που

όλως αναπάντεχα συνέβη πρόσφατα και λέω πάλι «ευτυ-

χώς».

Αναπάντεχα, γιατί κάποια συμπτώματα – πόνου στο στή-

θος, εφίδρωση, υψηλή πίεση – με οδήγησαν εσπευσμένως

στις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, στο παρακείμενο

Ασκληπιείο, στα επείγοντα περιστατικά κι από κει λίγο αρ-

γότερα στην εντατική μονάδα του Καρδιολογικού τμήμα-

τος.

Επειδή είχα εισαχθεί για πρώτη φορά το 1993 και δεύτερη

το 2005, οφείλω να πω πως παρά τη δύσκολη κατάσταση

που βρισκόμουν, μ’ ένα καινούργιο «μεταμνημονιακό» έμ-

φραγμα, ένιωσα ένα ευχάριστο αίσθημα  ασφάλειας τόσο

από πλευράς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,  όσο

και από πλευράς κτιριακής και νοσηλευτικών εγκαταστά-

σεων. Βρισκόμουν πλέον σε μια υπερσύγχρονη  νοσηλευ-

τική μονάδα:

- Πολυ-μορφική κλίνη, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, όπισθεν

της οποίας υφίσταται ένα ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό «ερ-

γαστήριο»: Μόνιτορ, οξυγόνο, ενδείκτες κ.λπ. Η πίεση  και

οι παλμοί μετριούνται και καταγράφονται αυτόματα. Παρα-

κολούθηση της καρδιακής λειτουργίας και των παλμών,

καθώς και της οξυγόνωσης. Κι όλα τα απαραίτητα στοιχεία

καταγράφονται και μεταφέρονται αυτομάτως στις κεντρι-

κές οθόνες που βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση

των νοσηλευτών, σε ορισμένο γι’ αυτό το σκοπό, χώρο της

μονάδας.

Αυτή τη στιγμή οι κλίνες έχουν αυξηθεί σε οκτώ από έξι

που ήταν το 2011.

Την επομένη το πρωί και κάθε πρωί γίνεται η καθιερωμένη

επίσκεψη της ομάδας των ιατρών προς ενημέρωση και

λήψη κατευθύνσεων.

― Την πρώτη φορά που σας επισκέφθηκα ήταν προ ετών,
στα εγκαίνια της μονάδας, ως δημοσιογράφος, λέω στον
Διευθυντή Αθανάσιο Μανώλη. Τώρα σας επισκέπτομαι ως
ασθενής!
― Α, πώς τα βλέπετε, απαντά με ένα πλατύ χαμόγελο ο

διευθυντής. Αν κι είναι καλύτερα τα βλέπετε απέξω!
― Όχι. Από μέσα βλέπεις καλύτερα, κι ας μην είναι ευχά-
ριστο. Τώρα κάνω πραγματικό ρεπορτάζ, απάντησα.

Και είναι έτσι. Ο μηχανικός εξοπλισμός, το ιατρικό και το

νοσηλευτικό προσωπικό, η οργάνωση και διαχείριση της

λειτουργίας της μονάδας και η συνεργασία με τον ασθενή

– και είναι αλήθεια ότι ορισμένοι είναι «δύσκολοι» - είναι

(σχεδόν) άψογη. (Βάζω το «σχεδόν», γατί πάντα υπάρχει

το καλύτερο).

Μια «πινελιά» ακόμη. Την επομένη έκανα στεφανιογρά-

φημα και ακολούθως αγγειοπλαστική δηλαδή «μπαλονάκι»

για διάνοιξη της στενοθείσας αρτηρίας και τοποθέτηση με-

ταλλικού πλέγματος (stent), για τη στερέωση της διάνοι-

ξης.

Επειδή το είχα ξανακάνει το 2006, με κορυφαίον στο είδος

ιατρό, διευθυντή στο Τζάνειο, τότε ...Ολύμπιο, οφείλω να

σημειώσω, ότι είδα στην πράξη τη χρησιμότητα του «στε-

φανιογράφου – αγγειογράφου», που με πολύ πείσμα και

με οριακή πλειοψηφία πέρασε την έγκριση της προμήθειάς

του, ο τότε διευθυντής του Ασκληπιείου Ηρακλής Καρα-

γιώργος το 2007 από το Διοικητικό συμβούλιο. Το μηχά-

νημα αυτό, απ’ ότι ως ασθενής – ρεπόρτερ διαπίστωσα, δεν

υπήρχε στο Τζάνειο.

Να θυμίσω, όχι για να τους «καλοπιάσω» ή για να τους

υμνήσω, ότι μεγάλο μέρος του μηχανικού εξοπλισμού και

τις κτιριακές ανακαινίσεις έγινε με δωρεές των συμπολιτών

μας Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου καθώς και της εταιρείας

Naftomar της οικογένειας Ζέιν. Πιθανότατα και άλλων που

διέφυγαν της πρόχειρης έρευνάς μου ή που θα τους μιμη-

θούν στο μέλλον.

Αυτά επειδή πολλές φορές, τα ‘χουν βάλει με το Νοσοκο-

μείο, όπως και προχθές στη συζήτηση για το ρυμοτομικό

του Ασκληπιείου στο Δήμο 3Β, ή και το εποφθαλμιούν κά-

ποιοι συχνά. 

Το Νοσοκομείο που σώζει ζωές, που πρέπει να βοηθήσουμε

όλοι να αναβαθμιστεί, το Νοσοκομείο που είναι άρρηκτα

δεμένο με τη γένεση και ανάπτυξη αυτής της πόλης, της

«Κάτω Βούλας» της συνοικίας Ευρυάλη.

Για το Ασκληπιείο Νοσοκομείο και την πέριξ περιοχή του,

απαιτείται συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δι-

οίκησης του Νοσοκομείου και των Κοινωνικών φορέων. Πα-

ράδειγμα ο βασιλιάς Πελασγός που λέει στις “Δαναΐδες

Ικέτιδες”: «Ας νοιαστεί όλος ο λαός τη γιατρειά να βρει.
Εγώ δεν μπορώ πιο μπροστά υπόσχεση να δώσω, αν δεν
μιλήσω γι’ αυτά σ’ όλους τους συμπολίτες μου»!* Αυτή

ήταν “διαβούλεση” και τόσο δημοκράτες ήτανε οι βασιλείς

προτού καβαλικέψουν το καλάμι!...

Κώστας Βενετσάνος
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Νυχτερινό εργοτάξιο 

η Βουλιαγμένη
Το όγδο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού

Συμβουλίου των 3Β, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, αφορούσε

την Εξέταση του υπ. αρ. πρωτ. 21142/1.6.2017 αιτή-

ματος της εταιρείας “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-

ΝΗΣ Α.Ξ.Ε.”, ο οποίος προβλέπεται ότι θα

λειτουργήσει τον Απρίλιο του 2018. Εχουν ζητήσει

λοιπόν από το Δήμο εξαίρεσή τους από την παύση

εργασιών που ισχύει στη δημοτική κοινότητα Βου-

λιαγμένης, τους καλοκαιρινούς μήνες.  Να συνεχίζει

τις εργασίες της όλο το καλοκαίρι και τις νυχτερινές

ώρες προκειμένου να προλάβει τους χρόνους...

Σημειώνουμε ότι το θέμα πέρασε από την Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής η οποία έδωσε το πράσινο φως στον

Αστέρα καθώς και από το Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγ-

μένης το οποίο επίσης έδωσε το πράσινο φως.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Ματόπουλος,

Δόγκας, Πασακυριάκος, Κοντονής, διαφώνησαν κά-

θετα με μια τέτοια απόφαση που θα αφήσει άγρυπνη

Ιούλιο και Αύγουστο τη Βουλιαγμένη, αφού τα τρια-

ξονικά θα μεταφέρουν όλη τη νύχτα μπάζα και υλικά.

Αλλά και σύμβουλοι της πλειοψηφίας Σωτηρόπουλος

και Γεωργουλόπουλος τόλμησαν να εκφράσουν δια-

φωνία, αλλά αργότερα το ψήφισαν. 

Ο Δήμαρχος στα επιχειρήματα των συμβούλων ότι η

ενόχληση των κατοίκων θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη

και δεν πρέπει να δοθεί τέτοια άδεια, απάντησε ότι

τα οχήματα που κινούνται όταν εργάζεται ο Αστέρας
είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα κινούνται
για τις οικοδομικές εργασίες!! Τα Ι.Χ. και τα πούλμαν

που κινούνται καθημερινά είναι πολύ περισσότερα.

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθέ-

νης Δόγκας κατέθεσε μια σειρά ενστάσεων, τις

οποίες δημοσιεύουμε παρακάτω.

«Βασική μας σκέψη δεν πρέπει να είναι οι επιχειρη-
ματίες αλλά οι κάτοικοι και οι υπόλοιποι επιχειρημα-
τίες που κινούνται στην περιοχή», τόνισε

προβάλλοντας τις αντιρρήσεις του ο επικεφαλής της

ΡΙ.ΚΙ.Π, Θ. Ματόπουλος.

Ο Κώστας Πασακυριάκος επεσήμανε ότι οι εργαζό-

μενοι στο έργο ανακαίνισης του Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης διαμαρτυρήθηκαν γιατί τους χρωστάνε δύο μήνες

και πλέον και θα πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά. Οι

εργαζόμενοι προχώρησαν σε καταγγελία. 

Τέλος το θέμα υπερψηφίστηκε από τους συμβούλους

της πλειοψηφίας.

σ.σ. η Βουλιαγμένη Ιούλιο - Αύγουστο θα ...κολυμ-

πάει τη νύχτα για να αποφεύγει την τρέλλα της με-

ταφοράς μπάζων και υλικών του Αστέρα και θα

κοιμάται την ημέρα...

Ακυρώνεται 

η δημιουργία καντίνας 

στον Όρμο Μαλτσινιώτη 

Είχαμε γράψει ότι με απόφασή του το Δημοτικό Συμβού-

λιο των 3Β προχώρησε σε δημοπρασία για δημιουργία

καντίνας στον Όρμο Μαλτσινιώτη.

Η δημοπρασία έγινε, ο μειοδότης υπέγραψε τη συμφω-

νία της μίσθωσης κλπ. οι εργασίες κατασκευής ξεκίνη-

σαν, αλλά η καταγγελία κατοίκου τους σταμάτησε.

Ακολούθησε αυτοψία της υπηρεσίας του Δήμου και το

έργο τελικά απεσύρθη!

Αυτό είναι το καλό νέο, γιατί η εγκατάσταση που επιχει-

ρήθηκε δεν ήταν καντίνα αλλά κάτι πολύ “μεγαλόπνοο!.

Το κακό είναι ότι ο Δήμος προχώρησε σε μία σύμβαση

χωρίς να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το

έργο. Για το οποίο έργο είχε καταθέσει ερωτήσεις ο δη-

μοτικός σύμβουλος Θ. Ματόπουλος. 

Ετσι και ο Δήμος υπέστη βλάβη και ο δήμαρχος για το

προσωπικό του γήοτρο - αφού τα παίρνει όλα πάνω του

- και ο επιχειρηματίας που βρέθηκε στο ...κενό.

Ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στη συνεδρίαση της 6/6/17, το Δημοτικό Συμβούλιο προ-

χώρησε στην απόφαση εκμίσθωσης του παραλιακού

χώρου για ενοικίαση ξαπλωστρών και ομπρελών.

Το έργο - όπως ελέχθη - θα αποφέρει στο Δήμο 30.000

ευρώ έσοδα με τους καλύτερους υπολογισμούς.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί παραλία για να βάλουμε ομπρε-
λοκαθίσματα στον όρμο Μαλτσινιώτη. Να αφήσουμε τις
μικρές παραλίες ελεύθερες. Εχουμε μεγάλες παρα-
λίες», επεσήμανε ο Θ. Ματόπουλος.

Θα επισημάνουμε στον Δήμαρχο, να  συμβουλευθεί το

συνάδελφο δήμαρχο και φίλο του Γιώργο Σωφρόνη, ο

οποίος δεν μισθώνει πουθενά ξαπλώστρες. Είναι ελεύ-

θερες σε όλες τις παραλίες που μισθώνει καντίνες ο

Δήμος!
Αννα Μπουζιάνη

Την εξαίρεση του Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης από την ισχύουσα για όλους απα-

γόρευση εκτέλεσης οικοδομικών

εργασιών στη Βουλιαγμένη κατά τους

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δρομολο-

γεί η Δημοτική Αρχή Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η

Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ,

σκοπεύει κατά τους μήνες αιχμής για

τη Βουλιαγμένη και όλο τον Δήμο μας

να λειτουργεί το εργοτάξιο ανακατα-

σκευής του συγκροτήματος του

Αστέρα κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια

της ημέρας και να χρησιμοποιεί το

οδικό δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια της

νύχτας για την κίνηση των βαρέων

οχημάτων, προκειμένου να “τρέξει” τα

δικά της χρονοδιαγράμματα. 

Η Δημοτική Αρχή έδωσε στην Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής αλλά και στο

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας

Βουλιαγμένης μια κατ’ αρχήν από-

φαση έγκρισης στην αίτηση των νέων

ιδιοκτητών του Αστέρα, αλλά και το

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά

πλειοψηφία υπέρ της άδειας!

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης διά του επικεφαλής της

και αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποι-

ότητας Ζωής, Δημοσθένη Δόγκα, δια-

τύπωσε την άρνησή της στην

προοπτική αυτή για τους εξής λόγους:

1. Παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας,

όταν μια απαγόρευση ισχύει για

όλους πλην ενός, ανεξάρτητα του

ποιος είναι αυτός. Γιατί να ισχύουν

διαφορετικά μέτρα και σταθμά στην

περιοχή μας;

2. Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση του

Λαιμού Βουλιαγμένης και της ευρύτε-

ρης περιοχής του Δήμου θα είναι δυ-

σανάλογα μεγάλη και καταστροφική

για την οικονομική και κοινωνική ζωή

της πόλης σε μια εποχή που η Βου-

λιαγμένη δέχεται χιλιάδες τουρίστες

αλλά και μόνιμους παραθεριστές ή πε-

ριστασιακούς επισκέπτες.

3. Η ανεμπόδιστη κυκλοφορία βαρέων

οχημάτων κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας, όπως εισηγήθηκε η δημοτική

αρχή, εγείρει ζητήματα ασφάλειας όχι

μόνο για τους μόνιμους κατοίκους και

τους επισκέπτες του Λαιμού, αλλά και

για τις αρχαιότητες. Θέτει επίσης ζή-

τημα ουσιαστικού ελέγχου του εργο-

ταξίου. 

4. Η συγκεκριμένη απαγόρευση εκτέ-

λεσης εργασιών ήταν μετά την έγ-

κριση ή μη του ΕΣΧΑΔΑ για τον

Αστέρα, το τελευταίο “διαπραγματευ-

τικό χαρτί” του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, προκειμένου να διεκδι-

κήσει αντισταθμιστικά οφέλη για την

περιοχή, όπως τη δέσμευση να υπάρ-

χει ρήτρα εντοπιότητας για τους ερ-

γαζόμενους και τους προμηθευτές

του Αστέρα. Ο κύριος Κωνσταντέλλος

δυστυχώς πρόθυμα απεμπόλησε τη

δυνατότητα αυτή, δίνοντας άλλη μία

λευκή επιταγή στους επενδυτές. 

Βουλιαγμένη, ανοχύρωτη πόλη;

Όλη τη νύχτα θα μεταφέρονται υλικά 

με βαρέα οχήματα στον Αστέρα!!

φορέων που το υποστηρίζουν.
Σήμερα λοιπόν η λειτουργία του νοσοκομείου έχει πάρα
πολύ μεγάλα προβλήματα. Κλείνουν κλινικές, είναι
υποστελεχωμένες...
σ.σ.: Αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από το ακρο-

ατήριο και η συζήτηση δεν εξελίχθηκε ομαλά. Τα πνεύ-

ματα οξύνθηκαν και ανταλλάγησαν σκληρές κουβέντες

ένθεν και ένθεν.

Και συνεχίζει ο δήμαρχος: Εμείς έχουμε τη λογική ότι
πρέπει να προστατεύσουμε τα του οίκου μας και τα του
οίκου μας είναι τα της πόλης μας. Και τα προστατεύουμε
παίρνοντας  την έκταση που πρέπει να δώσουμε σε
κοινή χρήση, που έπρεπε να είχε δοθεί εδώ και πενήντα
χρόνια και κακώς δεν δόθηκε...

Ετσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα κύριε Δήμαρχε, αν-

τιλαμβάνεστε ότι είναι μείζον θέμα. Και καλό είναι να

το πάρετε πίσω, πρότεινε ο Δ. Δαβάκης και έθεσε το ερώ-

τημα: «Η Ευρυάλη είναι ο εξωραϊστικός σύλλογος που
οριοθετείται το Ασκληπιείο μέσα σ’ αυτήν. Εχετε κάποια
απόφαση του Δ.Σ. για το τί θέλει για την περιοχή του;»
Ο Δήμαρχος δεν απάντησε επ’ αυτού, αλλά η “Ευρυάλη”

και προτάσεις έχει καταθέσει και υπομνήματα έχει κα-

ταθέσει και ραντεβού με το δήμαρχο έχει ζητήσει αλλά

ακόμα περιμένει, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρός της

Δημ. Ζησιμόπουλος.

Έχουμε γράψει πολλές φορές για τη χρησιμότητα του

Νοσοκομείου στην περιοχή μας. Εχουμε γράψει κατ’

επανάληψιν ότι στόχος και των κατοίκων και της δημο-

τικής αρχής θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση του Νοσο-

κομείου και όχι η υποβάθμισή του. Γι’ αυτό  και

θεωρούμε άκαιρη τη στιγμή του  “εμφυλίου”. Αγώνας

πρέπει να είναι να περάσει στα χέρια του Δημοσίου το

Νοσοκομείο, γιατί είναι δημόσιο, αλλά βρίσκεται στα

χέρια του Ερυθρού Σταυρού.
Αννα Μπουζιάνη
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Στα θρανία όταν ακόμα  καθόμουνα,  ο δάσκαλος

έλεγε πως ήμουνα καλός μαθητής και μού  έβαζε κα-

λούς βαθμούς.

Εγώ  καμάρωνα και όσο εκείνος  μου έλεγε τέτοια και

παρόμοια, εγώ  όλο και πιο καλύτερος στα διδάγματά

του,  προσπαθούσα να γίνω. 

Πλην  τελικά όταν μεγάλωσα,  επιτέλους πια είχα κα-

ταλάβει, ότι οι καλοί βαθμοί δεν μου είχαν εμπεδώσει

καμιά ουσιαστική γνώση, γνώση που να  μου δίνει μια

δομημένη κρίση.

Τέλος πάντων, σαν καλός μαθητής που ήμουνα,

άκουγα  και φώλιαζα μέσα μου τα όσα με βάζανε να

ακούω αναντίρρητα και χωρίς καμιά κρίση  δική  μου.

Ο δάσκαλος σαν καλό παράδειγμα εργατικότητας

συχνά  μάς  έφερνε εκείνο το παράδειγμα  της τόσο

εργατικής μέλισσας.

Η μέλισσα λοιπόν, που από τη φύση της  είναι εργα-

τική,  ολημερίς κοπιάζει για να καλοθρέψει τη βασί-

λισσά της ήγουν  αφεντικίνα της  και τους

παιχνιδιάρηδες  κηφήνες που νέμονται  αυλή  και κοι-

νότητα.  Και   τόνιζε  δηλαδή ο δικός μας  δάσκαλος,

πως αυτός ο κανόνας ζωής είναι γραμμένος από τη

φύση και θα πρέπει  να ακολουθείται. 

Και εγώ καθώς  θαύμαζα  τον λόγο  του δασκάλου και

τον κανόνα που μας καθόρισε η φύση, δεν έπαυα να

λέγω στον εαυτό μου πως: έτσι και εγώ πάντοτε, έτσι

πολύ θα εργάζομαι  για να γίνω  ένας καλός πολίτης! 

Στο  σχολείο μας κάναμε και γαλλικά. Η δασκάλα μας,

κατά τα άλλα μια σπουδαία σε ανθρωπισμό, αλλά  πα-

λιάς κοπής δασκάλα,  μας έφερνε  ένα βιβλίο,   ‘’Leς

Francais par l’  Image’’  έγραφε ο τίτλος του. 

Από εκεί μέσα μάς έβαζε να μάθομε ένα διδακτικό

ποίημα το  ‘’La Cigale et la Fourmi‘’, δηλαδή το Τζιτζίκι

και το Μυρμήγκι.  Μέσα από αυτό πάλι μαθαίναμε για

την  φιλοπονία  τού μυρμηγκιού, τη σύνεση και τη με-

θοδικότητα  που είχε να χτίζει προσεκτικά το σπιτικό

του, να μαζεύει και αποθηκεύει τροφή  και να τα δίνει

τον δικό του κόπο, τον δικό του ιδρώτα, τη δική του

ζωή,  στους από πάνω κηφήνες και αφεντικά.

Όπως είπαμε,  ήμουνα καλός μαθητής και όλα τα κα-

τάπινα αμάσητα καταπώς ακριβώς  μου τα λέγανε· να

δίνω δηλαδή  ιδρώτα και κόπο, νομή στους από πάνω,

και λίγα για τη συντήρηση τη δική μου. 

Πολύ αργότερα και όταν  πλέον ήθελα,  έγινα λίγο πιο

ξυπνητός, άρχισα να διαβάζω και Πλάτωνα. 

Και τότε  άρχισαν  οι αμφιβολίες μου.  Και μάλιστα εκεί

που  ο Σωκράτης ακούει τον Γοργία να του λέγει πως

«η ρητορική είναι πειθούς δημιουργός» η αμφιβολία

μου για τα λόγια του δασκάλου μου κορυφώθηκε

(Γοργ. 453, α, 2). 

Γύρισα και τη σελίδα προς τον Αριστοτέλη και έμαθα

ότι όντως  η ρητορική αποτελεί δύναμη «περί έκαστον
τού θεωρήσαι το ενδεχόμενον» (Ρητ. 1355 β, 25-26) 

Δηλαδή, και με δυό λόγια, ότι κυρία επιδίωξη του ρή-

τορα είναι και   μεταφορικά  του δασκάλου ήταν, να με

πείσει    και  να με  παραδώσει   άβουλο  στις a’ priori

δικές του απόψεις. 

Βιαστικά άνοιξα τότε και τον Δημοσθένη  στον πρώτο

“Ολυνθιακό  του”,  και τα μάτια μου άνοιξαν περισσό-

τερο όταν και κατά λέξη διάβασα  ότι «προσήκει προ-
θύμως εθέλειν ακούειν των βουλομένων
συμβουλεύειν». 
Και σε ελεύθερη μετάφραση,  ότι αρμόζει σε εσάς μεν

πρόθυμα να ακούτε αυτούς που σας συμβουλεύουν.

Και «Εί τι  χρήσιμον εσκεμμένος ήκει τις, τούτ ΄αν
ακούσαντες λάβοιτε», δηλαδή  και αν κάποιος σαν πει

κάτι το χρήσιμο και το ακούσετε,  για  να το ασπα-

στείτε, αλλά   ερευνήστε το πρώτα, «ώστε έξ απάντων
ραδίαν την του συμφέροντος υμίν αίρεσιν γενέσθαι»,

ώστε δηλαδή  τελικά να επιλέξετε  αυτό που   πραγ-

ματικά  σάς συμφέρει. 

Στην πορεία ή μάλλον στην προσπάθεια της πολιτικής

μου ωρίμανσης που ακολούθησε, άρχισε να ξεμπερ-

δεύεται  ο “υπαρκτός σοσιαλισμός” από τον  “δημοκρα-

τικό” και μαζί όλοι αυτοί οι –ισμοί που ποτέ δεν

άγγιξαν την ομορφιά του  αψεγάδιαστου “ουτοπικού”,

της μιας  κοινωνικής ισότητας, τον  σεβασμό προς το

δίκαιο,  και την πραγματική υποταγή στην ελευθερία

της ανθρώπινης βούλησης.

Γιατί   σε όλους αυτούς τους –ισμούς σαν κοινός πα-

ρονομαστής φερόταν συμπερασματικά  να διαπρέπει

ο φυσικός νόμος της ταξικής  διαστρωμάτωσης εκεί-

νου  του κοινωνικού ιστού της κυψέλης  του μελισσιού,

όπου η αφελής και καταπιεσμένη εργατική μέλισσα

τρέφει βασίλισσα και παχαίνει  αυλικούς κηφήνες,

αλλά και συνεχώς φέρνει τον τεμπέλη τζίτζικα να μην

πεθαίνει ποτέ από ασιτία και θλίψη, αλλά πάντα να

άδει, να πίνει γεύεται τη ζωή και να πίνει εις υγείαν

του κάποιου κορόιδου. 

Λοιπόν ποιά  θα είναι στο δια ταύτα η σωτηριολογική

πρόταση; Αυτό θα το βρείτε μόνοι σας, εσείς που τρέ-

ξατε να βγείτε από τον παράδεισο του θεούλη, με τα

γυμνόστηθα  ουρί, τα φρούτα, την ολημερίς ξάπλα και

το  original solarium,  όταν  σαν  καταπιεσμένοι ιδεο-

λόγοι κάνατε την επανάστασή σας.  

Μα αλήθεια πείτε μου «Είδατε  ποτέ κάποια επανά-
σταση να βγαίνει για καλό σε όποιον αγνά αγωνί-
στηκε;» 
Και τελικά «αποδιώξατε  τον κακό ή απλά  έγινε μια
αλλαγή   αφέντη;» 

Σημείωση: Στον Ταοϊσμό υπάρχουν και κάποιες κου-

βέντες που κάποτε θα πρέπει να διαβάζομε: «Όσο πε-
ρισσότεροι είναι οι κανόνες και οι νόμοι τόσο
περισσότεροι οι κλέφτες και οι ληστές».

(Ερώτηση: Μήπως αυτοί που νομοθετούν προσαρμό-

ζουν τους νόμους για να μπορούν ευκολότερα να κλέ-

βουν;)  «Διότι  όσο περισσότεροι νόμοι και
περιορισμοί υπάρχουν τόσο πιο φτωχοί γίνονται οι
άνθρωποι».  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Άκου ανθρωπάκο 
Επιτέλους  σκέψου και μίλα

Στρατηγός 

ζητάει τα ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ

Στουρνάρα ακούς;

Οι τράπεζες χάνουν αυτό που χρειάζονται περισσότερο

κι από τα κεφάλαια: την αξιοπιστία τους. Να μην πάω

πριν απ’ τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, γιατί δεν υπάρχουν

ζωντανοί μάρτυρες που να τα διηγούνται και οι άνθρω-

ποι δεν διαβάζουν ώστε να τα μαθαίνουν.

Κι αν τα μάθουν, λένε: «Αυτά γινόντουσαν τότε»!
Καλά...

Να έρθω μετά τον πόλεμο, με την απώλεια των καταθέ-

σεων στις Τράπεζες. “Ιδρωσε” το ελληνικό δημόσιο να

εμπνεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού προς το τραπε-

ζικό σύστημα και ξάφνου, εκεί στη δεκαετία του 1990,

ξύπνησε μετά από 60 χρόνια το Χρηματιστήριο και μπή-

καν στο χορό, όπως ήταν φυσικό και οι τράπεζες. Και

να οι μετοχές «με τις μεγάλες αποδόσεις», να τα δά-

νεια που εγκρίνονταν ακόμα και χωρίς να τα ζητάς, και

να τώρα, άλλοι να το ‘χουν πάρει απόφαση κι άλλοι να

ψάχνονται ακόμη...

Βέβαια, δεν φταίει κανένας· ούτε τράπεζες, ούτε

Υπουργοί και παρατρεχάμενοι (αυτοί κέρδιζαν). Θυμά-

στε το Σημίτη και τον Παπαντωνίου; «Η άνοδος του χρη-
ματιστηρίου, αποδεικνύει την καλή πορεία της
οικονομίας». Μετά; Μετά «ας πρόσεχαν»!  Ήταν η σοφή

κι ανεύθυνη επωδός του... Πιλάτου. Αυτά τα χέρια δεν

ξεπλένονται με τίποτα. ΄Οπως και τα άλλα, με τα ομό-

λογα, που κουρεύτηκαν. 

Και τώρα περιμένετε... «επενδυτές; Κοράκια περιμέ-

νετε! Τους «επενδυτές» αυτούς τους Έλληνες που κα-

τέθεταν τις οικονομίες τους στις τράπεζες, στο

χρηματιστήριο, στα κρατικά ομόλογα, τους διώξατε ή

τους «σκοτώσατε».

Κι έρχεται τώρα ο Στρατηγός ε.α. Χρ. Μπαμπατζάνης

και μου κοινοποιεί μία αίτησή του προς το Διοικητή και

Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ. για δημο-

σίευση, γιατί «Η δημοσίευση είναι η ψυχή της Δικαιο-
σύνης». Μια ιστορική φράση του φιλέλληνα Ιωάννη –

Ιακ. Μάγερ, του προπάτορα της ελληνικής δημοσιογρα-

φίας στα «Ελληνικά Χρονικά» του Μεσολογγίου (1824-

1826). Είναι η ίδια φράση που κοσμεί την αίθουσα

συνελεύσεων της ΕΣΗΕΑ.

Και τί ζητάει; Ν’ απαντήσουν επιτέλους τι έγιναν τα

λεφτά του, οι οικονομίες του, από πώληση ακινήτου που

κατέθεσε σε δύο από τις γνωστότερες ελληνικές τρά-

πεζες, για αγορές μετοχών και ούτε μετοχές είδε, ούτε

τα μετρητά του. Και ούτε καταδέχονται να του απαντή-

σουν για ένα ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο, άνω των

1,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σκοπεύει μάλιστα να

διαθέσει για ευαγείς σκοπούς. 

Ευνόητο είναι ότι εκτός της Συνταγματικής υποχρέω-

σης, υπάρχει και ηθική και νομική – περί συναλλακτικών

ηθών, αλλά και επιχειρηματική υποχρέωση, για μια

στρωτή ξεκάθαρη και υπεύθυνη απάντηση.
Κ.Β.
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Το Βitcoin είναι ένα νόμισμα που δεν έχει φυσική

μορφή, αλλά το συναλλάσσονται τα site ‘’φιλοξε-

νίας’’ blogs, Wordpress  και η  on line   κοινότητα Red-

dit.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς εκείνων που το χρη-

σιμοποιούν, είναι  ένα εικονικό νόμισμα με πολύ καλή

οργάνωση,  έχει τέσσερα χρόνια ζωής  και αποτελεί

εφεύρεση του  Ίντερνετ.  Έχει καταφέρει  να ξεπε-

ράσει τα σύνορα του Ίντερνετ και να μπει στον

κόσμο της πραγματικής οικονομίας.

Στην αρχή απευθυνόταν στους λεγόμενους

«geeks», οι οποίοι είναι οι ειδικοί της τεχνολογίας,

αλλά  με την πάροδο του χρόνου το ανακάλυψαν κά-

ποιοι μικροκαταθέτες  που είχαν την φιλοδοξία να

γίνουν εκατομμυριούχοι  και συγχρόνως ήταν και κα-

ταστηματάρχες με on line παρουσία! Γρήγορα το  Bit-

coin  προσέλκυσε  τους  «χάκερς» κάποιων   traders

νομισμάτων στους κορυφαίους επενδυτικούς κύ-

κλους της Wall  Street , αλλά και των κυκλωμάτων

του οργανωμένου εγκλήματος που ελέγχουν τη δια-

κίνηση ναρκωτικών και πορνογραφικού υλικού μέσω

του Ίντερνετ . Παρ’ όλα αυτά έχει όλο και περισσο-

τέρους  χρήστες χωρίς να υπολογίζουν τις πιθανό-

τητες να εξελιχθεί σε μια  ‘’φούσκα’’  ή σε μια

“πυραμίδα’’.-

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κάθε νόμισμα έχει δύο

όψεις και στην προκειμένη περίπτωση όσο και τρελή

διακύμανση και αν παρουσιάζει το ιντερνετικό αυτό

νόμισμα, δεν παύει να είναι ένα νόμισμα φανταστικό

το οποίο θα φυλάσσεται σε ένα μακρινό ηλεκτρονικό

πορτοφόλι που θα έχει  έναν  κωδικό στον οποίο θα

αντιστοιχεί το νόμισμα και θα προέρχεται από ένα

κεντρικό σύστημα. 

Οι οπαδοί του το πιστεύουν και το θεωρούν ότι είναι

η απεικόνιση της «ελευθερίας των συναλλαγών που
δεν ελέγχονται και  δεν χειραγωγούνται από συγκε-
κριμένα κέντρα», ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει  μια

πρωτοφανή ευκολία και αμεσότητα στις ηλεκτρονι-

κές συναλλαγές!

Εδώ συναντάμε πάλι μια  ελληνική πρωτιά, δηλαδή

το πρώτο εστιατόριο στο Μανχάταν που συναλλάσ-

σεται με Βitcoins είναι ελληνικό!! Το Bitcoin  μπορεί

να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου!!

Χρήστες μπορούν να γίνουν όλοι όσοι έχουν πρό-

σβαση στο ίντερνετ  και αυτοί είναι διπλάσιοι από αυ-

τούς που έχουν πρόσβαση σε κάποιο τραπεζικό

σύστημα!

Στην ελληνική αγορά αρχίζει δειλά – δειλά να κάνει

την εμφάνισή του και το αποκαλούν ψηφιακό νόμι-

σμα!   Οι ξένοι που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση

πιστωτικών καρτών το προτιμούν καλύτερα, γιατί

δεν έχει και τις χρεώσεις των καρτών. 

Το νόμισμα αυτό έxει υποδιαιρέσεις που λέγονται

satoshi που φτάνουν τα δέκα δεκαδικά ψηφία και

έτσι μπορούν να εκτελούνται  και μικρές συναλλα-

γές! Στην Ελλάδα υπάρχει ανταλλακτήριο που λέγε-

ται  Btcgreece.com και για να αγοράσεις  νόμισμα

πρέπει να έχεις λογαριασμό στην Τράπεζα και να

δώσεις στοιχεία ταυτότητας, ενώ στο εξωτερικό δεν

ζητάνε στοιχεία του συναλλασσόμενου.

Τα υπέρ του Βitcoin είναι ότι δεν δηλώνεται στα αε-

ροδρόμια, μεταφέρεται άνετα με ένα κινητό, δεν εν-

τοπίζεται, δεν μπορούν να το κλέψουν, δεν

κατάσχεται,  δεν δεσμεύεται, δεν ελέγχεται από

καμιά τράπεζα,  ενώ τα κατά είναι ότι έχει μεγάλη

διακύμανση η ισοτιμία του και μπορεί να χάσει αξία,

δεν υπάρχει νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο, συνδέεται

με αδιαφάνεια και  ύποπτες συναλλαγές και τέλος

χρειάζεται τεχνολογικές γνώσεις!!   

Τα συμπεράσματα δικά σας!!!         

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το Ιντερνετικό νόμισμα Bitcoin!

Ζήτω η μαύρη εργασία...

Δεν μας φτάνει η ανεργία. Αποστερούν ακόμη και

αυτό το ένα ημεροκάματο που μπορεί να βρει ένας

άνεργος που και που.

Γιατί αν δουλέψει νόμιμα και πάρει ένα ένσημο, χάνει

αυτόματα το επίδομα ανεργίας!!!

Αν δουλέψει “μαύρα” δεν τρέχει τίποτα.

Η απόφαση είναι πρόσφατη (23/5/17). Δηλαδή, και να

θέλεις να αγιάσεις, δεν σε αφήνουν!!

Εργοταξιακό ξενυχτάδικο 
η Βουλιαγμένη στο κατακαλόκαιρο

Στο Δήμο 3Β, έχει αποφασιστεί τους δύο καλοκαιρι-

νούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να μη δουλεύουν οι-

κοδομικές εργασίες. 

Φέτος όμως με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής(!!!) του Τοπικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης(!!!)

και του Δημοτικού Συμβουλίου, τους δύο αυτούς

μήνες η Βουλιαγμένη θα ακούει τα τριαξονικά όλη

τη νύχτα να μπαινοβγαίνουν στον Αστέρα μεταφέ-

ροντας υλικά και παίρνοντας μπάζα!

Στα επιχειρήματα των δημοτικών συμβούλων της αν-

τιπολιτεύσης, ο δήμαρχος απάντησε με “ατράνταχτα”

επιχειρήματα:  Τα Ι.Χ. που κινούνται καθημερινά είναι
πολύ περισσότερα, τα τουριστικά λεωφορεία που πη-
γαινοέρχονται και άλλα τέτοια βαρυσήμαντα...
Συγκρίνεται το τριαξονικό που θα κινείται στην ησυ-

χία της νύχτας με το Ι.Χ. που κινείται την ημέρα;;;

Kαι όταν σκεφτεί κανείς ότι το ενέκρινε η Ποιότητας

Ζωής και το Τοπικό Συμβούλιο, καταλαβαίνει πώς λει-

τουργούν αυτού του είδους τα όργανα...

Της νύχτας τα καμώματα στον Αστέρα Βουλιαγμένης,

θα μείνουν κρυμένα στο φως της ημέρας...

Το μικρόφωνο κι ο έρωτας...

Η Συζήτηση για την Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου

3Β καθώς και η συζήτηση για την διαμόρφωση σε

κομμάτι του Ασκληπιείου που προχωρεί ο Δήμος ξέ-

φυγε τελείως και χρονικά αλλά και λεκτικά ιδιαίτερα

στο θέμα του Ασκληπιείου.

Προέδρευε ο δήμαρχος, ο οποίος έχει μία ερωτική

σχέση με το μικρόφωνο, οπότε το άφηνε δύσκολα και

απαντούσε εύκολα... 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Δημοκρατικά κύριε Πρόεδρε

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκο

Ψαλλίδα, όχι να κόβεις τον σύμβουλο όταν λέει κάτι

που δεν σου αρέσει και να αφήνεις το δήμαρχο να

“αμπελοφιλοσοφεί” με τις ώρες!

Oύτε να δίνεις επιλεκτικά λόγο στο ακροατήριο...



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Περιφερειακό Δικαστήριο της Ζυρίχης καταδίκασε σε

πρόστιμο 4.000 ελβετικών φράγκων χρήστη του

Facebook επειδή έκανε «like» σε δυσφημιστικά σχό-

λια, δημιουργώντας έτσι μια άνευ προηγουμένου νο-

μολογία που σύμφωνα με τον Δικαστή “οδηγεί σε

περαιτέρω προστασία της τιμής του ανθρώπου!”

Το 2015, σε συζητήσεις στο Facebook σχετικά με το

αν θα επιτρεπόταν  να λάβουν μέρος σε ένα φεστι-

βάλ δρόμου με Βέγκαν κάποιες ομάδες υπέρ της

καλής μεταχείρισης των ζώων, ο 45χρονος “ένοχος”

είχε πατήσει «like» κάτω από προκλητικά σχόλια

άλλων χρηστών κατά του ακτιβιστή δικαιωμάτων των

ζώων Erwin Kessler, με αποτέλεσμα εκείνος να τους

μηνύσει και να τους καταδικάσει για δυσφήμιση.

Ωστόσο, το δικαστήριο της Ζυρίχης έκρινε ότι και ο

συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα έπρεπε να κατα-

δικασθεί, έστω και εάν δεν είχε σχολιάσει, αλλά

απλά ενέκρινε τα σχόλια άλλων χρηστών, καθώς

«Κάνοντας κλικ στο κουμπί “like” o κατηγορούμενος
σαφώς ενέκρινε το άσχημο περιεχόμενο και το
έκανε δικό του» ενώ «κοινοποιώντας τα στη λίστα με
τις επαφές του στο Facebook τους έδωσε πρόσβαση
σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και έτσι οι πράξεις του
αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως “προσβολή της τιμής
του ακτιβιστή”».

Σύμφωνα με το δικηγόρο του χρήστη «τα δικαστήρια
πρέπει να διευκρινίσουν επειγόντως εάν το πάτημα
ενός κουμπιού like στα κοινωνικά δίκτυα έχει το ίδιο
βάρος με άλλες μορφές λόγου που αναφέρονται πιο
συχνά στις υποθέσεις δυσφήμησης» και συμπλήρωσε

ότι «εάν τα δικαστήρια θέλουν να ασκούν διώξεις σε
ανθρώπους για τα like στο Facebook, θα χρειαστεί
να τριπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαστών στη
χώρα, κάτι που  θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε
προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης».
(Στοιχεία από guardian και legalnews24.gr)

Y.Γ. σοφή η λαϊκή παροιμία: «την υπογραφή σου και
... να ξέρεις πού τα βάζεις»
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Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να

«διαβάσουν» τον κώδικα που χρησιμο-

ποιεί ο εγκέφαλος για να αναγνωρίζει τα

πρόσωπα γύρω του. Το επίτευγμα χαρα-

κτηρίσθηκε «επανάσταση» στη νευροε-

πιστήμη!

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα εγκε-

φαλικά κύματα πειραματόζωων (μαϊμού-

δων μακάκων) για να δημιουργήσουν

στον υπολογιστή σχεδόν τέλειες αναπα-

ραστάσεις των ανθρώπινων προσώπων

που προηγουμένως είχαν δείξει σε φω-

τογραφίες στα ζώα. Το νέο αυτό εντυ-

πωσιακό κατόρθωμα «ανάγνωσης» ίσως

φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την μελλον-

τική αποκάλυψη των ανθρωπίνων σκέ-

ψεων!!!

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθη-

γήτρια βιολογίας και νευροεπιστήμης

Ντόρις Τσάο του Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας της Καλιφόρνια (Caltech), έκαναν

τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό

"Cell" (Κύτταρο). «Σπάσαμε τον κώδικα

του εγκεφάλου για την αναγνώριση των

προσώπων», δήλωσε η Τσάο. Οι επιστή-

μονες εκτίμησαν ότι αυτές οι νέες γνώ-

σεις θα έχουν διάφορες πρακτικές

εφαρμογές στο μέλλον, όπως στο πεδίο

της εγκληματολογίας, βοηθώντας στην

ανακατασκευή του προσώπου ενός εγ-

κληματία μόνο από την ανάλυση των εγ-

κεφαλικών κυμάτων ενός μάρτυρα.

Οι νευροεπιστήμονες είχαν έως τώρα

εντοπίσει νευρώνες του εγκεφάλου που

αντιδρούν σχεδόν αποκλειστικά στα

πρόσωπα. 

Οι ερευνητές έδειξαν ότι ο εγκέφαλος

βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογι-

σμούς όπως αυτούς που χρησιμοποιεί

ένας αλγόριθμος, αναλύοντας σε αριθ-

μούς 50 διαφορετικά χαρακτηριστικά

του προσώπου (σχήμα, απόσταση ανά-

μεσα στα μάτια, μήκος μύτης, υφή δέρ-

ματος κ.α.).

«Το κλειδί είναι ότι παρόλο που υπάρχει

ένας άπειρος αριθμός προσώπων, όλα

αυτά μπορείς να τα περιγράψεις με μόνο

50 τρόπους. Είναι κάτι ανάλογο με την

υπολογιστική όραση, μόνο που συμβαί-

νει μέσα στον εγκέφαλό μας», δήλωσε

η Τσάο. Κάθε επιμέρους νευρώνας «βλέ-

πει» ένα επιμέρους χαρακτηριστικό του

προσώπου και όλοι μαζί ανασυνθέτουν

την εικόνα του προσώπου στον εγκέ-

φαλο.

Στα πειράματα με τους μακάκους αρ-

κούσε -με τη βοήθεια ηλεκτροδίων ει-

σηγμένων στο κρανίο- η καταγραφή της

δραστηριότητας περίπου 200 νευρώνων,

για να αναδημιουργηθεί με σχεδόν

πλήρη ακρίβεια το πρόσωπο ενός αν-

θρώπου που το ζώο είχε δει προηγουμέ-

νως και μάλιστα άσχετα αν το πρόσωπο

ήταν προφίλ ή ανφάς. Οι ερευνητές πι-

στεύουν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει

στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
http://www.cell .com/cell / ful l text/S0092-

8674(17)30538-X

Πρόσεχε πού βάζεις την υπογραφή 

και τα… like σου!

Τίποτα δεν είναι ανέφικτο!!

Ο Βρετανός Ίαν Τούτχιλ «κατέκτησε» την κορυφή

του ψηλότερου βουνού της Γης, του Έβερεστ, με

διαγνωσμένο καρκίνο, “τελικού σταδίου”, όπως λένε

οι γιατροί δίνοντας ελάχιστο χρόνο ζωής και πολλές

φορές η φύση τους διαψεύδει.

Ο 47χρονος  Βρετανός διαγνώσθηκε με καρκίνο  στις

αρχές του 2016. Έπειτα από θεραπεία πίστεψε ότι

έγινε καλά, αλλά η νόσος επέστρεψε δριμύτερη και

ενημερώθηκε ότι του είχαν απομείνει μόνο λίγοι

μήνες ζωής.

«Αποφάσισα να αποδείξω ότι οτιδήποτε είναι δυ-
νατό», δήλωσε στο BBC και  στις 5 Ιουνίου που «πά-

τησε» στην κορυφή του Έβερεστ στέλνοντας

μήνυμα Twitter: «Τίποτε να δει κανείς εδώ πάνω,
εκτός από κάποιον καρκινοπαθή τύπο με μια σημαία
της Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ».
Σημειώνουμε ότι είναι γυμναστής στο επάγγελμα και

ανέβηκε στο Εβερεστ, μετά από δωρεά της ποδο-

σφαιρικής ομάδας Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ, παρόλο που

ο ίδιος δηλώνει φανατικός οπαδός μιας άλλης ομά-

δας της ίδιας πόλης.

Η ποδοσφαιρική ομάδα Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ έστειλε

το καλύτερο μήνυμα από την υψηλότερη κορυφή του

Έβερεστ: ποτέ μην εγκαταλείπεις...

Αποστάγματα του FACEBOOK

Νευροεπιστήμονες “διαβάζουν” τον κώδικα του εγκεφάλου μας 
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο της “Ε” ότι το Δημο-

τικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού είχε εκδόσει ομό-

φωνο καταγγελτικό ψήφισμα κατά της ΕΤΑΔ και όποιων

αρμοδίων γιατί με τους χειρισμούς της στις Aλυκές Ανα-

βύσσου, με τις μισθώσεις εκτάσεων σε ιδιώτες, ρεστω-

ράν κλπ. που επιχειρεί αποκόπτει την πρόσβαση των

πολιτών στη δική τους παραλία και αποστερεί ζωτικά

κομμάτια του Δήμου και των πολιτών του.

Ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης στη συνεδρίαση είχε

καλέσει και όλους της βουλευτές της Pεριοφέρειας, οι

οποίοι δεν εμφανίστηκαν πλην των Βλάχου και Βορίδη

που απέστειλαν μήνυμα ότι βρίσκονται στην Κρήτη.

Μετά ταύτα, με πρωτοβουλία των βουλευτών  ΣΥΡΙΖΑ

της Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), (2.6.17)

σύσκεψη του Προέδρου της ΕΤΑΔ Γ. Τερζάκη με το Δή-

μαρχο Σαρωνικού  Γ. Σοφρώνη, τους επικεφαλής της αν-

τιπολίτευσης του Δήμου Μ. Τσαλικίδη και Ν. Βολάκου

και του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Δ. Κα-

τσούλη για το θέμα της προκήρυξης  διαγωνισμού από

την ΕΤΑΔ,   της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου.

Σε αυτήν συζητήθηκε το ιστορικό των επαφών του

Δήμου και της Εταιρείας,  οι  προτάσεις προς τον Δή-

μαρχο εκ μέρους του  Προέδρου της ΕΤΑΔ, η αλληλο-

γραφία και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.  

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Σαρωνικού εξέφρασαν  τις

ενστάσεις τους για την εκμίσθωση τμημάτων του ακινή-

του στην οποία αναφέρεται η προκήρυξη της ΕΤΑΔ, τα

προβλήματα που εκτιμούν ότι θα προκύψουν από την

υλοποίησή της και επανακατέθεσαν  το αίτημα του

Δήμου για αυτοδιαχείριση των παράλιων της περιοχής.

Τόσο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όσο και οι βουλευτές, πλη-

ροφορήθηκαν  για τις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευ-

σης  σε όλο τo ιστορικό της.  

Στην σύσκεψη, τονίσθηκε από τους εκπροσώπους του

Κοινοβουλίου η ανάγκη να αναζητηθεί πέρα από μικρο-

κομματικές  αγκυλώσεις η βέλτιστη λύση προς όφελος

των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής

με πρόνοια στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στην παραλία,

όπως και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος γε-

νικά.  Στόχος ήταν και παραμένει η επιδίωξη μιας  καλής

συνολικής λύσης.

O Δήμος ως προτιμόμενος ιδιώτης!

Σε δελτίο Τύπου που μας απέστειλαν οι βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΔ μετά τη
σύσκεψη, προχώρησε  από  την Παρασκευή 2 Ιουνίου
2017, σε παράταση υλοποίησης του διαγωνισμού. Στη
νέα συνάντηση (8/6) η ΕΤΑΔ πρότεινε στους εκπροσώ-

πους του Δήμου Σαρωνικού να επανέλθουν με νέα πρό-
ταση, ώστε στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος,
αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου που μπορεί να παίξει
στην ανάπτυξη του τόπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο
Δήμος να διεκδικήσει την εκμετάλλευση της παραλίας
με ένα τίμημα που θα είναι  επαρκές για το δημόσιο συμ-
φέρον,  το οποίο προστατεύεται από την κείμενη νομο-
θεσία. 
(σ.σ. τη “νομοθεσία” που επιβάλλουν οι επίτροποι των

δανειστών!)

Οι βουλευτές, έχοντας ως καθήκον να φροντίζουν για
την προστασία του “δημόσιου συμφέροντος”, αλλά και
για τα δικαιώματα των πολιτών και των τοπικών κοινω-
νιών,  προσπάθησαν να συμβάλουν συνθετικά με θετικό
πνεύμα. Με δεδομένο ότι ο κ. Δήμαρχος μέχρι τελευ-
ταία στιγμή ήταν αρνητικός προς την πρόταση της
ΕΤΑΔ, αναμένουμε παρ’ όλα αυτά,   την εποικοδομητική
πρόταση του Δήμου αλλά και την αποδοχή της από την
ΕΤΑΔ πάντα στα πλαίσια του νόμου».

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αττικής

Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανάσιου

Πάνος Σκουρολιάκος, Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Δέδες

Συγχαίρουμε το δήμαρχο 

και σύσσωμο το Δ.Σ.

Αλήθεια, αναρωτιόμαστε το δημοτικό συμφέρον δεν

είναι δημόσιο συμφέρον για τους βουλευτές; 

Ποιο δημοτικό συμφέρον μπορεί να εξασφαλίσει ο δή-

μαρχος Σαρωνικού εάν αποδεχτεί να πληρώσει τίμημα

για να εκμεταλλευτεί την παραλία, ανενδείαστα, όπως

σημειώνουν οι βουλευτές
Αννα Μπουζιάνη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

H παραλία των Αλυκών Αναβύσσου,
ανήκει στους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού

Η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, η διαχείριση 
των παραλιών ανήκει στους Δήμους κι όχι στην ΕΤΑΔ.

Δεν παζαρεύουμε την δωρεάν κι ελεύθερη 
πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες μας.

Η σημερινή συνάντηση μας με τον κ. Τερζάκη, Πρόεδρο της ΕΤΑΔ
, παρουσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφέρειας μας, επι-
βεβαίωσε ότι με την Διοίκηση της ΕΤΑΔ που έχει διοριστεί από τη
σημερινή Κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος ουσίας.
Οι απόψεις μας για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των παραλιών
μας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, είναι εντελώς αντίθετες
με αυτές τις ΕΤΑΔ.

· Διαφωνούμε στο ιδιοκτησιακό.
Για μας η παραλία των Αλυκών Αναβύσσου αποτελεί περιουσία
των πολιτών, όπου προτεραιότητα έχει το δικαίωμά τους για ελεύ-
θερη και δωρεάν πρόσβαση σε αυτή. Για την ΕΤΑΔ η παραλία των
Αλυκών είναι ιδιωτική περιουσία , που ανήκει στην ιδιοκτησία της.
Με τη θέση αυτή δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ.
· Διαφωνούμε να πληρώσουμε ως Δήμος για την παραλία μας
Διαφωνούμε με την πρόταση του κ. Τερζάκη να πληρώσουμε ως
Δήμος 260.000 ευρώ για να έχουμε το δικαίωμα να αξιοποιήσουμε
την παραλία μας. Πώς είναι δυνατόν να απαιτεί κάποιος να πληρώ-
σουν οι πολίτες του Δήμου Σαρωνικού για να μπορούν να έχουν
πρόσβαση στις παραλίες τους; Μας ζητά να πληρώσουμε για να
αξιοποιήσουμε κάτι που μας ανήκει;
· Διαφωνούμε με το μοντέλο αξιοποίησης της ΕΤΑΔ
Για τον κ. Τερζάκη αξιοποίηση της παραλίας των Αλυκών σημαίνει
ότι θα απαγορευτεί στους πολίτες η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβασή
τους σε αυτήν , όπως ισχύει σήμερα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να πλη-
ρώνουν για να κάνουν το μπάνιο τους, να πληρώνουν για την ξα-

πλώστρα τους και να πληρώνουν για να παρκάρουν. Ενώ μέχρι σή-
μερα δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Σημαίνει μπάζωμα της παρα-
λίας και κατασκευή στην έκτασή της πάρκινγκ , φιλοξενία Λούνα
Παρκ και κάθε είδους επιχειρήσεων που θα θελήσει να δημιουργή-
σει εκεί ο υποψήφιος επενδυτής. Χωρίς ο Δήμος και η τοπική μας
κοινωνία να έχουν λόγο στην όποια δήθεν επένδυση γίνει.
Για μας αξιοποίηση της παραλίας μπορεί να γίνει μόνον στη βάση
του σχεδίου που ο Δήμος μας έχει εκπονήσει, στο οποίο προβλέπε-
ται αφενός η δωρεάν πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν. Αφετέρου,
η κατηγορηματική μας άρνηση να προστεθεί έστω κι ένα κυβικό
μέτρο μπετόν στην παραλία.
Αρνούμαστε κατηγορηματικά να δώσουμε 260.000 ευρώ στην
ΕΤΑΔ για να αξιοποιήσουμε την παραλία μας. Αφενός γιατί δεν
της αναγνωρίζουμε  δικαίωμα ιδιοκτησίας. Αφετέρου, γιατί έχουμε
ήδη ως Δήμος έτοιμο σχέδιο αξιοποίησης της.
Η μόνη αντιπρόταση που ως Δήμος έχουμε να κάνουμε στην προφο-
ρική, άρα και μη δεσμευτική πρόταση του κ. Τερζάκη, είναι να ακυ-
ρωθεί ο διαγωνισμός της ΕΤΑΔ και να δοθεί στο Δήμο η δυνατότητα
να εφαρμόσει το δικό του σχέδιο αξιοποίησης. κι από το όποιο οικο-
νομικό όφελος προκύψει, να δοθεί ένα ποσοστό στην ΕΤΑΔ.

· Να ισχύσει για την παραλία των Αλυκών ότι ισχύει για όλες τις
παραλίες.
Η πρόσφατη ΚΥΑ που εξέδωσε η Κυβέρνηση, αναγνωρίζει στους
Δήμους το δικαίωμα να αξιοποιούν τις παραλίες τους. Αυτή η κα-
θαρή θέση της Κυβέρνησης, δεν μπορεί να μην έχει εφαρμογή στην
περίπτωση των Αλυκών Αναβύσσου. Η ΕΤΑΔ δεν είναι πάνω από
το Κράτος, αλλά εταιρεία του Κράτους. Δεν μπορεί να ισχύουν δια-
φορετικά καθεστώτα αξιοποίησης των παραλιών. Διαφορετικά για
τις παραλίες που ισχυρίζεται η ΕΤΑΔ ότι της ανήκουν, κι άλλα για
τις υπόλοιπες. Με ποια λογική έχουν  άλλο καθεστώς οι Αλυκές κι
άλλο η γειτονική παραλία της .....Διαφορετική θάλασσα τις “βρέχει”;

Η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη , η διαχείριση των παραλιών
ανήκει στους Δήμους κι όχι στην ΕΤΑΔ. Δεν παζαρεύουμε τη δω-
ρεάν κι ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες μας.

· Στέλνουμε καθαρό μήνυμα στους δήθεν “επενδυτές”
Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό της
ΕΤΑΔ για την παραλία των Αλυκών, να γνωρίζουν ότι κινδυ-

νεύουν να χάσουν τα χρήματά τους. Ο Δήμος Σαρωνικού θα
εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να ακυρώσει στην πράξη οποι-
οδήποτε σχέδιο δήθεν αξιοποίησης της παραλίας. Θα “ταράξουμε
στη νομιμότητα” όποιον επιχειρήσει να βγάλει χρήματα στην πε-
ριουσία των πολιτών, ερήμην τους.

·      Να πάρουν καθαρή θέση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Είναι προς τιμήν των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφέρειας μας,
που κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν προέκυψε το πρόβλημα με το
διαγωνισμό της ΕΤΑΔ. Η πρωτοβουλία τους να πραγματοποιηθεί
σύσκεψη με τον Πρόεδρο της ΕΤΑΔ ήταν σωστή ως κίνηση, αλλά
στην πράξη αποδεικνύεται αναποτελεσματική. Αντιλαμβανόμαστε
την ανάγκη να στηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές. Είναι όμως
άλλο πράγμα η στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής, κι άλλο το ξε-
πούλημα των παραλιών μας. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβαστική
πρόταση προς την ΕΤΑΔ ,όπως ζητούν  με το δελτίο τύπου που εξέ-
δωσαν μετά τη συνάντηση , όταν διαφωνούμε κάθετα στο ιδιοκτη-
σιακό ζήτημα. Είναι σαν να προτείνουμε εμείς το σκοινί που θα μας
κρεμάσουν. Τους ζητούμε να πάρουν καθαρή θέση υπέρ των από-
ψεων του Δήμου , όπως αυτή εκφράστηκε με το ομόφωνο ψήφι-
σμα του δημοτικού μας συμβουλίου. Το ίδιο θα ζητήσουμε από
τους βουλευτές όλων των κομμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι το ζή-
τημα αυτό δεν έχει κομματική χροιά. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω θέσεων, συγκαλούμε για την ερ-
χόμενη Δευτέρα 12 Ιουνίου έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο, στις 7 μ.μ. για να αποφασίσουμε, στη βάση
του ψηφίσματος που ήδη έχουμε ομόφωνα εγκρίνει, την
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας.
Δήμος και κάτοικοι θα διαφυλάξουμε το δικαίωμα μας για
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ζητάνε από το Δήμο Σαρωνικού 

να αγοράσει την παραλία του!!!
“με ένα τίμημα που θα είναι  επαρκές για το δημόσιο συμφέρον!!!”
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Τις νέες σύγχρονες κτιριακές υποδο-

μές του 3ου Βρεφονηπιακού – Παιδι-

κού Σταθμού εγκαινίασε η Δημοτική

Αρχή Μαρκοπούλου, το μεσημέρι

της Παρασκευής, 2 Ιουνίου 2017, σε

μια εορταστική εκδήλωση.

Ο νέος Βρεφονηπιακός – Παιδικός

Σταθμός βρίσκεται επί των οδών Επί-

κουρου και Καμάριζας, στην περιοχή

Καμάριζας στο Μαρκόπουλο. Θα φι-

λοξενήσει 45 παιδιά και συγκεκρι-

μένα, 8 βρέφη και 37 νήπια. Το κτίριο

αποτελείται από ισόγειο, Α’ όροφο

και υπόγειο, ενώ για τον κλιματισμό

(θέρμανση-ψύξη) και για την παρα-

γωγή ζεστού νερού, έχει εγκαταστα-

θεί Σύστημα Γεωθερμίας. 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτή-

ρης Ι. Μεθενίτης, στο σύντομο χαιρε-

τισμό του ευχαρίστησε όλους για

την παρουσία τους, και τόνισε –με-

ταξύ άλλων –, πως πρόκειται για ένα

έργο αξίας  περίπου 1,2 εκ. ευρώ,

που θα συμβάλει καταλυτικά, στη συ-

νέχιση της θετικής παράδοσης του

Δήμου, να απορροφά όλες τις αιτή-

σεις των γονέων, για ένταξη των παι-

διών τους, στους Δημοτικούς

Παιδικούς Σταθμούς. Ευχαρίστησε

θερμά, όλους όσοι συνέβαλαν στην

ολοκλήρωση του έργου και συγκε-

κριμένα, την Περιφέρεια Αττικής, τον

Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Δια-

χειριστικής Αρχής, τον Κατασκευα-

στή του έργου, τους αρμόδιους

Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου και

την Διευθύντριά της, Κατερίνα Σκο-

πελίτη.

Τιμητική πλακέτα απένειμε ο Δήμαρ-

χος, στον εκπρόσωπο του Ομίλου

«FOURLIS» και Marketing Specialist

του «ΙΚΕΑ», Άρη Κασσιδάκη, για τη

σημαντική χορηγία του Ομίλου στην

επίπλωση του Βρεφονηπιακού - Παι-

δικού Σταθμού, σημειώνοντας πως η

εν λόγω χορηγία, αποτελεί έμπρα-

κτη απόδειξη της ουσιαστικής και

ταυτόχρονα αθόρυβης, σημαντικότα-

της βοήθειας, της εταιρικής κοινωνι-

κής ευθύνης.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα

Δούρου, ανέφερε στον χαιρετισμό

της, πως εγκαινιάζουμε μία υποδομή
για το σήμερα και το αύριο, καθώς το
σήμερα και το αύριο, είναι τα παιδιά
μας.

Αμέσως μετά, η Περιφερειάρχης,

Ρένα Δούρου, έκοψε την κορδέλα

των εγκαινίων, μαζί με την Πρόεδρο

του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» Μπίλυ

Δρίτσα και την Πρόεδρο της Δημοτι-

κής Επιτροπής Παιδείας Ζωή Γιαν-

νάκη.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων πα-

ρευρέθηκαν επίσης: οι Βουλευτές

Αττικής Ιωάννης Δέδες, Γεώργιος

Βλάχος, Αθανάσιος Μπούρας, η  Πα-

ρασκευή Χριστοφιλοπούλου, καθώς

και ο Κωνσταντίνος Κατσίκης.

Από την Περιφέρεια Αττικής παρευ-

ρέθησαν: ο Αντιπεριφερειάρχης

Αθαν. Αναγνωστόπουλος, οι Περιφε-

ρειακοί Σύμβουλοι Πάρης Ευαγγε-

λίου, Στέλιος Κοροβέσης, Σπύρος

Πάντζας, η Υπεύθυνη Πολιτικής Προ-

στασίας Περιφέρειας Αττικής, Γιάννα

Τσούπρα και μεγάλο μέρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Ακόμη εκπρό-

σωποι θεσμικών οργάνων και

Συλλόγων.

Το έργο είχε ενταχθεί στον Άξονα

Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανά-

πτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας

Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Αττική» 2007-13.

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

Ενα σύγχρονο κόσμημα στο Δήμο Μαρκοπούλου 

o 3oς Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός

«Πλουμιστό ψωμί»
έκθεση στο Κορωπί

Εντυπωσίασε το κοινό η έκθεση ελληνικού πλουμιστού-
κεντητού ψωμιού από διάφορες περιοχές του ελληνισμού
και από διαφορετικές τοπικές παραδόσεις που διοργά-
νωσε το Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης της Αγγελικής
Τσεβά στο εργαστήριό της στο Κορωπί με την υποστήριξη
του Δήμου Κρωπίας από 24 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2017.
Η έκθεση ένωσε τις δύο επίσημες πατρίδες του ελληνι-
σμού, την Ελλάδα και την Κύπρο (ήταν προσκεκλημένη,
η ιδρύτρια του Μουσείου Πλουμιστού Ψωμιού Κύπρου,
Δωρίτα Βοσκαρίδου, ιατρός, ερευνήτρια, συγγραφέας
και λαογράφος) και ανέδειξε την τέχνη της διακόσμησης
του ψωμιού. Συμμετείχαν έργα από την Κύπρο (Λεμεσός
και Λευκωσία), Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Αττική (Μεσό-
γεια, Λαυρεωτική, Μέγαρα, Σαλαμίνα κ.α.), Κρήτη,
Σάμος, Βόρεια Ήπειρο-Αλβανία ακόμα και από τον ελ-

ληνισμό του Ουζμπεκιστάν και άλλες περιοχές της Ελλά-
δας και του Εξωτερικού.
Στα εγκαίνια της έκθεσης ο Δήμαρχος Δημήτριος
Κιούσης χαιρέτησε εκδήλωση, δέχτηκε ως αναμνηστικά
δώρα, όμορφες δημιουργίες της Αγγελικής Τσεβά, της
Δωρίτας Βοσκαρίδου και του Αθανασίου Μήτσου ενώ
αντίστοιχα δώρα έλαβε και η  Δωρίτα Βοσκαρίδου. Την
εκδήλωση πλαισιώσε η νεαρή μουσικός Κατερίνα
Παπαμιχάλη με την αυτοσχεδιαστική μουσική της μέσα
από το παραδοσιακό όργανο σαντούρι με μουσικές από
τις  πατρίδες του ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις για την Ελληνική Παράδοση κορυφώθη-
καν 28 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου με την
ημερίδα με θέμα «Ελληνικά Παραδοσιακά Σύμβολα και
η ερμηνεία τους».



Xρήσιμα επαγγέλματα με
φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε στις σελίδες μας 
με μία συνδρομή  της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             10  IOYNIOY 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

H Mεγάλη Σύναξη των γηγενών Σαρακατσαναίων “Τα Χειμαδιά” πραγματοποι-

ήθηκε και εφέτος στη Μόλα της Πάρνηθας, στις 5 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος

(Αγ. Τριάδος).

Είναι μία γιορτή, ένα αντάμωμα,  που γίνεται κάθε χρόνο στην Πάρνηθα σμίγον-

τας παλιές και νέες μνήμες.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής

Πέτρος Φιλίππου, που την υποστήριξε και οργανωτικά.

Το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης εκπροσώπησε ο δημοτικός σύμβουλος

Κώστας Σφέτσας.

Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων απευθύνει ευχαριστίες σε όλες τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες για τη βοήθεια στην άρτια οργάνωση της εκδήλωσης.

Ευχαριστίες απευθύνει επίσης προς τους επαγγελματίες της Βάρης για τις προ-

σφορές τους και το Αρτοποιείο “Δρόσος” της Βάρης.

“Να ‘μαστε καλά και Καλή Αντάμωση”

Στη φωτογραφία τέσσερις

Σαρακατσαναίοι - αδέρφια -

οικογένειας Ντούνα, από

τους δεκαεπτά Σαρακατσα-

ναίους που εφόνευσαν οι

Γερμανοί 20 Ιουνίου του

1944,  γιατί δεν πρόδωσαν

τους αντάρτες και τα περά-

σματά τους στην Πάρνηθα!

Ευρέθηκαν, σε ομαδικό

τάφο, μετά από 30 χρόνια

σε μια ρεματιά στην Πάρ-

νηθα!

Σαρακατσανέικο αντάμωμα στη Μόλα Πάρνηθας
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«Ο Έλληνας που αγκαλιάζει με αγάπη την Προγονική
του Κληρονομιά δεν γυρίζει πίσω· γυρίζει (πάει) μπρο-
στά».

(Ιάσων Ευαγγέλου, 1926, οφθαλμίατρος, λογοτέχνης)

Κυκλοφορούμενα ελληνογλωσσοκτόνα λεξικά θεωρούν

τον όρο “μανδραγόρας” αβεβαίου ετύμου ή παραγόμε-

νον από το περσικό όνομα του φυτού mardum gija,

guis/gisa (= φυτό του ανθρώπου ή του άνδρα) ως γλωσ-

σικό δάνειο.

Καθ’ ημάς, τους μανικούς και όχι γραφικούς Έλληνες

οι οποίοι αναζητούμε και σας προσφέρουμε πάντοτε την

ελληνική εκδοχή που είναι πρωτογενής, πρωτότυπη και

ακυκλοφόρητη, παράγεται από το ἄντρον που σημαίνει

σπήλαιον. Απ’ το ἄντρον προέρχεται το ἄντρα, με με-

τατροπή του τ σε δ και πλεονασμό του μ, μάνδρα. Ή

επειδή μένουν σ’ αυτήν τα ποίμνια, τα τετράποδα. Το

ἄντρον  ετυμολογείται από την πρόθεση ἀνά ή το επίρ-

ρημα ἄνω και το ρήμα τρῶ = τρυπῶ/τρυπώνω. Μάν-

δρα + αγόρας από το ἀγείρω= συγκεντρώνω, άρα ο

συγκεντρώνων, ο συνάγων, ο συναθροίζων, τα

ποίμνια/την αγέλη/το κοπάδι στο μαντρί.

ΣΧΟΛΙΟ: Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, δυστυχώς,

μανδραγορίζουν (= πίνουν ή μυρίζουν τον μανδραγόρα,

ναρκωτικό φυτό λόγω της μεθυστικής μυρωδιάς ή υπνω-

τικό ποτό), ευτυχώς ακόμα δεν μαυραγοράζουν, και μαν-

δρεύονται ή μανδρίζονται (= κλείνονται ως ποίμνια σε κάθε

είδους μαντριά, στάνες, μαντρώνονται, σταβλίζονται).

Ο Νικολό Μακιαβέλι, ο Φλωρεντίνος (1469-1527), δι-

πλωμάτης, στοχαστής και συγγραφέας εκτός από τον

“Ηγεμόνα” είχε γράψει βιβλίο με τίτλο: “Ο Μανδραγό-

ρας”. Σήμερα η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

έχει ως έμβλημά της τον μανδραγόρα. Και στη Λογοτε-

χνία είναι διάσημος ο μανδραγόρας όπως π.χ. στη νου-

βέλα του Ανδρέα Καρκαβίτσα “Ο Ζητιάνος” (1897), ως

σερνικοβότανο.

Ο Αθήναιος ο Ναυκρατίτης (2ος μ.Χ.) αρχαίος Έλληνας

βιολόγος, φυτολόγος, ζωολόγος, γαστρονόμος, διαιτο-

λόγος, ρήτορας και γραμματικός από τη Ναυκράτιδα της

Αιγύπτου στο 15τομο έργο του “Δειπνοσοφισταί”, ανα-

φέρει: «ὥσπερ ὁ µανδραγόρας ἀνθρώπους κοι-
µίζει», (βιβλίο 11, 111).

Το ίδιο ακριβώς αναγράφει και ο ιστορικός Ξενοφών στο

έργο του “Συμπόσιον”, 2, 24. 

Ο δε Λουκιανός ο Σαμοσατεύς (120-180), ο δημιουργός

του σατιρικού διαλόγου και από τους σημαντικότερους

αττικιστές συγγραφείς της Δεύτερης Σοφιστικής στο

έργο του “Τίμων ή Μισάνθρωπος” §2, αναφέρει στο διά-

λογό του με τον Δία: «ὅπου γε καθάπερ ὑπό µαν-
δραγόρᾳ καθεύδεις, ὅς οὔτε τῶν ἐπιορκούντων

ἀκούεις οὔτε τούς ἀδικοῦντας ἐπισκοπεῖς, ληµᾷς
δέ καί ἀµβλυώττεις πρός τά γινόµενα καί τά ὦτα
ἐκκεκώφησαι καθάπερ οἱ παρηβηκότες».
(= αφού βέβαια έχεις περιπέσει σε βαθιά νάρκη, λή-

θαργο - κοιμάσαι υπό την επήρεια του μανδραγόρα - εσύ

ο οποίος ούτε τις επιορκίες/ψευδορκίες - αθετήσεις προ-

εκλογικών υποσχέσεων/δεσμεύσεων - ακούς, ούτε τις

αδικίες/ψευδαισθήσεις - αυταπάτες - βλέπεις. Τα μάτια

σου δεν βλέπουν από τις τσίμπλες που έχουν και η ακοή

σου έχει αμβλυνθεί γι’ αυτά που γίνονται, συμβαίνουν,

όπως ακριβώς οι υπέργηροι - οι άνω των 120!!!)

Σήμερα κάτι παρόμοιο έχουμε υποστεί και εμείς, κι ας

μην είμαστε θεοί, διάγομεν βίον αποχαυνωμένοι, απο-

βλακωμένοι, νωθροί, νωχελικοί, αδρανείς, βαθιά/μακριά

νυχτωμένοι, χωρίς καμμία αντίδραση στα τεκταινόμενα

εις βάρος μας.

Εμείς φροντίζοντας για την ψυχική και πνευματική σας

υγεία, σας προτρέπουμε, αυτό εξάλλου επιδιώκουμε με

τα άρθρα μας, να μην καθεύδετε υπό μανδραγόρα αλλά

να διαθέτετε πάντοτε την απαιτούμενη εγρήγορση, επα-

γρύπνηση και ετοιμότητα, γιατί «οἱ καιροί οὐ µενε-
τοί», όπως προμήνυε ο Θουκυδίδης.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ή ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΓΝΩΣΗ ή ΠΙΣΤΗ

Στο προηγούμενο φύλλο (3.6.17, αρ. φ. 987) γράφαμε

για την ασφάλεια που παρέχει στους αναζητητές - ερευ-

νητές η αληθινή επιστημονική γνώση.

Δοκιμάστε λοιπόν κι εσείς να σαλπάρετε, να ανοίξετε

τα δικά σας πανιά από τα “ασφαλή” λιμάνια (δόγματα)

που είστε ελλιμενισμένοι, παροπλισμένοι και βαλτωμέ-

νοι, χωρίς το φόβο κάποιου θεού, έχοντας πίστη στις

δικές σας δυνάμεις και δυνατότητες, για να απελευθε-

ρώσετε το πνεύμα σας και να νιώσετε  τη χαρά της προ-

σωπικής δημιουργίας, της προσωπικής ανακάλυψης της

γνώσης και της ιδίας χάραξης νέων δρόμων, που δεν εί-

χατε ποτέ φανταστεί, και όχι με την αυθαίρετη δογμα-

τική και απρόσωπη αποκάλυψη της πίστης.

Τσακίστε τα δεσμά, τις αλυσίδες της άγνοιας, του

φόβου, της δεισιδαιμονίας, των προλήψεων και προκα-

ταλήψεων, της σκλαβιάς, της αναξιοπρέπειας, της ανυ-

ποληψίας, της παρακμής, όλων των εσμών των

παντοίων -ισμών.

Τολμήστε· το μόνο που έχετε να χάσετε είναι οι αλυσί-

δες σας.

Κάθε αναφορά στην εξέλιξη διώκεται λυσσαλέα,  κατα-

πολεμείται, εξαφανίζεται. 

Το βιβλίο του Ρωμαίου ποιητή και επικούρειου φιλοσό-

φου Λουκρητίου (98/94-55/53), “Περί της φύσεως των
πραγμάτων” (De rerum natura) εκτενές φιλοσοφικό ποί-

ημα 7.415 στίχων, με στόχο να παρουσιάσει στο ρω-

μαϊκό κοινό την φιλοσοφία του Επίκουρου,

εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, “του

αιώνα της πίστης”, και εμφανίστηκε ξανά στα χρόνια

της Αναγέννησης (14ος - 17ος αιώνας).

Το 1417 ο πρωτοπόρος Ουμανιστής Φλωρεντίνος Πότζιο

Μπρατσιολίνι (Poggio Bracciolini, 1380-1459), κυνηγός

βιβλίων της Αναγέννησης, φίλος των Αρχαίων Ελληνι-

κών Γραμμάτων και μαθητής του Μανουήλ Χρυσολωρά

(1355-1415), ανακάλυψε ένα από τα ελάχιστα αντί-

γραφα που είχαν διασωθεί καταχωνιασμένα στις μεσαι-

ωνικές μονές (γερμανική μονή).

ΣΧΟΛΙΟ: Φανταστείτε τί θησαυροί Αρχαιοελληνικής

Γραμματείας (χειρόγραφα, πάπυροι) είναι ακόμη φυλα-

κισμένοι σ’ αυτές!!!

Οι επιστήμονες έστρεψαν την προσοχή τους στην εξε-

λικτική θεωρία από το 18ο αιώνα περίπου, επιδιώκοντας

με δειλά βήματα να την απαλλάξουν από προσμίξεις

θρησκευτικού τύπου.

Σήμερα, στη μετα-νεωτερική εποχή γίνεται μία νέα από-

πειρα από ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς κύκλους

και επικρατεί η τάση επανασύνδεσης της επιστήμης με

τη θρησκεία. Στις ΗΠΑ έχει ξεσπάσει ένας νέος θρη-

σκευτικός πόλεμος, που μαίνεται ακόμη μεταξύ Δημι-

ουργιστών και Εξελικτικών / Δαρβινιστών για το αν

είμαστε αποτελέσματα της εξέλιξης ή δημιουργήματα

του Θεού.

Επιστρέφουμε ταχέως και ανυπόπτως στη Σχολαστική

Φιλοσοφία του Μεσαίωνα, “του αιώνα της πίστης”,

όπου η φιλοσοφία εθεωρείτο θεραπαινίδα της Θεολο-

γίας “Filosophia ancilla Theologiae”, στη δογματική και

αυθαίρετη διδασκαλία του Αγίου Αυγουστίνου (354-430),

“Credo ut intelligam” (= πιστεύω για να κατανοήσω), και

όχι στην αδογμάτιστη και ελεύθερη έρευνα που καθ’

ημάς ισχύει: “intellego ut credam” (= πρώτα κατανοώ

και ύστερα πιστεύω).

Ένα από τα εκατοντάδες χιλιάδες κυκλοφορούμενα

λάθη/ψεύδη, πλάνες/απάτες που αναπαράγονται από

άγνοια ή σκοπιμότητα, κατά κόρον στο διαδίκτυο, χωρίς να

αναφέρεται η πραγματική πηγή του πρωτοτύπου, από εύ-

πιστους άθεους είναι η υποτιθέμενη φράση: «Η θρησκεία
θεωρείται από το λαό αληθινή, από τους σοφούς ψεύτικη
και από τους ηγεμόνες χρήσιμη», την οποία οι χρήστες

φόρτωσαν αυθαίρετα στο φιλόσοφο Σενέκα το νεότερο ή

τον Λουκρήτιο. Η συγκεκριμένη φράση δεν υφίσταται που-

θενά στα σωζόμενα γραπτά έργα του Σενέκα και αντιβαίνει

άλλωστε την υποδειγματική ευσέβεια των Στωικών, αλλά

ούτε και στο έργο του Λουκρητίου “De rerum natura”. 

Μετά από δική μας ενδελεχή έρευνα ανακαλύψαμε πως

η φράση αυτή ανήκει στον άθεο φιλόσοφο Ira Detrich

Cardiff (1872-1964) στο βιβλίο του: «Τί οι σπουδαίοι άν-
θρωποι σκέπτονται για τη θρησκεία» (What Great Men
think about Religion, Christopher Ρublishing House,

Boston, 1945 σελ. 342).

O Ναπολέων Βοναπάρτης (1769-1821) έλεγε πως: “η
θρησκεία είναι ένα εξαίρετο υλικό για να διατηρείς ήσυ-
χους τους ανθρώπους” και ο Φρειδερίκος Νίτσε (1844-

1900) πως: “η πίστη είναι να μη θέλεις να μάθεις τί είναι
αλήθεια”.

―――――
* Ο Μανδραγόρας είναι ένα αγγειόσπερμο, δικότυλο φυτό που ανήκει

στην οικογένεια των στρυχνοειδών. Ποώδες, ιθαγενές με 4 είδη.

Στην Ελλάδα φύεται στην Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία και στα

νησιά του Αιγαίου. Αναφέρεται από τον Θεόφραστο τον Εφέσιο (372-

287/5), από τον Ιπποκράτη τον Κώο (460-370) και τον Διοσκουρίδη

τον Πεδάνιο (40-90), φαρμακολόγο και βοτανολόγο από την Ανά-

ζαρβο της Κιλικίας, ως φάρμακο πολλαπλής χρήσης (αναισθητικό,

υπνωτικό, σπασμολυτικό, αντιφλεγμονώδες και αφροδισιακό). Προ-

καλούσε κατάσταση ύπνου παρόμοια με κώμα, γι’ αυτό οι αρχαίοι Έλ-

ληνες συγγραφείς συνήθιζαν να αναφέρουν τη φράση «ἐκ
μανδραγόρου ἤ ὑπό μανδραγόρᾳ καθεύδειν» για περιπτώσεις αν-

θρώπων που δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξι-µάνδρου,

ἄρχεσθαι
Μανδρ-αγόρου*

παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«τούτου (Ἀναξιµάνδρου)
φασίν ᾄδοντος καταγελάσαι
τά παιδάρια, τόν δέ µα-
θόντα φάναι, βέλτιον οὖν
ἡµῖν ᾀστέον διά τά παιδά-
ρια».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φι-

λοσόφων”, βιβλίο Β’, 2, 11-13)

(= λένε πως όταν κάποτε ο Ανα-

ξίμανδρος τραγούδησε, τα μικρά παιδιά γέλασαν εις

βάρος του, τον κορόιδεψαν, όταν εκείνος το έμαθε,

είπε, πρέπει να μάθω να τραγουδάω καλύτερα).
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου

2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα η εκ-

δήλωση βράβευσης των σχολείων του

Δήμου Παλλήνης για τη συμμετοχή τους

στους δύο παράλληλους μαθητικούς δια-

γωνισμούς για την ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα, για τον Σχολικό Μαραθώνιο

Ανακύκλωσης, βραβεύτηκαν τα 15 Δημο-

τικά Σχολεία του Δήμου για τα  πέντε υλικά

(χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλαια,

μπαταρίες) που συγκέντρωσαν προς ανακύ-

κλωση στο σχολείο, ενώ παράλληλα δέχτη-

καν και δωρεές πόντων μέσω της

πλατφόρμας followgreen. Τα 3.900 παιδιά

και οι 200 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν

στον διαγωνισμό κατάφεραν σε διάστημα

μόλις 2 μηνών να συλλέξουν προς ανακύ-

κλωση:

Χαρτί: 3.803 κιλά

Πλαστικό : 1.636 κιλά

Αλουμίνιο: 15.56 κιλά

Μπαταρίες: 348 κιλά

Τηγανέλαια: 304 κιλά 

Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης

Το πρώτο βραβείο του Σχολικού Μαραθω-

νίου Ανακύκλωσης έλαβε το  4ο Δημοτικό

Σχολείο Παλλήνης, το δεύτερο βραβείο το

7ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, και το

τρίτο βραβείο το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλ-

λήνης.

Για τον καινοτόμο Περιβαλλοντικό Μαθη-

τικό Διαγωνισμό «Follow Green Action»

που υλοποίησε ο Δήμος, βραβεύτηκαν τα 9

Γυμνάσια & 4 Λύκεια του Δήμου που συμ-

μετείχαν μe 39 ομάδες σε ένα σύνολο 229

μαθητών. Οι μαθητές, με τη καθοδήγηση

νέων καλλιτεχνών αποφοίτων της  Ανωτά-

της Σχολής Καλών Τεχνών σε συνεργασία

με τους υπεύθυνους  εκπαιδευτικούς  των

σχολείων ανέπτυξαν ζωγραφικά προσχέδια

με θέμα την ανακύκλωση και ακολούθησε η

εφαρμογή των σχεδίων στους κάδους. Όλα

τα προσχέδια των μαθητών αναρτήθηκαν

ανώνυμα στη Δημοτική Πλατφόρμα Ανακύ-

κλωσης www.followgreen.gr/pallini και πραγ-

ματοποιήθηκε ψηφοφορία του κοινού για το

καλύτερο σχέδιο κάδου από 3.919 συμμε-

τέχοντες.

Bραβεία «Follow Green Action»

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού έλαβε

το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα με τίτλο «Προστα-

τέψτε το περιβάλλον» από τις μαθήτριες:

Μυρτώ Ζερβάκη & Αντωνία Σαββιδάκη, το

δεύτερο βραβείο κέρδισε ο κάδος με τίτλο

«Σώστε τη Γη, είναι ο μόνος πλανήτης με

σοκολάτα» του 2ο Γυμνασίου Γέρακα από

τους μαθητές: Ζωή Θώμη, Αγγελική Κανελ-

λοπούλου, Δανάη Καραπατή, Ράνια Καρα-

βία και  Χαρά Καραμπέτσου, και το τρίτο

βραβείο δόθηκε στον κάδο με τίτλο «JOIN

THE GREEN SIDE» από το 2ο Λύκειο Παλ-

λήνης και φιλοτεχνήθηκε από τους μαθη-

τές: Ματσούκας Χρήστος και Καναβού

Βασιλική.

Γεγονός είναι ότι και  οι 39 κάδοι αποτελούν

μικρά έργα τέχνης τα οποία  προέκυψαν

από μια διαδικασία όπου η αγάπη για το πε-

ριβάλλον  έγινε πράξη και ουσιαστικό μή-

νυμα.

Οι 39 ζωγραφισμένοι κάδοι θα τοποθετη-

θούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου και θα

δοθούν προς χρήση στο κοινό. Με τον

τρόπο αυτό  η σχολική κοινότητα δραστη-

ριοποιείται για την ευαισθητοποίηση των

πολιτών ενώ  παράλληλα συμμετέχει στην

προσπάθεια να ομορφύνει η πόλη.

Στην εκδήλωση βράβευσης, παιδιά και γο-

νείς είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε

παιχνίδια δεξιότητας ειδικά σχεδιασμένα

στο θέμα της ανακύκλωσης, μαθαίνοντας

πώς να ανακυκλώνουν σωστά στους μπλε

κάδους. Στη συνέχεια  διασκέδασαν μέσα

από τη μουσική της Ανακύκλωσης με τη

χρήση αυτοσχέδιων οργάνων από ανακυ-

κλώσιμα υλικά από το μουσικό σχήμα

Voyage Jazz Group του Αλέξανδρου Χρη-

στίδη και να θαυμάσουν την έκθεση με τους

ζωγραφισμένους κάδους των μαθητών, του

διαγωνισμού «Follow Green Action».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Περιφερει-

άρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θεσμι-

κοί εκπρόσωποι άλλων φορέων.

Στα συμμετέχοντα σχολεία δόθηκαν έπαι-

νοι συμμετοχής και δώρα (φωτογραφικές

μηχανές-ραδιοκασετόφωνα-βιντεοπροβο-

λείς).

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος

συνεχάρη και ευχαρίστησε τους μαθητές,

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που

στήριξαν τους διαγωνισμούς για την ανακύ-

κλωση, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν

τόσο στην  διοργάνωση των διαγωνισμών. 

Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα από τους

δύο μαθητικούς διαγωνισμούς

για την ανακύκλωση στο Δήμο Παλλήνης

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας

Χορού, πραγματοποιήθηκε το 14ο Φεστιβάλ Χορού

Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Ανατολι-

κής Αττικής, την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο

Σάρας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με τη συμμετοχή

1.000 περίπου μαθητών από 50 σχολεία της περιοχής. 

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε - και εφέτος - από τη Δι-

εύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Ατ-

τικής με την πολύτιμη αρωγή της Περιφέρειας Αττικής

(Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής), η οποία

χρηματοδότησε την εκδήλωση. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου συγχάρηκε τους

συντελεστές για την επιτυχημένη διοργάνωση του φε-

στιβάλ που ένωσε όλη την Ανατολική Αττική, φέρνον-

τας σε επαφή σχολεία και μαθητές από κάθε γωνιά

της, από Αχαρνές και Ωρωπό μέχρι Λαυρεωτική και

Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη.

Ευχήθηκε δε να συνεχιστεί και στο μέλλον με την ίδια

επιτυχία αυτή η προσπάθεια της Δ/νσης Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης να διατηρήσει ζωντανή την παρά-

δοση. 

14ο Φεστιβάλ Χορού Νηπιαγωγείων και Δημοτικών ΣχολείωνΑνατ. Αττικής
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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδο-

μάδα ο υπερπολύτεκνος Σταύρος Ζουγανέλης. Για τον «πιο
εμβληματικό πολύτεκνο παγκοσμίως με 19 παιδιά, που
είχε τιμηθεί το 2008 από τον πρώην Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κ. Κάρολο Παπούλια» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος επικοινώ-

νησε τηλεφωνικά και συλλυπήθηκε την οικογένεια του θα-

νόντος.

Ο Σταύρος Ζουγανέλης κατείχε από το 1984 θέση στο βι-

βλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο πλέον πολύτεκνος, καθώς είχε

αποκτήσει 19 παιδιά με την ίδια γυναίκα! Η αγαπημένη του

Βασιλική πέθανε τον Ιούλιο του 2014.

Απέκτησε τα 10 κορίτσια και τα 9 αγόρια του από το 1958

έως το 1982. Αξιώθηκε να δει 50 εγγόνια και 19 δισέγγονα.

Ο Σταύρος Ζουγανέλης κάτοικος Άνω Γλυφάδας, με κατα-

γωγή από τη Μύκονο, ξεκίνησε αυτοκινητιστής και μαζί με

δύο από τα παιδιά του άνοιξε, τη δεκαετία του '90, μια από

τις καλύτερες εταιρίες εμπορίας φορτηγών και αδειών δ.χ.

Ήταν ενεργός πολίτης και κατείχε τιμητική θέση στον Ελ-

ληνικό Σύλλογο Πολυτέκνων.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε την περασμένη Πέμπτη το

απόγευμα στον Ιερό Ναό Εσοδείων της Θεοτόκου στην

Άνω Γλυφάδα παρουσία μεγάλου μέρους της πολιτειακής

ηγεσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τον επικήδειο λόγο έγραψε ο Βασίλης Κασιμάτης:

Ο Σταύρος της ζωής, σταυραετός στη γειτονιά των Αγγέ-

λων

• Έφυγε πλήρης ημερών στα 89 του έτη.
«Και που να ρίξω το μεγάλο μου καημό,
όπου θ΄ ανοίξει η γης,
θ΄ ανοίξει η γης  και θα ραΐσει το βουνό»
Το πόνο της απώλειας ενός ανθρώπου τον εκλαμβάνεται ο

καθένας διαφορετικά. Όταν πρόκειται για τον δικό μας άν-

θρωπο το βέβαιο είναι ότι ο πόνος πολλές φορές είναι αβά-

σταχτος και η παρηγοριά... ευθύνη του Μεγαλοδύναμου.

Όταν όμως πρέπει να μιλήσουμε για τον Σταύρο Ζουγα-

νέλη, τον εθνικό ήρωα με τα 19 παιδιά, τα λόγια φαντάζουν

κενά λόγου. Η πλουσιότατη Ελληνική γλώσσα φαντάζει

φτωχή.

Και εμεις όλοι φτωχοί στο λόγο αλλά βαθύπλουτοι στην καρ-

διά. Μια καρδιά που ο πατέρας, παππούς, προπάππους, συγ-

γενής, και φίλος όλων - ο Σταύρος - μας τη γιόμισε με το

απύθμενο μεγαλείο της ψυχής του. Την αταλάντευτη φιλο-

σοφία του, αυτή που μεταλαμπάδευσε σε όλους μας για το

πως πρέπει να αξιοποιούμε καθημερινά το Θείο δώρο της

ζωής, για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τον συνάνθρωπο,

το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις χίλιες μύριες καταστά-

σεις γύρω μας. Τις καλές, τις κακές, τις χαρές, τις λύπες.

Και το μυστικό του ήταν ένα!! Μαγικό... ελιξίριο ζωής. Το

χαμόγελό του!!!

Ναι, τόσο απλή η συνταγή και συνάμα τόσο αδιανόητα

όμορφη. Σαν την απλή και λιτή αιγαιοπελαγίτικη ομορφιά

αποτυπωμένη σε καμβά με φόντο το βαθύ γαλάζιο. Αυτή

για την οποία έχουν μελοποιήσει οι σημαντικότεροι μελο-

ποιοί. Λες και η Μυκονιάτικη καταγωγή του λειτούργησε ως

καταλύτης στο εύληπτο έργο ζωής του.

Αυτός ήταν ο Σταύρος Ζουγανέλης. Ο ιδαλγός της πολυ-

τεκνίας. Ο απλός και λιτός που μέσα από την ταπεινότητά

του αποτέλεσε λαμπερό φάρο για χιλιάδες Έλληνες που

είχαν την τύχη να γνωρίσουν καθ΄οιοδήποτε τρόπο τον βίο

του.

Είτε γιατί τον ήξεραν προσωπικά, είτε γιατί τον γνώρισαν

μέσα από τις αμέτρητες σελίδες και τηλεοπτικές του πα-

ρουσίες, στην προσπάθεια των μέσων ενημέρωσης να απο-

κωδικοποιήσουν το πώς πέτυχε αυτό που μέχρι σήμερα

ουδείς άλλος κατάφερε να πετύχει στο σύγχρονο και πο-

λιτισμένο κόσμο.

Να δομήσει την πλέον υπερπολύτεκνη οικογένεια τού πλα-

νήτη, φέρνοντας στο κόσμο 19 παιδιά.

19 παιδιά που δεν μεγάλωσαν στους πέντε δρόμους, αλλά

κατάφεραν με την αστείρευτη αρωγή του να σπουδάσουν

σε καθολικό βαθμό, πολλά από αυτά να λάβουν πανεπιστη-

μιακούς τίτλους και όλα ανεξαιρέτως να είναι αποκαταστη-

μένα οικονομικά και επαγγελματικά.  Άθλος για τη σημερινή

κοινωνία, όπου πλέον οι γονείς αδυνατούν να ανταπεξέλ-

θουν με δύο ή ακόμα και με ένα παιδί. Προίκισε με ακίνητα

και οικόπεδα και τις 10 θυγατέρες. Αυτός κι αν είναι άθλος

σήμερα!

Ο 13ος άθλος του Ηρακλή. Κάπως έτσι ίσως να τον τιτλο-

φορούσε ο Διονύσης Σολωμός, αν είχε αναλάβει να μελο-

ποιήσει τούτο εδώ τον επικήδειο.

Κι αυτό δεν ήταν το μόνο μειλίχιο έργο του. Τα 19 παιδιά

του, του πρόσφεραν με τη σειρά τους 50 εγγόνια και 15 δι-

σέγγονα. Αριθμοί που στον κοινό νου το αυτονόητο μπερ-

δεύεται με το δυσνόητο.

Αλήθεια, ... οι αριθμοί για τον πατριάρχη της οικογένειας

Ζουγανέλη δεν ήταν απλές μαύρες κουκίδες σε άσπρο

χαρτί. Για εκείνον, το χωριό Ζουγανέλη που δόμησε, ήταν

η εκπλήρωση της εφηβικών του ονείρων και σαφέστατα όχι

μια άνευ συνειδήσεως αλόγιστη διαδικασία.

Και στην απόφαση αυτή συνοδοιπόρος του η Βασιλική, η με

μια λέξη ... Μάνα!

Από τη στιγμή που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου,

διάβηκαν τον δικό τους Ρουβίκωνα, έλαβαν εν γνώση τους

δηλαδή, την απόφαση να δημιουργήσουν αυτό το μεγαλείο

που για άλλους φαντάζει ακάνθινη λεωφόρος, μα για εκεί-

νους τους δύο που τώρα μας παρακολουθούν από κει πάνω

πιασμένοι χέρι χέρι, ήταν η πλήρωση θεϊκής εντολής, του

θεϊκού προτάγματος. «Η πολυτεκνία χρειάζεται πίστη στο

Θεό», είχε πει ο Γέροντας Εφραίμ κι αυτή η τεράστια Χρι-

στιανική τους πίστη ήταν το όχημα της δημιουργίας τους.

Ουδέποτε ασθμαίνοντας και πάντα με αισιοδοξία, πίστη, χα-

μόγελο και νουθεσία.

Από κει και ύστερα τι να περιγράψει κανείς για τον πα-

τριάρχη της οικογενείας μας;

Τι να πρωτοθυμηθεί; 

Τα παράσημα από τον πόλεμο της Κορέας, τα βραβεία από

την Ελληνική πολιτεία, την πρόσφατη βράβευσή του από

τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπού-

λια στο Κοινοβούλιο για  τη προσφορά του στο Έθνος;

Τα πάμπολλα ευεργετήματά του; 

Μας ρωτάνε πολλοί... «το κράτος βοήθησε, στάθηκε σε
αυτή την υπερπολύτεκνη οικογένεια». Παράπονο ο Σταύ-

ρος δεν έβγαλε ποτέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι από τότε

που τα παιδιά του ήταν μικρά, κάθε Κυριακή μετά την εκ-

κλησία, ήταν πάγια η επίσκεψη σε ένα ίδρυμα για να προ-

σφέρουν δώρα και χαρά. Από απλές δωροθεσίες μέχρι

σημαντικές προσφορές από το «στέρημα» της οικογένειας.

Κοντολογίς, η ζωή και το έργο του Σταύρου Ζουγανέλη,

επικό βιβλίο, μνημειώδης διαδρομή, αλησμόνητη παρουσία,

τέτοια που θα πρέπει να παγώσει ξανά η γη για να μπουν

σε λήθη.

... Βασιλική, Βαρβάρα, Γιώργο, Παναγιώτη, (σύζυγος και

τρία παιδιά που έφυγαν από τη ζωή νωρίτερα από τον

Σταύρο Ζουγανέλη) από σήμερα η παρέα σας στη γειτονιά

των Αγγέλων μεγαλώνει.

Εμείς όλοι θα θυμόμαστε το ανεπίληπτο Σταύρο - σταυρό

της καρδιάς μας - με αγάπη και σεβασμό έως ο Θεός να μας

πάρει κι εμάς κοντά σας.

«Να μετράς την ηλικία σου με τους φίλους, όχι με τα χρό-
νια. Να μετράς τη ζωή σου με τα χαμόγελα, όχι με τα δά-
κρυα», είχε θυμάμαι γράψει ο Τζον Λένον.

Κι ο Σταύρος μας... μέτραγε τα χρόνια του μόνο με φίλους,

πάντα χαμογελώντας και ποτέ με δάκρυα.

Και τούτη εδώ τη στιγμή, αποχαιρετούμε τον Σταύρο Ζου-

γανέλη, όχι με άλλα δάκρια αλλά όπως εκείνος θα ήθελε...

Με ένα πλατύ χαμόγελο. Αυτό που τον έκανε 89 ολάκερα

χρόνια να τα αντιμετωπίσει όλα με καρτερία, σωφροσύνη

κι αγάπη!

Καλό σου ταξίδι σταυραετέ.

του Βασίλη Κασιμάτη

Έφυγε από τη ζωή 

ο Σταύρος Ζουγανέλης
«Ήταν ο πιο εμβληματικός 
πολύτεκνος παγκοσμίως» 

δήλωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος

O Σταύρος Ζουγανέλης - πριν δύο χρόνια - την ημέρα της βρά-
βευσής του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελληνική
Βουλή. Περήφανος με τα παράσημά του από τον πόλεμο της Κο-

ρέας και τις αναγνωρίσεις του Ελληνικού Κράτους.

ΑΔΑ: ΩΠ82ΩΛΝ-6ΜΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο   7-6-2017
Αρ. πρωτ.  8922 
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Πληροφορίες : Ε. Καμαργιάννης
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 24009
E-mail: ty@markopoulo.gr 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής
διακήρυξης για την παροχή υπηρε-
σίας με τίτλο «Δαπάνες συλλογής
και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω
δημοσίων συμβάσεων»

Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Διακήρυξης :   8921/7-6-2017

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό για την παροχή υπηρεσίας με
τίτλο «Δαπάνες συλλογής και μετα-
φοράς στερεών αποβλήτων και ανα-
κυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων
συμβάσεων», ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού 216840,00 € (μη συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%), η ημερομηνία

λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής
των προσφορών είναι η 19-7-2017
και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διε-
νεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστο-
σελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr
Οι εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του
προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.
10/2017 μελέτης χωρίς ΦΠΑ. Κριτή-
ριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
οικονομική προσφορά (βάση τιμής).
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της
προσφοράς είναι έξι (6) μήνες. Δε γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές. Η χρηματοδότηση είναι από
ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται
σε διάστημα δύο μηνών από την πα-
ραλαβή των παρεχόμενων υπηρε-
σιών από την αρμόδια επιτροπή.
Έχει αποσταλεί προκήρυξη με ηλε-
κτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έλαβε αριθμό 2017/S 109-219558 την
7-6-2017.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφο-
ρίες στο τηλ. 22990 20155 , από τον
αρμόδιο υπάλληλο κο Ε. Καμαρ-
γιάννη , φαξ 22990 24009, διεύθυνση
Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ
19003.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Νέα Διοικητικά Συμβούλια στις 

Ενώσεις Συλλόγων Δήμου Σαρωνικού

Tην 7η Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της

Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρω-

νικού με εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την 14η

Μαΐου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Πρόεδρος: Κυνηγαλάκης Χαρ.  (3ο Δημ.Καλυβίων)

2. Α’  Αντ/δρος: Καρναμπάκου Μαρίνα (1ο Δημ.Καλυβίων)

3. Β’ Αντιπρόεδρος : Καμάρα Θεοδώρα (Γυμν.Σαρωνίδας) 

4. Γενικός Γραμμ.: Σιάχαλος Σπυρίδων (Δημ. Π.Φώκαιας)

5. Ταμίας: Ταντούλου-Ζουγανέλη Αγγελ.(2ο Γυμν. Καλυβίων)

6. Κοσμήτορας: Μακρής Γιάννης (3ο Δημ.Καλυβίων)

7. Αν. Γεν. Γραμμ.:  Τροχίδου Βασιλική (Γυμν.Αναβύσσου)

8. Αν. Ταμίας: Γαλαντή Ήρα (2ο Δημ.Αναβύσσου)

9. Μέλος: Χίου Αθανασία (1ο Δημ.Αναβύσσου)

Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος  (3ο Δημ.Καλυβίων)

Χίου Αθανασία (1ο Δημ.Αναβύσσου)

Θωμά-Παππά Ελένη (4ο Δημ.Καλυβίων)                              

Χατζή Σωτηρία (Δημ.Κουβαρά)

Μακρής Ιωάννης (3ο Δημ.Καλυβίων)

Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Τροχίδου Βασιλική                  (Γυμν.Αναβύσσου)

2.Νικολαίδου Δέσποινα (2ο Γυμν.Καλυβίων)

3.Μωυσίδης Ηλίας (Λύκειο Αναβύσσου)

4.Χατζή Σωτηρία (Δημ.Κουβαρά)

5.Πίρκολος Μάρκος (Γυμν.Αναβύσσου)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1.Τροχίδου Βασιλική (Γυμν.Αναβύσσου)

2. Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος  (3ο Δημ.Καλυβίων)

3. Γαλαντή Ήρα (2ο Δημ.Αναβύσσου)

egoneonsaronikou@yahoo.gr

2291-0-41220 εσωτ.115 Πρόεδρος 6936140400 &Γ.Γραμ-

ματέας 6985856150

Στην φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δη-

μιουργικότητας με θέμα “Περιπέτειες από σημείο σε ση-
μείο”, συμμετέχουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του

ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού, η Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κρωπίας του ΝΠΔΔ “Σφηττός”  μαζί με περισ-

σότερες από 150 Δημόσιες και Δημοτικές Bιβλιοθήκες σε

όλη την Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προ-

σφέρουν πάνω από 3.000 δημιουργικά εργαστήρια για

παιδιά.

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, το Δίκτυο

Ελληνικών Βιβλιοθηκών προσκαλεί γονείς και παιδιά σε

ένα πανελλήνιο παιχνίδι σύνθεσης γύρω από διαφορετικά

σημεία: σημεία εκκίνησης, σημεία στίξης, σημεία καμπής,

σημεία ισορροπίας, σημεία των καιρών, σημεία του ορί-

ζοντα, σημεία και τέρατα!

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν σημεία γύρω από τα οποία πλέ-

κονται ιστορίες, μεγαλώνουν παιδιά, γεννιούνται δυνατό-

τητες, χτίζονται κοινότητες. Είναι σημεία συνάντησης. Τα

σημεία των βιβλιοθηκών συνδέονται μεταξύ τους και δη-

μιουργούν δίκτυα. 

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών στα δύο χρόνια λει-

τουργίας του έχει αναλάβει πανελλήνιες δράσεις, αναδει-

κνύοντας τις βιβλιοθήκες - μέλη του ως κέντρα της κάθε

κοινότητας. Συντονιστής και κομβικό σημείο του ΔΕΒ

είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία το 2017

διανύει μία απόσταση τόσο γεωγραφική όσο και συμβο-

λική, από ένα σημείο σε ένα άλλο, από το εμβληματικό

Βαλλιάνειο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος.

Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικό-

τητας 2017 διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της

Ελλάδος και υλοποιείται χάρη στη συνεργασία εκατοντά-

δων βιβλιοθηκονόμων, εκπαιδευτικών και εθελοντών σε

όλη την Ελλάδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συν-

τονίζουν τις δράσεις τους στην ιστοσελίδα network.nlg.gr,

ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους

εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας το hash-

tag #ΚΕ2017gr. 

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και 

Δημιουργικότητας στις Βιβλιοθήκες της Ελλάδας
Συμμετέχουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σαρωνικού 

και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρωπίας

«Πάρτι» ξεκοκαλίσματος ευρωενωσιακών κονδυλίων,

από το υστέρημα του λαού, που στα χαρτιά προορί-

ζονται για τους πρόσφυγές έχουν στήσει διάφορες

ΜΚΟ στην Ελλάδα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ταΐ-

ζουν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. 

Αυτό αποκαλύπτεται από την απάντηση του Χρήστου

Στυλιανίδη, επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για την αν-

θρωπιστική βοήθεια σε σχετική ερώτηση του Ευρω-

βουλευτή του ΚΚΕ Σωτήρη Ζαριανόπουλου με την

οποία κατήγγειλε ότι «οι ΜΚΟ που λυμαίνονται τα«οι ΜΚΟ που λυμαίνονται τα

ενωσιακά κονδύλια έχουν μετατραπεί με τις ευενωσιακά κονδύλια έχουν μετατραπεί με τις ευ--

λογίες ΕΕ - κυβέρνησης σε “κράτος εν κράτει”λογίες ΕΕ - κυβέρνησης σε “κράτος εν κράτει”

στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγωνστα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μετανακαι μετανα--

στών στην Ελλάδα»στών στην Ελλάδα» και ζητούσε στοιχεία σχετικά

με τις ΜΚΟ που έχουν χρηματοδοτηθεί στο όνομα

της ανάμειξής τους στο προσφυγικό πρόβλημα (ονο-

μαστικά, ποσά και δράσεις), τα κριτήρια επιλογής

τους και την ύπαρξη ή μη ελέγχων για τη διαχείριση

των κονδυλίων αυτών από τις ΜΚΟ. 

Ο Επίτροπος δεν δίνει καμία απάντηση για τα κριτή-

ρια επιλογής των ΜΚΟ και μάλιστα απευθείας και

χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία, ούτε για τα

αποτελέσματα των ελέγχων σχετικά με την πραγμα-

τοποίηση των δράσεων για τις οποίες χρηματοδο-

τούνται οι ποικιλώνυμες ΜΚΟ, αναφέροντας ότι

έχουν πραγματοποιηθεί τρεις μόνο έλεγχοι.

Ο Επίτροπος της ΕΕ αναφέρει ότι τα κονδύλια που

διέθεσε η ΕΕ μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανά-

στευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτε-

ρικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) στην Ελλάδα για την

αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών «ανέρχονται
περίπου σε 509 εκατ. EUR για την περίοδο 2014-
2020» και ότι η «υλοποίηση των εν λόγω προγραμμά-
των αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων ελληνικών
αρχών».
Διευκρινίζει ακόμη ότι «από τις αρχές του 2015, δια-
τέθηκε στο πλαίσιο των ίδιων ταμείων βοήθεια έκτα-
κτης ανάγκης ύψους 356,8 εκατ. EUR για δράσεις
στην Ελλάδα». 
Στην απάντηση αναφέρεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή στο πλαίσιο έκτακτης χρηματοδότησης που

θεσπίστηκε το 2016 έχει διαθέσει 85,7 εκατ. EUR σε

ΜΚΟ τις οποίες αποκαλεί «εταίρους».

Από το παράρτημα που παραθέτει στην απάντηση

της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύπτει ότι μέχρι τις

29-3-2017 έχει διαθέσει 208.400.000 ευρώ στους ακό-

λουθους παραλήπτες κονδυλίων: OXFAM (Ολλανδία),

«Σώστε τα Παιδιά (STC)», «Μονάδες Ελέους (MCE)»

και «Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC)» από την

Βρετανία, το «Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων

(DRC)», «Γη των ανθρώπων (TDH)», με έδρα την Ελ-

βετία, οι «Γιατροί του Κόσμου (MDM)» από το Βέλγιο,

η «Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)» και η «Διεθνής

Φροντίδα (CARE)» από τη Γερμανία, και το «Νορβη-

γικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC)», καθώς και στην

Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τη

UNICEF, τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού

και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.   

Με βάση τα παραπάνω είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ΕΕ

και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν βαρύτατες

ευθύνες γιατί από κοινού με τα όργανα της Επιτρο-

πής σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τα παραπάνω κον-

δύλια, κάνοντας την επιλογή των διαφόρων ΜΚΟ που

χρηματοδοτούνται αδρά. Τα κονδύλια αυτά καταλή-

γουν στις τσέπες διάφορων ΜΚΟ ορισμένες από τις

οποίες στήνουν ύποπτους μηχανισμούς, κυκλώματα

και υποδομές που δεν έχουν καμία σχέση με τις

ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών. 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται και να

παριστάνει την ανήξερη, όπως έκανε πριν από λίγους

μήνες, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ  

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ λυμαίνονται

διάφορες ΜΚΟ στην Ελλάδα 
Αποκαλυπτική απάντηση του Επιτρόπου σε ερώτηση 

της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ 
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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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007313, 2132007318-9
Fαx:  210 6633311
Πληροφ.:  κ. Γκρέκας, κ. Γιαννάκης Δ.
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Σπάτα, 06/06/2017   
Αρ.πρωτ. : 17835
Προϋπ.  : 29.991,45 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
μειοδοτική δημοπρασία με σφραγι-
σμένες προσφορές η εκτέλεση του
έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο-
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω-
σης, με συνολική κατά τον
προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη
29.991,45 € (περιλαμβανομένου του
ποσού για Φ.Π.Α. 24%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών στο
διαγωνισμό, ορίζεται η 06-07-2017,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο

Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα
Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β.
Παύλου, Τ.Κ. 19004, 3ος όροφ.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Ερ-
γοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμέ-
νες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
τάξη τουλάχιστον Α1 στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από ΙΔΙ-
ΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό κατατίθενται από τους διαγωνι-
ζόμενους, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των τετρα-
κοσίων ογδόντα τριών ευρώ και
εβδομήντα τριών λεπτών (483,73 €)
και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των πρόσφορων είναι 6 μήνες. 
Επίσης, για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους, συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
που χορηγείται από την Τεχνική Υπη-
ρεσία, αριθμημένο & σφραγισμένο,

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
και την 30-06-2017. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέ-
της βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας
ήτοι μέχρι και την 30-06-2017 ημέρα
Παρασκευή ώρα 14:00. Επίσης αν-
τίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν
με δαπάνες και φροντίδα τους, κα-
τόπιν αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημο-
σιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της
διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρό-
γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευ-
θεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και
στον περιφερειακό και τοπικό τύπο. 
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη της
διακήρυξης και η μελέτη θα αναρτη-
θούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ.
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
Σπάτα, τηλ. 213 2007313, κ. Γκρέκας
& 2132007318-9 κ. Γιαννάκης Δημ.

ΣΠΑΤΑ, 06-06-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή 
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,    07/06/2017
Αρ. Πρωτ.:18984
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ Β)
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 97/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοιχτό Επαναληπτικό Διαγωνι-
σμό χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με
σφραγισμένες προσφορές και με κρι-

τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής  για την  ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ Β)
CPV: 37400000-2 & 18932000-1
συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας
14.197,38€. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-
σμού, την 4η/07/2017 ημέρα Τρίτη
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές  για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική
επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό
2% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη,   31-05-2017
Αριθμ. Πρωτ. 20942
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΗΣ»
Α.Μ.:  44 /2017
Κ.Α. : 30-7326.029
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:224.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45215400-1
45262600-7
45300000-0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει την με Ανοι-
κτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για
την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» εκτιμώμενης
αξίας 224.000,00€ (με αναθεώρηση
και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό 44/2017
Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ίδιους πόρους, έχει ενταχ-
θεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον
Κ.Α. 30-7326.029, με πίστωση έτους
2017: 224.000,00 €. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή δια-
δικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο-
βληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
Α2   και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και κοινοπραξία δύο Α1
καθώς και   Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας. Η/Μ .Επίσης για την κα-
τηγορία Η/Μ όσοι προσφέροντες
έχουν από τα κάτωθι νομαρχιακά
πτυχία: α) Εργοδηγοί  πτυχιούχοι
μέσων τεχνικών σχολών με τουλάχι-
στον εννεατή πείρα, β) Αδειούχοι
επιχειρηματίες   με τουλάχιστον εν-
νεατή πείρα, γ) εμπειροτέχνες  με
τουλάχιστον ενδεκαεατή πείρα, δ)
Υπομηχανικοί, Πτυχιούχοι ΤΕΙ και
ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από λήψη πτυ-
χίου και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.

β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς
και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Τόπος και χρόνος παράδοσης προ-
σφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχ-
θεί στις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών) στο Δημοτικό Κατά-
στημα  που στεγάζονται τα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας  (οδός Β.
Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη,
ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των τριών  χιλιάδων εξακόσια
δώδεκα ευρώ  (3.612  €  ευρώ), η
οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρό-
τερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από
την ημερομηνία δημοπράτησης δη-
λαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχι-
στον μέχρι 29/04/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)  μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστο-

σελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/ plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντί-
γραφα αυτών με δαπάνες και φρον-
τίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα παρα-
πάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφό-
σον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με
την Αναθέτουσα Αρχή, τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζη-
τηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογρα-
φίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια-
φερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγ-
καίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές
παρέχουν σε όλους τους προσφέρον-
τες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματι-
κές πληροφορίες σχετικά με τις προ-
διαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά και το έντυπο Οικονο-
μικής Προσφοράς, το αργότερο έως
την Δευτέρα 26/06/2017. 
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
,του άρθρου 2.1 (δ) της διακήρυξης ,
θα το παραλαμβάνουν  οι οικονομικοί
φορείς   σφραγισμένο και αριθμημένο
από την γραμματεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας που βρίσκεται στην Βάρη,
οδός Βασ. Κων/νου 25  στον 1ο
όροφο. Το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς  θα το  παραλαμβάνει αυτο-
προσώπως ο οικονομικός φορέας
που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό .
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση  για
την παραλαβή εντύπου οικονομικής
προσφοράς απαραίτητη είναι η εξου-
σιοδότηση.  
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ και εγκρίθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή με την υπ.
αριθμ. απόφ. 202/2017 και αναρτή-
θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:
ΨΨΡΙΩΨΖ-ΧΡΓ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλε-
σμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική  Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(σε €) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β 11.449,50 228,99 Διακόσια είκοσι οχτώ ευρώ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ενενήντα εννέα λεπτά

ΑΘΛΗΤ. ΥΛΙΚΟΥ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης, της
περίληψης διακήρυξης  και της με-
λέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.halandri.gr στη διαδρομή: ¨Εφη-
μερίδα της Υπηρεσίας¨ → ¨Διακηρύ-
ξεις Διαγωνισμών¨.
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτή-

σεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟ-

ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

και «ΕΒΔΟΜΗ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες:  Δημητριάδου Κυριακή 
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,    07/06/2017
Αρ. Πρωτ.:18986
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕ-
ΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ,
ΜΕΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΚΟ-
ΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ «Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ» και του
«Π.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ»ΤΗΣ ΜΕ
ΑΡ. 16/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
με χρήση ΕΣΗΔΗΣ με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής
για την  ΤΗ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟ-

ΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΕΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ,
ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ» και του
«Π.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ», συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης
117.771,97 €.
CPV: 50800000-3 & 24962000-5
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-

σφορών στο σύστημα: 26/06/2017 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 06/07/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 13/07/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές  για το σύνολο μίας ή και
περισσότερων ομάδων (1 & 2) των
υπηρεσιών. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό απαιτείται εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής σε ποσοστό 1%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
προ ΦΠΑ ήτοι:

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η δια-
κήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσε-
λίδας του Δήμου www.halandri.gr στη
διαδρομή: εφημερίδα της υπηρεσίας
→ Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-

φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
και «ΕΒΔΟΜΗ».
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023893).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(σε €) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 55.472,00 554,72€ Πεντακόσια πενήντα τέσσερα   

ευρώ και εβδομήνα δύο λεπτά
ΟΜΑΔΑ 2 39.505,40 395,05€ Τριακόσια ενενήντα πέντε

ευρώ και πέντε λεπτά.
ΣΥΝ. ΟΜΑΔΩΝ 1+2 94.977,40 949,77 Εννιακόσια σαράντα εννέα

ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΟΥΜΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της

ΙΩΑΝΝΑΣ, το γένος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννή-

θηκε στο Χολαργό και κατοικεί στο Πόρτο Ράφτη και

η  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και

της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, το γένος ΝΙΑΚΑ, που γεννήθηκε

στο Μαρκόπουλο και κατοικεί στo Πόρτο Ράφτη θα

τελέσουν το γάμο τους  στο Πόρτο Ράφτη.

ΓΑΜΟΙ

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.

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.

ΠΩΛEIΤΑΙ 
Σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή, ΕΠΙΠΛΟ ΚΟΥ-

ΚΕΤΑ με πλαϊνή σκάλα - αποθηκευτικό χώρο, γρα-

φείο και ράφια για παιδικό - εφηβικό δωμάτιο.

Πληροφορίες 6977429709

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

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 : Μ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
Τηλ.: 213 2005333
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 ποσοστά έκ-
πτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η
εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΟΤΙΣΜΑ-
ΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α», προϋπο-
λογισμού 400.000,00€ (με τα απρό-
βλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρ-
χεται για την δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 232.867,50€ χωρίς το ΓΕ &
ΟΕ 18% 41.916,15€, απρόβλεπτα 15%
41.217,55€, αναθεώρηση 6.579,45 €
και Φ.Π.Α. 77.419,36€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13
/ 7 / 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 διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορι-
σθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οι-
κονομικούς φορείς έλαβαν τα έγ-
γραφα 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 προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων. 
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται:  (α) οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.ΕΠ σε έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟ Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ, ΚΑΙ ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ, (β) Οι προσφέ-
ροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις
και πιστοποιητικά που περιγράφονται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήμα-
τος Α του ν. 4412/2016, (γ) Οι προ-
σφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυ-

ρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτε-
ται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προ-
ηγούμενη  περίπτωση και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπο-
ρικού μητρώου. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγ-
γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαί-
ωση, από υπεύθυνη δήλωση του εν-
διαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελ-
ματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μη-
τρώο 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 9749.05.001. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
6.452 € κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση έχει ισχύ έξι (9)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού, ήτοι 13-5-2018.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
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: Ενημέ-
ρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πλη-
ροφορίες στα  τηλέφωνα 213
2005327, FAX επικοινωνίας 213
2005359, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κος Μ.Σκλαβενίτη όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση, να παραλάβουν το αριθ-
μημένο τεύχος οικονομικής
προσφοράς τους κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες μέχρι και την 11-7-
2017 ημέρα Τρίτη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος                                                         
153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : Χ. Κλάδου  
Τηλ. : 213 2005318
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 ποσοστά έκ-
πτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δη-
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου:
«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ», με
προϋπολογισμό 2.160.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμ-
φωνα με την μελέτη ανέρχεται για
την δαπάνη εργασιών στο ποσό των
1.258.250,82€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%
226.485,15€, απρόβλεπτα 15%
222.710,40€, απολογιστικές εργα-
σίες 25.000,00€,  αναθεώρηση
9.489,11 € και Φ.Π.Α. 418.064,52€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
11/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών),
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορι-
σθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οι-
κονομικούς φορείς έλαβαν τα έγ-
γραφα 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 προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων. 
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: (α)
οι προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην
3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, (β) Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστο-
ποιητικά που περιγράφονται στο Πα-
ράρτημα XI του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016, (γ) Οι προσφέρον-
τες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά-
τος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρί-

τες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτε-
ται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προ-
ηγούμενη  περίπτωση και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπο-
ρικού μητρώου. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγ-
γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαί-
ωση, από υπεύθυνη δήλωση του εν-
διαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελ-
ματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μη-
τρώο 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 με
ΚΑΕ έργου 9775.05.021. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
34.838,71€ κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-

λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση έχει ισχύ εννέα (9)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού, ήτοι 11/5/2018.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε διακόσιες
εβδομήντα (270) μέρες 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: Ενημέ-
ρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση
-  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνι-
κών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005318, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Χ. Κλά-
δου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν γνώση, να παραλάβουν το
αριθμημένο τεύχος οικονομικής προ-
σφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες μέχρι και την 06/07/2017
ημέρα Πέμπτη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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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

Συμβιώνοντας με τα κουνούπια, Αντιμετώπιση και Δημόσια Υγεία
Κάθε έτος παγκοσμίως χάνονται εκατοντάδες ανθρώπινες

ζωές από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια.

Από τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, μόνο

από την ελονοσία υπολογίζεται ότι χάνονται περίπου 2

εκατ. ανθρώπινες ζωές που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους

είναι παιδιά.

Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία φυσικού το-

πίου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δημιουργία κατάλλη-

λων συνθηκών για την ανάπτυξη αυξημένων πληθυσμών

εντόμων, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες του έτους. Πε-

ρισσότερα από 60 είδη κουνουπιών έχουν καταγραφεί,

πολλά από τα οποία είναι υγειονομικής σημασίας για τον

άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα. Πολλά είδη που παρατη-

ρούνται και στην Ελλάδα σε μεγάλους πληθυσμούς είναι

ξενιστές ή φορείς πολλών σοβαρών ασθενειών όπως ελο-

νοσίας, δάγκειου και κίτρινου πυρετού, φιλαριάσεων, ιού

του Δυτικού Νείλου και αρκετών άλλων αρμποϊόσεων που

προσβάλουν ανθρώπους και ζώα. Η θεραπεία τους συχνά

είναι δύσκολη και επίπονη, ενώ το γεγονός ότι μπορούν να

εμφανιστούν με τη μορφή επιδημιών ή πανδημιών, υπο-

γραμμίζει τη σπουδαιότητά τους.

Δεν πρέπει να μας καθησυχάζει το γεγονός ότι πολλές από

τις ασθένειες που προαναφέρθηκαν έχουν εξαλειφθεί από

τη χώρα μας, διότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα «επανεισα-

γωγής» τους, καθώς μεγάλος αριθμός αλλοδαπών που προ-

έρχονται από χώρες στις οποίες ενδημούν τέτοιες

ασθένειες (Πακιστάν, Φιλιππίνες, Αφρικανικές χώρες, κλπ),

ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ κάθε χρόνο χιλιά-

δες τουρίστες, από όλα τα μέρη του κόσμου, μας επισκέ-

πτονται ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, θα πρέπει

να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η χώρα μας συνο-

ρεύει με άλλες χώρες των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι

χαμηλό, όπου τα μέτρα υγιεινής συχνά παραμελούνται.

Πέρα από την πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών, η ενό-

χληση και μόνο που προκαλείται από τα κουνούπια αποτε-

λεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των κατοίκων

πολλών περιοχών της χώρας μας. Σε πολλές, αγροτικές κυ-

ρίως, περιοχές η παραμονή και η εργασία εκτός των οικιών

είναι σχεδόν αδύνατη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες,

ενώ πολλές παραθαλάσσιες ή παραλίμνιες περιοχές σχε-

δόν ερημώνουν την καλοκαιρινή περίοδο. Οι επιπτώσεις της

κατάστασης αυτής στην οικονομία των περιοχών είναι αρ-

νητικές, ενώ η παραπέρα γεωργική και τουριστική ανάπτυξή

τους είναι αδύνατη εάν προηγουμένως δεν επιλυθεί το

πρόβλημα αυτό.

Η Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και από

πλευρά κλίματος, πλήθους και ποικιλίας βιοτόπων καθώς

και δομής της αγροτικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό δεν

μας επιτρέπει την κατευθείαν εφαρμογή μεθόδων και

μέσων καταπολέμησης ξένων χωρών, εάν προηγουμένως

δεν γίνει κατάλληλη πρόβλεψη των ιδιαίτερων αυτών δε-

δομένων. Επιπλέον, στην ελληνική πραγματικότητα υπάρ-

χει δυσκολία και δυσκαμψία στη θέσπιση ειδικών, κατά

τόπους, φορέων που θα αναλάβουν το έργο της καταπολέ-

μησης. Λόγω εσφαλμένης νοοτροπίας, που επιζητά άμεσα

αποτελέσματα, σπάνια εκπονούνται πιλοτικά προγράμματα

ολοκληρωμένης καταπολέμησης ενώ παράλληλα απουσιά-

ζουν όλα εκείνα τα έργα υποδομής που θα συμβάλουν στην

ανάπτυξη των περιοχών που δυναστεύονται από κουνού-

πια. Όσο αφήνουμε να παρέρχεται ο χρόνος, το πρόβλημα

γίνεται οξύτερο και όταν θα υπάρξει επιτακτική ανάγκη αν-

τιμετώπισής του, τότε το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο

και δυσβάστακτο για την οικονομία της χώρας μας. 

Τέλος θα πρέπει να προβληματίσουν σοβαρά και να διερευ-

νηθούν σε βάθος και άλλα σχετικά προβλήματα όπως αυτά

της διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας των υδροβιο-

τόπων, της μόλυνσης των υδάτων και των εδαφών, των συ-

νεπειών της εκτεταμένης χρήσης εντομοκτόνων στους

ωφέλιμους οργανισμούς, της ανάπτυξης ανθεκτικότητας

στα κουνούπια καθώς και των παρενεργειών στη δημόσια

υγεία λόγω της αλόγιστης χρήσης παρασιτοκτόνων.

Η αντιμετώπιση των κουνουπιών για να είναι αποτελεσμα-

τική, απαιτείται να πραγματοποιηθούν συντονισμένες δρά-

σεις από πλευράς πολιτείας, αλλά και ατομικές

προσπάθειες των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται

να εξασφαλιστούν αποτελέσματα που θα ελαχιστοποι-

ήσουν την πιθανότητα μετάδοσης νόσων και θα περιορί-

σουν σημαντικά την όχληση από τα κουνούπια.

Η γνώση της βιολογίας και της οικολογίας των κουνουπιών

είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή

του προβλήματος. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι γνω-

στά στους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των

κουνουπιών, όπως είναι οι Δήμοι και οι ανάδοχοι που ανα-

λαμβάνουν το έργο της καταπολέμησης. Η ενημέρωση των

πολιτών, αφορά σε στοιχειώδεις ενέργειες που μπορούν

και πρέπει να κάνουν στον ιδιωτικό τους χώρο.  

Απόσπασμα από επιστημονική ημερίδα

Γεώργιος Σταθάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Φυτικής Παραγωγής

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α.:64.7331.01
Α.Μ.:37
CPV:44221100-6
Εργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Προϋπ. 49.991,75 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΥΠΕΣΔΔΑ
Χρήση: 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  6702/8-6-17

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η  Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών   του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περι-
φέρειας Αττικής  διακηρύττει ότι εκ-
θέτει σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές με το σύστημα της προσφο-
ράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 27 του Ν4412/16 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού,  για
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέ-
λεση του έργου :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Προϋπολογισμού Δαπάνης    49.991,75
ευρώ. (με ΦΠΑ 24%) 
Η Δημοπρασία θα γίνει την 29-6-2017
ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία
της  Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, 19009  ΡΑ-
ΦΗΝΑ ).
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές 

• εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως  Α1 καί
άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ
157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΩΝ  & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   και εργολη-
πτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου
3 της απόφασης ΕΔ2α/ 01/27/
ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι πα-
λαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε.
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του
ΜΕΕΠ με την παρ.9  του άρθρου 16
του Ν.1418/84, με αντίστοιχη από-
δειξη της εμπειρίας
• αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια [ποιοτικά και ποσοτικά] με
το δημοπρατούμενο. 
Η οικονομική προσφορά θα υποβλη-
θεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95§2.α του Ν4412/16
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία είναι 806,32  ευρώ. και θα
απευθύνεται προς  το Δήμο Ραφή-
νας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττι-
κής και συντάσσεται σύμφωνα με το
άρθρο 15 της Διακήρυξης.
Το χρονικό Διάστημα δέσμευσης της
προσφοράς είναι μέχρι 29/01/2018
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται
στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκον-
ται στην παραπάνω διεύθυνση και
στα τηλέφωνα 2294321001                                

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ
Αντιδήμαρχος 

Στην 3η - από έξι - επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών

προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

όπως μας ενημερώνει με δελτίο τύπου, την Παρα-

σκευή 9 Ιουνίου σε επιλεγμένες θέσεις.  

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στις θέσεις: 
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

1 Ρέμα Βάρης (υπόγειος αγωγός όμβριων υδάτων) 

2 Γέφυρα γηπέδου (στάσιμα νερά) Λ. Αθηνών - Σουνίου

3 Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων

4 Παραλία Βάρης (καλαμιές)  Έμπροσθεν Varkiza Resort

5 Σιντριβάνι  Πλατείας Περσάκη Βάκχου

6 Δεξαμενή  ( πλησίον  Ribas) Λ. Αθηνών - Σουνίου

7 Σιντριβάνι  Πλατείας Φιλικής Εταιρίας Αθ. Διάκου

8 Σιντριβάνι  Πλατείας Ζησιμοπούλου Αχιλλέως

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
1 Β' πλαζ Βούλας (παλαιό κανάλι) Λ. Κ. Καραμανλή

2  Λίμνη νησίδας παραλιακής  Λ. Ποσειδώνος (ύψος ΠΙΚΠΑ)

3  Κανάλι όμβριων ελεύθερης παραλίας Δημαρχείου Βούλας

4  Κανάλι όμβριων ελεύθερης παραλίας Έναντι Ασκληπιείου

5  Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων

6 Σιντριβάνι  Πλατείας Ιμίων Β. Παύλου 

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1 Δεξαμενή λυμάτων, Περιοχή Καβουρίου-καντίνες

2 Φ  Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων

3 Σιντριβάνι  Δημαρχείο Βουλιαγμένης, Θησέως & Αθηνών

4 Σιντριβάνι  Πλατείας Λιναρδάκη, Απόλλωνος & Λητούς

5 Καταρράκτης  Πάρκου Πανδώρας, Πανδώρας & Υακίνθου

6 Καταρράκτης, Αθηνών & Καβουρίου

7 Σιντριβάνι Πλατείας Υγείας, Δήμητρας & Θησέως

8 Σιντριβάνι  πιθάρια στην Λ. Αθηνάς 

9 Σιντριβάνι Ακτής Κατασκήνωσης Ακτής & Θέτιδος

10 Σιντριβάνι Νηρηίδες, Οδός Φρίξου 

11 Σιντριβάνι  πιθάρια, Οδός Λητούς

12 Σιντριβάνι Αγίου Παντελεήμονα Άγιος Παντελεήμονας

13 Σιντριβάνι Αρμονίας & Απόλλωνος,  

14 Σιντριβάνι  Λίμνης Βουλιαγμένης, Λεωφ. Αθηνάς

Εμείς δεν ανταμώσαμε κανέναν. Αν κάποιος από τους ανα-

γνώστες τους συναντήσει, ας μας στείλει μία φωτογραφία,

μια που οι άλλοι Δήμοι μας ενημερώνουν λεπτομερώς και

μας στέλνουν και στιγμιότυπα από τους ψεκασμούς, για

τους “άπιστους Θωμάδες”.

Ψεκασμοί καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο 3Β
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Το Σάββατο 3 Ιουνίου στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα

ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ στην Βοσνία,. o Αθλητικός Σύλλογος Λεύ-

καρος, έγραψε ιστορία με τον αθλητή του  ΑΡΑ ΤΖΑΝΙ-

ΚΙΑΝ, κατακτώντας το 1ο ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ για την

Ελλάδα στο Fighting System στην κατηγορία +21 Αν-

δρών -56 κιλά.

Η πορεία του Αρά σε αυτό το Πανευρωπαϊκό ήταν εξαι-

ρετική από κάθε άποψη.  Ακολουθώντας με ακρίβεια

τον σχεδιασμό στρατηγικής και τακτικής και αναδει-

κνύοντας τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ταχύτητας και

έκρηξης του Αρά, κατάφερε και έφερε το πρώτο χρυσό

μετάλλιο στο fighting system στην κατηγορία +21 αν-

δρών για την Ελλάδα. Το μετάλλιο αυτό ήταν ένα απο-

τέλεσμα 18 χρόνων σταθερής εκπαίδευσης, προπονή-

σεων και μεγάλων προσπαθειών.

Έλληνες, ξένοι αθλητές και προπονητές χειροκρότησαν

την μεγάλη και άξια επιτυχία του Έλληνα αθλητή όπου

τον τελευταίο καιρό είναι σταθερά ψηλά στην κατάταξη

των αθλητών της JJIF(Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζιου Ζι-

τσου). Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ελληνική Ομοσπον-

δία Ζιου Ζιτσου ΕΦΕΟΖΖ, που έκανε τα μέγιστα για την

συνολική καλή παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το Πα-

νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τελικό απολογισμό 1

Χρυσό, 1 Αργυρό και 1 Χάλκινο.  

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ

1ο ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ για την Ελλάδα και μεγάλη επιτυχία για τον Λεύκαρο

Τρία Δεκαήμερα, με καλοκαιρινές Αθλητικές & Πο-

λιτιστικές Ενασχολήσεις  για τα παιδιά, στον Δήμο

Μαρκοπούλου με καθημερινή ενασχόληση (Δευ-

τέρα ως Παρασκευή) 08.00-15.00 στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο του Δημοτικού Σταδίου.

Ο Ναυτικός Αθλητικός  Όμιλος Βούλας, διοργάνωσε για

23η χρονιά τον ιστιοπλοϊκό αγώνα με την επωνυμία «23ο

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017». 

Καθιερωμένη πλέον, η διοργάνωση μαζεύει αρκετές συμ-

μετοχές με τα καλύτερα σκάφη του στόλου του Σαρωνικού

να συναγωνίζονται πότε με ήπιες συνθήκες χαμηλού αέρα

και κύματος και πότε με δύσκολους αέρηδες και κύματα. 

Φέτος 40 περίπου ιστιοφόρα σκάφη συμμετείχαν στους

αγώνες που διεξήχθησαν σε δυο Σαββατοκύριακα. 

Η  αρχή έγινε το Σάββατο 20 Μαΐου με τον αγώνα του

«Πατρόκλου».  Τα σκάφη παίρνουν εκκίνηση μπροστά από

το ΝΑΟΒ και κατευθύνονται προς τη βραχονησίδα  Πάτρο-

κλος. Εκεί αφού κάνουν αναστροφή σε μια σημαδούρα,

επιστρέφουν προς τον κόλπο της Βούλας με τον τερματι-

σμό μπροστά από τον  Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας.

Την επομένη,  Κυριακή 21 Μαΐου, ακολούθησαν οι ΠΑΛΙΝ-

ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και μια παράκτια ιστιοδρομία. Στις

Παλινδρομικές Διαδρομές τα σκάφη που συμμετέχουν, βρί-

σκονται σε έναν ελεγχόμενο με σημαδούρες στίβο, σε διά-

φορες αποστάσεις  μέχρι 8 μίλια η μια από την άλλη, όπου

καλούνται με την κατάλληλη τακτική να φέρουν το καλύ-

τερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το μεγαλύτερο όμως γεγονός της διοργάνωσης είναι ο

αγώνας του επόμενου  τριημέρου στις 26-28 Μαΐου. 

Ο πασίγνωστος Ανοιξιάτικος αγώνας της Τζιας!! Στο συγ-

κεκριμένο αυτό αγώνα, ίσως συμμετέχουν τα περισσότερα

ιστιοπλοϊκά αγωνιστικά σκάφη του Σαρωνικού  και  η τριή-

μερη ανοιξιάτικη ιστιοπλοϊκή εμπειρία είναι στην πραγμα-

τικότητα η αρχή  του καλοκαιριού για πολλούς. 

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου το βράδυ,  στις εγκαταστάσεις του

ΝΑΟΒ έγινε η απονομή των κυπέλλων για τις διάφορες

αγωνιστικές  κατηγορίες και  για τα συνολικά  αποτελέ-

σματα του 23ου  Κυπέλλου Άνοιξης.

Η Απονομή άρχισε με την βράβευση των αθλητών Τριγώνου

για την πρόκρισή τους στο φετινό Πρωτάθλημα.

Ο τελικός απολογισμός, παρόλη την δύσκολη οικονομική

συγκυρία, είναι ότι οι αθλητές ιστιοπλόοι, τίμησαν  το Ναυ-

τικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας με τη συμμετοχή τους.

23ο Ιστιοπλοϊκό Κύπελλο  ΑΝΟΙΞΗΣ 2017
Ενας καθιερωμένος αγώνας από το ΝΑΟΒ

Ο Πρόεδρος του ΝΑΟΒ Κ. Κωνσταντόπουλος βραβεύει τον
ιστιοπλόο αθλητή Κώστα Βενετσάνο.
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Ο Κώστας Κοκκινάκης  αφού ολοκλή-

ρωσε την περιπέτεια του στον Άγιο Δο-

μίνικο επιστρέφει στα παλιά του

λημέρια! Από 12 Ιουνίου αναλαμβάνει

την ευθύνη και τον συντονισμό των κα-

λοκαιρινών Camp του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης!

Ο Κοκκινάκης σε συνέχεια της εξαιρετι-

κής του καριέρας στην υδατοσφαίριση

με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιάδες,

έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα,

δύο Κύπελλα Ελλάδος και φτάνοντας

στον τελικό του LEN Euro Cup είναι ο

πλέον ειδικός για να ενισχύσει την ήδη

επιτυχημένη διοργάνωση των Καλοκαι-

ρινών Camp του ΝΟΒ.

Παιδιά από 5 έως 13 ετών έχουν την

δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους

βήματα στον ναυταθλητισμό, ιστιο-

πλοΐα, wind surf, water polo, κολύμβηση,

συγχρονισμένη κολύμβηση, θαλάσσιο

σκι, wakeboard, κανό, γυμναστική, κη-

πουρική  και άλλες εκπλήξεις  με σωστή

καθοδήγηση  των επιλεγμένων προπο-

νητών και ομαδαρχών του Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης, συνδυάζοντας

την εκμάθηση με καλοκαιρινές διακο-

πές στις μοναδικές εγκαταστάσεις του

Ν.Ο.Β στον Λαιμό Βουλιαγμένης.

Τα Summer Camps πραγματοποιούνται

σε τρις  περιόδους των 3ων εβδομά-

δων:

- 1η περίοδ.: Δευτέρα 12/6 – Παρασκευή

30/6 (3 εβδομάδες)

- 2η περίοδ.: Δευτέρα 3/7 – Παρασκευή 21/7

(3 εβδομάδες)

- 3η περίοδ.: Δευτέρα 24/7 – Παρασκευή

11/8 (3 εβδομάδες)

Πληροφορίες: τηλέφωνα 210 8962416

και 210 8962142, Δευτέρα – Παρα-

σκευή 9:00 – 20:00 και Σάββατο 9:00 –

15:00 ή στo link: http://www.nov.gr/sum-

mer-camp/

Εκδήλωση βράβευσης τεσσάρων τοπικών ομάδων που

ανέβηκαν κατηγορία στα αντίστοιχα πρωταθλήματα, διορ-

γάνωσε ο Δήμος Σαρωνικού, την Κυριακή 4 Ιουνίου στο

Αμφιθέατρο του Δήμου.

Βραβεύθηκαν οι αθλητές και οι αθλήτριες των ομάδων:

- Ομάδα μπάσκετ κορασίδων Αθλητικού Ομίλου Λαγονη-

σίου (Α.Ο.Λ.),για την άνοδο στην Α’ ΕΣΚΑ

- Ομάδα μπάσκετ νεανίδων Α.Ο.Λ.για άνοδο στην Α’ ΕΣΚΑ

- Ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ποδοσφαιρικού Αθλη-

τικού Ομίλου Καλυβίων (Π.Α.Ο.Κ.)για την άνοδο στην Α’

ΕΠΣΑΝΑ

- Ομάδα μπάσκετ γυναικών του Γυμναστικού Αθλητικού

Συλλόγου Καλυβίων (Γ.Α.Σ.Κ.)για την άνοδο στην Α2

Εθνική Κατηγορία. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλω-

σης, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης ανέφερε,

μεταξύ άλλων: «...Είμαστε τυχεροί γιατί σε κάθε δημοτική
κοινότητα υπάρχουν πυρήνες που υπηρετούν και προ-
άγουν τον αθλητισμό, προσφέροντας υγιείς διεξόδους
στα παιδιά μας, αλλά και ευκαιρίες άθλησης και εκτόνω-
σης σε πολίτες κάθε ηλικίας. Ως Δήμος βρισκόμαστε δίπλα
στα τοπικά μας σωματεία, όχι μόνο επιβραβεύοντας, αλλά

και στηρίζοντας έμπρακτα τη δραστηριότητά τους.
Έχουμε παραχωρήσει στις ομάδες μας τα ανοιχτά γήπεδα
και τα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου και φροντίζουμε,
όχι μόνο για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή τους,
αλλά και για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και του
εξοπλισμού τους.»

Αναφέρθηκε στην έγκριση της χρηματοδότησης για αντι-

κατάσταση των χλοοταπήτων στα γήπεδα Καλυβίων και

Κουβαρά, σε συνέχεια σχετικών μελετών του Δήμου.

Μ
ία ακόμη επιτυχία με τα χρώματα της Εθνικής

Ελλάδος στο στίβο έφερε η Δάφνη Ευτυχία Λα-

βασά, η πρωταθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου

Βουλιαγμένης.

Συμμετέχοντας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18 στην

Κωνσταντινούπολη, η Δάφνη Ευτυχία Λαβασά είχε επί-

δοση 10.18.99 αγωνιζόμενη στα 3.000 μέτρα, κατακτών-

τας την 3η θέση στις Κορασίδες.
Συνολικά, οι νεαροί αθλητές της Εθνικής Ομάδας με εξαι-

ρετικές εμφανίσεις, απέφεραν μια συγκομιδή 14 μεταλλίων.

Βράβευση τοπικών ομάδων του Δήμου Σαρωνικού 

ΒΟΛΕΪ

Νικηφόρο 
ξεκίνημα 

για γυναίκες

Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα της εθνικής Γυ-

ναικών στα προκριματικά για το παγκόσμιο

πρωτάθλημα του 2018 στην Ιαπωνία, συμμε-

τέχοντας στον α' όμιλο που διεξάγεται στην

Κροατία. 

Στην πρεμιέρα των αγώνων, η Ελλάδα μετά

από συναρπαστικό παιχνίδι νίκησε την Ουγ-

γαρία με 3 - 2 σετ, διατηρώντας την αισιοδο-

ξία της για τη συνέχεια των αγώνων παρά τη

δύσκολη αποστολή που έχει για πρόκριση.

Σημειώνεται πως την απευθείας πρόκριση

στα τελικά παίρνει η πρώτη του ομίλου, ενώ

η δεύτερη ομάδα θα έχει δεύτερη ευκαιρία

στα μπαράζ.

Στο παιχνίδι (31.5.17) η παράδοση, που θέλει

τους αγώνες της εθνικής Γυναικών με την

Ουγγαρία να είναι ντέρμπι, επιβεβαιώθηκε

για μια ακόμη φορά. 

Το ελληνικό συγκρότημα, αν και πήρε το

πρώτο σετ με 25 - 20 είδε τις Ουγγαρέζες να

ανατρέπουν την κατάσταση και να προ-

ηγούνται με 2 - 1, κατακτώντας τα δύο επό-

μενα με 25 - 20, 25 - 20. Ωστόσο, η εθνική

βελτιώνοντας την άμυνά της κατάφερε αρ-

χικά να ισοφαρίσει στο τέταρτο σετ (25 - 21)

και να πάρει το τάι μπρέικ 15 - 13 και την πο-

λύτιμη νίκη. Σε άλλο χτεσινό αγώνα για τον

ίδιο όμιλο είχαμε: Ρωσία - Αυστρία 3 - 0.

Νίκος Γεωργόπουλος

Από τον Άγιο Δομίνικο στα παλιά του λημέρια 

ο Κώστας Κοκκινάκης στο  Ν.O.B.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου, Ημερίδα στί-

βου την οποία οργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυ-

φάδας στο 6ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας, όπου

συμμετείχαν περισσότερα από 850 παιδιά μεταξύ των

οποίων:

1. Αθλητές Στίβου των Special Olympics (ΑμεΑ)

2. Αθλητές και αθλήτριες των ακαδημιών των παρακάτω

Συλλόγων:

• Γ. Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, • Γ. Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, • Α.Γ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, • Α.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ, • Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ, • Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, • Α.Ο. ΜΕΓΑΡΩΝ, •

Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ, • ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, • Α.Ο.

ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ/ΝΙΚΑΙΑΣ, • Α.Ο.Ν.ΑΡΓΥ-

ΡΟΥΠΟΛΗΣ, • Α.Γ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο  νυν Δή-

μαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, οι αντιδήμαρ-

χοι Αιμίλιος Βουγιουκλάκης και Δημήτρης Αγγελάτος,

ο τέως δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, πολλοί

δημοτικοί σύμβουλοι και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο με το δήμαρχο Γ. Παπανικολάου
που “διαγωνίζεται” με την ...απέναντι ομάδα. 

Ημερίδα στίβου με το Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας




