
«Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη 
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»

Ευαγγελιστής Λουκάς 

Δεν επιθυμώ να καταπιαστώ με θρησκευτικά πράγ-

ματα. Η πίστη, η πραγματική πίστη – μετά γνώσης,

επίγνωσης και αποδοχής του δόγματος – είναι σε-

βαστή.

Σεβαστή, όχι οπωσδήποτε αποδεκτή· με εύλογη

αξίωση αμoιβαιότητας, ιδιαίτερα

προς τον ορθολογισμό.

Η αναφορά μου στην υμνωδία της

ημέρας των Χριστουγέννων, ...καὶ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη..., γίνεται επιδερ-

μικά και με την ευκαιρία της ημέ-

ρας. Αρχικά να θυμίσουμε ότι το

φαινόμενο αναφέρεται μόνον από

τον ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος

ήταν γιατρός, ελληνικής καταγω-

γής και ότι η ακρίβεια της αποδόσεως, αμφισβητεί-

ται από ορισμένους, η δε σημασία της επιδέχεται(;)

διάφορες ερμηνείες.

Ο Άγγελος Τερζάκης1 ε.π. στο βιβλίο του, «Αίνος
των Αγγέλων» αναφέρεται στην περικοπή του ευαγ-

γελιστή Λουκά (κεφ. Β’ 13-15), όπου άγγελος Κυ-

ρίου εμφανίστηκε σε κάποιους ποιμένες, που

φύλαγαν τα πρόβατά τους, νυχτιάτικα, και τους

είπε, αφού τους καθησύχασε, να μη φοβούνται·

διότι «ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,
[...] ὅτι ἐτέχθη (εγεννήθη) σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι
Χριστὸς Κύριος, [...]  καί ἐξαίφνης» εφάνη μαζί με

τον άγγελο πλήθος στρατιάς ουράνιας που υμνούσε

τον Θεό και έλεγε: «Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ
γῆς εἰρήνη  ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Κι εδώ τα πράγματα μπλέκονται, γιατί, όπως λέει ο

Τερζάκης και συμφωνούν πολλοί μαζί του – που δεν

έχουν το χάρισμα                        Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Καὶ ἐπὶ Γῆς

εἰρήνη

Φωτισμός με LED
στη Βάρκιζα και

τη Λ. Ποσειδώνος 
Σελίδα 12

Προτάσεις για Πρωτοχρονιά!
Σελίδες 4, 5

Προανάκριση για τη
Χερσόνηση του Αστέρα!

Σελίδα 11

Η Βούλα και η λογική 

του εμπορεύματος

Ή  Κάτω τα χέρια 

από τη Βούλα

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Σελίδα 7

Τα μνημόνια ...φεύγουν. Οι μνημονιακές υποχρεώσεις

έρχονται συμφωνημένες από το 2015!!

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κατέπεσαν στο δικαστήριο όλες οι κατηγορίες Σελίδες 7

Καλή Χρονιά
με υγεία
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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

(όποιος θέλει ας βάλει εισαγωγικά) να ερμηνεύουν

τας γραφάς κατά την περίπλοκη θεϊκή ή θεολογική

περίσκεψη, που δεν προσδίδει βέβαια «μακαριότητα»

στους θεολόγους, αφού κάθε άλλο παρά «πτωχοί τω
πνεύματι» είναι – λέει και λένε όσα εύστοχα παρατη-

ρεί ο Άγγελος Τερζάκης, καθώς αναφέρει ο σχολια-

στής του Δ. Τσινικόπουλος2· «εδώ δεν χωρούν
υπεκφυγές· κάτι δεν πάει καλά, μετά από τόσες εκα-
τονταετίες χριστιανικής επικράτησης (μάλλον χρεο-

κοπίας) «Ή έχει πραγματωθεί η επαγγελία της επί
γης ειρήνης και τότε σωστά λεγόμαστε χριστια-
νοί... ή δεν τηρήθηκε η επαγγελία και τότε κά-
ποιος είναι υπόλογος· ή οι άγγελοι ή οι
άνθρωποι»!

Στη συνέχεια ο Τερζάκης αναφερόμενος στο νόμο

της αγάπης του Ιησού σαν πρωτοφανέρωτο στον

κόσμο, και ότι προϋποτίθεται η αγάπη για να πραγμα-

τοποιηθεί η ειρήνη (ποιος θα διαφωνήσει;), καταλήγει

σε πικρές διαπιστώσεις· ότι, παρόλο που λεγόμαστε

χριστιανοί, με τη ζωή μας, με τα έργα μας «κηρύ-
ξαμε το λόγο του Γαλιλαίου ανεδαφικό κι ανε-
φάρμοστο, ουτοπικό κι αντιανθρώπινο»... Και

αναφερόμενος στους κατ’ επίφαση χριστιανούς και

δη τους ισχυρούς της γης των χριστιανικών κρατών

που ενεργούν υποκριτικά παρά τις μεγαλόστομες δια-

κηρύξεις τους περί αφοπλισμού και ειρήνης, αναφω-

νεί, ίσως κάπως αγανακτισμένος: «Τουλάχιστον γιατί
δεν αφήνουν ήσυχο τον Χριστιανισμό εκεί που κάθε-
ται; Γιατί εννοούν να... τον μετατρέψουν σε μέσο για

την επιδίωξή τους;... Γιατί λοιπόν δεν έχουμε το
θάρρος να διακηρύξουμε πως είμαστε οπαδοί
του Αντίχριστου»2.

Μήπως είναι ψέματα; Πόσα εγκλήματα έχουν γίνει

στο όνομα του Χριστιανισμού και των άλλων βεβαίως,

θρησκειών και μάλιστα αυτών που πιστεύουν και στον

ίδιο Θεό! Αλλά κι ο χριστιανισμός; Η θρησκεία της

αγάπης; της συγχώρεσης, της συγνώμης; «ἄφες
αὐτοῖς», και «ὅστις σέ ραπίσει εἰς τήν δεξιάν, στρέ-
ψον καί τήν ἀριστεράν», και «ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν
παντὶ τῷ ὀφείλοντι ἡμῖν»!... (προσευχή – Λουκάς ι).

Οχι πλειστηριασμούς και περικοπές επιβαλλόμενους

από τους χριστιανο-δανειστές ή οποιουσδήποτε σο-

σιαλ-τοκογλύφους Σάιλοκ, του Μαμωνά, του οιουδή-

ποτε «κερατά», κατά την κοινή έκφραση (Μιας και οι

δαίμονες απεικονίζονται με κέρατα).

Σωστά. Μόνον ειρήνη ΔΕΝ έχουμε. Δυσδοκία, δυσθυ-

μία και κατάθλιψη μας έχει καταλάβει και καταβάλλει! 

Αλλά δεν μπορώ να μη θαυμάσω και τον αντίλογο της

δυσερμήνευτης ερμηνείας των «χαρισματικών»!

Εκείνο το «...ἐπί γῆς εἰρήνη...» είναι ειρήνη μεταξύ

Θεού και «πεπτωκότος ἀνθρώπου»3, δια της εναν-

θρωπήσεως...

Η «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», δεν είναι η αγαθή θέ-

ληση, βούληση, καλή προαίρεση, καλλιέργεια του αν-

θρώπου, δια της επελθούσας ειρήνης, μέσω της

προσδοκόμενης αγάπης που θα διδάξει ο ενανθρωπι-

σμένος Θεός, αλλά... «Η κατά την “εὐδοκίαν” του
Θεού, κατά τον πρώτον δηλαδή και ολόθυμον θέλημά
Του, Σάρκωσις του Υιού του, [...] που συνάπτει το δη-
μιούργημα με τον Δημιουργόν»4.

Μακάριος εγώ, ο πτωχός τω πνεύματι, και ο συχωρε-

μένος ο Τερζάκης και οι όμοιοί μας που δεν είχαμε

καταλάβει, ούτε τον ιερό Αυγουστίνο, ούτε τον Αρ-

χιεπίσκοπο Βαρθολομαίο.

Ένα ακόμη δεν μπόρεσα να καταλάβω: Γιατί οι «ερ-

μηνευτικές εγκύκλιοι» είναι πιο δυσνόητες και δυσερ-

μήνευτες από τους «ερμηνευόμενους» νόμους των

αγίων βασικών αρχών. Αυτά δηλαδή που είπε ο Ιη-

σούς Χριστούς, οι μαθητές του και οι ευαγγελιστές.

Η διδασκαλία του Ιησού είναι απλή· πολύ απλή, αφού

δεν δίδασκε από Πανεπιστημιακής έδρας, αλλά στον

απλό και αμόρφωτο λαό, ίσα και σταράτα: «ἔστω δὲ

ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, καί οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τού-
των ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθαίος ε’, 37).

Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω ότι οι άγγελοι, απ’  τον εν-

θουσιασμό τους, απ’ την επιθυμία τους θες, ευαγγε-

λίστηκαν ειρήνη στη γη, τώρα που ενσαρκώθηκε ο

γιος του Δημιουργού και Κυρίου, κατά την πίστη. Ει-

ρήνη και αγαθή βούληση, «ευδοκία», για τους ανθρώ-

πους. Ε, αποτύχαμε.

Θες το Βυζάντιο, θες το Βατικανό, ακόμα χειρότερα,

και ο Λούθηρος, ο χριστιανισμός, δηλαδή πρωτίστως

οι «ποιμένες» του, αλλά και το ποίμνιο – αγέλη λύκων

συχνά – εξετράπη, παρεξέκλεινε και απέμεινε το κέ-

λυφος δίχως ουσία. Το κέλυφος, το τυπικό δηλαδή

και οι θεολογικές «ερμηνείες» και αφυδατώθηκε,

αποσαρκώθηκε η διδασκαλία· η ουσία! Η αγάπη, η

αλληλεγγύη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, το μέτρο, το

αναγκαίο δηλαδή: «... καί ἐλάμβανε ἕκαστος ἅ χρείαν
εἶχεν»5. Ένας χριστιανισμός που και τα κόμματα τον

καπηλεύονται, καταχρώμενα ακόμα και τ’ όνομά του,

χριστιανοδημοκράτες κ.λπ. που δεν είναι ούτε το

πρώτο συνθετικό, ούτε το δεύτερο...

Θέλετε να δείτε με ποιον ακόμη τρόπο αλλάζουν την

καθιερωμένη σημασία των λέξεων; Εκτός απ’ τις «ερ-

μηνείες» έχουμε και τις... πυθίες: «Ἤξεις ἀφίξεις οὐκ
ἐν τῷ πολέμῳ θνήξεις»...
Ανάλογα με το πού θα βάλεις το κόμμα, το σημείο

στίξης, πεθαίνεις ή δεν πεθαίνεις· πας, έρχεσαι ή δεν

έρχεσαι. Τί ανακάλυψαν λοιπόν στη σχετική υμνωδία

των Χριστουγέννων;

Σύμφωνα με νεότερες καινοδιαθηκικές μελέτες,

λέει2, μετά την ανακάλυψη των περίφημων χειρογρά-

φων της νεκράς θάλασσας, που ρίχνουν έμμεσα φως,

σε χριστιανικά κείμενα,... ανεδύθη ένα τελικό «ς» στο

τέλος της «ευδοκία(ς)», το οποίο ως δια γραμματικής

και πυθιακής μαγείας, μετατρέπει το νόημα της υμνω-

δίας! Δεν πρόκειται για ευαγγελιζόμενη ευδοκία, για

το σύνολο της ανθρωπότητας, αλλά για ειρήνη που

επέρχεται στο μέρος, στο κομμάτι, στο “κόμμα”

εκείνο της ανθρωπότητας, των καλόγνωμων ανθρώ-

πων! Στους ανθρώπους της ευδοκίας (ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκίας). Ειρήνη στα «καλά» παιδιά! Αν και ούτε

αυτό φαίνεται διαχρονικά. Τα άλλα παιδιά; Τα μη εύ-

δοκα, μη καλόγνωμα;

Ασ’ τα να σκοτώνονται... και χριστουγεννιάτικα από

αγάπη (όρα και Παλαιστίνη κατά τη “θεία” έμπνευση

του Τραμπ).

Κι ο σκοτωμός δεν γίνεται μόνο με τις χατζάρες, τα

μαχαίρια, τα καλάσνικοφ, τους πυραύλους... γίνεται

κάθε μέρα με το χρήμα, με τις απολύσεις, με τις μει-

ώσεις, με τις αυξήσεις εισφορών και φόρων...

――――――――
1. Αγγελος Τερζάκης: (1907-1979) Λογοτέχνης και δοκιμιογράφος.

2. Δ. Τσινικόπουλος: Συγγραφέας, ερευνητής, δοκιμιογράφος κ.ά.

3. Ιερός Αυγουστίνος

4. Βαρθολομαίος ο Κωνσταντινουπόλεως – Οικουμενικός Πατριάρ-

χης. Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 2009.

5. Πράξεις των Αποστόλων...

Κέντρο Κοινότητα στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Εθελοντικό πρόγραμμα συμβουλευτικής

γονέων στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Ο “ἐξ ἀστέρων σκιάς”
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Aς μας κάνει φέτος ποδαρικό το πα-
ρελθόν μας!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Γούνινα παλτά στους πρόσφυγες
από την ΡΕΤΑ! Σελ. 10

Χριστούγεννα: Δώρον Άδωρον Σελ. 11

“Χορός χωρίς σύνορα” Σελ. 12

Συνάντηση Συμπαραστατών με την
Περιφερειάρχη Σελ. 13

Ανάγνωσμα περί διχόνοιας και ομό-
νοιας, Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Επιβεβλημένη η αποχώρησή μας
από τη Σένγκεν, Νότης Μαριάς Σελ. 17

Στο κύλισμα της μπάλας Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Καὶ ἐπὶ Γῆς εἰρήνη
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Από το πρωί της 28ης Δεκεμβρίου ανοίγουν τις πύλες τους οι νέες, υπερσύγχρο-

νες εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Γλυφάδας.

Το νέο ΚΕΠ της πόλης, στην οδό Γούναρη 199, αντικαθιστά την ακατάλληλη και

δυσλειτουργική υποδομή της οδού Επιδαύρου 5Α , όπου στεγαζόταν τα τελευταία

χρόνια. Πρόκειται για ακόμη μια ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο των πρω-

τοβουλιών που έχει αναπτύξει η δημοτική αρχή για την αναμόρφωση των υπηρε-

σιών, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και τον εξορθολογισμό των

δαπανών που καταβάλλει ο Δήμος.

Σημειώνεται ότι οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μοντέρνο, ευρύχωρο κτίριο,

που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, σε κεντρικό και εύκολα προσβά-

σιμο σημείο της πόλης, το οποίο διαθέτει, ασφαλώς, και όλες τις απαραίτητες

υποδομές για την εξυπηρέτηση των πολιτών με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ). 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, το αμέσως επόμενο χρονικό

διάστημα μετά τις εορτές, θα μεταφερθούν εκεί και άλλα τμήματα του Δήμου (Τε-

χνική υπηρεσία, Δημοτική Αστυνομία, ΚΑΠΠΑ, Fix my city), δημιουργώντας έτσι

ένα νέο σημείο αναφοράς της πόλης, που -μεταξύ άλλων- με τη συγκέντρωση

των υπηρεσιών σε ένα σημείο και την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ

τους, θα εφαρμόζει στην πράξη την έννοια της υπηρεσίας μιας στάσης (one stop

shop) για τον πολίτη.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι με την ορθολογική διαχείριση και την οικο-

νομία κλίμακος που επιτυγχάνεται, προκύπτει, σε σχέση με τις παλιές υποδομές,

εξοικονόμηση κόστους πάνω από 50% μηνιαίως!

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, δήλωσε σχετικά: «Θέτουμε σή-
μερα σε λειτουργία ένα νέο, σύγχρονο και ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΚΕΠ στην
πόλη μας, συνεπείς στη δέσμευσή μας για αναδιοργάνωση, αναμόρφωση και εκ
νέου χωροθέτηση συνολικά των υπηρεσιών, προς όφελος του δημότη. Συνεχί-
ζουμε με αμείωτη ένταση την προσπάθεια που έχουμε αναπτύξει για τη βελτίωση
της καθημερινής εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας».

«Το νέο ΚΕΠ αποτελεί την έμπρακτη απεικόνιση της επιδίωξης της δημοτικής μας
αρχής: Της δημιουργίας μιας Γλυφάδας φιλικής, ποιοτικής και λειτουργικής για
όλους», δήλωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αστικής ανάπτυξης και Πολεοδομίας,

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Σε νέες εγκαταστάσεις το ΚΕΠ Γλυφάδας

To εορταστικό κλίμα των Ημερών,

ας εμπνεύσει περισσότερη

Αγάπη και Αλληλεγγύη

για τον Συνάνθρωπό μας

και μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας

και προσφοράς,

με στόχο ένα καλύτερο, κοινό Μέλλον!

Αυτό, που οφείλουμε

να θεμελιώσουμε για τα παιδιά μας,

Όλοι Μαζί.

Σας εύχομαι Δημιουργικό το 2018!

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Τη φετινή κάρτα του Δημάρχου, επιμελήθηκε εικαστικά η μαθήτρια Μελίνα Τρίμπαλη, του Β1 Τμή-
ματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου, νικήτρια του διαγωνισμού του Δήμου και του
Τμήματος Ζωγραφικής & Δημιουργικής Απασχόλησης, του Προγράμματος “Αθλητισμός & Πολιτι-
σμός για Όλους” του Ν.Π.Δ.Δ. “Βραυρώνιος”, «Ζωγραφίζοντας τις Χριστουγεννιάτικες Ευχές»



4 ΣΕΛΙΔΑ -  30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                             ΕΒΔΟΜΗ

Ορχήστρα του Φεστιβάλ 
Βουδαπέστης

Iván Fischer, Radu Lupu
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018/20:30

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ  ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ

Ίσως δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη ορχήστρα τόσο στενά
συνδεδεμένη με τον μαέστρο της, αφού ο Ιβάν Φίσερ (συ
νιδρυτής της μαζί με τον Ζόλταν Κότσις) παραμένει σταθερά
στη θέση του Μουσικού Διευθυντή για πάνω από 30 χρό
νια, διαμορφώνοντας το προφίλ του συνόλου και καθιερώ
νοντας την Ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης ως
ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά σύνολα διεθνώς.
 Johann Sebastian Bach: Σουίτα αρ. 2

 Robert Schumann: Κοντσέρτο για πιάνο
 Σεργκέι Ραχμάνινοφ: Συμφωνία αρ. 2
Radu Lupu πιάνο
Budapest Festival Orchestra
Μουσική διεύθυνση: Iván Fischer
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εκδοτήρια:
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα
Ομήρου 8, Αθήνα  Tηλ 210 7282333

Την τελευταία ημέρα του έτους, Κυριακή 31 Δεκεμ-

βρίου 2017, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσκαλεί τους επισκέπτες να ζή-

σουν την γιορτινή ατμόσφαιρα και να αλλάξουν το

χρόνο με πολλές εκπλήξεις, στον μαγευτικά φωτα-

γωγημένο χώρο του.

Από τις 22.30 και μετά αρχίζει η προετοιμασία για

την αλλαγή του χρόνου, με τον Palov να προθερμαί-

νει με τις μουσικές του τους επισκέπτες για τον ερ-

χομό του νέου χρόνου.  

Την αλλαγή της χρονιάς, θα σηματοδοτήσει ένα

φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων ακριβώς

τα μεσάνυχτα, και αμέσως μετά τα decks θα αναλάβει

ο διεθνούς φήμης μουσικός παραγωγός του BBC

Gilles Peterson με ήχους Jazz, Hip-Hop, Soul και

Electronica. Ο παθιασμένος με τη μουσική, Peterson,

ένας από τους εμβληματικότερους DJs, διοργανώνει

μεταξύ άλλων κάθε χρόνο τα Worldwide Awards στο

Λονδίνο, στα οποία παρουσιάζεται η καλύτερη μου-

σική της χρονιάς, καθώς και το Worldwide Festival,

ενώ έχει και δική του δισκογραφική εταιρεία. Μαζί

του ο MC General Rubbish.

Aνοιχτό το παγοδρόμιο

Το παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ το οποίο έχει ήδη υποδεχ-

θεί ήδη πάνω από 10.000 πατινέρ, ειδικά γι’ αυτή τη

νύχτα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 02.00 το

πρωί, όπως και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Παραμονής θα έχουν

ξεκινήσει από το πρωί με ένα ιδιαίτερο show με πατί-

νια από την ομάδα poweskate.eu, το πρωί της Παρα-

μονής στις 11.30, ενώ στις 13.30 εντυπωσιακοί

ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ και ακροβάτες της ομάδας

Circus Dayz θα γεμίσουν την Αγορά.

Με πολλή μουσική,  μαγευτικό τοπίο & πολλές εκπλήξεις

η αλλαγή του χρόνου στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχη-

μένη δράση του Εθνικού Αρχαιολο-

γικού Μουσείου που προβάλλει

επιλεγμένες αρχαιότητες από τον

κόσμο των αποθηκών. 

Μετά από 15 θαυμάσια αντικείμενα

που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το

Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον

Αδριανό και τον Αντίνοο σε μια συ-

νάντηση 19 αιώνες μετά. Πρόκειται

για την έκθεση της ενεπίγραφης

βάσης μνημείου προς τιμήν του αυ-

τοκράτορα Αδριανού και ενός αρι-

στουργηματικού πορτραίτου του

Αντίνοου, ακόλουθου και ευνοούμε-

νού του. Τα έργα παρουσιάζονται

για πρώτη φορά στην καρδιά του

Μουσείου, 19 αιώνες μετά από την

επίσκεψη του αυτοκράτορα στην

Αθήνα. Ο Κτίστης, Σωτήρας και

Ολύμπιος Αδριανός κι ο έφηβος Αν-

τίνοος αναδύθηκαν την Δευτέρα 13

Νοεμβρίου στην «αίθουσα του

βωμού» (αιθ.34) για να παραμεί-

νουν εκεί ως την Κυριακή 4 Μαρ-

τίου 2018. Η έκθεσή τους στο

Αθέατο Μουσείο πλαισιώνει την πε-

ριοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαι-

ολογικού Μουσείου, «Αδριανός και
Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδε-
ατό κόσμο», που ξεκινά στις 28 Νο-

εμβρίου 2017 και θα διαρκέσει για

ένα έτος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2017 ως τον

Φεβρουάριο του 2018, οι αρχαιολό-

γοι του Μουσείου υποδέχονται

τους επισκέπτες και κάνουν μαζί

τους έναν νοητό περίπατο στον

κόσμο του Αδριανού και του Αντί-

νοου, από την Αθήνα ως το Ιερό των

Αιγυπτίων Θεών στο Μαραθώνα, ξε-

διπλώνοντας την πνευματική ανα-

γέννηση της ελληνικής παιδείας

στα χρόνια του φιλέλληνα αυτοκρά-

τορα. 

Ημερομηνίες παρουσιάσεων: 

12, 26 Ιανουαρίου, 9 και 23 Φε-

βρουαρίου (2018) ημέρα Παρα-

σκευή και 14, 28 Ιανουαρίου, 11 και

25 Φεβρουαρίου (2018) ημέρα Κυ-

ριακή.  Ώρα έναρξης: 13.00, 

Για την παρακολούθηση της πα-

ρουσίασης είναι απαραίτητη η προ-

μήθεια εισιτηρίου και η  δήλωση

συμμετοχής κατά την προσέλευση.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Πατησίων 44, Αθήνα 

Τηλ: 213214 4856/-4858/-4866/-4893

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-

20:00, Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00

Email: eam@culture.gr

www.namuseum.gr

«Αδριανός κι Αντίνοος: 
μια συνάντηση 19 αιώνες μετά», στο Αθέατο Μουσείο 

Γυμνή προτομή με κεφαλή του Αντίνοου.
Βρέθηκε στην Πάτρα το 1856. Χρονολο-
γείται λίγο μετά το 130 μ.Χ. Αρ. ευρ. Γ
418. (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου) 

Υποδοχή του

νέου χρόνου

2018 

στο Θησείο

Στο Θησείο με φόντο

την Ακρόπολη θα υπο-

δεχθεί η Αθήνα το 2018,

εκπέμποντας μήνυμα

γιορτής και αισιοδοξίας. 

Ο δήμος Αθηναίων

απευθύνει πρόσκληση

σε όλους να γίνουν

μέρος του πιο παραμυ-

θένιου έργου που δια-

δραματίζεται στην

πόλη. Την Κυριακή, Πα-

ραμονή της Πρωτοχρο-

νιάς ένα πολυθέαμα –

έκπληξη θα οδηγήσει

στο νέο έτος.



“Tα άνθη στην
Αρχαία Ελλάδα”

Η εκδήλωση με τίτλο “Τα άνθη στην Αρχαία Ελ-

λάδα”, με ομιλήτρια την ομότιμο καθηγήτρια

Παν/μιου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου, θα πραγ-

ματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 7μ.μ.,

στο ΝΕΟ Δημαρχείο Γλυφάδας, υπό την αιγίδα του

Δήμου Γλυφάδας.

Χριστούγεννα και 

Πρωτοχρονιά στο αεροδρόμιο!

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς, ένα αξέχαστο εορτα-

στικό πρόγραμμα θα περιμένει τους ταξιδιώτες και

τους επισκέπτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας! 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πολλές χαρούμενες

εκπλήξεις και άρωμα απο την ελληνική παράδοση

θα κατακλύσουν τους χώρους του αεροδρομίου,

στο πλαίσιο του προγράμματος “Fly me to the Moon”

που φορά τα γιορτινά του!

Η Στέγη Iδρύματος Ωνάση, υποδέ-

χεται το 2018 με τις καλύτερες και

πιο δυνατές ταινίες του επετει-

ακού Animasyros 10 με ένα τριή-

μερο εκδηλώσεων,  από 2 έως 4

Ιανουαρίου. Η φετινή δράση περι-

λαμβάνει τρία BestOf προγράμ-

ματα από τον επίσημο κατάλογο

του Animasyros 10 με ταινίες ani-

mation για παιδιά, εφήβους και

ενήλικες, ένα εκπαιδευτικό εργα-

στήριο για παιδιά 8-12 ετών, αλλά

και την πολυαναμενόμενη αθη-

ναϊκή πρώτη προβολή του The
Ox, παρουσία του σκηνοθέτη

Γιώργου Νικόπουλου.

Οι μικρότερης ηλικίας κινηματο-

γραφόφιλοι έχουν την τιμητική

τους στο Animasyros, χάρη σε

δύο ωριαίες συλλογές γεμάτες

χρώμα και συναίσθημα, μία για

παιδιά από 6 ετών και άνω (χωρίς

ή με ελάχιστο διάλογο) και μία για

όλη την οικογένεια. 

Συνδυάζοντας υψηλή τεχνική και

εικαστική πληρότητα, βραβευμέ-

νες ταινίες μικρού μήκους από όλο

τον κόσμο δίνουν το παλλόμενο

στίγμα της σύγχρονης σκηνής του

animation, μέσα από μια δίωρη επι-

λογή των ταινιών που ξεχώρισαν

στο τελευταίο Animasyros. Ανά-

μεσά τους, είναι οι

ταινίες  L’Ogre (Το τέρας),  O
Matka! (Μητέρα!) και Aenigma,

που απέσπασαν τα τρία βασικά

βραβεία του Φεστιβάλ (στο Διε-

θνές, το Σπουδαστικό και το Ελλη-

νικό τμήμα, αντίστοιχα), αλλά και

το πολυσυζητημένο Min Börda (Το

φορτίο μου) της Niki Lindroth von

Bahr, που έρχεται «φρέσκο» μετά

τη βράβευσή του ως καλύτερο ani-

mation του 2017 στα νεοσύστατα

Emile Awards.

Τα παιδιά στη Στέγη, όμως, δεν

βλέπουν μόνο ταινίες κινουμένων

σχεδίων, αλλά μαθαίνουν να δημι-

ουργούν και τις δικές τους! Μια

ιστορία επιστημονικής φαντασίας

για το 2018  ονομάζεται το

τριήμερο εργαστήριο κινούμενης

εικόνας της Στέγης, που έχει

στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με

διαφορετικές τεχνικές animation

και cut-outs, μέσω της συμμετοχής

τους στη διαδικασία δημιουργίας

μιας ολοκληρωμένης ταινίας επι-

στημονικής φαντασίας. 

Το εργαστήριο animation πραγμα-

τοποιείται στο πλαίσιο της προ-

γραμματικής υποστήριξης της

Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

προς το Animasyros Διεθνές Φε-

στιβάλ και Αγορά Κινουμένων Σχε-

δίων. 

Οι προβολές ξεκινούν στις 18:00

Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτε-

ραιότητας. Η διανομή δελτίων ξε-

κινά 1 ώρα πριν από την προβολή.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε

παιδιά 8-12 ετών, διεξάγεται Τρίτη

2, Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Ιανουα-

ρίου 2018 (11:00-14:00).

Κόστος συμμετοχής για το εργα-

στήριο: 27 € (και για τις τρεις συ-

ναντήσεις)

Κρατήσεις – Πληροφορίες: Tηλ:

+30 213 017 8002

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα

Τηλ. 210 9005800,

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

Ημερήσια Εκδρομή
με την “Ευρυάλη Βούλας”

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” οργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Λίμνη

Τσιβλού και στην Ζαρούχλα Αχαΐας, την Κυριακή

14 Ιαουναρίου 2018. 

Θα περπατήσουν στις όχθες της λίμνης και μετά θα

επισκεφθούν τον πύργο της Ζρούχλας και τους βυ-

ζαντινούς ναούς. Γεύμα σε ταβέρνα του χωριό με

παραδοσιακούς μεζέδες.

Τιμή κατ’ άτομο 12 €. Περιλαμβάνει μόνο μεταφορά.

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962, Δ. Καμακάρης 6955460828.

Οι καλύτερες και πιο δυνατές ταινίες  
animation για παιδιά και ενήλικες
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Εκδήλωση απονομής επαίνων

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί στην εκδήλωση

απονομής επαίνων στους επιτυχόντες μαθητές – ει-

σακτέους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2016-2017.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Σάββατο, 30

Δεκεμβρίου 2017, στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Σαρωνικού, στα Καλύβια.

Παραμύθια για ενήλικες
στο Δήμο Σαρωνικού

Tην Παρασκευή 5 Ιανουαρίου ώρα 19:00 θα πραγματο
ποιηθεί εκδήλωση με θέμα Παραμύθια για ενήλικες .
Δραματοποιημένη αφήγηση 3 διηγημάτων του Αλέξαν
δρου Παπαδιαμάντη. Συμμετέχουν  όλοι οι φορείς του
ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου: Θεατρικά Εργαστήρια,
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων, Δημοτική Φιλαρμονική και
Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων. Η εκδήλωση γίνεται το
αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Σαρωνι
κού στα Καλύβια.
Παράλληλα ο Δήμος θα κόψει τη βασιλόπιτα
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Η έναρξη της λειτουργίας του Κέν-

τρου Κοινότητας, μιας νέας κοινωνι-

κής δομής στον Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, έγινε στις 15 Σεπτεμ-

βρίου 2017 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤ-

ΤΙΚΗ 2014-20», η οποία

συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

2014-2020 και το ΕΚΤ.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινό-

τητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός το-

πικού σημείου αναφοράς για την

υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύν-

δεση των πολιτών, ειδικότερα των ευ-

παθών κοινωνικά ομάδων, με όλα τα

κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες

που υλοποιούνται στην τοπική περιοχή

παρέμβασης αλλά και σε περιφερει-

ακό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος είναι να αποτελέσει το βασικό

«πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών

τύπου «One Stop Shop» και μια δράση

«ομπρέλα» παρεχόμενων κοινωνικών

υπηρεσιών πάντα συνεργώντας με την

Κοινωνική Υπηρεσία και υπό την επο-

πτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών

Υπηρεσιών του Δήμου.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότη-

τας είναι:

 πολίτες που κατοικούν στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και όμο-

ρες περιοχές που δεν διαθέτουν Κέν-

τρο Κοινότητας

 δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοι-

νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

 άτομα και οικογένειες που διαβιούν

σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού

αποκλεισμού.

 Άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που

βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.

 Μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς

προστασίας, αιτούντες άσυλο.

 ΑμεΑ, άτομα με ποσοστό αναπη-

ρίας, και γενικότερα ευάλωτες κοινω-

νικές ομάδες πληθυσμού.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

1. Υποδοχή – Ενημέρωση - Υποστή-

ριξη των πολιτών για την ένταξή τους

στα προγράμματα κοινωνικής προστα-

σίας (και στη διαδικασία υποβολής αι-

τήσεων).

 Ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπο-

στήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής

της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινω-

νικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τόσο για

την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων

όσο και για τη συλλογή των απαραίτη-

των συνοδευτικών εγγράφων και δι-

καιολογητικών.

2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς

και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινω-

νικής προστασίας.

 Συνεργασία και παραπομπή αιτη-

μάτων: α) σε άλλες δομές και υπηρε-

σίες π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέ-

γων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές

Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ,

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Προγράμματα

για Ηλικιωμένους, για Μετανάστες,

Στέγη Απόρων Υπερηλίκων, κλπ β) σε

υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ)

για την ένταξη των ωφελούμενων σε

προγράμματα κατάρτισης, δράσεις

απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινά-

ρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργα-

σίας. Τα Κ.Κ. συνεργάζονται κυρίως με

τα Γραφεία Ανέργων των Δήμων (όταν

αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη

σχετικών ενεργειών και δεν υποκαθι-

στούν δράσεις του Ο.Α.Ε.Δ, γ) σε φο-

ρείς αρμόδιους για την εφαρμογή

προγραμμάτων της Γενικής Γραμμα-

τείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε-

νιάς.

3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

των πολιτών και διασφαλίζουν την κοι-

νωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης συστεγάζεται

με την Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου στην οδό Ζεφύρου 2, Βούλα.

Επικοινωνία:

Συντονίστρια Κοινωνική Λειτουργός,

τηλ. 2132019932

Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού Στα-

θακοπούλου Ολυμπία, 

τηλ. 2132019931

Τηλεφωνικό Κέντρο 2132019930

Fax: 2108950421

email: kentrokoinotitas@vvv.gov.gr 

Δημιουργήθηκε το Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Πλαστική σακούλα με χρέωση!

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι καταναλωτές που θα αγο-

ράζουν πλαστικές σακούλες για τη μεταφορά προϊόντων

ή εμπορευμάτων θα καλούνται να πληρώσουν τρία λεπτά

του ευρώ συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή κοντα 4 λεπτά (3,72).  Η

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξέδωσε

αναλυτική εγκύκλιο με τις προσαρμογές οι οποίες θα πρέ-

πει να γίνουν στις ταμειακές μηχανές, προκειμένου να

αναγράφονται στα παραστατικά πώλησης τόσο το περι-

βαλλοντικό τέλος όσο και ο ΦΠΑ 24%.

Και η τιμή θα αυθηθεί σε ένα χρόνο στα  7 λεπτά (από

την 1.1.2019).

Από το τέλος εξαιρούνται οι σακούλες που διατίθενται

από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

Λένε βέβαια ότι το τέλος θα είναι ανταποδοτικό και θα

διατίθεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης σε

συνεργασία με τους Δήμους για την δωρεάν διάθεση

στους πολίτες εναλλακτικών μέσων (επαναχρησιμοποι-

ούμενη πλαστική πολλών χρήσεων, πάνινη, διχτάκι, βιοα-

ποδομήσιμη σακούλα), τα οποία θα μειώνουν την

κατανάλωση και θα προάγουν την επαναχρησιμοποίηση

και την ανακύκλωση.

“ο έχων να πληρώνει ρυπαίνει”

Παρά το ότι το πλαστικό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα

στο περιβάλλον, έρχεται για τον πολίτη άλλο ένα χαρά-

τσι που θα πρέπει ο ίδιος να το πληρώσει. Και αν ανα-

τρέξει ο καταναλωτής σ’ αυτά που πληρώνει θα δει ότι

τα χαράτσια - για το περιβάλλον(!!!) είναι πολλά, αλλά

δεν βλέπει ωφέλη...

Και καταλήγουμε πάντα στο αντίστροφο σύνθημα που

όλοι επικαλούνται για όλα τα “χαράτσια” για το περιβάλ-

λον: “ο ρυπάνων πληρώνει” με το σύνθημα “ο έχων να
πληρώνει ρυπαίνει”.
Συνείδηση πρέπει να αλλάξουμε και η συνείδηση δεν

αλλάζει πληρώνοντας, αλλά με γνώση μέσα από τα

σχολεία πρωτίστως.

Γιορτή των Θεοφανείων

στους Ναυτικούς Ομίλους
Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018, στη γιορτή των Θε-

οφανείων, γιορτάζουν οι Ναυτικοί Ομιλοι με εκδη-

λώσεις και τελετή με τη ρίψη του σταυρού στα νερά

των ομίλων.

Ετσι ο ΝΑΟΒ ρίχνει το σταυρό γύρω στις 12 και ακο-

λουθεί το κόψιμο της βασιλόπιτας. 

Στο ΝΟ Βουλιαγμένης η γιορτή θα ξεκινήσει 12.30

με αγιασμό στο Κολυμβητήριο, στο Εντευκτήριο και

στη συνέχεια θα γίνει η βράβευση των διακριθέντων

αθλητών και η κοπή της βασιλόπιτας.

Το εθελοντικό πρόγραμμα 3-13 του

Δήμου Σαρωνικού, σε συνεργασία

με το Επιστημονικό Κέντρο «Οικογέ-

νεια», μετά την επιτυχημένη του πο-

ρεία το έτος 2016-2017,

συνεχίστηκε και τους μήνες Σεπτέμ-

βριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμ-

βριο.                                                     

Οι γονείς ήταν εξαιρετικά συνεργά-

σιμοι καθ’ όλη τη διαδικασία της

αξιολόγησης  και συνεπείς στα ραν-

τεβού τους, τα οποία επιβεβαιώνον-

ταν μια ήμερα πριν μέσω της

κοινωνικής υπηρεσίας του Κέντρου

«Οικογένεια».   

Οι ειδικοί του κέντρου ακούν πάν-

τοτε προσεκτικά τις ανάγκες τους,

οι οποίες όπως διαπιστώθηκε προέρ-

χονται από μαθησιακές και συναι-

σθηματικές δυσκολίες, καθώς και

πολλά οικογενειακά ζητήματα. Κάθε

Δευτέρα  κλείνονται ραντεβού από

τις 2.00μ.μ έως και τις 4.00μ.μ . Συγ-

κεκριμένα τους μήνες Σεπτέμβριο,

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

αξιολογήθηκαν 31 περιστατικά παι-

διών και εφήβων. 

Οι ειδικοί του κέντρου ακούν πάν-

τοτε προσεκτικά τις ανάγκες τους,

οι οποίες όπως διαπιστώθηκε προέρ-

χονται από μαθησιακές και συναι-

σθηματικές δυσκολίες, καθώς και

πολλά οικογενειακά ζητήματα. Κάθε

Δευτέρα  κλείνονται ραντεβού από

τις 2 μ.μ έως και τις 4 μ.μ . Συγκεκρι-

μένα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώ-

βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

αξιολογήθηκαν 31 περιστατικά παι-

διών και εφήβων εκ των οποίων:

― Σε  4 περιστατικά δεν διαγνώ-

στηκαν δυσκολίες

―  Σε 4 περιστατικά δόθηκε χρόνος

αυτοβελτίωσης και έγινε πρό-

ταση για  επαναξιολόγηση  σε 6

μήνες λόγω μικρής ηλικίας

―  18 περιστατικά παραπέμφθηκαν

με την επιμέλεια της κοινωνικής

υπηρεσίας σε δημόσιους φορείς

(Παίδων, Ασκληπιείο Βούλας

κ.α.)

Μετά την αξιολόγηση και μόλις ολο-

κληρωθεί η διαδικασία οι γονείς ενη-

μερώνονται για τα αποτελέσματά

της και πληροφορούνται για παρα-

πέρα διαδικασίες, όπου χρειαστεί.

Το εθελοντικό έργο συνεχίζεται και

μετά το ραντεβού τους, παρέχοντας

από το Κέντρο «Οικογένεια» βοή-

θεια και συμβουλευτική στους γο-

νείς. 

Το πρόγραμμα θα επαναλειτουργή-

σει από την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου

2018. 

Εθελοντικό πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων
Δήμος Σαρωνικού - Επιστημονικό Κέντρο Ενημέρωσης “Οικογένεια”
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Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τα γεγονότα της “Μαύρης

Τρίτης” στην Κερατέα, στις ημέρες που η Κερατέα διεκ-

δικούσε το δικαίωμα να μη γίνει χωματερή, με σύσσωμο

τον λαό της Κερατέας να μάχεται.

Ο καλλικρατικός πλέον Δήμος Λαυρεωτικής, που υπά-

γεται και η Κερατέα, ανακοίνωσε το αποτέλεσμα με δελ-

τίο τύπου το οποίο δημοσιεύουμε.

«Μετά από εφτά χρόνια, μετά από διαρκείς αναβολές,
ολοκληρώθηκε (την προηγούμενη εβδομάδα) μετά από
εξαήμερη ακροαματική διαδικασία, που ξεκίνησε στις 17
Νοεμβρίου του 2017, στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδι-
κείο Αθηνών η σοβαρότερη ίσως από άποψη κατηγοριών
δίκη, για τα γεγονότα του αγώνα της Κερατέας
(11/12/2010-18/04/2017).
Στη δίκη, κατηγορούμενοι με βαρύτατες κατηγο-
ρίες, ήταν εφτά συμπολίτες μας από την Κερα-
τέα και το Λαύριο.
Οι κατηγορίες αφορούσαν γεγονότα και συλλή-
ψεις που έγιναν στις 8/02/2011 τη γνωστή πλέον
στην κοινωνική μνήμη του Δήμου μας μαύρη
Τρίτη, όταν διμοιρίες ΜΑΤ εισέβαλλαν στην
πόλη της Κερατέας. Το δικαστήριο ΑΘΩΩΣΕ για
όλες τις κακουργηματικές κατηγορίες ΟΛΟΥΣ
τους κατηγορούμενους. 
Η απόφαση του δικαστηρίου που βασίσθηκε σε
μια επική αγόρευση για τους αγώνες της κοινω-
νίας μας από την εισαγγελέα. Είναι άλλη μια,
αλλά με τεράστιο ηθικό βάρος ΔΙΚΑΙΩΣΗ του νό-
μιμου δίκαιου και ανυποχώρητου αγώνα μας.
Συνολικά κατέπεσαν στο δικαστήριο όλες οι κακουργη-
ματικές κατηγορίες που αφορούσαν 4 κατηγορούμενους
και όλες οι πλημμεληματικές που αφορούν και τους 7
κατηγορούμενους, εκτός μιας πλημμεληματικής για
έναν κατηγορούμενο, για τον οποίο ασκήθηκε έφεση.
Την ακροαματική διαδικασία των έξι ημερών παρακολού-
θησαν πολλοί συμπολίτες μας, ενώ περίπου 20 από αυ-
τούς ήταν μάρτυρες υπεράσπισης.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, όλες οι παρατάξεις χαιρετίζουν
τη μεγάλη αυτή δικαστική νίκη, που προστίθεται σε μια
αλλυσίδα τέτοιων δικών με θετικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας σε όλους
όσους συμπαραστάθηκαν και συμπαραστέκονται σε
αυτή τη φάση στους δικαστικούς αγώνες, ιδίως στους
δικηγόρους και στην Ελληνική δικαιοσύνη.
Η δίκη αυτή ίσως ήταν η σημαντικότερη, όμως ας μην
ξεχνάμε ότι απομένουν και άλλες ακόμη.
Η περιοχή μας, η Κερατέα, ο Δήμος μας δικαιώνεται σε
κάθε επίπεδο για το μεγάλο αγώνα, που έδωσε και δίνει
από το 1996 έως σήμερα, και ιδιαίτερα τις 128 ημέρες».

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αναδρομή... 

Το κρύο εκείνο βράδυ της 11ης Δεκεμβρίου του 2010

ήταν και το τελευταίο που η Κερατέα κοιμόταν ήσυχη

αλλά και ελεύθερη. Έξω χιόνιζε και το θερμόμετρο έδει-

χνε μείον. Σε μερικές ώρες θα ξημέρωνε Σάββατο και οι

περισσότεροι δεν είχαν να πάνε στη δουλειά. Οι μόνοι

που σίγουρα δεν κοιμόντουσαν, βρίσκονταν μέσα σε ένα

ξύλινο φυλάκιο πάνω στον λόφο του Οβριόκαστρου,

λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Είχαν επιφορτιστεί

με ένα και μοναδικό καθήκον: Να ειδοποιήσουν ολό-

κληρη την κοινωνία της Κερατέας σε περίπτωση κινδύ-

νου. Ενός και μόνο συγκεκριμένου κινδύνου που ήταν

πλέον προ των πυλών και τους πλησίαζε. 

Οι δείκτες των ρολογιών έδειχναν 04:30 το πρωί όταν

όλες οι εκκλησίες άρχισαν να χτυπάνε τις καμπάνες

τους. Λίγο αργότερα άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες του

πολέμου. Την ίδια στιγμή, αυτοκίνητα του δήμου με με-

γάφωνα περνούσαν από κάθε γειτονιά καλώντας τον

κόσμο στους δρόμους. Σε κάθε σκοτεινό σπίτι, τώρα

άνοιγε και ένα φως. Οι κάτοικοι όμως της Κερατέας δεν

πιάστηκαν στον ύπνο. Δεν ρώτησαν ούτε μια στιγμή για

ποιόν χτυπάει η καμπάνα. Γνώριζαν όλοι προς τα που

έπρεπε να τρέξουν και ποιος είναι ο κίνδυνος. Άλλωστε

τον περίμεναν από χρόνια. Ένα περίπου τέταρτο μετά,

το ίδιο μήνυμα είχε φτάσει σε όλα τα κινητά: «Τα ΜΑΤ
ήρθαν στο Οβριόκαστρο. Συμπατριώτες, όλοι τώρα αμέ-
σως να κινηθούμε στο Οβριόκαστρο για να σώσουμε
την πόλη μας. Η χωματερή δεν πρέπει να περάσει».

]Το πρώτο αίμα στην λεωφόρο Λαυρίου δεν θα αργούσε

να χυθεί. Από τις πρώτες ώρες ξεσπούν οδομαχίες με-

ταξύ των κατοίκων και των αστυνομικών δυνάμεων που

εγκαινιάζουν εκεί την “Αύρα”· το θωρακισμένο όχημα

εκτόξευσης νερού με πίεση. Αρκετοί κάτοικοι, ακόμα και

ηλικιωμένοι, τραυματίζονται σοβαρά...

Η Βούλα και η λογική 

του εμπορεύματος

Ή  Κάτω τα χέρια 

από τη Βούλα

Η κυρία Άννα Μπουζιάνη είναι εξαιρετική δημοσιο-

γράφος στο ρεπορτάζ. Προσφάτως ενημέρωσε τους

δημότες και τους κατοίκους της περιοχής της Βού-

λας για όσα σχεδιάζονται κατά τα επόμενα χρόνια

σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο στον τόπο

μας. Εάν αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ της, η

Βούλα «μεταμορφώνεται» και όσοι έχουμε μελετή-

σει τον Κάφκα θα βρεθούμε

μπροστά σ’ ένα «τέρας», το

οποίο, ενώ θα το έχουν «δημι-

ουργήσει» οι διοικήσεις και οι

γραφειοκρατίες των δήμων και

των περιφερειών, ουσιαστικά θα

το έχουμε «κατασκευάσει» εμείς

οι ίδιοι οι δημότες και οι κάτοικοι

της Βούλας. 

Επιτέλους θα πρέπει να σκεφθούμε όσοι ζούμε στη

Βούλα τι θέλουμε να κάνουμε: εάν τα επόμενα εί-

κοσι – τριάντα χρόνια η Βούλα μετατραπεί σε «Κυ-

ψέλη» ή σε «Παγκράτι», όσον αφορά στη λογική

των καταστημάτων και των εμπορευμάτων, τότε θα

πρέπει και ο αναστοχασμός μας ως κατοίκων να δια-

τυπώνεται αναλόγως. Επειδή ζω στη Γερμανία, στο

Μόναχο και στη Φρανκφούρτη, θα πρέπει σε επίπεδο

εμπειρίας να εκμυστηρευθώ στους αναγνώστες

αυτού του σύντομου κειμένου μου, ότι δύο περιοχές

τύπου Βούλας, δηλ. το Starnberg (Μόναχο) και το

Königsberg (Φρανκφούρτη) δεν αγγίζονται εδώ και

αιώνες από την καπιταλιστική λογική του εμπορεύ-

ματος. 

Οι νομικοί σχεδιαστές επιτέλους, μπορούν να αφή-

σουν και την Βούλα και την Βουλιαγμένη και την ευ-

ρύτερη περιοχή εκτός των εμπορευματικών στόχων

τους. Η Βούλα ως «πόλη» (κατά τον Georg Simmel)

εδώ και έναν αιώνα (με την πολιτική πρωτοβουλία

του Ελευθερίου Βενιζέλου) ακόμη «κατασκευάζε-

ται». 

Οι διοικήσεις και οι γραφειοκράτες μπορούν να κρα-

τήσουν αποστάσεις προς το παρόν μέχρι επιτέλους

αυτή η «πόλη» που ονομάζεται ΒΟΥΛΑ να αποκτήσει

και την «ψυχή» της. Αναφέρομαι στο γνωστό κεί-

μενο του Georg Simmel: «Πόλη και ψυχή» (1903).

Φθάνουν επιτέλους οι χωροταξικοί σχεδιασμοί και

οι εμπορευματικές λογικές. Αυτό που χρειαζόμαστε

στη ΒΟΥΛΑ είναι η «ανθρώπινη κατάσταση».

Έχουμε ανάγκη από συναναστροφή, από επικοινω-

νία και δημιουργικές επαφές μεταξύ των ανθρώ-

πων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημείωση: Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ.   

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Κατέπεσαν στο δικαστήριο 

όλες οι κακουργηματικές κατηγορίες 

Ένας αγώνας ιστορικής σημασίας για την

Κερατέα και τους κατοίκους της
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Η ανάγκη μιας παγκόσμιας τάξης για την καλύτερη λει-

τουργική συνεννόηση επέβαλε μια ατέρμονη  διαδοχική

σειρά από αυθαίρετους  αριθμούς.  

Και αυτοί  οι αριθμοί είναι που σήμερα μάς  δίνουν και ση-

ματοδοτούν  μετρικά το πέρασμα  των χρόνων.  

Από αυτή δε την αυθαίρετη κατά καιρούς σηματοδότηση,

τα ολισθήματα “κενού” που  γεννήθηκαν έδωσαν αφορμή

για  πολλά  ερωτήματα  και απορίες.   

Όπως, γιατί ο μήνας να έχει τριάντα ημέρες και γιατί οι

ημέρες του να είναι  χωρισμένες σε επταήμερα και όχι  σε

οκταήμερα ή κάτι άλλο. Και  αν λέμε ότι  σε λίγο μπαίνομε

στο 2018,  γιατί όχι  στο 2019 ή  και  ακόμα  και στο 2020; 

Πραγματικά  αυτό το θέμα από πολλές μεριές  είναι  διά-

τρητο.  

Και  πρώτα - πρώτα, σε λάθος αθροιστικά επαναλαμβανό-

μενο,  για το οποίο  φαίνεται να ενοχοποιoύνται οι μετρή-

σεις  του Διονυσίου του Μικρού  (Εxiguus), Σκύθη μοναχού

αλλά Έλληνα στην καταγωγή και συγγραφέα του Cyclus

Decem Novennalis. (5ος περίπου μ.Χ. αι).

Διότι  αυτός ήταν που  για πρώτη φορά  καθόρισε σαν  γε-

νικότερη βάση  της μέτρησης  των ετών “την Γέννηση του

Χριστού”.

Έτσι   ξεχάστηκε το “από Κτίσεως Ρώμης” του Διοκλητια-

νού που επικρατούσε στη Δύση, ή το “από Κτίσεως Κό-

σμου” που συνηθιζόταν στην Ανατολή ή  και  το από την

“πρώτη Ολυμπιάδα” στην Ελλάδα.

Επ’ αυτού  μάλιστα,  ο πατέρας της Εκκλησίας Κλήμης ο

Αλεξανδρεύς, επανέρχεται και  μάς αναφέρει,  ότι όντως

ο Διονύσιος ο Μικρός, είναι αυτός που αφού υπολόγισε

ότι το έτος 754 από Κτίσεως Ρώμης είναι το έτος που γεν-

νήθηκε ο Χριστός, το πρότεινε ή  και το  καθόρισε σαν  το

“Primo Anno Domini”, δηλαδή το πρώτο έτος, το μετά τον

Χριστόν.    

Το έτος όμως αυτό θεωρήθηκε ως  “πρώτο” για αρχή και

έναρξη, και όχι ως με το  κατ’ ουσίαν  “μηδέν”.  Και με

άλλα λόγια, η μέτρηση των μετά την Γέννηση του Χριστού

χρόνων,  κατά  τον Διονύσιο δεν άρχισε από το “μηδέν”,

αλλά από το ”ένα”.

Έτσι στο χρονολογικό τεφτέρι έχομε  με την έλλειψη  τού

“μηδέν” φαινομενικά να σβήνεται και ένας χρόνος. Ένας

χρόνος που κάθε χρόνο καταγράφεται και προστίθεται

στο υπολογιστικό λάθος του Διονυσίου. 

Σε παλιότερα άρθρα μου  έχω μιλήσει  σχετικά για αστρο-

λογικές συμπτώσεις και ηλιοστάσια, παγανιστικές γιορτές

και σκόπιμες χριστιανικές ταυτίσεις, επάνω στα καθορι-

σμένα της νέας  θρησκείας εορτολόγια και  το θεωρώ πε-

ριττό να επανέλθω πάλι διευκρινιστικά επ΄αυτών.  

Προχωρώ  λοιπόν  στο εν αρχή θέμα μου.

Η διάρκεια του ηλιακού έτους, δηλαδή η μέση περίοδος

μεταξύ των δυο εαρινών ισημεριών της  21ης Μαρτίου

τού τρέχοντος και τού επομένου έτους, έχει επιστημονικά

κατά το σημερινό δοκούν προσδιοριστεί ότι αριθμεί σε

365,242199  ημέρες. 

Στον αριθμό αυτόν φτάσαμε μετά από πολλές παρεμβά-

σεις και διορθώσεις και παραχωρήσεις,  ώστε  να βο-

λεύονται αφενός μεν  οι προσδιορισμοί των εποχών, αφε-

τέρου δε  και η παραδοσιακή η ταύτιση των θρησκευτικών

γιορτών.

Ιστορικά δηλαδή στην πορεία, ο Ιούλιος Καίσαρ θέλοντας

να επιφέρει κάποιες διορθωτικές ανακατατάξεις,  ζήτησε

από τον Έλληνα αστρονόμο Σωσιγένη που ζούσε στην

Αλεξάνδρεια, να έρθει κοντά του στη Ρώμη και να  μελε-

τήσει την ατέλεια που είχε το τότε  ημερολογιακό χρονο-

λόγιο.

Ο Σωσιγένης  μελέτησε και βρήκε την διάρκεια του έτους

να  είναι  ίση με 365 ημέρες και 6 ώρες και τελικά κατέ-

ληξε ότι τα έτη πρέπει να  καθορίζονται στις 365 ημέρες,

αλλά  και συν τοις άλλοις  πως σε κάθε τέταρτο έτος, θα

πρέπει να προστίθεται μια ακόμη ημέρα μετά την έκτη των

“καλενδών” του Μαρτίου, δηλαδή του πρώτου δεκαήμερου

του μηνός Μαρτίου….  

Επειδή δε η ημέρα αυτή του Μαρτίου  φερόταν να είναι

δυό φορές το χρόνο,  και επομένως μετριόταν δυο φορές

κατά τον ίδιο ηλιακό χρόνο, επικράτησε να καλείται ως

“δις έκτη”, ή και πιο απλά “δίσεκτη”, εξ ού και το έτος

που θα την είχε μέσα του δυο φορές, ‘’δίσεκτο’’….    

Θα πρέπει ίσως  εδώ να διευκρινιστεί πως ο υπολογισμός

του Σωσιγένη ήταν μόλις  κατά 11  πρώτα  και 14 περίπου

δεύτερα λεπτά μεγαλύτερος από τον αριθμό των σημερι-

νών μετρήσεων.  

Τα   11  πρώτα και 14 δεύτερα  του υποτιθεμένου λάθους

μπορεί να μην εντυπωσιάζουν, αλλά  και αυτή  η ανωμαλία

κάθε τέσσερα χρόνια πρσαυξανομένη έφτανε  στα 45

λεπτά και κάθε 129 χρόνια  σε μια ολόκληρη ημέρα.

Και αυτό δημιουργούσε μια αναστάτωση ως προς τον

σωστό χρόνο εορτασμού του Πάσχα.

Το 1572 λοιπόν  και επί πάπα Γρηγορίου ΙΓ’ , αποφασί-

στηκε   μια νέα μεταρρύθμιση χρονολογική με την έκτοτε

εφαρμογή του  ονομαζομένου “Γρηγοριανού” ημερολο-

γίου με το οποίο οι συσσωρευμένες ημέρες που είχαν

χαθεί, αναπληρώθηκαν μαγικά με  “επιστημονικό τρόπο”,

και ως δίσεκτα ορίστηκαν τα έτη που ο αριθμός τους διαι-

ρείται με το τέσσερα,  με  όμως μια εξαίρεση. Την εξαί-

ρεση αυτή όπως τη διάβασα εγώ δεν  μπόρεσα να την

καταλάβω και  έτσι ζητώντας τη βοήθειά σας  σκέφτηκα

να μεταφέρω αυτούσιο  το κείμενο της πηγής μου. 

(Σιμόπουλος): …«εξαιρουμένων των “επαιωνίων”(;) τα έτη
δηλαδή των αιώνων. Με αυτή δε την μεταρρύθμιση  το
έτος 1900  δεν θεωρείται δίσεκτο, ενώ το 2000 είναι.» 

Τέλος πάντων  και η Ελλάς  με νομοθετικό διάταγμα της

23ης Ιανουαρίου του 1923, αποφάσισε την από της 16ης

Φεβρουαρίου τού  ιδίου έτους  αντικατάσταση τού μέχρι

τότε ισχύοντος και παλαιού Ιουλιανού ημερολογίου  και

μετέθεσε την έναρξη εφαρμογής του νέου  δηλαδή τού

Γρηγοριανού, την 1η Μαρτίου.

΄Ετσι   παρουσιάζεται το εξής παράδοξο: μεταξύ  16ης

Φεβρουαρίου και 28ης, τα  Ελληνικά Ληξιαρχεία του 1923,

να μην έχουν καταγράψει καμία γέννηση! 

Και βέβαια λογικά, αφού ο Φεβρουάριος σε πλήρη ακρω-

τηριασμό, το 1923,  διαβάζεται να καταγράφει  και  να

αριθμεί  μοναχά 15 ημέρες.

Και τώρα μια απάντηση για το γιατί σε  ανά  επτά  (= εβδο-

μάδα) και όχι το  σε  ανά οκτώ  ημέρες χώρισμα του μήνα.   

Αυτοί  που μας έδωσαν τον καθορισμό των ημερών της

εβδομάδος ήταν οι τότε αστρονόμοι της Βαβυλώνος,  οι

οποίοι  με βοήθεια το γυμνό τους μάτι έβλεπαν  στον ου-

ρανό καθαρότερα μοναχά επτά πλανήτες, δηλαδή τον

Ήλιο, την Σελήνη, τον Ερμή, την Αφροδίτη τον Άρη, τον

Δία και τον Κρόνο.  

Και από αυτή την παρατήρηση  αποφάνθηκαν για το

επταήμερο της εβδομάδος, θεσπίζοντας συνάμα και την

ιερότητα του αριθμού επτά.  

Όπως επτά οι σοφοί, επτά τα θαύματα του κόσμου, επτά

τα χρώματα ουρανίου τόξου. Ακόμη  στην Αποκάλυψη του

Ιωάννη κατάχρηση του “επτά” με εκκλησίες, λυχνίες

σφραγίδες, θηρία και τα τοιαύτα. Ο δε αριθμός “επτά” είναι

ο μόνος τέλειος που αναπτύσσεται  και σπάζει στο τρία

που δηλώνει το  τρίγωνο  και στο τέσσερα  το  τετράγωνο. 

Τα  περιοδικά φαινόμενα τα ουράνια, οι εναλλαγές ημέ-

ρας και νύχτας, οι φάσεις της σελήνης, η ετήσια αλλαγή

των εποχών, η περιοδική επανεμφάνιση των άστρων, δί-

νουν τη βάση για την συνειδητοποίηση της  διαμόρφωσης

του χρόνου στην κυκλική του αντίληψη, όπως ακριβώς την

είδαν για πρώτη φορά οι λαοί της γης και ιδιαίτερα οι κά-

τοχοι  της “Ελληνικής παιδείας”. 

Την γνώρισαν  και την είδαν ως  αντίληψη της συνεχιζό-

μενης επανάληψης “τού τίποτα που δεν αλλάζει” στη γεν-

ναιόδωρη φύση και ως εκ τούτου η κοινωνία να είναι

στυλωμένη  σε μια σταθερότητα. 

Και  αφού όλα επανέρχονται σε μια αρχική κατάσταση

«το μέλλον πλέον γράφεται να μην είναι  παρά το παρελ-
θόν» και η κυκλική αντίληψη του χρόνου  να  καθιστά τη

φύση άχρονη.  (Θ. Κουτσουμπός).

Την “κυκλική” θεώρηση  του χρόνου την σπάζει απορρι-

πτικά η “γραμμική” της Εβραϊκής και Χριστιανικής παρά-

δοσης, όπου ο χρόνος πορευόμενος σε γραμμικό βέλος

δίνει αρχή,  η οποία όμως  προδικάζει το “κάποτε” και σε

“ανύποπτη” στιγμή, τέλος του.

«Να είσθε κάθε στιγμή έτοιμοι, γιατί δεν γνωρίζετε πότε
θα κρούσω τη δική σας θύρα» διαβάζομε στο Ευαγγέλιο.          

Στη νεότερη διαλεκτική του χρόνου,  η οποία δεν δέχεται,

αλλά  και χωρίς παντελώς να αρνείται  τις καθόλου παλιό-

τερες αντιλήψεις,  σε μια προσπάθεια βαθύτερης κατα-

νόησης προς ενσωμάτωση,  μας δίνει στις αρχές του 20ου

αιώνα την θεωρία της “Σχετικότητας”. 

Της Σχετικότητας με την οποία δηλώνεται, ότι ο χρόνος

χάνει το απόλυτο της ύπαρξής του και χαλαρώνει καθώς

στο χώρο μπερδεύεται με την μαζική ύλη και τα τοιαύτα.  

Αλλά και η κβαντική φυσική σε συνέχεια θα προβληματι-

στεί με την ύπαρξη της γραμμικότητας του χρόνου, την

αβεβαιότητα  του χρόνου, αλλά και τη συνέχειά του. 

Στην επιστήμη  βλέπεται όλα είναι ρευστά.  Εξ ού και  εξε-

λικτικά δια της ερεύνης η επιστήμη διαφορίζεται από το

όποιο δόγμα και την όποια στατικότητα του. 

Αλλά τι ενδιαφέρουν λεπτομερειακά  τον θνητό, τον

απλό,  όλα αυτά αλλά και τον ιδρώτα  με τον οποίο ποτίζει

τη γη, σε καθημερινή  προσευχή για να καρπίσει;  

Όταν  μάλιστα  “τα περί σκιάς αστέρων”, δυναμικά τα ζει

όταν καθημερινά εμπλουτίζουν το χωράφι του; 

Ίσως όμως και να τον ενδιαφέρουν αφού τελικά αυτά

όπως και τόσα άλλα τέτοια, με τον ένα ή άλλο τρόπο τον

διαφεντεύουν δυναστικά.  

Και επειδή η στήλη αυτή,  έστω και εν δειλή αισιοδοξία,

εξακολουθεί να εμμένει στα πατροπαράδοτα εύχεται

“Καλή Πρωτοχρονιά” με την εν μέτρω βέβαια ανάλωση

του  εφικτού περιττού,  αυτού που  οπωσδήποτε ομορφαί-

νει τη ζωή μας. 

Και πρωτίστως  εν Υγεία και εν αναμονή μέχρι του χρό-

νου...  

Βοηθήματα 
1) Στοιχεία από συνεντεύξεις στον  ημερήσιο τύπο, του αστροφυ-

σικού Δ. Σιμόπουλου 

2) Θ. Κουτσουμπού: ‘’Οι Έννοιες του Χρόνου’’ εκδ Δωδώνη.    

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο “εξ αστέρων σκιάς” χρόνος

και τα εξ αυτού ερωτήματα 
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Ο πολυμαθής δημόσιος υπάλληλος! 

Διάλογος μεταξύ επιχειρηματία και δημοσίου υπαλ-

λήλου:

― Κυρία μου έχουμε πρόβλημα με το τιμολόγιό σας. 

― Τί πρόβλημα;

― Δεν έχετε γράψει το πατρώνυμό σας.

― Μα είναι ατομική επιχείρηση και είναι τίτλος, αλλά

να σας το πω: Κώστας παρακαλώ, όχι Κωνσταντίνος.

― Θα μου πείτε τώρα ότι είναι άλλο όνομα το Κώ-

στας και άλλο το Κωνσταντίνος!

― Ναι κύριε, είναι άλλο όνομα.

― Μήπως γράφεται και με όμικρον!

― Όχι κύριε, με ωμέγα.

Ήθελα να ήξερα πού τους βρίσκουν!!!

Πραγματικό περιστατικό.

“Πράσινο φως” για εμφύλιο
στην Τουρκία!

Ο “σουλτάνος” Ερντογάν, με ύφος σαράντα πιθήκων

ανακοίνωσε ότι όποιος πολίτης θεωρεί ύποπτον

άλλον πολίτη κατά της τουρκικής κυβέρνησης, μπο-

ρεί να γίνεται ο ίδιος τιμωρός με όποια πράξη βιαιο-

πραγίας γουστάρει!!! Δεν είναι ψέμα είναι πέρα για

πέρα αλήθεια και είναι «νόμος έκτακτης ανάγκης”,

όπως ανακοινώθηκε.

Προστατέψτε 
τους συμβολαιογράφους

Απ’ την άλλη, στην Ελλάδα, με νόμο προστατεύουν

τους συμβολαιογράφους, με αυτεπάγγελτη δίωξη σε

όποιον τολμήσει να διαμαρτυρηθεί για τους πλειστη-

ριασμούς πρώτης κατοικίας, αντί να προστατεύεται

ο πολίτης να μη χάσει το κεραμίδι του, που το ορίζει

και το Σύνταγμα!

Είναι κι αυτό ένα από τα “καλά” που μας υποχρεώνει

η Ε.Ε. να ρυθμίζουμε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Το παρελθόν μας, πάντα έρχεται με την ιδιότητα του

λυτρωτή, αρκεί να βρει την καρδιά μας ανοιχτή!!   

Ας μη  θαυμάζουμε, μιμούμεθα και  συνέχεια  αντιγρά-

φουμε τους λαούς,  που κάποτε  εκπολιτίσαμε, υποβαθμί-

ζοντας το γένος μας, καθοδηγούμενοι από άγνοια ή από

ημιμάθεια!!!

Η παιδεία στα ελληνικά σχολεία, νοσεί σε όλους τους

τομείς!!!   Οι μαθητές πρέπει πρώτα απ’ όλα να διδαχτούν τη

ελληνική γλώσσα  και  την ετυμολογία, για να ξέρουν τι

λένε!!  Η ελληνική γλώσσα, είναι η γλώσσα των προγόνων

μας  των Πελασγών, των μόνων γηγενών κατοίκων της Με-

σογείου που σκόρπισαν τον πολιτισμό στον κόσμο!!

Το πρώτο γραπτό ελληνικό έπος ήταν η «Φορωνίς», που

γράφηκε την εποχή του βασιλιά Φορωνέα, ο οποίος μάζεψε

από τις κορυφές των βουνών της Βόρειας Πελοποννήσου,

τους διασωθέντες Πελασγούς, από τον πρώτο κατακλυσμό,

τον ονομαζόμενο του Ωγύγου, και ίδρυσε το Φορωνικόν

άστυ, που το ονόμασε Άργος!!!

Ο Φορωνέας ήταν αδελφός της Ιούς, της γιαγιάς του Έλ-

ληνα βασιλιά και ιδρυτή της ελληνικής Φοινίκης του Αγή-

νορα, που ήταν πατέρας της Ευρώπης, της μάνας του

Παμμεγίστου Μίνωα του γιου του Δία!!!  Όλα τα ελληνικά βα-

σίλεια που ήταν υπό την μορφή της «πόλις-κράτους», είχαν

συγγενείς  βασιλείς, καθ’ όσον και όλοι οι Έλληνες ήταν μια

μεγάλη οικογένεια, με τους ίδιους Θεούς (πεφωτισμένους

ανθρώπους),  με τους ίδιους ήρωες, με τους ίδιους αθλητι-

κούς αγώνες,  με τον ίδιο πολιτισμό,  με την ίδια μοναδική

στην ανθρωπότητα σοφία!!!

Η ελληνική γλωσσογονία άρχισε από το μηδέν και ανα-

πτύχθηκε για να γίνει γονιμοποιός δύναμη των άλλων γλωσ-

σών, μετά το πέρασμα πολλών χιλιετιών!!!  Το κέντρο λόγου

του ανθρωπίνου σώματος, βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο

του εγκεφάλου και για να παράγει ορθό έργο χρειάζεται τε-

λειοποίηση, γι’ αυτό η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού,

έγινε μετά την βιολογική ανάπτυξη των διαφόρων λαών!!!

Ο Σωκράτης έλεγε ότι τη γλώσσα την έδωσε ο Θεός

στους Έλληνες, άρα δεν προήλθε από την εξέλιξη των πιθή-

κων,  που έγιναν άνθρωποι, αφού το DNA των ζώων και των

ανθρώπων είναι διαφορετικό!!!

Η μουσικότητα, η αρμονία και το δέσιμο με τα μαθημα-

τικά, της ελληνικής γλώσσας, αποτελεί το μεγάλο και παγ-

κόσμιο μυστήριο!!!

Μερικοί για δικό τους λόγο, ισχυρίζονται ότι τα ομηρικά

έπη γράφηκαν το 800 π.Χ., άλλοι λένε το 1.200 π.Χ. (σαν να

θέλουν να μας κάνουν χάρη!!), αλλά η αλήθεια μιλάει μόνη

της και εκφράζεται από τα χείλη σοφών της εποχής εκείνης,

ότι για να φτάσει μια γλώσσα σε τόσο τέλειο επίπεδο, πρέ-

πει να ζυμωθεί και να καλλιεργηθεί σε ένα χρονικό διάστημα

μεγαλύτερο των 10.000 χρόνων!!! 

Η ελληνική γλώσσα με την οποία γράφτηκαν τα ομηρικά

έπη είναι μια ολοζώντανη γλώσσα, που την χαρακτηρίζει η

συνέχεια, η σύμπνοια, η αδιασάλευτη ροή και αποτελεί την

σπονδυλική στήλη της σημερινής ελληνικής γλώσσας!!!

Οι ομηρικές λέξεις χρησιμοποιούνται σήμερα ατόφιες ή

χρησιμεύουν στη δημιουργία σύνθετων λέξεων στις οποίες

δίνουν την  απόλυτη έννοια, π.χ.  ο Μέγιστος και Θείος Όμη-

ρος γράφει «άχθος αρούρης», που σημαίνει  «βάρος της

Γης», σήμερα την λέξη «άχθος» την χρησιμοποιούμε στη

λέξη «αχθοφόρος», σε κάποιους αρέσει να την λένε όπως

οι Τούρκοι «χαμάλης», ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει

αυτό που μπορεί και μάλιστα αν δεν έχει πάρει από το σχο-

λείο σωστή παιδεία και όχι εκπαίδευση, όπως λέγεται, γιατί

η πρόθεση «εκ», σημαίνει «εκτός» και η εκπαίδευση είναι

αυτή που σε βγάζει εκτός της παιδείας, όπως και ή λέξη «εκ-

δρομή», που σημαίνει την πορεία «εκτός δρόμου»!!!   Η λέξη

«αρούρα» σημαίνει γη και σήμερα το ποντίκι της γης το λέμε

«αρουραίο»!!!  Λέμε ότι έμεινα «άναυδος» δηλαδή χωρίς

αυδή και αυδή στα ομηρικά έπη σημαίνει φωνή και χιλιάδες

λέξεις συνεχίζουν την ροή τους μέσα στον ατέρμονα χρόνο!

Η λέξη «ροή» σημαίνει συνεχή κίνηση και προσδιορίζει

«ρυθμό» καθώς και  όλες οι λέξεις που περιέχουν το

γράμμα «ρ» όπως η λέξη « ύδωρ» ή «νερό» , από την λέξη

νήρον που προέρχονται και οι λέξεις Νηρεύς, Νηρηίδες και

ουκ έστιν τέλος!!!   Η λέξη θάλασσα,  που στα δωρικά προ-

φερόταν σάλασσα, από την λέξη σαλεύω, έχει τρία «α»,

το πρώτο «βραχύ», το δεύτερο «μακρό» και το τρίτο

«βραχύ», ώστε να δημιουργεί μια κυματιστή προφορά,

όπως είναι το σχήμα του κύματος, επίσης και η περισπω-

μένη (~)  είχε τον συμβολισμό του κύματος!!! Αυτά ίσως

κάποιοι νέοι να μην τα κατανοούν, γιατί δεν τα έχουν δι-

δαχθεί στα σχολεία και τη μόνη λέξη που χρησιμοποιούν,

μάλλον από συνήθεια, είναι αυτή που έχει τρία «α» και φυ-

σικά δεν είναι η λέξη θάλασσα!!!

Η ελληνική γλώσσα στα ομηρικά έπη, περιελάμβανε κύ-

ριες και δευτερεύουσες προτάσεις, είχε συντακτικό και

γραμματική, (σήμερα λένε κάποιοι την λέξη «γκλαμουριά»

χωρίς να γνωρίζουν ότι προέρχεται από την λέξη «κλα-

μούρ», που σημαίνει γραμματική, γιατί όποιος ήταν γνώστης

της γραμματικής κατείχε μια ξεχωριστή θέση στην κοινωνία

και με  αυτή την έννοια επικράτησε η παραπάνω λέξη σε

άλλη γλώσσα, που δέχτηκε όμως, την θαυματουργή επί-

δραση της ελληνικής γλώσσας)!!!

Οι μεγάλοι και καταξιωμένοι γλωσσολόγοι και όχι οι φέ-

ροντες το όνομα του γλωσσολόγου, ισχυρίζονται ότι η ελ-

ληνική γλώσσα είναι προϊόν εξέλιξης και όχι δώρο Θεού, γι’

αυτό είναι η γλώσσα του παγκοσμίου πολιτισμού, και όσο

κρατάμε τη γλώσσα μας, κρατάμε τις αξίες του γένους μας,

το οποίο αν και πέρασε τεράστιες καταστροφές, γενοκτο-

νίες, υποδουλώσεις και μύρια άλλα κακά, αυτή την μοναδική

γλώσσα του, μπόρεσε να την διασώσει, ενώ πολλές άλλες

γλώσσες έγιναν “τροφή” στην αλεστική μηχανή του χρό-

νου!!!  Ο καθηγητής της γλωσσολογίας του πανεπιστημίου

Μίσιγκαν Δρ. Β. Λαμπρόπουλος έχει την γνώμη, ότι τα πα-

νεπιστήμια της Ελλάδας είναι πολύ χαμηλού επιπέδου και οι

Έλληνες του εξωτερικού είναι άριστοι, ενώ η Ελλάδα πάσχει

από τους κυβερνώντες της και όχι από τον εκλεκτό και σε

μεγάλο μέρος απαίδευτο λαό της!!!

Τα Ελληνόπουλα σκοπίμως δεν διδάσκονται την ελλη-

νική γλώσσα σωστά, για να μη γνωρίσουν τις ρίζες τους! Αν

δεν μπορούν οι διδάσκοντες να παιδεύσουν τα Ελληνό-

πουλα σωστά, ας αναλάβουν οι γονείς, οι παππούδες, οι για-

γιάδες, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από το τίποτα και

θα προλάβουμε να μη γίνουμε «οι νομάδες της Ευρώπης»,

χωρίς ελληνική  γλώσσα και παιδεία!!!

Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα της ελληνικής πρωτοχρο-

νιάς είναι το έθιμο του ποδαρικού, που το κάνει όποιος μπαί-

νει  πρώτος σ’ ένα σπίτι και από την επίδραση της ψυχικής

του αύρας, μπορεί να συμβάλλει ώστε να είναι οι ερχόμενες

ημέρες του καινούργιου χρόνου καλές ή κακές!!! Και αν κά-

ποιον τον θεωρούν «γουρλή» (από την λέξη γούρι, που προ-

έρχεται από την ιταλική λέξη auguri, που σημαίνει «ευχές»),

τότε τον φωνάζουν κάθε πρωτοχρονιά να κάνει ποδαρικό και

κατά το ελληνικότατο έθιμο να σπάζει το ρόδι, που ήταν το

δώρο του Πλούτωνα στην αγαπημένη του Περσεφόνη, την

κόρη της Θεάς Δήμητρας και του οποίου τα κόκκινα σπόρια

συμβολίζουν τα καλά που θα έρθουν στο σπίτι!!!

Φέτος η Ελλάδα για ποδαρικό ποιον να φωνάξει;

Μήπως το ένδοξο …παρελθόν της, αφού δεν έχει κανέναν

άλλον!!!
Ας  το περιμένουμε λοιπόν με την ευχή:   

ΕΡΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ!!!
(Να είστε υγιείς και χαρούμενοι)!!!   

ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ!!! 

ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Ας μας κάνει φέτος ποδαρικό το παρελθόν  μας!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Λέσβος, Ελλάδα:

Ο οργάνωση  PETA (People for the Ethical Treatment of An-

imals) παρέδωσε περίπου 200 παλτά στην Lighthouse Relief,

μια φιλανθρωπική οργάνωση που προσφέρει βοήθεια στους

πρόσφυγες, για να τους ζεστάνουν από τις παγωμένες θερ-

μοκρασίες του χειμώνα. Τα γούνινα παλτά  τα απέκτησε η

ΡΕΤΑ από ανθρώπους που έχουν αλλάξει τη γνώμη τους

για την ένδυση με προϊόντα που παράγονται από τη θανά-

τωση ζώων.

«Η ΡΕΤΑ δεν μπορεί να επαναφέρει στη ζωή τα μινκ, τα
κουνέλια, τα σκυλιά και άλλα ζώα τα οποία γδάρθηκαν για
τη μόδα, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους
που αγωνίζονται να επιβιώσουν», λέει η Διευθύντρια Διε-

θνών Προγραμμάτων της PETA, Mimi Bekhechi και συμπλη-

ρώνει: «Η PETA καλεί όσους φορούν ακόμα γούνες να

καθαρίσουν τη συνείδησή τους και να δώσουν τα παλτά
τους έτσι ώστε οι πρόσφυγες και άλλοι που βρίσκονται σε
απελπιστική ανάγκη – οι μόνοι που δικαιολογούνται να φο-
ρούν γούνα – να μπορούν να παραμείνουν ζεστοί αυτόν το
χειμώνα.»

Όπως αποκαλύπτει η έκθεση της PETA για την παραγωγή

γούνας στην Ευρώπη, τα γουνοφόρα ζώα στα εκτροφεία

βρίσκονται εγκλεισμένα σε εξαιρετικά μικρά, βρώμικα κλου-

βιά πριν πνιγούν, ξυλοκοπηθούν, στραγγαλιστούν, υπο-

στούν ηλεκτροπληξία και ακόμη  να τα γδάρουν ζωντανά

για να παράγουν γούνινα παλτά και αξεσουάρ. 

Μέσω του προγράμματος δωρεάς γουναρικών, η PETA, της

οποίας το σύνθημα αναφέρει, εν μέρει,  ότι τα ζώα δεν είναι

δικά μας για να τα φοράμε, δεν διανέμει γούνινα παλτά

μόνο σε καταυλισμούς προσφύγων, αλλά και τα δωρίζει σε

καταφύγια για να χρησιμοποιηθούν ως υλικό στρωμνής για

τα ορφανά ζώα.

Λεπτομέρειες: PETA.org.uk. 

Γούνινα παλτά στους πρόσφυγες από την ΡΕΤΑ

Προσοχή στους 

Καλικάντζαρους!
Όλο αυτό το γιορταστικό δωδεκαήμερο, οι καλικάντζαροι

έχουν ανέβει επάνω, από τα έγκατα της γης, και σουλα-

τσάρουν ανάμεσά μας, κάνοντας ζαβολιές, τρώγοντας

γλυκά, χτυπώντας κατσαρολικά και άλλα...

Από την παραμονή των Χριστουγέν-

νων έως τα Θεοφάνια τριγυρίζουν

στη γη, από τα έγκατα που μένουν

ολοχρονίς και πελεκάνε το δέντρο

της ζωής που στηρίζει τη γη. Οταν

όμως φτάνει η παραμονή των Χρι-

στουγέννων, αφήνουν τα τσεκούρια

και ανεβαίνουν στη γη για διαολο-

πειράγματα.

Πλησιάζει η ημέρα που θα αποχωρή-

σουν και είναι η ημέρα της άγιασης

(των Θεοφανείων), γιατί φοβούνται τρελά το άγιασμα από

τον παπά.  Xαρακτηριστική είναι η στροφή:

φεύγετε να φεύγουμε
γιατ’ έρχεται ο τρελόπαπας
με την αγιαστούρα του

και με τη μαγκούρα του.
Οι νοικοκυρές την παραμονή των Θεοφανείων, για να μην

κρυφτούν στο σπίτι οι καλικάντζαροι, κλείνουν αποβραδύς

την καπνοδόχο, αναποδογυρίζουν όλα τα δοχεία που βά-

ζουν νερό για να μη τα μαγαρίσουν και βέβαια περιμένουν

τον παπά για να τους αγιάσει το σπίτι.

Την ημέρα των Θεοφανείων, κατεβαίνουν και πάλι στα έγ-

κατα της Γης, όπου βρίσκουν το δέντρο ξανά γερό και στέ-

ρεο και ξαναρχίζουν από την αρχή το κόψιμο...

Γι’ αυτό προσοχή στους Καλικάντζαρους γιατί φαίνεται ότι

κάποιοι παρέμειναν στη γη και χάλασε ο κόσμος...

Καλή Πρωτοχρονιά
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . Χριστούγεννα: 
Δώρον Άδωρον

Γεννιέται ο Χριστός! Ένα μήνυμα που έρχεται κάθε

χρόνο να ζεστάνει τις καρδιές μας. Έτσι και φέτος η

Χριστού – γέννα θα ανακουφίσει για λίγο την καθημε-

ρινότητά μας, προσπαθώντας να μας βγάλει από τα

αδιέξοδα που δυσκολεύουν τον καθένα και που η πολι-

τεία έχει συνεισφέρει κατά πολύ με τους μνημονιακού

τύπου χειρισμούς της.

Όσοι λοιπόν δεν είναι άνεργοι, δεν είναι δημόσιοι υπάλ-

ληλοι και πάρουν τελικά δώρο Χριστουγέννων δεν θα

το χαρούν και πολύ μιας και μέχρι τέλους του έτους θα

πρέπει να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφο-

ρίας, τον φόρο εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα,

τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και τέλος να τακτοποι-

ήσουν τις γονικές παροχές και τις δωρεές χρηματικών

ποσών.

Η απειλή της πρώτης κατοικίας, η μείωση του επιδόμα-

τος θέρμανσης, η περικοπή του ΕΚΑΣ, η αύξηση του

ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, η μείωση των συντάξεων

χηρείας και η φορολόγηση των ασφαλιστικών εισφορών

είναι κάποια από τα μέτρα που έχουν την υπογραφή της

κυβέρνησης και την ανοχή όλων μας.

Έτσι, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν θα υποστηρίξει

πολλές απολαύσεις. Θα είναι λιτό. Όπως λιτή ήταν και

η γέννησή Του. Μα, Αυτός το είχε επιλέξει. Εμάς, ποιος

μας ρώτησε αν θέλουμε να περάσουμε λιτά Χριστού-

γεννα;

Η λιτότητα δεν είναι μόνο θέμα προσωπικών επιλογών.

Η κυβέρνηση που μας έχει ομήρους τόσο καιρό σε μια

κατάσταση όπου η ανεργία, η φτώχεια, και η δυσβάστα-

κτη φορολόγηση δεν ευνοούν καθόλου την επιχειρημα-

τικότητα και τις επενδύσεις, είναι καιρός να παραιτηθεί.

Έχει ήδη δοκιμαστεί και οι κυβερνώντες θα πρέπει να

αποχωρήσουν από τις καρέκλες τους.

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μοιάζει να είναι επι-

τακτική ανάγκη όσο ποτέ ιδιαίτερα αυτή την χρονική

στιγμή, διότι οι αντοχές του μέσου Έλληνα πολίτη

εξαντλούνται. Κάθε είδους παροχή της κυβέρνησης υπό

μορφή επιδόματος μοιάζει με ελεημοσύνη. Μα ο ελλη-

νικός λαός δεν είναι επαίτης. Αυτή την στιγμή της ιστο-

ρίας καλείται να αποδείξει ότι αξίζει το καλύτερο. Ότι

δεν έχει ανάγκη να του χαριστεί τίποτα. Έχει ανάγκη να

του δοθεί αυτό που πραγματικά δικαιούται. Τα επιδό-

ματα πρέπει να μεταφραστούν σε ευκαιρίες. Και σε κάτι

τέτοιο η σημερινή κυβέρνηση απέτυχε.

Χριστός γεννάται… Ας αφήσουμε το κλίμα των ημερών

να αγγίξει όποια ευαίσθητη πτυχή μας απέμεινε. Μα

γνωρίζουμε καλά πως ο Έλληνας, ιστορικά έστω, και με

την τελευταία του αυτή πτυχή της δύναμής του είναι

άξιος να ανακάμψει. Αυτό χρειάζεται η πατρίδα μας. Εμ-

πιστοσύνη σε μας…

Δρ. Δημήτρης Τριαντακωνσταντής

Διδάκτωρ Γεωπόνος

Ερευνητής ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

σ.εκδοσης. Αγαπητέ αναγνώστη Δημήτρη Τριαντακων-

σταντή, στη σημερινή κατάσταση δεν μας έφερε η πα-

ρούσα κυβέρνηση, μας έφεραν όλες οι προηγούμενες

κυβερνήσεις, ιδιαίτερα δε αυτή του Σημίτη, του Κω-

στάκη και του Γιωργάκη. 

Οι σημερινοί, δυστυχώς συνέχισαν την ίδια πολιτική,

οσφυοκάμπτες σε ξένα συμφέροντα υποδουλώνοντας

τη χώρα.

Από την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορης (ΟΚΕ)  “Ιχνη-

λάτες”, ελάβαμε το παρακάτω κείμενο, όπου σημει-

ώνουν για τις ενέργειες που έχουν κάνει σε σχέση με

την επένδυνση στη χερσόνησο του “Αστέρα” Βουλιαγ-

μένης.

«Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την υπό-

θεση της πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης σε όμιλο

Τουρκοκαταριανών συμφερόντων, μετά και την ανά-

συρση από το αρχείο και της δεύτερης Μηνυτήριας

Αναφοράς της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ)

από την Εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, η

οποία είχε αρχειοθετηθεί από τον Οικονομικό Εισαγ-

γελέα Ιωάννη Δραγάτση. Το έναυσμα ήσαν οι συνεχείς

οχλήσεις της ΟΚΕ προς την Εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου Ξένη Δημητρίου και η από 16-10-2017 Αίτηση -

Υπόμνημά μας, προς αυτήν και προς τον Εισαγγελέα

Περιβάλλοντος... του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα.

Σε αυτήν παρουσιάζονται νέα κρίσιμα στοιχεία, που

αποδεικνύουν ότι ο Αστέρας καταφανώς είναι Δημόσιο

Δάσος 436,20 στρεμ. και μάλιστα εκτός Σχεδίου Πό-

λεως και επομένως, απαγορεύεται η κατάτμηση, η οι-

κοπεδοποίηση, η τσιμεντοποίησή του και η τελική

αλλαγή χρήσης του, σε πολυτελείς κατοικίες. Με την

ίδια Αίτηση - Υπόμνημα γινόταν σαφέστατο ότι το συγ-

κεκριμένο Δάσος, η χρήση του οποίου δεν έχει αλλάξει

μέχρι σήμερα, έπρεπε να προστατεύεται από το οικείο

Δασαρχείο Πειραιά, σύμφωνα με την αυστηρότατη Δα-

σική Νομοθεσία. Όπως αποδεικνύουμε μάλιστα με το

σχετικό έγχρωμο σχεδιάγραμμα του γνήσιου Ρυμοτο-

μικού Σχεδίου Βουλιαγμένης που επισυνάψαμε, δεν

υπάρχει καμιά πράσινη ρυμοτομική γραμμή, η οποία να

περικλείει την επίδικη έκταση και ως εκ τούτου, η Δη-

μόσια Διοίκηση παραπλάνησε το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας (Σ.τ.Ε.), με την προσκόμιση πλαστού

σχεδιαγράμματος της έκτασης, ώστε το Ανώτατο Δι-

καστήριο να οδηγηθεί, όπως και έγινε, σε εσφαλμένη

απόφαση. Παράλληλα οι αρμόδιοι Δημόσιοι φορείς και

οι Υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν παρέμβει για να προ-

στατέψουν και να υπερασπιστούν τα ιδιοκτησιακά δι-

καιώματα του Δημοσίου στην περιοχή. Για τη μείζονος

σπουδαιότητας αυτή υπόθεση κλήθηκαν, με την διαδι-

κασία του κατεπείγοντος, να καταθέσουν, στη σχετική

προανάκριση που διενεργείται, τόσο ο Πρόεδρος της

Ομάδας Βασίλης Αναστασόπουλος, όσο και ο πρώην

Γενικός Δ/ντής Δασών Ελευθέριος Φραγκιουδάκης και

η Πολιτικός Μηχανικός Μαρία Ελένη Ιατρίδου. Την

προανάκριση διεξάγει ο Εισαγγελέας Νικόλαος Αντω-

ναράκος που είχε θέσει την πρώτη Μηνυτήρια Ανα-

φορά μας στο αρχείο με δύο Διατακτικές του και τώρα

την έχει ανασύρει, κατόπιν των νέων κρίσιμων στοι-

χείων που έχουμε δημοσιοποιήσει και της παρέμβασης

της κας Δημητρίου. Η ΟΚΕ έχει προβεί σε όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες, απηχώντας το Δημόσιο αί-

σθημα, για την αποκάλυψη σκανδάλων, μέγιστου κοι-

νωνικού ενδιαφέροντος και πλέον είναι η σειρά της

Δικαιοσύνης να αναλάβει τον θεσμικό της ρόλο. Σε

κάθε περίπτωση το γαϊτανάκι της μετάθεσης των ευ-

θυνών, από τη μια κρατική υπηρεσία στην άλλη, δεν

αποτελεί την πρόσφορη λύση για τέτοιου μεγέθους θέ-

ματα, που άπτονται της διασφάλισης των συμφερόν-

των του Ελληνικού λαού. Πρώτιστο μέλημά μας είναι

η κάθετη πάταξη της διαφθοράς, σε όλα τα επίπεδα και

αναμένουμε ενέργειες ουσίας, οι οποίες θα ανατρέ-

ψουν το σκηνικό της σήψης που επικρατεί, κάτι που

δεν γίνεται διακριτό, ακόμα, από εμάς, στη συγκεκρι-

μένη περίπτωση του Αστέρα, όπου, όπως πληροφορού-

μαστε, έχουν προχωρήσει, παρά τις αποκαλύψεις μας,

οι διαδικασίες για την έκδοση παράνομων οικοδομι-

κών αδειών, μέσα στο Δημόσιο Δάσος. 

Η εγκυρότητα των καταγγελιών της ΟΚΕ είναι τέτοια,

που ουδείς δικαιούται να τις παραγνωρίσει και δηλώ-

νουμε ότι αρνούμαστε να ανεχτούμε τις τακτικές της

διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με την

υποχρέωσή μας, η οποία απορρέει από το ακροτελεύ-

τιο άρθρο 120 του Συντάγματος».

Προανάκριση για τον Αστέρα από τον Εισαγγελέα Αντωναράκο

Βγήκε από το ΑΡΧΕΙΟ και η 2η Μηνυτήρια Αναφορά της ΟΚΕ

Το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) - 1ο ΕΠΑΛ

Ραφήνας, τομέας Πληροφορικής - Ηλεκτρολογικό,

σχεδίασε και υλοποίησε τη δημιουργία ενός υποβρύ-

χιου ρομπότ, ονομαζόμενο "ΑΡΑΦΗΝ HYDROBOT",

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος #STEM-

forYouth σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου!

Όπως σημειώνουν στην επιστολή τους «Το νέο έτος
θα επισκεφτούμε το λιμάνι της Ραφήνας για την
πρώτη του επίσημη κατάδυση!!!»
Tους ευχόμαστε καλές ρομποκαταδύσεις...

Nα σημειώσουμε εδώ ότι το πρόγραμμα STEMforY-

outh είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα για μαθήματα θετι-

κών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών. 
Η ελληνική πρόταση είναι για μαθήματα αστροφυσι-

κής σε σχολεία.

"ΑΡΑΦΗΝ HYDROBOT" από το 3ο Ε.Κ. Ανατ. Αττικής - Ραφήνας
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Σε πιλοτική εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδο-

φωτισμού τύπου LED στη Λεωφόρο Ποσειδώνος,

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φα-

λήρου, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής προκειμέ-

νου να καταγραφούν στην πράξη οι διαμορφούμενες

συνθήκες φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καταστεί αποδο-

τικότερη η δημοπράτηση ενός ευρύτερου έργου με

αντικείμενο την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστι-

κών σωμάτων Νατρίου με φωτιστικά σώματα νέας τε-

χνολογίας τύπου LED στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού

οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, σε επι-

λεγμένους οδικούς άξονες του Πρωτεύοντος Αστι-

κού Οδικού Δικτύου (ΠΑΟΔ), όπως Λ. Κηφισίας, Με-

σογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Βάρης Κορω-

πίου.

Η πιλοτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Λεω-

φόρο Ποσειδώνος, μεταξύ των οδών Εσπέρου και

Νηρηίδων, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το συγκε-

κριμένο τμήμα έχει μήκος περίπου 500 μέτρα, περι-

λαμβάνει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά

κατεύθυνση και επιλέχθηκε γιατί συνδυάζει οδικό

άξονα ταχείας κυκλοφορίας με αστική περιοχή έντο-

νης κίνησης πεζών, λόγω του παραλιακού μετώπου

και της γραμμής του τραμ.

Ειδικότερα, το έργο αναμένεται να έχει πολλαπλά

οφέλη:

― Βελτίωση του επιπέδου άνεσης των χρηστών του

οδικού δικτύου μέσω της παροχής ποιοτικότερου φω-

τισμού.

― Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας φωτιστικών σωμάτων

και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

― Ευκολία διάγνωσης και αναγγελία βλαβών σε

πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος τηλεδιαχεί-

ρισης που έχει εγκατασταθεί.

Σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρι-

κής ενέργειας λόγω της μειωμένης ισχύος των φω-

τιστικών LED. Παράλληλα, με τη δυνατότητα

προσαρμοστικού φωτισμού θα επιτευχθεί περαιτέρω

εξοικονόμηση ενέργειας (το τελικό επίπεδο εξοικο-

νόμησης υπολογίζεται μεταξύ 30-40%).

Mουσικοχορευτική εκδήλωση πραγματοποίησε το Γυμνάσιο

Αγ. Στεφάνου,  στο κατάμεστο  Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στε-

φάνου την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου. 

Η εκδήλωση ήταν αποχαιρετιστήρια γιορτή της πολυήμε-

ρης φιλοξενίας μαθητών και καθηγητών του σχολείου Τa-

rhan Koleji της Κωνσταντινούπολης, από το Γυμνάσιο Αγ.

Στεφάνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορός δίχως

σύνορα».

Η εκδήλωση περιελάμβανε τραγούδια από τη Χορωδία του

Δήμου Διονύσου, παραδοσιακούς χορούς από την Ένωση

Ποντίων Δροσιάς και από τμήματα του Δήμου, καθώς και

πολλά τραγούδια και χορούς από τους μαθητές των δύο

σχολείων. 

Η διευθύντρια του Γυμνασίου Αγ. Στεφάνου  Αν. Δαδιώτου

μετά το καλωσόρισμα, στον χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στη

μεγάλη αξία του προγράμματος που προσφέρει πολύτιμες

γνώσεις και εμπειρίες στα παιδιά των δύο χωρών και δημι-

ουργεί ισχυρούς δεσμούς φιλίας ανάμεσά τους, ενώ ευχαρί-

στησε όλους όσοι βοήθησαν στην υλοποίηση  τού «Χορός

χωρίς σύνορα» καθώς και τον δήμαρχο Διονύση Ζαμάνη, τον

πρόεδρο της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής Αχ. Δελα-

γραμμάτικα και τον πρόεδρο της ΔΕ Αγίου Στεφάνου Μ. Κα-

σαπάκη, για την αμέριστη βοήθειά τους σε όλα τα επίπεδα. 

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Δ. Ζαμάνης αναφέρθηκε

στα οφέλη της πολιτισμικής  ανταλλαγής και φιλοξενίας.

«Είναι μια πρωτοβουλία αξιέπαινη, μια πρωτοβουλία που
φέρνει κοντά παιδιά από την Ελλάδα και την Τουρκία, σε
ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που δίνει τη δυνατότητα σε
όλους τους συμμετέχοντες να διαπιστώσουν ότι όσα μας

ενώνουν σαν λαούς είναι πάρα πολλά. Είναι γεγονός, ότι
τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποδεικνύουν ότι υπάρχει η
οδός για να ζουν οι γείτονες πιο αρμονικά μεταξύ τους. Και
αυτή η οδός είναι το να οικοδομούμε τη συνεργασία μεταξύ
μας. Να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους. Να στηρίζουμε
δράσεις που προωθούν το σεβασμό, την ελπίδα και την αλ-
ληλεγγύη», τόνισε.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολι-

τισμού, Αθλητισμού και Κοιν. Δομών  Αν. Στασινοπούλου.

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν έπαινοι ενώ απονεμήθηκε τιμη-

τική πλακέτα  από τον Δήμαρχο Δ. Ζαμάνη στη διευθύντρια

του σχολείου της Κωνσταντινούπολης, η οποία ευχαρί-

στησε θερμά για την υποδοχή και τη φιλοξενία.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η καθηγήτρια  Αγγ.

Πανουσοπούλου που είχε και την επιμέλεια του χορευτικού

προγράμματος. 

Mε LED θα αντικατασταθεί

ο φωτισμός του δήμου 3Β

Ξεκίνησε (Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου) η εγκατάσταση των

5.353 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην Οδό Θησέως

στη Βάρκιζα που θα αντικαταστήσουν το σύνολο του δη-

μοτικού δικτύου οδοφωτισμού σε όλη την έκταση του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με συνολικό προϋπο-

λογισμό περίπου 1,8 εκ ευρώ, όπως έχουμε ήδη γράψει.

Τα συνεργεία θα τοποθετούν περίπου 35 σώματα ημερη-

σίως και το έργο υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί

μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, μας ενημερώνει ο

Δήμος.

Ο φωτισμός με led παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων σε

σχέση με το υπάρχον δίκτυο, όπως η μεγάλη εξοικονόμηση

ενέργειας (το νέο δίκτυο θα καταναλώνει περίπου το 50%

του ρεύματος), ενώ παράλληλα ο συγκεκριμένος τύπος

λαμπτήρων έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Επίσης τα νέα φωτιστικά θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ

τους με ασύρματη τεχνολογία και θα ελέγχονται κεντρικά

από τις υπηρεσίες του Δήμου έχοντας έτσι εικόνα της κα-

τάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Με φωτισμό LED η Λεωφόρος Ποσειδώνος
από την Περιφέρεια Αττικής

«Χορός χωρίς σύνορα» στο Δήμο Διονύσου



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                          30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Το βιβλίο του Βουλιαγμενιώτη συγγρα-

φέα Γιώργου Νικολαΐδη “Θανάσιμα
Πάθη”, θα παρουσιάσει η Εταιρία Ελλή-

νων Λογοτεχνών και οι Εκδόσεις Mo-

mentum την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου

στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα “Μιχαΐλας

Αβέρωφ” (Ακαδημίας & Γεναδίου 8, 7ος

οροφ. όπισθεν της εκκλησίας Ζωοδό-

χος Πηγή) στην Αθήνα.

Ένας κεραυνοβόλος, παράφορος έρω-
τας από την πρώτη ματιά, θα ενώσει
δύο ανθρώπους. Δύο ανθρώπους όμως,
που δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ
τους·  που προέρχονται από δύο εντε-
λώς διαφορετικούς κόσμους.
Όταν ο πυρετός του ερωτικού πάθους κα-

ταλαγιάσει, θ’ αρχίσουν να βγαίνουν στην

επιφάνεια οι αγεφύρωτες διαφορές...

Ο έρωτας αυτός θα μεταμορφωθεί
στον χειρότερο εφιάλτη για εκείνη, που
δεν ξέρει σε τι θανάσιμα πάθη, σε τι
εξαρτήσεις και υπόγειες διαδρομές
κείνται ο άντρας που ερωτεύθηκε...

Ο πολυγραφότατος συγγραφέας Γιώρ-

γος Νικολαΐδης, αρχιτέκτων στο επάγ-

γελμα και ενεργός πολίτης της

Βουλιαγμένης,  έχει ξεπεράσει  την δε-

κάδα σε τίτλους βιβλίων και έχει λάβει

τιμητική διάκριση για την προσφορά

του στη λογοτεχνία, από την Ενωση

Ελλήνων Λογοτεχνών.

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

“Θανάσιμα Πάθη”

Το καλύτερο ΔΩΡΟ για ΣΑΣ
και τους φίλους σας

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα

(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.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

Oι επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ
εύχονται το 2018 να είναι χρονιά με υγεία και ευημερία
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«Σοί δέ θεοί τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσί σῇσι μενοινᾷς, ἄνδρα
τε καί οἶκον, καί ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν ἐσθλήν· οὐ μέν
γάρ τοῦ γε κρεῖσσον καί ἄρειον, ἤ ὅθ᾽ὁμοφρονέοντε
νοήμασιν οἶκον ἔχητον ἀνήρ ἠδέ γυνή».

(Όμηρος, “Οδύσσεια”, ζ, 180 - 184)

(= Και ας σου χαρίσουν οι θεοί όσα ποθεί η καρδιά σου,

άντρα και σπίτι, και αγαθή σύμπνοια / ομόνοια μέσα του ας

προσθέσουν· γιατί δεν υπάρχει δυνατότερο/ανώτερο και

καλύτερο από το να φροντίζει για το σπίτι, με ομοθυμία,

αγαπημένο αντρόγυνο).

«Ξεῖνοι δέ διαμπερές εὐχόμεθ᾽εἶναι ἐκ πατέρων φιλότη-
τος, ἀτάρ καί ὁμήλικές εἰμεν· ἥδε δ᾽ὁδός καί μᾶλλον
ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει».

(Όμηρος, “Οδύσσεια”, ο, 196-198)

(= Φίλοι πατροπαράδοτοι θεωρούμαστε από χρόνια και εί-

μαστε συνομήλικοι και το ταξείδι αυτό θα μας ενώσει πε-

ρισσότερο/θα μας οδηγήσει σε ομόνοια/σύμπνοια).

ΣΧΟΛΙΟ: Επέλεξα δύο αποσπάσματα από την Ιερά Γραφή

των Ελλήνων, τα του Ομήρου έπη, το αρχαιότερο έπος,

που περιέχουν την αρχαιότερη και γλυκύτερη λέξη στον

κόσμο “ομοφροσύνη”, άγνωστη στο ελληνικό αν-αγνω-

στικό κοινό, μια που τώρα τα παμπάλαια αυτά κλασσικά

γράμματα δεν διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία, αφού

θεωρούνται “νεκρή” γλώσσα από την επίσημη εξ(ω)-συγ-

χρονιστική πολιτεία, που επιδιώκει να απο-νευρώσει και να

απο-νεκρώσει τον εγκέφαλο των ελληνοπαίδων (λοβο-

τομή), για να μη σκέπτονται κριτικά και ορθολογικά, αλλά

να απομνημονεύουν/παπαγαλίζουν και να μιμούνται άκριτα

και ανορθόλογα ό,τι τους προσφέρεται (σερβίρεται) επι-

χρυσωμένο και στιλβωμένο.

Άραγε πόσοι Έλληνες σήμερα γνωρίζουν ότι το Λατινικό

Αλφάβητο στο οποίο γράφουν όλες οι χώρες του Δυτικού

Κόσμου είναι το Αλφάβητο των Ελλήνων (αιολο-χαλκι-

δικό/ευβοϊκό) που ταξίδεψε από την αρχαία κωμόπολη “Βι-

γλατούρα” Οξυλίθου της Κύμης το 770/760 π.Χ. στη Νότια

Ιταλία, (Μεγάλη Ελλάδα), όπου οι Κυμαίοι - Ευβοείς ίδρυ-

σαν την πρώτη αποικία στη νήσο Πιθηκούσες. Ύστερα από

λίγα χρόνια οι Πιθηκούσιοι ίδρυσαν την Κύμη (σημ. CUMA

= κώμη) στην ηπειρωτική Ιταλία. Μια ακόμη Ελληνική Επο-

ποιΐα που ούτε καν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία!

Και πόσοι Έλληνες σήμερα γνωρίζουν ότι το κυριλλικό -

γλαγολιτικό - σλαβικό αλφάβητο αποτελεί τη βάση όλων

των σλαβικών γλωσσών του Ανατολικού Κόσμου. Αλφά-

βητο που επινόησαν έχοντας ως πρότυπο το αρχαιοελλη-

νικό, οι ισαπόστολοι αδελφοί Θεσσαλονικείς μοναχοί της

Ορθοδόξου Εκκλησίας Κων/νος Κύριλλος (827-869) και

Μεθόδιος (826-885) στο πλαίσιο της βυζαντινής πολιτικής

για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων της Μοραβίας.

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γινόταν μια δημοσκόπηση

(σφυγμομέτρηση) για το θέμα της προέλευσης του ελλη-

νικού αλφαβήτου, πριν προβούμε σε διενέργεια δημοψη-

φίσματος για την ονομασία της ΠΓΔΜ (FYROM), σημερινά

Σκόπια.

Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται στη συνάντηση του

ναυαγού Οδυσσέα με την εύπεπλο (= έχουσα ωραίο

πέπλο) και λευκώλενο (= έχουσα λευκούς και απαλούς

βραχίονες)  Ναυσικά, και το δεύτερο στη συζήτηση του Τη-

λέμαχου με το γιο του Νέστορα, Πεισίστρατο, που διεμή-

φθη στην Πύλο.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΕΡΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Το 2017 ΕΤΟΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ - ΔΙΧΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ

Το 2018 ΕΤΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

Είμαστε ο Μοναδικός Λαός επί της γης γι’ αυτό και ξεχω-

ρίζουμε άλλωστε από τους άλλους που από τις τέσσερις

πράξεις της αριθμητικής έχουμε εν-δια-τρίψει, διακριθεί και

διαπρέψει μόνο στη Διαίρεση!!! ήτοι στη Διχόνοια, το Δι-

χασμό και αυτό το πληρώσαμε πολύ ακριβά στο παρελθόν

και συνεχίζουμε ακόμη και σήμερα να το πληρώνουμε,

χωρίς ποτέ τα παθήματά μας να μας γίνονται μαθήματα.

Είναι καιρός να ασχοληθούμε και με τον Πολλαπλασιασμό,

“γερνάμε και δεν γεννάμε”. Αντιμετωπίζουμε μέγα εθνικό

πρόβλημα διαιώνισης της φυλής μας λόγω της γήρανσης

του πληθυσμού. Αλλά και με την Πρόσθεση, την ενότητα,

γιατί ισχύς μόνο εν τη ενώσει, και με την Αφαίρεση, ήτοι

να αποδεσμευτούμε από ιδεοληψίες, προλήψεις, εμμονές,

αγκυλώσεις, πολιτικές σκοπιμότητες και μικροκομματικά

συμφέροντα.

«Ὦ βάρβαρ᾽ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά».
(Ευριπίδης, 480-406, “ΤΡΩΑΔΕΣ”, στίχ. 764)

(= Έλληνες εσείς που επινοήσατε τέτοιες βάρβαρες πρά-

ξεις/δεινά - ενν. του πολέμου)

Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης καταγγέλλει με τη σπαραξι-

κάρδια κραυγή της Ανδρομάχης στις “Τρωάδες” του τα δεινά

που προξένησαν οι Έλληνες στην Τροία. Ο Θουκυδίδης μάς

παραδίδει πως τις ίδιες ωμότητες/βιαιότητες διέπραξαν οι

Αθηναίοι στη μικρή αδύναμη Μήλο. Η Αθήνα που έχτιζε Παρ-

θενώνες, που ενεθάρρυνε τη Φιλοσοφία και τους Διαλόγους

για τον Άνθρωπο, την Αρετή και την Αλήθεια στην Αγορά, η

ίδια η Αθήνα εξολόθρευσε τον πληθυσμό της Μήλου, γιατί

αρνήθηκε να συμμαχήσει μαζί της. Με πρωτοφανή ωμότητα,

αλλά και πολιτικό ρεαλισμό οι Αθηναίοι δηλώνουν ότι: «Το

επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου ίση υπάρχει δύναμη

προς επιβολήν αυτού (νομίζουμε) όμως ότι ο ισχυρός επι-

βάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο ασθενής παρα-

χωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του».

«ἐπισταμένους πρός εἰδότας ὅτι δίκαια μέν ἐν τῷ ἀνθρω-
πείῳ λόγῳ ἀπό τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατά δέ οἱ
προύχοντες πράσσουσι καί οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν».

(Θουκυδίδης, 460-395, βιβλίο Ε’, 89)

Με άλλα λόγια δεν υφίσταται Δίκαιο μεταξύ ισχυρών και

ασθενών, αλλά μόνο μεταξύ των ίσων ως προς τις δυνά-

μεις. Έτσι οι πρέσβεις των Αθηναίων διακηρύσσουν το Δί-

καιον του ισχυροτέρου. Το δόγμα αυτό, που είναι άξιο να

εφαρμοστεί στα θηρία και όχι στους ανθρώπους το υπο-

στηρίζει και ο σοφιστής Καλλικλής στο διάλογο του Πλά-

τωνα “Γοργίας” 483d.

Η μεγαλύτερη κατάρα του Έθνους, το σαράκι που τρώει

τις σάρκες του Ελληνισμού είναι η Διχόνοια. Δυστυχώς,

σήμερα, αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι έχουμε κάποια

σχέση με τους προγόνους μας φαίνεται να μας συνδέει

μόνο αυτό. Από το Διχασμό, στην αρχαιότητα κανείς δεν

έμεινε όρθιος. Αυτός ο Διχασμός, η Διχόνοια, ο Εμφύλιος

είναι η καθημερινότητά μας. Η Ελλάδα ως πνεύμα, είναι

συνώνυμη με αυτή την εριστική, εμφυλιακή τάση.

Ο Ηρόδοτος (484-425) στην ιστορία του, βιβλίο 8ο “Ουρα-

νία”, κεφ. 3 είναι αποκαλυπτικός και άκρως διδακτικός:

«εἰ στασιάσουσι (Ἀθηναῖοι) περί τῆς ἡγεμονίης, ὡς ἀπο-
λέεται ἡ Ἑλλάς, ὀρθά νοεῦντες· Στάσις γάρ ἔµφυ-
λος πολέµου ὁµοφρονέοντος τοσούτῳ κάκιόν ἐστι
ὅσῳ πόλεµος εἰρήνης».
(= αν οι Αθηναίοι διεκδικήσουν την ηγεμονία, από τους Λα-

κεδαιμονίους θα καταστραφεί η Ελλάδα, και σκέπτονταν

ορθά· γιατί τόσο χειρότερος είναι ο εμφύλιος σπαραγμός

από τον πόλεμο που διεξάγεται σε κατάσταση ομονοίας,

όσο ο πόλεμος από την ειρήνη).

Ο Αριστοτέλης (384-322) στα “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”  του 1301b, 27-

30, σημειώνει: 
«Πανταχοῦ γάρ διά τό ἄνισον ἡ στάσις, οὗ µή τοῖς
ἀνίσοις ὑπάρχει ἀνάλογον· ὅλως γάρ τό ἴσον ζη-
τοῦντες στασιάζουσιν».
(= γενικά παντού όπου δεν υπάρχει εξισορρόπηση της ανι-

σότητας, οι άνισοι στασιάζουν για την ανισότητα· γιατί

στασιάζουν επιδιώκοντας το απολύτως ίσον / την απόλυτη

ισότητα).

Ο Αντισθένης (445-366/5), ο ιδρυτής της κυνικής Φιλοσο-

φίας διδάσκει: 

«ὁµονοούντων ἀδελφῶν συµβίωσιν παντός ἔφη
τείχους ἰσχυροτέραν εἶναι».
(= η συμβίωση αδελφών που είναι μονοιασμένοι/που έχουν

ομόνοια, είπε, είναι ισχυρότερη από κάθε τείχος).

Ο Δημόκριτος (460-370), ο πατέρας της ατομικής θεωρίας,

διακηρύσσει: «ἀπό ὁµονοίης τά µεγάλ᾽ἔργα».
(= με την ομόνοια κατορθώνονται τα σπουδαία έργα).

Και ο Ξενοφών (430-355) στα “Απομνημονεύματά ” του, Δ’,

4, 16-17 διαπιστώνει: «ἄνευ ὁµονοίας οὔτ᾽ἄν πόλις
εὖ πολιτευθείη, οὔτ᾽οἶκος καλῶς οἰκηθείη».
(= χωρίς ομόνοια ούτε πολιτεία/κράτος θα μπορούσε να

κυβερνηθεί σωστά ούτε σπίτι να διοικηθεί καλά).

Γεμάτος πίκρα και παράπονο ο Πλάτων (427-347) στο έργο

του “Μενέξενος”, ΧΙV, 243d, σημειώνει ότι εμείς που οσά-

κις ήμαστε μονοιασμένοι, νικήσαμε κάθε εξωτερικό εχθρό,

νικηθήκαμε από τους ίδιους τους εαυτούς μας, απ’ τα πάθη

μας. «Ἀήττητοι γάρ ἔτι καί νῦν ὑπό γε ἐκείνων
ἐσµέν, ἡµεῖς δέ αὐτοί ἡµᾶς καί ἐνικήσαµεν καί
ἡττήθηµεν».

Το παράγγελμα του Περιάνδρου του Κορίνθιου του Σοφού,

στους Δελφούς: «ὁμόνοιαν δίωκε», σημαίνει, να επιδιώ-

κουμε την ομόνοια. Εμείς, λόγω της απαιδευσίας μας, το

παραφράσαμε εσφαλμένα, να καταδιώκουμε την ομόνοια·

γι’ αυτό και είμαστε άξιοι της τύχης μας και των όποιων

επιλογών μας «αἰτία ἑλοµένου, θεός ἀναίτιος», Πλά-

των “Πολιτεία”, (617 c-e), (= o θεός δεν φταίει σε τίποτε,

εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας). 

ΟΜΟΦΡΟΣΥΝΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ 2018...

ΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ - ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ - ΑΘΕΣΜΙΚΗ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

ΕΣ ΝΕΩΤΑ

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

――――――
* ενότητα, ομόνοια, σύμπνοια, συμφωνία, ομοθυμία, ομοφωνία, ομο-

ψυχία, ομογνωμοσύνη, σύμπτωση και ταύτιση σκέψεων, φρονημάτων

και αισθημάτων. Παράγεται από το ὁμόφρων - ονος < ὁμοῦ + φρήν -

φρενός = ο έχων τα ίδια φρονήματα, σκέψεις, αισθήματα, τις ίδιες

αρχές και αντιλήψεις.

** διαφωνία, διάσταση, ασυμφωνία, διχοφωνία, διαφορά γνωμών, δι-

χοστασία, διχόνοια, διχασμός, έρις, στάσις, διχογνωμία, ετεροφρο-

σύνη, διχοφροσύνη.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁµοφροσύνης*  

ἄρχεσθαι
&

Διχογνωµοσύνης**, 
παύεσθαι
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Oι επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ
εύχονται το 2018 να είναι χρονιά με υγεία και ευημερία

Συνάντηση πραγματοποίησε το Πα-

νελλήνιο  Δίκτυο Συμπαραστατών με

την Περιφερειάρχη Αττικής, στις 20

Δεκεμβρίου 2017, όπου συζητήθηκαν

εκτενώς προβλήματα κακοδιοίκησης,

καθώς και λύσεις που έχουν δώσει οι

Συμπαραστάτες για την υπεράσπιση

των δικαιωμάτων των πολιτών, με έμ-

φαση σε λύσεις που δίνονται για την

καταπολέμηση των συνεπειών της

γραφειοκρατίας, με εφαρμογές ηλε-

κτρονικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Συμπαραστάτες

πρότειναν στην Περιφερειάρχη Αττι-

κής την γενική εφαρμογή της νομοθε-

σίας για την “ηλεκτρονική

διακυβέρνηση” και τη χρήση της ηλε-

κτρονικής υπογραφής με απόλυτο

τρόπο στο σύνολο των διοικητικών εγ-

γράφων της Περιφέρειας Αττικής, έτσι

ώστε εφεξής  να μην τίθενται καθόλου

χειρόγραφες υπογραφές στα δημόσια

δεδομένα που παράγονται από την πε-

ριφερειακή διοίκηση και τις εσωτερι-

κές υπηρεσίες της. 

Λιγότερο χαρτί, λιγότερη γραφειοκρα-

τία, λιγότερη ταλαιπωρία για τον πο-

λίτη!

Η Περιφερειάρχης Αττικής άκουσε την

πρόταση και εξέφρασε για μία ακόμη

φορά την αμέριστη υποστήριξή της

στον θεσμό του Συμπαραστάτη του

Δημότη / Πολίτη και της Επιχείρησης

στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στη συνάντηση με την Περιφερειάρχη

Ρένα Δούρου το Δίκτυο εκπροσώπη-

σαν, ο πρόεδρος του Δικτύου Συμπα-

ραστατών Ευάγγελος Μιχάλης

Συμπαραστάτης του στο Δήμο Σαρω-

νικού, ο αντιπρόεδρος του Δικτύου

Βασίλης Σωτηρόπουλος, Περιφερει-

ακός Συμπαραστάτης στην Περιφέρεια

Αττικής και ο ειδικός Γραμματέας του

Δικτύου  Γαβριήλ Αραμπατζής, Συμπα-

ραστάτης του Δήμου Ηλιούπολης.

σ.έκδοσης: Καλή η προσπάθεια των

συμπαραστατών, αλλά έχουμε τη

γνώμη ότι ο θεσμός έχει αποτύχει εν

τη γενέσει του, με πολλά παραδείγ-

ματα σε πάρα πολλούς Δήμους.

Συνάντηση του Πανελλήνιου  Δικτύου Συμπαραστατών με τη Περιφερειάρχη ΑττικήςOι Σύλλογοι Οικιστών 

Κορωπίου κοντά στους 

κατοίκους της Μάντρας

Οι Σύλλογοι οικιστών Κορωπίου, Σύλλογος “Αμπε-

λώνας” και Σύλλογος “Αγ. Γεωργίου”, συγκέντρωσαν

τρόφιμα από τα μέλη και φίλους τους και  σε μια κί-

νηση κοινωνικης αλληλεγγυης επισκέφθηκαν τους

πλυμμηροπαθεις στην Μανδρα Αττικής και ta παρέ-

δωσαν.
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Διαβούλευση για το σχέδιο τουριστικού νόμου 
Σχέδιο νόμου για τον τουρισμό βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο για δημόσια διαβού-

λευση, έως τις 5 Ιανουαρίου 2018, ώρα 3 μ.μ. με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού».
Η διαβούλευση είναι αναρτημένη στη διέυθυνση http://www.opengov.gr/tourism/?p=1372

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2018

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.Αριθμ. Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

0 Τακτικά Έσοδα 11.142.275,88 0,00
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 419.564,96 0,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 2.884.000,00 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 610.080,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά 8.417.694,66 0,00

τα παρελθόντα έτη
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 3.750.200,00 0,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 9.800.413,00 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 11.664.879,37 0,00

Σύνολο Πόρων 48.689.107,87 0,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.Αριθμ. Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.886.473,39 0,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 7.327.292,03 0,00
63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 642.816,84 0,00
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 434.446,42 0,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.070.980,00 0,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.916.651,13 0,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.300.000,00 0,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 11.310.287,42 0,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00

Επενδύσεις 0,00 0,00
71 Αγορές 2.099.620,00 0,00
73 Έργα 14.459.408,59 0,00
74 Μελέτες 803.092,32 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 1.000,00 0,00
9111 Αποθεματικό 437.039,73 0,00

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 48.689.107,87 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη,   22/12/2017
Αριθμ. Πρωτ.  54708

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟ-
ΣΘΗΚΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥ-
ΧΩΡΟ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 51, Ο.Τ. 25 ΣΤΗ
Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ»
Α.Μ.:  183/2017  – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ: 68177
Κ.Α. : . 30-7321.013.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 410.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
CPV: 45212000-6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει την με Ανοι-
κτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΑΛ-
ΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΔΙΩΡΟ-
ΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΥ-
ΛΟΥ 51, Ο.Τ. 25 ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ»
εκτιμώμενης αξίας 330.645,16 €
(χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του N.4412/
2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό
183/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από Ίδιους πόρους του Δήμου.
Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα με τον Κ.Α. : 30-7321.013. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχε-
ται στο ποσό των 410.000,00 € (Με
24% ΦΠΑ)   εκ των οποίων 10.000,00
€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογι-
σμό του 2017 , 200.000,00 € στον
Προϋπολογισμό του 2018 και
200.000,00€ στον Προϋπολογισμό
του 2019. Προκαταβολή δεν θα χορη-
γηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 54698/
22-12-2017 για την ανάληψη υποχρέ-
ωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2017 και με
αρ. ΑΑΥ : A-1127 καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων.
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:
για έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
στην Α2 τάξη και άνω  ΚΑΙ για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ στην Α1 τάξη και άνω ή Εργοδη-
γοί πτυχιούχοι μέσω Τεχνικών Σχολών
με τουλάχιστον εννεαετή πείρα ή Αδει-
ούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον
εννεαετή πείρα ή Εμπειροτέχνες με
τουλάχιστον ενδεκαετή πείρα ή Υπομη-
χανικοί  πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά
τριετία από λήψη πτυχίου
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).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 25/01/2018, ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 30/01/2018, ημέρα Τρίτη  και
ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργη-
θεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών 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 έξι χιλιάδων εξακοσίων δώ-
δεκα ευρώ (6.612,00 €), η οποία
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επι-
στολές συμμετοχής δεν γίνονται
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρό-
τερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από
την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών, δη-
λαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον μέχρι 24/11/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συ-
νολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε δώδεκα (12)  μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ει-
δικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α
Συστήματος 68177. Επίσης, προσφέ-
ρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν 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.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 17/01/2018,  η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης συμπληρω-
ματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις  19/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοι-
κτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δη-
μοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα αυτά
τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.
127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
611/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΚΚΤΩΨΖ-Κ0Υ
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες:    Α. Κατερέλου
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  29/12/2017
Αριθ. πρωτ. 29392
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ελαστικών οχη-
μάτων και μηχανημάτων έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διενερ-
γηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού για την
προμήθεια ελαστικών οχημάτων &
μηχανημάτων έργου με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 74.102,40€. Η δα-
πάνη της προμήθειας θα καλυφθεί
από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του
Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από
τη δημοσίευση της διακήρυξης και κα-
ταληκτική ημερομηνία παραλαβής
τους είναι η 11/01/2018 ημέρα Πέμ-

πτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως
10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προ-
σφορές θα παραλαμβάνονται από την
επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρω-
τοκόλλου με ώρα έναρξης παραλα-
βής προσφορών από την επιτροπή,
την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλα-
βής των προσφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κα-
τάθεση της προσφοράς στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώ-
νος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλ-
λου. Η προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνι-
σμού κατά την ημέρα και ώρα παρα-
λαβής όπως ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την
ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνε-
ται απαράδεκτη και επιστρέφεται
χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διε-
νέργειας του διαγωνισμού δηλαδή
την 10/01/2018 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες

υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγ-
καιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα
στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέ-
φονται και αυτές στους προσφέρον-
τες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δεν απο-
σφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνι-
σμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας
κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν
στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι
το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με τους
προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθε-
σμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά) στην
Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού
από την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.marathon.gr στην δια-
δρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας ►
Διαγωνισμοί Προσκλήσεις ► Προμή-
θεια ελαστικών οχημάτων & μηχανη-
μάτων έργου ή από το Διαύγεια ή από
το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία  
Τηλ: 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 27/12/2017
Αριθ. Πρωτ: 43017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ 199.999,60 €, ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
Φ.Π.Α  24%
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσ-
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης

την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη αποκλειστικά  βάσει τιμής
για την  «Προμήθεια ανταλλακτικών-
συντήρησης και επισκευής μεταφο-
ρικών μέσων», συνολικής προϋπολο-
γιζόμενης  αξίας 199.999,60 €,
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%
-(CPV): 50110000-9, 50113000-0,
50116500-6, 50112300-6 34350000-5,
34330000-9, 34913000-0,
34432000-4 και 34324000-4, όπως
αυτά προσδιορίζονται με την από
44/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος.
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 υποβολή προ-
σφορών : 27/12/2017
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 30/01/2018 και ώρα

15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
Φ.Π.Α., για την ομάδα ή τις ομάδες
που θα συμμετέχουν οι οικονομικοί
φορείς, με λήξη ισχύος τουλάχιστον
για δέκα (10) μήνες από την επόμενη
της καταλυτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει
να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Χρυσαφογεώργη Μαρία  (τηλ.
2132030613) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο:210-6662142 - 6662150
Fax   :  210-6032898
Αρ. Πρωτ: 52123/28.12.2017

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δια-
γωνισμού  για την προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα
φορτωτή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Προκηρύσσει ηλεκτρονικό

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
(συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια μηχανήμα-
τος εκσκαφέα φορτωτή μηχανολογικού εξοπλισμού του
Δήμου Παλλήνης συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
80.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η ποσότητα και η αξία ανά CPV είναι:

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους και αποτελεί την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
21.02.2018 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση

των προσφορών θα γίνει την 27.02.2018 και ώρα 11:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο του είδους.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό
πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής
υπέρ του Δήμου Παλλήνης,  ύψους 2% της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης προ ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κλη-
θεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Παλλήνης, για

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας προ Φ.Π.Α.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στο www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

(Τεμάχιο) (με Φ.Π.Α. 24%) CPV 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Μηχάνημα Εκσκαφέα Φορτωτή 1 80.600€ 34144710-8 
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Με ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, τονίζει

ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν οι εισ-

ροές μεταναστών στη χώρα μας, είναι να

βγει η Ελλάδα από την Σένγκεν. Κι αυτό

γιατί οι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα

για να αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα

που τα πληρώνουν πολύ ακριβά....

Γράφει μεταξύ άλλων ο Νότης Μαριάς:

«Καθώς επεκτείνεται πλέον σε πολλές χώρες

Σένγκεν η επιβολή «καραντίνας» στους Έλλη-

νες επιβάτες πτήσεων από Ελλάδα καθίσταται

πλέον επιτακτική η αποχώρηση της Πατρίδας

μας από τη Συνθήκη Σένγκεν. Η επιβολή «κα-

ραντίνας» ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το

ποτήρι και ζήτησα για άλλη μια φορά την απο-

χώρηση της Ελλάδας από τη Ζώνη Σένγκεν

(Ολομέλεια του Ε. Κοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο 13/12/2017). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ Γερμανία, Βέλ-

γιο, Γαλλία και Αυστρία δεν εφαρμόζουν τη

Συνθήκη Σένγκεν τελικά αυτή εφαρμόζεται

από την Ελλάδα!!!

Εδώ και δύο χρόνια  επιμένω ότι η Ελλάδα

οφείλει να αποχωρήσει από τη Σένγκεν

καθώς έτσι θα πάψει να αποτελεί μαγνήτη για

χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανά-

στες. 

Έχει πλέον αποδειχθεί πέρα πάσης αμφισβη-

τήσεως ότι οι χιλιάδες πρόσφυγες και παρά-

νομοι μετανάστες εισέρχονται στην Ελλάδα,

με τον κίνδυνο να πνιγούν στο Αιγαίο, ακρι-

βώς επειδή η Πατρίδα μας είναι χώρα μέλος

της ζώνης Σένγκεν. Έτσι ερχόμενοι εδώ κα-

ταγράφονται και αποκτούν ταξιδιωτικά έγ-

γραφα τύπου Σένγκεν που τους είναι ιδιαίτερα

χρήσιμα για να επιχειρήσουν να συνεχίσουν

το ταξίδι τους στην καρδιά της Ευρώπης. 

Η αποχώρησή μας από τη Σένγκεν όχι μόνο

δεν θα αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές

προς την Ελλάδα, αλλά θα τις μειώσει δρα-

στικά. Είναι βέβαιο, ότι κανένας πρόσφυγας

δεν θα δώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ για να

μπει σε μια χώρα εκτός Σένγκεν, όπου δεν θα

μπορεί να πάρει αντίστοιχα ταξιδιωτικά έγ-

γραφα. Είναι ενδεικτικό ότι η Βουλγαρία ή η

Κύπρος, που δεν ανήκουν μέχρι στιγμής στον

χώρο Σένγκεν και δεν χορηγούν ταξιδιωτικά

έγγραφα τύπου Σένγκεν δεν χρησιμοποιούν-

ται από τους Τούρκους δουλεμπόρους ως

προσφυγικοί άξονες. Έτσι παρότι η Βουλγαρία

έχει χερσαία σύνορα με την Τουρκία, τελικά

οι πρόσφυγες προτιμούν να διακινδυνεύσουν

τη ζωή τους στο φουρτουνιασμένο Αιγαίο

παρά να περάσουν χωρίς ιδιαίτερους κινδύ-

νους στη Βουλγαρία, καθώς η Βουλγαρία

επειδή δεν ανήκει μέχρι στιγμής στον χώρο

Σένγκεν δεν μπορεί να τους χορηγήσει το μα-

γικό χαρτάκι τύπου  Σένγκεν.

Οι μύθοι που καταρρίπτονται

― Αρχικά, η αντίληψη πως οι Έλληνες δεν θα

μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην ΕΕ

είναι λανθασμένη καθώς η έξοδος από τη

Συνθήκη Σένγκεν δεν έχει σχέση με το δι-

καίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων

εντός της Ε.Ε. αφού το δικαίωμα αυτό προ-

ϋπήρχε της Σένγκεν στο πλαίσιο της τότε Ευ-

ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).

Έτσι όπως οι πολίτες της Κύπρου και της Με-

γάλης Βρετανίας, που δεν είναι χώρες Σένγ-

κεν, ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ε.Ε. έτσι και

οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν  να ταξι-

δεύουν ελεύθερα με την επίδειξη διαβατηρίου

εντός της Ε.Ε.

― Μετά την αποχώρησή μας από τη Σένγκεν, οι

Έλληνες θα μπορούν να εγκαθίστανται και να

εργάζονται ελεύθερα σε χώρες μέλη της ΕΕ.

«Επιβεβλημένη η αποχώρηση της Ελλάδας από τη Σένγκεν»

Eτσι θα πάψει να αποτελεί μαγνήτη για χιλιάδες 
πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες

H ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής Σοφία Σακο-

ράφα παρενέβη στην ολομέλεια του Ευρω-

κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κατά τη

συζήτηση για την ανακοίνωση του προ-

έδρου των ΗΠΑ που αναγνώρισε  την Ιε-

ρουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Παρουσιάζοντας τον χάρτη της Παλαιστί-

νης στην ολομέλεια, η Σοφία Σακοράφα τό-

νισε:

«Κυρία Μογκερίνι (ύπατη εκπρόσωπο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερι-

κής Πολιτικής και Ασφαλείας), έχω την ελ-

ληνική, αλλά έχω και την παλαιστινιακή

υπηκοότητα. Χθες υποδεχτήκατε τον κ. Νε-

τανιάχου ως "φίλο και συνεργάτη" στην

προοπτική της λύσης των δύο κρατών.

Αυτός ο "φίλος" σας είναι γνωστό παγκο-

σμίως ότι είναι υπεύθυνος για την κατά-

σταση που απεικονίζεται σε αυτόν τον

χάρτη που δείχνει την Παλαιστίνη. Πως

ήταν και πως είναι τώρα σαν κουκίδες με

χωριά περίκλειστα και κατεστραμμένα.

Εδώ απεικονίζεται η κατοχή ενός κράτους.

Ποιος είναι ο κατακτητής και ποιος ο κα-

τακτημένος. Αυτός ο χάρτης είναι ύβρις

για την παγκόσμια κοινότητα. Πραγματικά

πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει η λύση των

δύο κρατών; Όλα αυτά τα είπατε χθες που

συναντήσατε τον φίλο σας; Του είπατε ότι

πρέπει να είναι persona non grata για την

Ευρώπη για τα εγκλήματα που έχει δια-

πράξει;» κατέληξε η ευρωβουλευτής.

Σοφία Σακοράφα: 
Ο Νετανιάχου θα πρέπει να  ανακηρυχθεί

persona non grata στην Ε.E.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο   28-12-2017
Αρ. πρωτ.  22846
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προ-
σφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» συνολικού ενδει-
κτικού προϋπολογισμού 592.750,24€
με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετω-
πιστεί από τους προϋπολογισμούς
του Δήμου Μαρκοπούλου και των
Ν.Π.Δ.Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
18/2017 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης με αρ πρωτ
19529/2017.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: Τρίτη 6 Φε-
βρουαρίου 2017 και ώρα 08:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τουλάχιστον
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-
σμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού ή για τις ομάδες που υποβάλει
προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλλουν προσφορά για
μια ή περισσότερες ομάδες της προ-
μήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το
ύψος της εγγυητικής συμμετοχής
αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων
το κριτήριο κατακύρωσης της χαμη-
λότερης προσφοράς σημαίνει το με-
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το
οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα δια-
μορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους κατά
την ημέρα παράδοσής του, για την
περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, όπως αυτή ανακοινώνε-
ται από το Παρατηρητήριο Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι
αρνητικό.
Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση
του διαγωνισμού θα γίνει στον προ-

μηθευτή που θα προσφέρει συνολικά
τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
των καυσίμων είναι δώδεκα (12)
μήνες ενώ για τα λιπαντικά είναι 24
μήνες από την ημερομηνία υπογρα-
φής αυτών.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας προ Φ.Π.Α.
Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων
των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε
Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δι-
καίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικα-
σία δικαιώματος προαίρεσης (option),
δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση
των παραπάνω ποσοτήτων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αναλυτική δια-
κήρυξη, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο
και επωφελές. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης της προμήθειας καυσίμων
δύναται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης, να πα-
ρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού.
Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύχος
της μελέτης αναρτήθηκαν στον ηλε-
κτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα
www.markopoulo.gr. του Δήμου.
Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω της
ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ
Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρο-
νικά και φέρει τον αριθμό 2017-
OJS248-522835.

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Νέο Πανεπιστήμιο

στη Δυτική Αττική

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από τις

18/12 το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής. Η διαβούλευση θα ολοκλη-

ρωθεί την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και

ώρα 09:00.

Στο νέο Πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί,

θα ενσωματωθούν και τα τμήματα της Σχο-

λής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών

Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, όπου λειτουργεί

το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα Τεχνολο-

γίας Γραφικών Τεχνών.

Σύμφωνα με το νέο, υπό διαβούλευση σχέ-

διο, το τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τε-

χνών -όπου διδάσκονται οι Εκτυπώσεις, η

Τυπογραφία, οι Ψηφιακές εκτυπώσεις, η Συ-

σκευασία, η Βιβλιοδεσία, η Μεταξοτυπία

κ.α.- μετατρέπεται σε κατεύθυνση σε ένα

τμήμα που θα ονομάζεται Τμήμα Γραφιστι-

κής και Οπτικής Επικοινωνίας και το οποίο

θα αποτελεί μέρος μιας σχολής που θα ονο-

μάζεται Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και

Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής.

Η λογική διάρθρωσης της νέας Σχολής στο

Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, που αφορά

τη Βιομηχανία της Εκτύπωσης και της Συ-

σκευασίας, δεν λαμβάνει υπόψιν της ότι

πρόκειται παγκοσμίως για μία Βιομηχανία

με συνεχή εξέλιξη και εξάπλωση σχεδόν

σε όλους τους κλάδους παραγωγής, αλλά

αφήνει απέξω την Τεχνολογία Γραφικών Τε-

χνών.

Όποιος επιθυμεί να συμβάλει σε αυτήν την

προσπάθεια, μπορεί να δηλώσει το σχόλιό

του στο Άρθρο 2 του νέου νόμου, στο Δι-

κτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουρ-

γείου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   /  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44, Τηλέφωνο:210-6662142 - 6662150, Fax   :  210-6032898
Αρ. Πρωτ: 51697/27-12-2017 
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά (συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Παλλήνης συ-
νολικής προϋπολογισθείσης αξίας 861.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
(με Φ.Π.Α. 24%) CPV

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1-ΟΜΑΔΑ Α Ρυμουλκό (τράκτορας) 6Χ4 1 167.400,00 341391100-1

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2-ΟΜΑΔΑ Α Ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα 

συμπίεσης απορριμμάτων 1 155.000,00 34223000-6
χωρητικότητας 55m3 (κ.μ.)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3-ΟΜΑΔΑ Β Aπορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας  

χωρητικότητας 16m3 (κ.μ.) 3 539.400,00 34144512-0
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτι-
στης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.02.2018 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την 20.02.2018 και ώρα 11:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνε-
ταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία
εγγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε  για το σύνολο των ομάδων  είτε για όποια
διακριτή ομάδα της προαναφερόμενης προμήθειας επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ειδών και των τεμαχίων
της κάθε ομάδας.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής
υπέρ του Δήμου Παλλήνης,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής
της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Παλλήνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη,   21-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 54249
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ»
Α.Μ.:  126/2017 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
68022
Κ.Α. : 30-7321.010
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
CPV: 45212200-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, διακηρύσσει την με Ανοι-
κτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «Κατα-
σκευή Αθλητικών Χώρων» εκτιμώμε-
νης αξίας 800.00 0,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 126/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από Ίδιους πόρους. Έχει  εν-
ταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 30-7321.010. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 800.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ) εκ
των οποίων 10.000,00€ έχουν ενταχ-
θεί στον Προϋπολογισμό του 2017 ,
350.000,00 € στον  Προϋπολογισμό
του 2018 και 490.000,00€ στον Προ-
ϋπολογισμό του 2019. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
54153/20-12-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ : A-1117 καταχωρή-
θηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων .
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 τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 

1η τάξη και άνω για έργα  κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και  στην Α2
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
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).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 23/01/2018, ημέρα
Τρίτη  και ώρα .10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 29/01/2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενερ-
γηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών 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 δώδεκα  χιλιάδων εννιακο-
σίων τεσσάρων ευρώ  (12.904,00€
ευρώ), η οποία απευθύνεται στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημο-
πράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23/11/2018 .
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 στον ει-
δικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με
Α/Α Συστήματος 68022.  Επίσης,
προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 17/01/2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία σύναψης σύμβασης συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες σχετικά με τα έγ-
γραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις  19/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα
αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ'
αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της
Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
609/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 61ΩΝΩΨΖ-6Ι9.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγ-
κριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΑΔΑ:7ΦΚ4ΩΛ6-Ν61
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ. / Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 22-12-2017
Αρ. Πρωτ.: 28172
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες    : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο        :  210 6626294
FAX                 :   210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό
κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές η δημόσια σύμ-
βαση με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών
2017-2018» του Δήμου Κρωπίας προ-
ϋπολογισμού 125.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 24% (σύνολο 155.000,00€) με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της χαμηλότερης τιμής. 
Τα προϊόντα που ζητούνται αναλυτικά
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμ-
βασης με αρ. μελέτης ΤΥ/61/2017. Η
εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτη-
θεί από ίδιους πόρους. Γίνονται δε-
κτές προσφορές για το σύνολο των
ειδών μόνο. Εναλλακτικές προσφο-

ρές δεν γίνονται δεκτές. 
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαί-
νει τη χρονική διάρκεια των δεκαο-
χτώ (18) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. O τρόπος,
ο χρόνος και η παραλαβή των υλικών
θα γίνει όπως αναφέρεται στο αρ. 6
των αναλυτικών όρων της Διακήρυ-
ξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήμα-
τος στην οποία θα αναρτηθούν όλα
τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή δι-
ευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού μπορούν να ζητούν-
ται από τους οικονομικούς φορείς-εν-
διαφερόμενους μέχρι την Τρίτη 23
Ιανουαρίου 2018 και αυτές (πληροφο-
ρίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται
από μέρους της αναθέτουσας αρχής
μέχρι την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018
μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα ορίζεται το Σάβ-
βατο 30 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 13:00. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Δευτέρα 29 Ια-
νουαρίου 2018 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ερ-
γάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών, δηλαδή την Παρασκευή 02 Φε-
βρουαρίου 2018 και ώρα 12:00, από
την αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 1%, επί της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ
ήτοι ποσού 1.250,00€. Πληροφορίες
δίνονται στο Άρθρο 2.2.2 των αναλυ-
τικών όρων της Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και απαραίτητα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής, όπως αναφέρον-
ται στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης. 
Η ισχύς των προσφορών είναι για διά-
στημα τεσσάρων (4) μηνών από την επο-
μένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  27/12/2017
Αρ. Πρωτ.:48068       
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                                 
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»  πολυετούς διάρκειας
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ» πολυετούς διάρκειας, για
τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου &

της Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας
Εκπαίδευσης, με κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω-
σης (%) (επί τοις εκατό) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Λια-
νικής Τιμής (Μ.Λ.Τ.)  σύμφωνα με το
Δελτίο Τιμών καυσίμων του Τμήματος
Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα
της Περιφέρειας Αττικής, 
(Α.Μ. 46/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 192.850,00€.  CPV: 09135100-5:
“Πετρέλαιο θέρμανσης” 
Η εν λόγω προμήθεια αφορά 73.000lt
για τον Δήμο Χαλανδρίου 130.000lt
της Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου
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: 15/01/2018 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 01/02/2018 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των

προσφορών θα γίνει στις 08/02/2018.
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
1% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης προ ΦΠΑ ήτοι 1.555,24 € (Χίλια
πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ και
είκοσι τέσσερα λεπτά).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο  βαρύνει τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η δια-
κήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσε-
λίδας του Δήμου www.halandri.gr →
εφημερίδα της υπηρεσίας → Προκη-
ρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «O ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΧΤΥΠΟΣ» και
«ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και στην Εφημε-
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται εσωτερική οικιακή βοηθός, Ελληνίδα

υγιής, 55 - 65 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις επί πληρωμή ή με σύμφωνο συμβίωσης,  για

ηλικιωμένο συνταξιούχο, υγιή κάτοικο Βούλας.

Τηλ. 6944330107, 6936739804.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΖΗΤΑΕΙ
Ελληνίδα κυρία - μπέιμπι σίτερ - αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών, στις περιοχές Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ IST COLLEGE ΚΑΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη διευκόλυνση των εταιριών και των υποψηφίων υπο-

τρόφων, ενόψει των εορταστικών ημερών παρατείνεται

μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018  η προθεσμία

υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση 10 υποτροφιών,

που προκηρύσσει τo IST College (www.ist.edu.gr) για τα

στελέχη εταιριών-μελών του ΕΒΕΑ, με κάλυψη 50% των

διδάκτρων σε ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προ-

γράμματα σπουδών, που ξεκινούν στις 8 Φεβρουαρίου

2018: International  MBA, International  MBA - Digital Mar-

keting, International MBA - HRM, International MBA – Inter-

national Supply Chain Management and  Logistics, MSc

Computing and Information Systems, ΜSc Computer Sys-

tems Security. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα δι-

καιολογητικά τους ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά στη διεύ-

θυνση: IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, 

fax 210 4821850, e-mail: scholarships@ist.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη,   20-12-2017
Αρ. Πρ. 54218
ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρή-
στων χώρων»
Α.Μ.: 124/2017 - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
68015
Κ.Α.: 20-7325.011
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 500.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
CPV: 45316100-6

45316110-9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει την με Ανοι-
κτή διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ» εκτιμώμενης αξίας
500.000,00 € (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’
147), (σχετική η με αριθμό 124/2017
Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ίδιους πόρους. Έχει ενταχ-
θεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον
Κ.Α. 20-7325.011. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στο ποσό των
500.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των
οποίων 10.000,00 € έχουν ενταχθεί
στον προϋπολογισμό του 2017,
250.000,00 € στον προϋπολογισμό
του 2018 και 240.000,00 € στον προ-
ϋπολογισμό του 2019. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
54111/12.12.2017 για την ανάληψη
υποχρεώσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για το οικονομικό έτος 2017

και με αρ. ΑΑΥ: Α-1114 (ΑΔΑ:
ΩΝ3ΑΩΨΖ-ΘΟΥ) καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων.
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 συμεμτοχής: 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: 
1η τάξη και άνω ή κοινοπραξία 2 πτυ-
χίων τάξης Α2 για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Κράτος - μέλος της Ενωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήαμτος 1
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 άρθρουθ 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-

σεις να περιβληθούν συγκεκριμένα
νομική μορφωή 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).
Χρόνος παράδοσης προσφορών -
ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφο-
ρών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 16/01/2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 22/01/2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενερ-
γηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωννσταντίνου
25, Τ.Κ. 16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμε-
τοχή στη Διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση 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 οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000,00 € ευρώ), η οποία απευθύνε-
ται στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9
μηνών και 30 ημερών, από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέ-
πει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
15/11/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της

σύμβασης.
Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλε-
κτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συ-
στήματος 68015. Επίσης, προσφέ-
ρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν 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.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 04/01/2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης συμπληρω-
ματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις 10/01/2018.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα
αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμ. 127/29.111.2017 απόφαση της
Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ’ αριθμ. απόφ.
614/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ7ΝΜΩΨ2-11Γ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξου του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη,   27-12-2017
Αριθμ. Πρωτ. 54824
ΕΡΓΟ: «Κηποτεχνικές Αναπλάσεις
Κοινοχρήστων Χώρων»
Α.Μ.:  189 /2017 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ: 68051
Κ.Α. : 30-7322.038
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 709.999,99
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
CPV: 45112710-5, 45112711-2

45236250-7, 45232121-6      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει την με Ανοι-
κτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «Κηπο-
τεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων
Χώρων» εκτιμώμενης αξίας
709.999,99€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
189/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από Ίδιους πόρους. Έχει  εν-
ταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 30-7322.038. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 709.999,99 € (με 24% ΦΠΑ) εκ
των οποίων 10.000,00 € έχουν εν-
ταχθεί στον Προϋπολογισμό του
2017 , 350.000,00 € στον  Προϋπολο-
γισμό του 2018 και 350.000,00€ στον
Προϋπολογισμό του 2019. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
54715/22-12-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-

στωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ : A-1128 (Α.Δ.Α.
69Θ0ΩΨΖ-4ΩΔ) καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων .
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:
Α1 τάξη και άνω για έργα  κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και  στην 1η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών : 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 29/01/2018, ημέρα
Δευτέρα  και ώρα .10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 30/01/2018, ημέρα Τρίτη  και
ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργη-
θεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών 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 έντεκα χιλιάδων τετρακο-
σίων πενήντα ένα ευρώ & εξήντα λε-
πτών (11.451,60€ ευρώ), η οποία
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επι-
στολές συμμετοχής δεν γίνονται
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μι-
κρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών,
από την ημερομηνία δημοπράτησης
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον μέχρι 29/11/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του

έργου ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ει-
δικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α
Συστήματος :68051. Επίσης, προσφέ-
ρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου 
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 17/01/2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης συμπληρω-
ματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις  23/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοι-
κτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δη-
μοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ ,όπως τα πρότυπα αυτά
τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.
127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
610/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΨΞΕΖΩΨΖ-Φ7Λ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.
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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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  8.30-13.30

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311
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. . . γ ια την υγειά μας

Πόσα αυγά μπορούμε 

να τρώμε με ασφάλεια 

την εβδομάδα;

Σύμφωνα με παλαιότερες διατροφικές οδηγίες, η

εβδομαδιαία κατανάλωση αυγών δεν έπρεπε να ξε-

περνά τα 4, ενώ για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (πά-

σχοντες από καρδιαγγειακά ή διαβήτη τύπου 2) ο

αριθμός ήταν ακόμη μικρότερος.

Σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά ευρήματα

ωστόσο, η διατροφική χοληστερόλη δεν σχετίζεται

με τη χοληστερόλη στο αίμα.

Πρόσφατη μετα-ανάλυση ερευνών που πραγματοποι-

ήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια από Δανούς ερευνητές

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει συσχέτιση

μεταξύ της υψηλότερης κατανάλωσης αυγών και των

αυξημένων κινδύνων καρδιαγγειακής νόσου ή δια-

βήτη τύπου 2. Επίσης δεν βρήκε ουσιαστική συσχέτιση

με υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει ελάχιστη ή

καθόλου συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών

και του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 σε μελέτες πα-

ρακολούθησης πάνω από επτά χρόνια.

Έχει επίσης φανεί ότι, σε υγιείς ανθρώπους και άτομα

με διαβήτη τύπου 2, δεν υπάρχουν συσχετίσεις με-

ταξύ της κατανάλωσης αυγών και της ασβέστωσης

της στεφανιαίας αρτηρίας, ένας δείκτης ανάπτυξης

της αθηροσκλήρωσης.

Μεταξύ των ατόμων που διατρέχουν υψηλότερο κίν-

δυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια, η κατανάλωση

αυγών ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τη δυσλιπιδαιμία

(υψηλή χοληστερίνη και υψηλά τριγλυκερίδια) και σε με-

ρικές περιπτώσεις αυτοί που κατανάλωναν περισσότερα

αυγά είχαν λιγότερο ορατή αθηρωματική πλάκα όταν

υποβλήθηκαν σε στεφανιαία αγγειογραφία.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο των αυγών στα επίπεδα

χοληστερόλης, καλά σχεδιασμένες μελέτες δεν δια-

πίστωσαν δυσμενείς επιδράσεις μιας υψηλής κατα-

νάλωσης (1 έως 3 αυγά ημερησίως) έναντι χαμηλής

κατανάλωσης αυγών για διάστημα έως και ενός

έτους μεταξύ υγιών ενηλίκων και διαβητικών τύπου

2 ή ατόμων με μεταβολικό σύνδρομο.

Συμπερασματικά, αναφέρουν οι ερευνητές, έως και 7

αυγά την εβδομάδα μπορούν να καταναλωθούν με

ασφάλεια, αλλά σε ασθενείς με καθιερωμένη καρ-

διαγγειακή νόσο ή διαβήτη τύπου 2 μόνο με ιδιαίτερη

έμφαση σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα αυγά αυξάνουν σε μικρό βαθμό την ολική και την

LDL χοληστερόλη, αλλά σχεδόν πάντα και την προ-

στατευτική HDL χοληστερόλη, με αποτέλεσμα ο θε-

ωρητικός κίνδυνος ουσιαστικά να μην αλλάζει.

Από την άλλη μεριά έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά

και μπορεί να μειώνουν τελικά τον κίνδυνο για στε-

φανιαία νόσο. Επίσης δεν αυξάνουν τα τριγλυκερίδια.

http://medicalnews.gr

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό European

Journal of Clinical Nutrition.

Ο Σύλλογος «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» ξεκίνησε

τη δράση του το 2001 με εθελοντές

εργαζόμενους στη δημόσια υγεία

(γιατροί, νοσηλευτές κ.ά.) για να

προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στο

σπίτι σε χρονίως πάσχοντες ανάπη-

ρους ή κατάκοιτους που δύσκολα

μετακινούνται.

Υπάγεται στις Εθελοντικές Οργα-

νώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρα-

κτήρα  χωρίς κρατική επιχορήγηση. 

Οικονομικά στηρίζεται στις συνδρο-

μές των μελών του, σε δωρεές

ευαισθητοποιημένων πολιτών, επι-

χειρήσεων και ιδρυμάτων καθώς και

στα έσοδα από εκδηλώσεις που

διοργανώνει.

Τα δεδομένα που τους οδήγησαν

στη δημιουργία του συλλόγου -

όπως σημειώνουν - ήταν:

- Η έλλειψη στον τόπο μας ανάλο-

γων υπηρεσιών (με σκοπό να βοη-

θήσουμε στην ανάπτυξή τους)

- Την στήριξη των ασθενών και των

οικογενειών τους. - Οι χρονίως πά-

σχοντες μπαινοβγαίνουν στα νοσο-

κομεία με ποικίλες επιπλοκές  που

οφείλονται σε λοιμώξεις. Πολλές

φορές είναι βαριές λόγω των νοσο-

κομειακών στελεχών μικροβίων που

είναι πολυανθεκτικά σε φάρμακα.

- Στην απελευθέρωση νοσοκομει-

ακών κλινών από τους ασθενείς με

χρόνια νοσήματα ώστε να διατίθεν-

ται περισσότερο σε οξέα πιο επεί-

γοντα προβλήματα. Αντί να χτίζεις

κλίνες, μπορείς να  χρησιμοποιείς

τις υπάρχουσες καλύτερα.

Δεν αναλαμβάνουν επείγοντα περι-

στατικά ή ασθένειες που χρειάζον-

ται ίαση. 

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα προσφέ-

ρουν δωρεάν:

― Νοσηλεία στο σπίτι 

― Εκπαίδευση των οικογενειών

για τη φροντίδα του ασθενή

― Ιατρο-νοσηλευτική υποστήριξη

ευπαθών ομάδων 

― Κοινωνική αποθήκη φαρμάκων,

ορθοπεδικών βοηθημάτων και υλι-

κών

― Στήριξη μοναχικού ασθενή στο

νοσοκομείο

― Επιστημονικές εκδηλώσεις ενη-

μέρωσης σε θέματα υγείας

Οι εθελοντές γιατροί της «Νοση-

λείας» πέρα από το ιατρικό κομμάτι

του εθελοντισμού έχουν αναπτύξει

τρεις υπηρεσίες για να προσφέρουν

ελπίδα και αγάπη σε άπορα παιδιά,

φτωχές οικογένειες και αποκλει-

σμένους ανθρώπους.  Πολλοί κά-

νουν παρέα σε ασθενείς που δεν

έχουν κανένα δικό τους άνθρωπο,

διαβάζουν μαζί βιβλία και ανεβά-

ζουν τη ψυχολογία τους!  

Νοσηλεύουν περίπου 50-60 ασθε-

νείς το μήνα πραγματοποιώντας 1-

3 επισκέψεις την εβδομάδα ανά

ασθενή.

Πολλοί ασθενείς παρακολουθούν-

ται για πολλά χρόνια στα σπίτια

τους και δεν χρειάστηκαν ξανά το

νοσοκομείο, ζώντας στο ζεστό οι-

κογενειακό τους περιβάλλον.

Τα πλείστα των προβλημάτων των

ασθενών αυτών αντιμετωπίζονται

καλύτερα στο σπίτι όταν εκπαιδεύε-

ται σωστά η οικογένεια και όταν πα-

ρακολουθούνται σωστά από το

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-

κοινωνήστε: Τηλ.: 210 211 2395, 

e-mail: info@nosilia.org.gr  

http://www.nosilia.org.gr/

Eθελοντές γιατροί για 

ΔΩΡΕΑΝ νοσηλεία στο σπίτι
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 28-12-2017
Αρ. Πρωτ.  22849 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Προμήθεια οχημάτων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
170000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά, η «Προμήθεια οχημά-
των» συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 170000,00€ με ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκο-
πούλου με ίδιους πόρους.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
19/2017 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης και αναφέρε-
ται στην προμήθεια ενός απορριμμα-
τοφόρου 16κμ τύπου πρέσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών: Παρα-
σκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
11:00πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει με την πάροδο του-
λάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων
ημερών μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-
σμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγ-
γύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου
Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολο-
γισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ,
δαπάνης των προσφερόμενων ειδών
και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται
στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της
σχετικής διακήρυξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή
των ειδών είναι τέσσερις (4) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονι-
κού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση,
καθώς και στην ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαι-
τέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται
μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με
α/α 28274 με τη χρήση της ψηφιακής
υπογραφής.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Στις 15 και 17 Δεκεμβριου 2017 πραγματοποιήθηκε

στο 13ο Γυμνάσιο Πειραιά το 42ο Χριστουγεννιάτικο

Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι του "ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓ. ΣΟ-

ΦΙΑΣ Πειραιά", με ρεκόρ συμμετοχών από όλες τις

τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης.

Για άλλη μια φορά φέτος, η οργανωτική επιτροπή

έδωσε το δικαίωμα σε περιορισμένο αριθμό μαθητών

του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας να συμμετέ-

χουν στους αγώνες. 

Στο τουρνουά αυτό συμμετείχε και φέτος το 4ο Δη-

μοτικό Σχολείο Βούλας με μαθητές του, με πρωτο-

βουλία στο Σύλλογο Γονέων και τα παιδιά, αλλά και

τους δασκάλους τους.

Έτσι από το 4ο δημοτικό σχολείο συμμετείχαν οι μα-

θήτριες και οι μαθητές: Καμινάρη Αλεξάνδρη 1η (Δ-

Ε-ΣΤ Δημοτικού), Παπασπυρόπουλος Χαρίτων 4ος

(Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού), Βλασσόπουλος Ευτύχης 4ος (Α-

Β-Γ Δημοτικού) Καμινάρη Λυδία 4η (A-Β-Γ Δημοτι-

κού), Καρράς Σπύρος 6ος (Α-Β-Γ Δημοτικού). 

Οι παραπάνω μαθητές διακρίθηκαν και έλαβαν κύ-

πελλα, μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα! 

Χορηγός στην εκδήλωση η επιχείρηση "ΗΠΕΙΡΩ-

ΤΙΣΣΑ"  για 2η συνεχόμενη χρονιά, με χριστουγεννιά-

τικα γλυκά! 

Οργανωτική Επιτροπή: Κουβαράς Ανδρέας, Μαστο-

ράκου Μαρία, Σπανός Θεόκλητος Διαιτησία: Κουβα-

ράς Ανδρέας, Τσαβαρή Χριστίνα 

42ο Χριστουγεννιάτικο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι

Τη γιορτή της γυμναστικής είχαν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν φίλοι του Γυμναστικού Συλλόγου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης “Ελαία”, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.

Οι αθλήτριες της Ελαίας παρουσίασαν ένα χριστουγεννιά-

τικο πρόγραμμα με εντυπωσιακές χορογραφίες, δείχνοντας

παράλληλα την πρόοδο που σημείωσαν από την αρχή της

χρονιάς. Τα αγωνιστικά τμήματα έδειξαν τις χορογραφίες

που τους χάρισαν μετάλλια και διακρίσεις.

Το 2017 ήταν μια πολύ γόνιμη χρονιά για τον Σύλλογο. Η

“Ελαία” σημείωσε μεγάλες επιτυχίες συμμετέχοντας σε

εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, ενώ τα τμήματα υποδο-

μών της αναπτύχθηκαν σημαντικά, δημιουργώντας μια νέα

τάση στην ευρύτερη περιοχή.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι αντιδήμαρχοι,

Νίκος Βάσης και Βασίλης Παπαμιχαήλ και ο σύμβουλος Δη-

μοτικής Κοινότητας Βούλας, Μανώλης Βαρδαβάς.

Η γιορτή του Γυμναστικού Συλλόγου “Ελαία”

Από αριστερά οι προπονήτριες:  Ανθή Δημητρόπουλου, Μαρία
Κωνσταντίνου, Δέσποινα Καβούρη, Πέγκυ Κιούση, Ντόρα Αλτό-
γλου και Αναστασία Βολικάκη. 
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018

Oι φίλαθλοι πληρώνουν το κυνήγι 

του κέρδους

Μέσω μιας ιδιαίτερης τελετής, παρουσία και του Προ-

έδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η Παγκόσμια Συνο-

μοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) πραγματοποίησε

πρόσφατα την κλήρωση των ομίλων για την τελική φάση

του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα γίνει στη Ρωσία το κα-

λοκαίρι του 2018. Χαρακτηριστικό της όλης «λάμψης»

που ήθελαν να προσδώσουν Ρώσοι διοργανωτές και FIFA

ήταν ότι η κλήρωση πραγματοποιήθηκε μέσα στο Κρεμ-

λίνο, με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ιν-

φαντίνο, μετά την κοινή είσοδο να εμφανίζονται στις

τοποθετήσεις τους σίγουροι για την οργανωτική και αγω-

νιστική επιτυχία της διοργάνωσης. Και οι δυο πλευρές με

αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να δώσουν τη δική τους

απάντηση στα όσα έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια

σχετικά με την επιλογή της Ρωσίας αλλά και του Κατάρ

για τη διοργάνωση των δύο επόμενων Μουντιάλ. 

Παράλληλα, με την όλη παρουσία Πούτιν έγινε και μια

προσπάθεια να καθησυχαστούν οι ανησυχίες για ενδεχό-

μενα φαινόμενα βίας, μετά τη συμπεριφορά που είχαν οι

Ρώσοι χούλιγκανς στο περσινό Euro της Γαλλίας. «Θα
υποδεχθούμε τους κορυφαίους αθλητές του πλανήτη,
τους οπαδούς όλων των ομάδων, και θα τους χαρίσουμε
την περίφημη ρωσική φιλοξενία», είπε μεταξύ άλλων ο

Ρώσος ηγέτης, με τον πρόεδρο της FIFA να εκφράζει με

τη σειρά του την πεποίθηση ότι οι φίλαθλοι των άλλων

χωρών θα είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα.

Την ώρα όμως που διοργανωτές και FIFA προσπαθούν να

παρουσιάσουν μια όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκή εικόνα για

τα του Μουντιάλ, και οι δυο πλευρές πίσω από τη «βι-

τρίνα» δείχνουν να έχουν τις δικές τους ανησυχίες. Φυ-

σικά αυτές έχουν να κάνουν με τα κέρδη της

διοργάνωσης, αφού και το Μουντιάλ αποτελεί στην ουσία

κομμάτι του σημερινού οικοδομήματος του εμπορευμα-

τοποιημένου αθλητισμού και άλλη μια «χρυσή» ευκαιρία

για τεράστια κέρδη, για τις πολυεθνικές που λυμαίνονται

το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα.  

Ψάχνει τους χορηγούς η FIFA

Παρά την τέλεια εικόνα της διοργάνωσης που διαφήμισαν

Βλ. Πούτιν και Τζ. Ινφαντίνο, η πιθανότητα απώλειας κερδών

φέρνει «στο κόκκινο» Ρώσους διοργανωτές και FIFA.

Τα όσα έχουν ακουστεί για τη συγκεκριμένη διοργάνωση

έχουν δημιουργήσει μια απροθυμία των χορηγών να τη

στηρίξουν, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε

αυτόν τον τομέα στη FIFA. Και βέβαια εκτός από τις αι-

τίες που προβάλλονται (π.χ. σκάνδαλα διαφθοράς), ση-

μαντικό παράγοντα στις τακτικές των χορηγών

αποτελούν επίσης τα γενικότερα οικονομικοπολιτικά παι-

χνίδια - άσχετα με τα τεκταινόμενα στο ποδόσφαιρο - και

ο ρόλος της Ρωσίας σε αυτά. Οι ανταγωνισμοί αυτοί βρί-

σκουν πρόσφορο έδαφος να εκδηλωθούν και στο χώρο

του αθλητισμού, με βάση και το ρόλο και τη σύνδεση που

έχουν με αυτόν οι πολυεθνικές. Στη δε FIFA προσδοκούν

ότι όσο πλησιάζει η ώρα της έναρξης του Μουντιάλ το

θέμα θα λυθεί και ο στόχος που έχει μπει για τα έσοδα

θα επιτευχθεί, ωστόσο παραδέχονται το πρόβλημα. Το

οποίο, απ' ό,τι φαίνεται, εντείνεται από τον αποκλεισμό

ομάδων οι οποίες για διαφορετικούς λόγους θεωρούνται

(και είναι) άκρως «εμπορικές», όπως η Ιταλία, οι ΗΠΑ και

η Κίνα: Οι «Ατζούρι» λόγω της παγκόσμιας δημοφιλίας

τους ως ομάδας, κυρίως στην Ευρώπη, και οι Αμερικανοί

λόγω της άνθισης του ποδοσφαίρου στη χώρα τα τελευ-

ταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστική η παραδοχή του εμπο-

ρικού διευθυντή της FIFA για τις ΗΠΑ, Φιλίπ Λε Φλοχ, που

χαρακτήρισε τον αποκλεισμό της ομάδας «ενοχλητικό».

Εξηγώντας το γιατί, αποκάλυψε ότι πριν από τον απο-

κλεισμό της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ από το Μουντιάλ

υπήρχαν στα σκαριά χορηγικές συμφωνίες με αμερικανι-

κές πολυεθνικές από το χώρο της τεχνολογίας, οι οποίες

συμφωνίες τώρα είναι «στον αέρα».

Πρόσφατα ήρθαν και νέοι «πονοκέφαλοι» για τη FIFA,

αφού δημοσιεύματα από τη Γαλλία στοχοποίησαν τον

πρόεδρό της, Τζ. Ινφαντίνο, ο οποίος κατηγορήθηκε για

εμπλοκή σε σκάνδαλο την περίοδο που ήταν γενικός

γραμματέας της UEFA: Συγκεκριμένα, για ανοχή στην

υπόθεση με τους χειραγωγημένους αγώνες της Φενερμ-

παχτσέ, προκειμένου η ομάδα της Κωνσταντινούπολης

να υποστεί μια πιο «ήπια» τιμωρία από την τουρκική ομο-

σπονδία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβιβασμού της.

Η υπόθεση αυτή δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στη

FIFA σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση της με τις πολυε-

θνικές - χορηγούς, πολλές από τις οποίες τα τελευταία

χρόνια τής έχουν γυρίσει την πλάτη μετά την αποκάλυψη

των σκανδάλων διαφθοράς, προκειμένου να αποφύγουν

τη «σύνδεση» μαζί της, η οποία θα είχε επιπτώσεις στο

«προφίλ» τους και φυσικά στα κέρδη τους.

Εκτόξευση του κόστους και 

...τρεχάματα για τους Ρώσους

Αλλο ένα πρόβλημα για διοργανωτές και FIFA ως προς

τα προσδοκώμενα έσοδα φαίνεται να είναι και η αδυναμία

των πρώτων να συμπληρώσουν τη λίστα των λεγόμενων

εθνικών χορηγών. Μέχρι το Νοέμβρη που μας πέρασε,

μόλις επτά μήνες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, από

τις 20 θέσεις της σχετικής λίστας είχε καλυφθεί μόλις

μία, κάτι που δεν είχε συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις

στο παρελθόν. Και όλα αυτά ενώ πριν από λίγους μήνες

ανακοινώθηκε νέα αύξηση του κόστους για την προετοι-

μασία της διοργάνωσης, κατά 510 εκατ. ευρώ σε σχέση

με τις προηγούμενες προβλέψεις, ανεβάζοντας τον συ-

νολικό προϋπολογισμό σε πάνω από 10 δισ. Από αυτά τα

χρήματα, το 57,6% θα προέλθει από τα κρατικά ταμεία,

το 13,6% από τα ταμεία των περιφερειών που θα φιλοξε-

νήσουν τη διοργάνωση και το 28,8% από εταιρείες και

επιχειρήσεις, κατηγορία στην οποία ανήκουν τόσο οι ιδιω-

τικές όσο και οι κρατικές. Είναι προφανές ότι όπως έχει

συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις διοργανώσεων του πα-

ρελθόντος (π.χ. Βραζιλία, Νότια Αφρική), μεγάλο μέρος

αυτών των εξόδων θα μετακυλιστεί στην οικονομία της

χώρας, με το λαό μέσω της υπέρογκης φορολογίας να

αναμένεται και στην περίπτωση της Ρωσίας να πληρώσει

το «μάρμαρο» για μια αθλητική διοργάνωση κομμένη και

ραμμένη στα συμφέροντα των πολυεθνικών, ενταγμένη

στον γενικότερο κανόνα του αθλητισμού ως προϊόντος.

Οι φίλαθλοι πληρώνουν το «μάρμαρο»

Μάλιστα, ήδη μια περίπτωση είναι ξεκάθαρη για το ποιος

θα πληρώσει τα «σπασμένα» της διοργάνωσης, ιδιαίτερα

μάλιστα από τη στιγμή που ο φόβος της απώλειας κερ-

δών γίνει πραγματικότητα για διοργανωτές και FIFA. Εν-

δεικτική είναι η πρόσφατη νέα αύξηση στις τιμές των

εισιτηρίων της διοργάνωσης, ζήτημα που αφορά και πλήτ-

τει άμεσα όσους φιλάθλους θα θέλουν να βρεθούν στα

γήπεδα της Ρωσίας. Με τη ζήτηση μέχρι στιγμής να είναι

μειωμένη κατά 43% σε σχέση με τις προβλέψεις, η FIFA

κατέφυγε στη συγκεκριμένη λύση.

Πανάκριβα τα εισιτήρια

Η Ομοσπονδία χώρισε σε 4 κατηγορίες τα εισιτήρια, με

την πρώτη να είναι η καλύτερη αλλά και η ακριβότερη,

ενώ μία εξ αυτών απευθύνεται μόνο στους Ρώσους πολί-

τες. Τα εισιτήρια του εναρκτήριου αγώνα ξεκινούν από

220 δολάρια και φτάνουν τα 550. Στη φάση των ομίλων,

το φθηνότερο εισιτήριο μπορεί να βρεθεί στα 105 ευρώ,

ενώ το ακριβότερο αγγίζει τα 210! 

Για τα εισιτήρια των ίδιων αγώνων, 3 χρόνια πριν, ένας

φίλαθλος θα πλήρωνε 90 και 175 δολάρια αντίστοιχα. Για

τους 8 αγώνες της φάσης των «16», η FIFA κοστολόγησε

τα εισιτήρια από 115 μέχρι 245 δολάρια, και πάλι πιο

ακριβά σε σχέση με τα 110 και 220 δολάρια του Μουντιάλ

της Βραζιλίας. Οσον αφορά το αποκορύφωμα, στον τε-

λικό, οι τιμές γίνονται απλησίαστες: Για τις πιο μακρινές

θέσεις, το εισιτήριο θα αγοραστεί στα 455 δολάρια, ενώ

όσο πλησιάζουν οι θέσεις τον αγωνιστικό χώρο φτάνουν

μέχρι και τα 1.200 δολάρια.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

...στο κύλισμα της μπάλας

“Ελέγχοντας το Παρελθόν 
Ελέγχουμε το ΜΕΛΛΟΝ”

Τρεις Αντί Περιφερειάρχες σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν,

ότι διαφωνούν με τα 30 εκατομ, ευρώ Δημόσιου χρήμα-

τος, που κακώς αναφέρονται  στον Προϋπολογισμό της

Περιφέρειας Αττικής για ΠΡΟΙΚΑ  στα Ιδιωτικά Γήπεδα

των ΠΑΕ (ΠΑΟ – ΑΕΚ). Γήπεδα  που δεν έχουν καμία απο-

λύτως σχέση με το Λαϊκό συμφέρον, ιδίως στις ημέρες

μας  με τα Μνημόνια, τη Φτώχεια, την Ανεργία, τα Συσσί-

τια, τις Φορολογίες...

“ΚΛΕΒΟΥΝ” από τους Ανέργους για να φτιάξουν Ποδο-

σφαιρικά Γήπεδα του των ιδιωτικών επιχειρήσεων ποδο-

σφαίρου, αντί να τους πουν κάτι πολύ απλό: “Αγοράστε

ΓΗ και φτιαχτέ Γήπεδο”. Καθαρές κουβέντες. Αλλά ποιος

τολμάει να τα πει αυτά;;         
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