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Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

"῎Ολβιος, ὅστις ἱστορίης ἔσχε μάθησιν"
Ευριπίδης

Ευδαίμων, καλότυχος όποιος διδάχθηκε από την

Ιστορία, λέει σε τούτο το απόσπασμα (910) μη ευ-

ρεθείσας τραγωδίας του ο Ευριπίδης, (θέση), για να

συμπεράνει απαισιόδοξα ο Χέγκελ1, 2.200 χρόνια

μετά πως, «οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν διδάχθη-
καν ποτέ, τίποτα από την ιστορία» και να συμπλη-

ρώσω με την άδειά τους, ταπεινά, τη

σύνθεση: Διότι απλά, δεν την μελέ-

τησαν ή την προσέγγισαν επιπό-

λαια, φευγαλέα! Επομένως πώς να

διδαχθούν; Γι’ αυτό, εξ’ άλλου, δυ-

στυχούμε ως ανθρωπότητα ή είμα-

στε χαζοχαρούμενοι από άγνοια.

Προς αποτροπή λοιπόν της αντίθεσης

του Χέγκελ, σε μια προσπάθεια, στο

μέτρο του δυνατού, να διδαχθούμε

από την ιστορία της «Ευρωπαϊκής Ένωσης», ας επι-

σκεφθούμε τις ιστορικές πηγές μας, για να πιούμε από

το νερό της γνώσης, μπας και διδαχθούμε, γιατί μας

έχουν ζαλίσει από τη μέθη της προπαγάνδας τους· τη

μπύρα τους, το ουΐσκι τους, τη σαμπάνια τους!

Όποιος έχει εντρυφήσει στους «παπύρους και στις

περγαμηνές» της Ε.Ε. θα σου πει πως πρώτα δημι-

ουργήθηκε η «Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και

χάλυβα» (1950), που «αρχίζει να ενώνει οικονομικά
και πολιτικά τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο, λέει,
την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης»2.

Το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης, ιδρύεται η Ευρω-

παϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)  ή «Κοινή Αγορά».

Ως οραματιστές ηγέτες αναφέρονται οι Αντενά-

ουερ, Τσώρτσιλ, (παρόλο που η Αγγλία δεν συμπε-

ριλαμβάνεται στις ιδρύτριες έξι χώρες – Βέλγιο,

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω

χώρες), οι Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, Ζαν Μονέ, Ρομ-

πέρ Σουμάν, Σπινέλι κ.ά., με κοινά ιδανικά – να το

δεχθούμε καλοπροαίρετα, για τους χρόνους αμέ-

σως μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου Πολέμου  -

«μια ειρηνική, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη»!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

IΣΤΟΡΙA
&

ΠΡΟ-ιστορία της Ε.Ε.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γεώργιος Σωφρόνης προσκαλεί

στον απολογισμό έργου της

Δημοτικής Αρχής την Κυριακή

7 Οκτωβρίου, ώρα 11:00 

στο Plaza Resort

Καθαρισμός ρεμάτων στο

Δήμο Μαρκοπούλου
Σελίδα 17

Ιδρύεται “Απολλώνειο”

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

στο Δήμο 3Β
Σελίδα 17

ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
Σελίδα 4

«Ἁ δέ µελέτα φύσιος
ἀγαθᾶς πλέονα 
δωρείται, φίλοι».

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ. 

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ταράζει τα νερά... Κυκλοφοριακή
ρύθμιση στα Δικηγορικά Βούλας 

Σελίδα 12,13

Ο κυκλώνας Ζορμπάς, 

που κινείται στα παράλια

της Πελοποννήσου, θα

χτυπήσει το Σάββατο την

Αττική και τις Κυκλάδες.

Πρωτόγνωρα φαινόμενα

για την χώρα μας και 

ιδιαίτερα για την Αττική.

Ας είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί αυτό 

το Σαββατοκύριακο.

Το κακό είναι ότι μάλλον

πρέπει να αρχίσουμε 

να συνηθίζουμε σε τέτοια

καιρικά φαινόμενα, αφού

αγνοήσαμε τη φύση. 
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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 σέλ. 1

Ήσαν όμως έτσι; 

Η πρόσφατη ιστορία, της τελευταίας 25ετίας δεν

εναρμονίζεται προς τα «οράματα»! Πόλεμοι (Γιουγ-

κοσλαβία, Λιβύη, Συρία κ.λπ.), απειλές εξωπετάγμα-

τος (grexit), αποσκιρτήσεις (U.K., Αγγλία),

ανισότητες (μη αναλογικές), - χωρών, λαών και αν-

θρώπων – ανεργία, πλειστηριασμοί, αρπαγές δημό-

σιας και ιδιωτικής περιουσίας,  Επιτροπείες,

«αυστηρές επιτηρήσεις», δυστυχία!

Η πρόσφατη ιστορία της Ε.Ε. είναι λίγο – πολύ γνω-

στή. Το 1981 γίνεται δεκτή η Ελλάδα ως δέκατο

μέλος, ακολουθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία μετά

πέντε χρόνια, ενώ, μετά τη διάλυση και την καθεστω-

τική αλλαγή της Σοβιετικής Ένωσης και την επανέ-

νωση της Γερμανίας (1990), η τελευταία «καβαλάει

πάλι το καλάμι», ξεχνώντας ότι η ανάπτυξή της οφεί-

λεται στη στήριξη των ΗΠΑ και την αναγκαστική

ανοχή ή μεγαλοψυχία των άλλων χωρών, θυμάται τον

παλιό κακό εαυτό της, παίρνει τη ρεβάνς διαλύοντας

τη Γιουγκοσλαβία και πρόσφατα, καταστρέφοντας

την οικονομία της Ελλάδας, αγοράζοντάς την (αντί

πινακίου φακής), αεροδρόμια, λιμάνια, ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.,

απειλώντας και καθυποτάσσοντας ανίκανους ή πρό-

θυμους «ηγέτες» και παραπαίοντα τμήματα του λαού.

Το «όνειρο» του Χίτλερ, «για μια ενωμένη οικονομικά
Ευρώπη, υπό τη γερμανική ηγεμονία»3, αρχίζει να γί-

νεται πραγματικότητα, μετά 80 χρόνια!

Η προϊστορία της Ε.Ε. 

και το βραβείο Καρλομάγνος

Η προϊστορία της Ε.Ε. όμως, δεν αρχίζει με το Ναζι-

στικό καθεστώς, που αναφέρει ο Mazοwer πιο πάνω.

Η προϊστορία μπορεί να χωριστεί στη σύγχρονη προ-

ϊστορία της Ε.Ε., που αρχίζει αμέσως μετά τον πρώτο

παγκόσμιο πόλεμο, το 1919 και στην απώτερη προ-

ϊστορία, που αρχίζει με τον σφαγέα Καρλομάγνο,

(747-814), - γι’ αυτό και έχει καθιερωθεί σχετικό βρα-

βείο(!) - συνεχίζεται με την (γερμανική) «Αγία Ρω-

μαϊκή Αυτοκρατορία», περνάει στον Ναπολέοντα

Βοναπάρτη την “ιερά συμμαχία” του Μέτερνιχ και

φτάνει στους οραματιστές του 1920 κ.ε.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Κάρολο τον Μέγα ή

Καρλομάγνο βασιλιά των δυτικογερμανών Φράγκων,

που «συνένωσε» ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης

υπό το σκήπτρο του, εκχριστιανίζοντας με το ζόρι

«επί ποινή θανάτου» όσους λαούς δεν είχαν αποδεχ-

θεί τη σχετικά νέα τότε θρησκεία (8ος αιώνας μ.Χ.).

Η σφαγή στο Βερντέν 4.500 Σαξόνων μιλάει. Κληρο-

νόμησε με τη συμβολή του Πάπα ένα μεγάλο ήδη βα-

σίλειο, που περιελάμβανε τη δυτική και κεντρική

Ευρώπη, από τον πατέρα του Πιπίνο, και μετά από

τον αδιευκρίνιστο θάνατο του συγκληρονόμου αδελ-

φού του, έγινε απόλυτος κύριος (771-814). Το 800

μ.Χ. ο Πάπας Λέοντας Γ’ τον έχρισε Αυτοκράτορα.

Από τότε, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα διατηρή-

θηκε η «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» της Γερμανίας,

την οποία και διέλυσε ο Ναπολέων Βοναπάρτης

(1806).

Για να τιμήσει τον αιμοσταγή αυτοκράτορά της, η γε-

νέτειρά του Άαχεν της Γερμανίας, καθιέρωσε το βρα-

βείο Καρλομάγνου, το οποίο απονέμει κάθε χρόνο σε

προσωπικότητες «για τη συνεισφορά τους στην ιδέα
της Ευρώπης»! (Το 1978 απενεμήθη στον Κωνσταν-

τίνο Καραμανλή)4.

Από τότε, συμβολικά το 800 μ.Χ. (και πριν βεβαίως)

και μετά, μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αξίζει να

διαβάσετε λίγο την ιστορία της Ευρώπης, με τις ίν-

τριγκες, τις δολοπλοκίες, τους πολέμους, τους φό-

νους, τις επαναστάσεις, τις εκτροπές τους, τις

ανατροπές, την αποικιοκρατία, την εκμετάλλευση

των λαών – οικείων και αλλότριων, κυρίως – για να

δούμε ποιες είναι «οι αξίες της Ευρώπης». (Βέβαια

υπάρχουν και θετικές πλευρές, κυρίως στην κουλ-

τούρα και σε άλλα μετά από λαϊκούς αγώνες τυπικά

ή ουσιαστικά).

Ας μεταπηδήσουμε όμως στους πρώτους «οραματι-

στές» της «Ενωμένης Ευρώπης», μετά τον Α΄ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο.

Μετά την οικονομική και πολιτική κατάπτωση της Ευ-

ρώπης, μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, γεννήθηκε η

ιδέα της «Πανευρώπης» για την οικονομική και πολι-

τική οργάνωσή της, που αποσκοπούσε αφενός «στην
οικονομική ανάπτυξη όλων των οικονομικών δυνατο-
τήτων της και αφετέρου στην καθιέρωση ενός πλή-
ρους συστήματος επίλυσης των διεθνών διαφορών,
προς οριστική εξασφάλιση της ειρήνης»5.

Τα ίδια «οράματα» δηλαδή μ’ αυτά της μεταπολεμικής

περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον ελλη-

νικό εμφύλιο πόλεμο, τον Κορεάτικο και Βιετναμέζικο

εμφύλιο, με τον ψυχρό πόλεμο και τους φανερούς

και υπόγειους ανταγωνισμούς. Τη διάλυση και κατα-

κερματισμό κρατών και τη δημιουργία νέων (Σκόπια,

το Κόσοβο) κ.ά.

Οι οραματιστές λοιπόν απέβλεπαν στην αυτονομία

εσωτερικώς των συνενωμένων κρατών (ούτε αυτό δεν

έχουμε σήμερα) και στην Ομοσπονδία εξωτερικώς. Σ’

αυτό που αποβλέπουν σήμερα, πλέον ξεκάθαρα οι

«οραματιστές» - ώστε να γίνουμε μια μικρή επαρχία,

που αν «ατακτήσουμε» θ’ αποστέλλεται μια μικρή

στρατιωτική επικουρική βοήθεια στις κατασταλτικές δυ-

νάμεις των ιθαγενών, για να μας συνετίσουν!...

Αν δεν διδαχθούμε από την ιστορία, θα υποταχ-
θούμε, χωρίς να το καταλάβουμε, προσβάλλοντας

την ιστορία μας.

Αν διδαχθούμε από την ιστορία, θα συνετιστούμε.

Δεν θα «τα σπάσουμε» με την Ε.Ε., τουλάχιστον

προς το παρόν, θ’ αποδεσμευτούμε από την κατα-

στροφική Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και

θα συνεργαζόμαστε και με τις χώρες της Ε.Ε., και με

τις ΗΠΑ, και με την Κίνα και τη Ρωσία κι όποιον μας

αρέσει και μας συμφέρει.

Η Ελλάς ΔΕΝ είναι μικρή· έχει μικρούς ηγήτορες.

―――――――

1. Χέγκελ, Βίλχεμ Φρήντριχ (1770-1831) Γερμανός φιλόσοφος της

διαλεκτικής λογικής (θέση – αντίθεση – σύνθεση).

2. Ιστοσελίδα της Ε.Ε. (Europa.eu).

3. Mark Mazower (σύγχρονος Αμερικανός ιστορικός, καθηγητής

στο Παν/μιο Κολούμπια: «Σκοτεινή Ήπειρος», 1ος τομ., σελ. 14.

4. Βικιπαιδεία και «Παγκόσμια Ιστορία» Ακαδημίας ΕΣΣΔ, τομ. Γ1

5. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. Ιθ, σελ. 527 κέ. «Πανευ-

ρώπη».

Mεταβιβάστηκαν αρχαιολογικοί χώροι
και μνημεία στο ΤΑΙΠΕΔ Σελ. 6

Μαζική θνησιμότητα χελιών στο
Εθνικό Πάρκο Σχινιά Σελ. 7

Ο ποιητής Francois Villon γιάννης κορνα-

ράκης του μάνθου Σελ. 8

Ισημερίες και ηλιοστάσια
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ανησυχίες για ρύπανση στα νησιά
από τα κρουαζιερόπλοια Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Τροπή διφθόγγων σε Ωμέγα Πέτρος Ιωαν-

νίδης Σελ. 14

Για εκείνους που διαβάζουν... Σελ. 15

Παντού με ποδήλατο Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Προϊστορία της Ε.Ε.  

Τ
ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β θα συ-

νεδριάσει τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου στις 7

μ.μ. με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com, προσεγή γεγονότα.Πανηγύρι των Κυνηγών στην Κερατέα Σελ. 24



και παιδικά 
τμήματα
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ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ… 
Η ανατρεπτική μαύρη κωμωδία του Βασίλη Αναστα-

σίου, παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά –

και για 9 μόνο παραστάσεις - στο θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ,

από την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 1 Νο-

εμβρίου. Πρόκειται για μια παράσταση με κινηματογρα-

φικές αναφορές, που εξελίσσεται μια βραδιά στο

υπόγειο ενός γραφείου τελετών, με διαρκείς αναφορές

στον Θεό, τη ζωή, τον θάνατο.
«Βρισκόμαστε σε μια επαρχιακή πόλη, κάπου στην Ελ-
λάδα, στο γραφείο τελετών «Εις τόπον χλοερόν», όπου
κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει. Ο ιδιοκτήτης Νίνο έχει την
ιδιότητα να δίνει ζωή στα πτώματα που ταριχεύει...»

Οι συζητήσεις και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις του νεαρού
νεκροθάφτη, με τα ζωντανεμένα πτώματα, δίνουν και
παίρνουν κατά τη διάρκεια αυτής της  «μαγικής» βραδιάς.   
Ο συγγραφέας Βασίλης Αναστασίου βάζει τα πρόσωπα
του έργου να θέτουν όλα εκείνα τα ερωτήματα για το
θαύμα της ζωής, την αγωνία και το άγνωστο του θανάτου.
Να αυτοσαρκάζονται και να «νικούν» με τον τρόπο τους
τον ίδιο τον θάνατο. 

Ημέρες παραστάσεων : Τετάρτη και Πέμπτη 21: 30

Τιμές εισιτηρίων : 15 €, 10 € (φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α.)

Διάρκεια παράστασης : 90 λεπτά 

Σκηνοθεσία : Βασίλης Αναστασίου

Το ταμείο του θεάτρου λειτουργεί καθημερινά (εκτός Δευ-

τέρας και Τρίτης) απο τις 17 : 30 - 22 : 30

Θέατρο ΜΠΕΛΛΟΣ

Κέκροπος 1, Πλάκα, Τηλέφωνο 2103229889

fga.theatre@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση θα

παρουσιαστούν πάνω από 50 πρω-

τότυπες ανακοινώσεις που αφο-

ρούν πρόσφατες αρχαιολογικές και

ιστορικές έρευνες και μελέτες της

ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Αττι-

κής, με έμφαση στην πολιτιστική

ανάδειξη και ανάπτυξή της. Οι ανα-

κοινώσεις αυτές αποτελούν προϊόν

των εργασιών των Εφορειών Αρ-

χαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτι-

σμού.  Επιπλέον, στην ενότητα

αυτή θα παρουσιαστούν εισηγήσεις

στους τομείς της Κοινωνιολογίας 

Λαογραφίας, Ιστορίας των Θρη-

σκειών και της Εκπαίδευσης, Νεό-

τερης Ιστορίας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εν-

τοπιότητα και Μεταναστεύσεις

στην Ανατολική Αττική από τον 18ο

αιώνα έως σήμερα-Συλλογικοί

προσδιορισμοί και ταυτότητες».
Από το 2017 η Ε.ΜΕ.Ν.Α. επιχειρεί

για πρώτη φορά διεπιστημονικό διι-

δρυματικό ερευνητικό πρόγραμμα σε

συνεργασία με το Πάντειο Πανεπι-

στήμιο, τομέας Κοινωνικής Ανθρωπο-

λογίας και Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο

Κρήτης, τομέας Οθωμανικής Ιστο-

ρίας, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), τομέας

Γεωχωρικής έρευνας και Τεχνολο-

γίας. 

Μέρος αυτού του προγράμματος έχει

πραγματοποιηθεί με χορηγία της ΑΙ-

ΓΕΑΣ-ΑΜΚΕ.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Tο ενδιαφέρον εστιάζεται σε περι-

βαλλοντικά θέματα που αφορούν

την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη δια-

χείριση αστικών και αγροτικών στε-

ρεών αποβλήτων, καθώς και την

αγροτική ανάπτυξη παραδοσιακών

καλλιεργειών που αναδεικνύονται

ως ένα δυναμικό μέρος των επιχει-

ρηματικών δραστηριοτήτων της πε-

ριοχής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Κυρίαρχος στόχος του ερευνητικού

προγράμματος ήταν η οικιστική

συγκρότηση της ΝΑ. Αττικής από

τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα

αποτελέσματα της έρευνας ανέδει-

ξαν τη σχέση μεταξύ της πληθυ-

σμιακής σύνθεσης των οικισμών και

της ανάπτυξης. Τα μέχρι τώρα συμ-

περάσματα αναφέρονται στις μετα-

κινήσεις των πληθυσμών σε δύο

επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς

οικιστικούς ιστούς: το Μαρκόπουλο

και τη Ραφήνα, δηλαδή έναν παλαι-

ότερο και έναν νεότερο παράκτιο

οικισμό. 

Στη συνέχεια, θα διερευνηθούν οι

υπάρχουσες δομές και σχέσεις (γε-

ωχωρικά, χωροταξικά και ιστορικά

δεδομένα) της περιφέρειας του

δήμου Μαρκοπούλου και θα διατυ-

πωθούν προτάσεις για αειφόρο και

βιώσιμη ανάπτυξη με πιλοτική

εφαρμογή στην περιοχή του Μαρ-

κοπούλου. 

Για την προβλεπόμενη έρευνα, πρό-

θεση της Ε.ΜΕ.ΝΑ. αποτελεί η προ-

σέλκυση νέων εξειδικευμένων

επιστημόνων και η ένταξή τους σε

ομάδες που θα καταγράψουν, θα

αναλύσουν και θα επεξεργασθούν

τα δεδομένα, με στόχο την ευαι-

σθητοποίηση του νέου αυτού δυνα-

μικού που θα έχει ως αποτέλεσμα

την ανάσχεση του ρεύματος  φυγής

των νέων, κυρίως, επιστημόνων,

φαινόμενο που κυριάρχησε τα τε-

λευταία χρόνια στη χώρα μας. 

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου

και η υλοποίηση των προτάσεων

προϋποθέτουν τη συμμετοχή όλων

των φορέων που εμπλέκονται

άμεσα στην ανάπτυξη της περιο-

χής: Περιφέρεια, δήμοι, συλλογικοί

φορείς, επιχειρηματικές και παρα-

γωγικές μονάδες, κάτοικοι κλπ. 

ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

3 έως 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δημοτικός Κιν/φος Μαρκοπούλου – Αίθουσα «Άρτεμις»

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε.ΜΕ.ΝΑ.) έχει ως αν-

τικείμενο την καταγραφή, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και

φυσικού περιβάλλοντος  της ΝΑ. Αττικής, αλλά και τη διατύπωση προ-

τάσεων για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. 

Οι θεματικές ενότητες θα παρουσιαστούν στη ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάν-

τηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκόπουλο από 3-7/10/2018,

και αναφέρονται:

― στο πολιτιστικό περιβάλλον

― στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.ΜΕ.ΝΑ. με τίτλο: «Εντοπιότητα και
Μεταναστεύσεις στην Ανατολική Αττική από τον 18ο αιώνα έως σήμερα-
Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες»
― στο φυσικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη

― σε προτάσεις για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη που εστιάζονται πι-

λοτικά στην περιοχή του Μαρκοπούλου.

«Η Απειλή»  ή, όταν ο φασισμός κρύβεται σε ένα πακέτο γαριδάκια

To Από Μηχανής Θέατρο παρουσιάζει από τις 24 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη τη βρα-

βευμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού με το «Α’ Κρατικό Βραβείο Θεατρικού έργου για νέους συγ-

γραφείς» παράδοξη κωμωδία «Η Απειλή» της Άρτεμης Μουστακλίδου σε σκηνοθεσία Γιάννη

Λεοντάρη.

«Το ξέρεις ότι αν φάω έναν απ’ αυτούς τους νόμιμους τρώω όσα χρόνια θα έτρωγα αν σκότωνα
εσένα;»
Ένα ζευγάρι μικροαστών ζει σ’ ένα ασφυκτικό διαμέρισμα βλέποντας ασταμάτητα τηλεόραση και

κρυφακούγοντας τους γείτονες. Όταν διαπιστώσουν ότι οι νέοι τους γείτονες είναι αλλοδαποί με-

τανάστες, γίνονται έξαλλοι. Αρχίζουν να οπλοφορούν και να σχεδιάζουν τη φυσική εξόντωσή τους.

Η απειλή είναι οι ήχοι των άλλων και το ζευγάρι μετατρέπεται σε γελοίους και θλιβερούς υπερα-

σπιστές ενός ανύπαρκτου οχυρού. Όταν, ωστόσο, οι θλιβεροί άνθρωποι οπλοφορούν, γίνονται εξαι-

ρετικά επικίνδυνοι... Τζωρτζίνα Καλέργη
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Εγκαίνια παιδικής χαράς στο ΠΙΚΠΑ

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί, ο Ομιλος

για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, καλεί στα εγκαίνια

της ανακατασκευασμένης παιδικής χαράς μέσα στις εγ-

καταστάσεις του ΠΙΚΠΑ (ΠΑΑΠΑ) Λεωφ. Καραμανλή 2

Βούλα.

Η Παιδική χαρά υλοποιήθηκε με μεγάλο δωρητή το

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και δωρεά από τον Όμιλο για

την UNESCO Ν. προαστίων.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Ὁ Ἱερός Ναός Προφήτη Ηλία Κόρμπι Βάρης, διοργανώ-

νει Διήμερη Προσκυνηματική Ἐκδρομή τήν Παρασκευή

19η καί Σάββατο 20η Οκτωβρίου 2018 μέ προορισμό τήν

Ἱερά Νῆσο Τῆνο.

Ἡ ἀναχώρηση θά γίνει τήν Παρασκευή στίς 5:30 τό πρωΐ

ἀπό τόν Ἱερό Ναό καί θά ἐπιστρέψουμε σύν Θεῷ στίς

10:00 τό βράδυ τοῦ Σαββάτου.

Τιμή Εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα 90 εὐρώ, Δήλωση

συμμετοχῆς καί προκαταβολή 50 εὐρώ πρέπει νά κατα-

βληθοῦν μέχρι τήν Κυριακή 30η Σεπτεμβρίου στην Στα-

ματική Γεωργαντᾶ ἤ στήν κ. Μαρία Γκάνου. 

Ἑκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

"ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ”

Παρουσίαση του βιβλίου “Ωρα Μηδέν” της Αιμιλίας

Πλατή θα γίνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018,

στις 11 π.μ., στην Πνευματική Εστία Δήμου Βού-

λας, οδός Ζεφύρου 2.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων θα διατεθούν στο

σχολείο των φυλακών Αυλώνα.

“Ψυχο-λογικές σχέσεις”

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018,  Ώρα 7 μμ, στα

γραφεία του Συλλόγου (Μικράς Ασίας 3, Βούλα), θα

παρουσιάσει το βιβλίο - best – seller του Μαθηματικού

– Θετικού Ψυχολόγου Δημήτρη Φλαμούρη, PH.D., με

τίτλο : Ψυχο-λογικές σχέσεις
Τον συγγραφέα προλογίζει η Καθηγήτρια Μαρία Μα-

τάλα, Φιλόλογος, Κριτικός Τέχνης, Εικαστικός

Ανάγνωση : Ιφιγένεια Αμοργιανού, Πρόεδρος, Συγ-

γραφέας  και Εύα Πελεκίδου, Εικαστικός.

Θα επακολουθήσει συζήτησησε ευρύ φάσμα ψυχολο-

γικών θεμάτων.

Εκδηλώσεις με την “Υπατία”

Παραδοσιακοί χοροί

με την “Ευρυάλη” Βούλας

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”

Βούλας, συνεχίζει και φέτος τα μαθήματα παραδο-

σιακών χορών, με δασκάλα την Ελλη Καζάκου, στο

1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.

Πληροφορίες 6951850552, 6937730962

Εκδήλωση αφιερωμένη στον

Άνδρα - Πατέρα - Σύζυγο

Μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιερωμένη στον

Άνδρα – Πατέρα – Σύζυγο διοργανώνει το Σάββατο

29 Σεπτεμβρίου, ώρα 8μ.μ., η διεύθυνση Κοινωνική

Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πολιτιστικό

κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). 

Στην εκδήλωση τα συμμετέχουν:

Αλέξης Ζαφειρίου – Τραγούδι

Ελένη Παπαδοπούλου – Τραγούδι

Αργύρης Σταμούλος – Κιθάρα

Λάζαρος Ακριβόπουλος – Κρουστά

Θάνος Θεοδωρόπουλος – Μπουζούκι

Η χορευτική ομάδα «ΜΕΡΚΑΒΑΗ» υπό την καλλιτεχνική

διεύθυνση της Γιασεμής Καλαθάκη θα παρουσιάσει χορο-

γραφίες εμπνευσμένες από τους χορούς του κόσμου.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί στις 17 Ιουνίου αλλά

είχε αναβληθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

――――――――

«Μεγάλες τομές της Ιστορίας

της ανθρωπότητας»

Διάλεξη της ιστορικού, συγγραφέως και καθηγήτριας

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μαρίας Ευθυμίου με θέμα «Μεγάλες τομές της Ιστο-
ρίας της ανθρωπότητας» διοργανώνει ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Γυναικών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ», στην αίθουσα

«ΙΩΝΙΑ», (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα), την Κυ-

ριακή 14 Οκτωβρίου στις 19.00. 

«Το Ημερολόγιο της Σμύρνης»

H “Εστία Νέας Σμύρνης” προσκαλεί στη θεατρική

παράσταση του έργου «Το Ημερολόγιο της Σμύρ-
νης» σε κείμενο της Στέλλας Φραντζή και σκηνο-

θεσία/διασκευή Στέλιου Καλαθά, το Σάββατο 29 &

την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00.

Eίσοδος Ελεύθερη.
Μια παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας ΠΕΡΑΜΑΤΙΖΩΜΑ-

ΣΤΕ με την συμμετοχή 15 ηθοποιών του θεατρικού εργα-

στηρίου της.

Ένα ημερολόγιο…. ένας ”ανοχύρωτος” Έρωτας..
και η Σμύρνη…

Με φόντο το έτος 1917 ένας έρωτας γεννιέται στην
Σμύρνη, το ψέμα, το προσωπικό συμφέρον και τα πάθη
απομακρύνουν αυτόν τον έρωτα και ξετυλίγεται το
κουβάρι της ιστορίας ανάμεσα στα αρχοντικά της
Σμύρνης, τα ήθη και τα έθιμα της. Με την επικείμενη
καταστροφή της Σμύρνης, οι ήρωες πάσχουν, φοβούν-
ται και ξεδιπλώνουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα.
Ένας ναός του πολιτισμού χάνεται και μαζί του ζωές
και όνειρα.

Μέγαρο ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης, Αίθουσα «Πάνος

Χαλδέζος» 2ος όρ., Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα

Σμύρνη, Τηλ. 210 9333 702 – 210 9330 274.

Γιορτή Ηλικιωμένων στην

Κερατέα

Την εμφάνισή της θα κάνει η χορωδία του ΚΑΠΗ Κε-

ρατέας, τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018, στις 7 μ.μ.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, στο χώρο του ΚΑΠΗ

Κερατέας.

――――――――

«Διάλογοι Μίκης-Μάνος»

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. ''ΘΟΡΙΚΟΣ''

προσκαλούν στη συναυλία «Διάλογοι Μίκης-Μάνος»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30/09/2018

και ώρα 20:30 στο ΕΠΑΛ Λαυρίου.
Συμμετέχουν:

• Η Παιδική - Νεανική Χορωδία,  η Χορωδία ΚΑΠΗ Λαυρίου

και η Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαυρεωτικής

• Σολίστ: Μανώλης Μητσιάς

• Μουσική διεύθυνση: Μαέστρος Ευτύχης Ζαρμπ

• Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Μυρογιάννης

――――――――

Γιώργος Καγιαλίκος
"O πράσινος κήπος»

To Eλληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π) στο

Κορωπί, οργανώνει μουσική βραδιά, το Σάββατο 29/9

ώρα 20:00 | στον κήπο του, Αντωνίου Κιμπιζή 5 Κορωπί. 

πιάνο - τραγούδι: Γιώργος Καγιαλίκος

τραγούδι: Ιφιγένεια Κορολόγου

μαντολίνο: Άντζελα Βασιλακοπούλου

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις  5€ το άτομο

Επικοινωνήστε στα τηλ.: 210620026, 6974380541
Ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος έχει διανύσει μια σημαν-

τική πορεία με πέντε δισκογραφικές εργασίες καταθέτον-

τας την προσωπική του σφραγίδα και αισθητική.

Aναδρομική Εκθεση 
Ζωγραφικής

Aναδρομική Εκθεση Ζωγραφικής, εγκαινιάζεται το Σάββατο

29 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυ-

ρίου, υπό την αιγίδα της Ένωσης Εικαστικών καλλιτεχνών

Λαυρεωτικής “Ιρις”. «Θα θυμηθούμε παλιά μου έργα και θα
γνωρίσουμε τα νέα» σημειώνει η εικαστικός Μαρία Απο-

στόλου, πρόεδρος της Ενωσης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως

τις 10 Οκτωβρίου.
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Επείγουσα ερώτηση του ευρωβουλευτή

Νίκου Χουντή προς Κομισιόν 

• Γιατί δεν εξαιρέθηκαν, εκ των προτέρων,

οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία αρ-

χαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονο-

μιάς από τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν

στο Υπερταμείο;

• Ποιος, σύμφωνα με τους νόμους, έχει δι-

καίωμα να κρίνει ποια από τα ακίνητα που

μεταβιβάστηκαν, θα εξαιρεθούν, έστω εκ

των υστέρων, από το Υπερταμείο;

• Ακόμα κι αν εξαιρεθούν, ως προς την κυ-

ριότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού θα εξα-

κολουθεί να έχει την νομή, κατοχή και

διαχείριση αυτών των πολιτιστικών αγαθών

ή όχι;
Τα παραπάνω ερωτήματα απευθύνει με μορφή κατε-

πείγοντος προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της

Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής, ζητώντας

επειγόντως διευκρινίσεις, για το γεγονός ότι τα ακί-

νητα αυτά θα έπρεπε να εξαιρεθούν πριν από τη με-

ταβίβαση, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, αφού τονίζει ότι

τα προς εκποίηση 10.116 νέα ακίνητα, μεταβιβάζον-

ται στην ΕΤΑΔ Α.Ε.-Υπερταμείο, εξαιτίας «της υπο-

χρέωσης που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση κατά

τη διάρκεια της 4ης αξιολόγησης του 3ου Μνημο-

νίου».

Όπως σημειώνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, με την

υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ

2320/Β/2016), τίθεται ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση

το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών (αρ-

χαιολογικοί χώροι, μνημεία αρχαίας και νεώτερης

πολιτιστικής κληρονομιάς), αφού, βάσει της παρ. 4

του άρθρου 196 του ν.4389/2016, ναι μεν οι χώροι

αυτοί θα έπρεπε να εξαιρούνται από τη μεταβίβαση

στην ΕΤΑΔ-Υπερταμείο, όμως, ακόμα και αν εξαιρε-

θούν μεταγενέστερα, όπως σημειώνουν κυβερνητι-

κές ανακοινώσεις, δημιουργούνται τεράστια

ερωτηματικά, ποιος θα έχει τη νομή και τη διαχείριση

αυτών των ακινήτων, αφού, σύμφωνα με το παρά-

γραφο 5 του ίδιου άρθρου του νόμου 4389/2016, «τα
εξαιρούμενα ακίνητα παραμένουν στη διαχείριση
της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., μάλιστα με την «επιφύλαξη υφι-
στάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προ-
σώπου εκτός του Ελληνικού Δημοσίου» (!!!), όπως

τονίζει σε ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος Ελλήνων

Αρχαιολόγων.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής,

καλεί την Κομισιόν να αποφανθεί, γιατί δεν προηγή-

θηκε η εξαίρεση των αρχαιολογικών χώρων και των

πολιτιστικών μνημείων από τη μεταβίβαση, ποιος

έχει δικαίωμα, έστω εκ των υστέρων, να κρίνει ποια

ακίνητα θα εξαιρεθούν της μεταβίβασης, και, για όσα

εξαιρεθούν, αν «η νομή, η χρήση και η διαχείρισή

τους, θα εξακολουθήσουν να ανήκουν στο Υπουργείο

Πολιτισμού όπως πριν ή όχι».

Υπερταμείο: Δεν μεταβιβάζονται 

αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία

«Δεν μεταβιβάζονται αρχαιολογικά μνημεία ή ακίνητα
όπως αιγιαλοί, παραλίες, περιοχές Natura, δασικές
εκτάσεις και λοιπές κατηγορίες εκτός συναλλαγής»,

διευκρινίζει με σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και εξηγεί τα

...ανεξήγητα:

...θα γίνουν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι

«Σε πρώτη επεξεργασία, και βάσει των διαθέσιμων
στοιχείων και πληροφοριών από τις βάσεις δεδομέ-
νων που δόθηκαν από το Εθνικό Κτηματολόγιο, δια-

μορφώθηκε μία αρχική λίστα. Επειδή όμως τα
διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες σε κά-
ποιες περιπτώσεις είναι ελλιπή ή δεν είναι
επαρκώς επικαιροποιημένα με πλήρη και
ακριβή στοιχεία, γι’ αυτό ρητώς τέθηκε ως
προυπόθεση να γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι
επανέλεγχοι, ώστε να διασφαλισθεί ποια ακί-
νητα μπορούν και ποια όχι να μεταβιβα-
σθούν», εξηγεί και συνεχίζει παρακάτω:

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι δεν τίθεται

θέμα μεταβίβασης όσων ακινήτων εμπίπτουν

στις εξαιρέσεις του νόμου. «Το σύνολο των
ακινήτων θα επανελεγχθεί, όπως αναφέρεται
και στο ΦΕΚ, με την υποστήριξη όλων των αρ-
μοδίων αρχών και φορέων. Για όλες τις εξαι-
ρέσεις, κατά περίπτωση, θα αποφανθεί η

εκάστοτε αρμόδια αρχή (Δασική Υπηρεσία, Εφορείες
Αρχαιοτήτων, Κτηματικές Υπηρεσίες, κλπ)». 

[...]

...έγινε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας

«η προσπάθεια δημιουργίας λίστας έγινε προς όφε-
λος της ελληνικής κοινωνίας και όχι το αντίστροφο.
Για όσα ακίνητα ξεκάθαρα και διαπιστωμένα δεν εμ-
πίπτουν σε εξαιρέσεις, η ακριβής καταγραφή θα
προσδώσει αξία, ειδικά καθώς σήμερα πολλά ακίνητα
απαξιώνονται ή καταπατούνται ή είναι εντελώς ανα-
ξιοποίητα.

Η αξιοποίηση θα γίνει στο πλαίσιο μίας μελετημένης
στρατηγικής με στόχο την δημιουργία αξίας για την
εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες», καταλή-

γει η ανακοίνωση. 

Mεταβιβάστηκαν αρχαιολογικοί χώροι και

πολιτιστικά μνημεία στο Υπεραταμείο!
«Αποτελούν de facto ακίνητη περιουσία
του Δημοσίου, εκτός κάθε συναλλαγής» 

Συλλόγος Ελλήνων Αρχαιολόγων

«Όχι στο ξεπούλημα των μνημείων της χώρας» καταγγέλλει ο Σύλλογος

Ελλήνων Αρχαιολόγων τονίζοντας ότι τα μνημεία προστατεύονται από το

Σύνταγμα και «αποτελούν de facto ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, εκτός
κάθε συναλλαγής».

Η επιχειρούμενη εκχώρηση της διαχείρισης όλων των μνημείων, αρχαίων

και νεώτερων, περιλαμβάνεται «στην υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018

"Μεταβίβαση, κατ' άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του Ν. 4389/2016, ακινήτων

στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 86/18.06.2018 Απόφαση

του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2320/ 19-6-

2018/ Τεύχος Β')», σημειώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και ενη-

μερώνει ότι «το πρωτοφανές αυτό γεγονός έγινε γνωστό με αφορμή τη
δημοσιοποίηση καταλόγου των μνημείων που υπάγονται στην Εφορεία

Αρχαιοτήτων Χανίων».
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Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, με το

νόμο “Κλεισθένης”, η αρμοδιότητα καθαρισμού των

ρεμάτων μεταφέρεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και

πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρειας Αττικής, παρ’ ότι

ερίζουν αν είναι υπόχρεη η Περιφέρεια ή οι Δήμοι,

χωρίς όπως καταγγέλουν να διαθέτουν τα θεσμικά

εργαλεία για να το πράξουν. Έτσι παρουσιάζονται

κωλύματα που εμποδίζουν τον καθαρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Μαρκοπούλου απέστειλε

μέσω της ειδικής συνεργάτιδος του Δημάρχου Μα-

ρίας Ευαγγελίου  την υπ’ Αρ. Πρωτ. 11037/7.8.2018,

επιστολή με βαθμό κατεπείγοντος στην Περιφέρεια

Αττικής, προκειμένου να προχωρήσει στον καθαρι-

σμό.

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου, από

την Περιφέρεια δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση ση-

μειώνοντας: Κατόπιν αυτού, ο Δήμος Μαρκοπούλου
κρίνοντας ότι ο Καθαρισμός των Ρεμάτων, δεν χω-
ράει καμία χρονική αναβολή, αποφάσισε με αποκλει-
στικά δική του οικονομική επιβάρυνση, να
προχωρήσει τους καθαρισμούς όλων των Ρεμάτων
που κρίνονται ως επικίνδυνα, ενόψει του Χειμώνα!

Το έργο των καθαρισμών, ξεκίνησε υπό την επίβλεψη
του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Φάνη Σταμπέλου,
από το Ρέμα των Καλυβίων, κατόπιν προτροπής της

Τροχαίας και λόγω των πλημμυρικών φαινομένων,
που παρουσιάστηκαν στην τελευταία βροχόπτωση».

Σε συνέχεια καθαρίστηκε το Κανάλι Ομβρίων Υδάτων

στον Πρασσά, που βρίσκεται πίσω από το Γυμνάσιο

και το Λύκειο του Πόρτο Ράφτη!

Επίσης, υπογράφηκε νέα Σύμβαση για καθαρισμό

Αγωγών και Φρεατίων συλλογής Ομβρίων Υδάτων και

οι Εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, από

την οδό Σωτήρος, στο Πόρτο Ράφτη, μπροστά από τα

προαναφερόμενα Σχολεία. 

Προβλέπεται, ότι θα καθαριστούν  580 Φρεάτια και

περίπου ενάμιση (1,5) χιλιόμετρο Αγωγών Ομβρίων

Υδάτων, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη!

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και οι Τεχνικές Υπηρεσίες

του Δήμου, συνεχίζουν τις εντατικές εργασίες, προ-

κειμένου ο Χειμώνας να βρει  το Δήμο κατάλληλα

προετοιμασμένο!

Καθαρισμός ρεμάτων & φρεατίων

από το Δήμο Μαρκοπούλου

Eγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου Αττικής στη συνεδρίαση (20/9), προγραμματική

σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του ΝΠΔΔ

με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων

Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε» και του ΝΠΙΔ με την επωνυ-

μία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου – Σχινιά –

Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής»

με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για την ιχθυοπα-

νίδα του Σχινιά Μαραθώνα–μέτρα πρόληψης και αν-

τιμετώπισης θνησιμότητας ψαριών» συνολικού

προϋπολογισμού 30.876,00€ (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ).  Εισηγητής του θέματος ήταν ο  Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Το φαινόμενο παρατηρείται κατά τις θερμές περιό-

δους αλλά και το φθινόπωρο των τελευταίων ετών,

με μαζική μετακίνηση η και συγκέντρωση μεγάλου

αριθμού χελιών (Anguilla Anguilla) στους υπερχειλι-

στές του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά. 

Τα χέλια εγκλωβίζονται σε μικρές δεξαμενές δίπλα

στους θυροφραγμούς που διοχετεύουν το νερό προς

το Μεγάλο Έλος του Σχινιά και πεθαίνουν εκεί σε

πολύ μεγάλους αριθμούς. Η ποσότητα των νεκρών

ψαριών, εκτός της οικολογικής καταστροφής, προκα-

λεί έντονη δυσοσμία και εγκυμονεί σοβαρούς υγει-

ονομικούς κινδύνους. 

Μαζική θνησιμότητα χελιών

και άλλων ψαριών στο Εθνικό

Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα

Oμόφωνα ΝΑΙ 

από το Δήμο Σαρωνικού

για τη σύνδεσή τους

στο ΚΕΛ Παιανίας

Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, το γρά-

φαμε και στο προηγούμενο φύλλο μας, το Δημο-

τικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, μετά από

μία μονοθεματική συνεδρίαση στις 25 Σεπτεμ-

βρίου 2018, υπερψήφισε ομόφωνα στην πρότα-

σης μεταφοράς και διαχείρισης των λυμάτων

του συνόλου του Δήμου Σαρωνικού  στο ΚΕΛ

Παιανίας. 

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στα δεδο-

μένα και στην πρόταση, στις συναντήσεις με

ΕΥΔΑΠ, Δήμο Κρωπίας και όχι μόνο. 

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα το σύ-

νολο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Κρωπίας, για την ομόφωνη απόφαση τους να συ-

νηγορήσουν στην πρόταση της ΕΥΔΑΠ για να

οδεύσουν τα λύματα του Δήμου Σαρωνικού στο

ΚΕΛ Παιανίας, μαζί φυσικά και με τους οικισμούς

του Δήμου Κρωπίας, Αγία Μαρίνα και Αγ. Δημή-

τριο.
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Ο Βιγιόν, (Villon) κατά το οικείο λήμμα του  λεξικού μου

θεωρείται ως πιο μεγάλος και γνωστός λυρικός ποι-

ητής του Μεσαίωνα. Αλλά στο παθητικό του εγγράφε-

ται  ο περιθωριακός βίος του, που τον φέρνει να είναι

ως ο γενάρχης των καταραμένων ποιητών.

Και στο τελευταίο που αρνητικά εντυπωσιάζει θα

σταθώ σήμερα.  

Ο Φρανσουά  Βιγιόν  φαίνεται  να   γεννήθηκε στο Πα-

ρίσι το 1431  με   το όνομα   το Francois de Montcorbier

ή  des Loges. Ήταν ορφανός,  ανατράφηκε  στο σπίτι

του συγγενούς  του  εφημέριου  Γκυγιώμ  ντε Βιγιόν,

και εξ αυτού  παίρνει το Βιγιόν ως  καινούργιο του

όνομα.

Φαίνεται πάλι πως ο εν λόγω εφημέριος για τον μικρό

Βιγιόν υπήρξε σαν ένας πραγματικός πατέρας.  Και

αυτό  συν τοις άλλοις αποδεικνύεται από το ότι  ο Βι-

γιόν καίτοι ως μαθητής διέπρεπε για τις αταξίες του,

χάρις στον επίσκοπο κατάφερε να αποφοιτήσει από το

πανεπιστήμιο του Παρισιού το 1452, δηλαδή στα 21

του χρόνια με το  πτυχίο τού  Maitre des arts  ως δά-

σκαλος στην ανθρωπιστική φιλοσοφία. 

Αλλά  λίγο μετά,  ο Βιγιόν  αρχίζει  ηθικά να ξεπέφτει,

σταδιακά  κοινωνικά να παρεκτρέπεται, να συνανα-

στρέφεται με τον υπόκοσμο,  και τρόφιμος πλέον του

περιθωρίου, εν μέσω μέθης και άνευ αιτίας να βρίζει

κυνικά, και να  προκαλεί χωρίς να  μπορεί να ελέγχει

τις πράξεις του.  Έτσι  σε  κάποια στιγμή  ίσως και κακή

θά ‘λεγα,  τον   Ιούνιο του 1455 εμπλέκεται σε βίαιο

καυγά που καταλήγει μέσα στην αυλή του Αγίου Βενέ-

δικτου στο φόνο του ιερέα Φιλίπ Σερμόν.  Και πιο συγ-

κεκριμένα  επάνω στη συμπλοκή όταν ο  παπάς τον

αρπάζει και του ξεσχίζει τα χείλια με τα δόντια του, ο

Βιγιόν βγάζει μαχαίρι και του το καρφώνει στο σώμα.

Ο ιερέας σωριάζεται κάτω και ο  Βιγιόν αρπάζει μια με-

γάλη πέτρα και τον αποτελειώνει. Δίνω την περιγραφή

με κάποια λεπτομέρεια για να δείξω με το  μέγεθος της

πράξης του  και από αυτήν  την γενετικά βεβαρημένη

συμπεριφορά του.

Μετά από αυτό ο Βιγιόν συλλαμβάνεται, καταδικάζεται

και εξορίζεται από το Παρίσι.  

Τον Ιανουάριο όμως του 1456, χωρίς να καταγράφεται

το πώς και το γιατί, καταφέρνει  και παίρνει βασιλική

χάρη.  Μα δεν συμμαζεύεται  και τον ίδιο χρόνο παρα-

μονές Χριστουγέννων, μαζί με άλλους ληστεύει το

Κολλέγιο  της Ναβάρα.  Φοβάται πως θα  συλληφθεί

και  εγκαταλείπει το Παρίσι.  

Στο διάστημα αυτό  στιχουργεί και σκωπτικά σε μορφή

διαθήκης  κληροδοτεί σε γνωστούς του κάποια από τα

πράγματά του που άφησε πίσω του φεύγοντας από την

πόλη.  Με τίτλο  λοιπόν  “Le Lais” δηλαδή  “η κληροδο-

σία”,   σαρκάζει αφήνοντας μια τούφα από τα μαλλιά

του  στον κουρέα του, το σπαθί του που ήδη έχει βάλει

ενέχυρο στον γραμματέα του κακουργοδικείου, και

πετά μερικές πενταροδεκάρες στα μούτρα των τοκο-

γλύφων του, για τα όσα κατά καιρούς  του έχουν δα-

νείσει... 

Σε λίγο βρίσκομε  τον ποιητή Βιγιόν στην πόλη

Μπλουά, να έχει κυριολεκτικά  ‘’τρυπώσει’’ , στην Αυλή

του δούκα Καρόλου της Ορλεάνης. Ο δούκας  γράφει

και ο ίδιος ποιήματα και σαν ομότεχνος ο Βιγιόν γίνεται

εκεί καλοδεχούμενος. 

Επειδή όμως η πονηρή συνήθεια, είναι ως λέγεται δεύ-

τερη φύση και μάλιστα  δύσκολη  στο ‘’κουσούρι’’ της,

ο Βιγιόν δεν αργεί μετά από ένα καινούργιο ποινικό

αμάρτημα, να συλληφθεί  και εκ νέου φυλακιστεί.

Είναι όμως τυχερός  γιατί εκείνο τον καιρό ο Κάρολος

τυχαίνει να γιορτάζει τη γέννηση  της κόρης του Μα-

ρίας,  και χαρίζει τις ποινές σε όλους τους φυλακισμέ-

νους. Και  ο Βιγιόν την 19η Δεκεμβρίου του  1457

βγαίνει από τη φυλακή. 

Εν τω μεταξύ έχει ετοιμάσει και  την τραγική σε ειρω-

νεία μπαλάντα  ‘’Je meurs de soif  aupres* de la  fon-
taine’’ (= «πλάι στη βρύση πεθαίνω διψασμένος»),  και

με αυτή σπεύδει  και συμμετέχει στον  ποιητικό διαγω-

νισμό που ήδη έχει  οργανώσει  ο  Κάρολος. Αλλά και

ο Κάρολος ως ομότεχνος στην ποίηση, παίρνει και ο

ίδιος μέρος στον ποιητικό αυτό αγώνα με την έμμετρη

επιστολή προς την κόρη του Μαρία ‘’Epitre a’  Marie d’
Orleans’’. Το αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι  μέσα σ’

αυτή που επέχει τη μορφή συλλογής, ο Κάρολος έχει

συμπεριλάβει και ποιήματα του Βιγιόν, που δεν ξέρω

αν  αυτά δημοσιεύθηκαν με άδεια  του Βιγιόν ή τα έχει

οικειοποιηθεί. 

Αλλά από την άλλη μεριά ακόμα και σήμερα, αυτό το

τελευταίο ως κλεψιτυπία δεν εκπλήσσει στο χώρο των

μεταξύ των ομοτέχνων.  

Συνεχίζοντας στον  ίδιο τρόπο ζωής  ο Βιγιόν,  το κα-

λοκαίρι του 1461  προσβάλλει  τον επίσκοπο της Ορ-

λεάνης Τιμπώ ντ’ Ωσινιέ και ο επίσκοπος τον κλείνει

στις φυλακές.   

Τον  Οκτώβριο περνά ο βασιλιάς Λουδοβίκος  ΙΑ ‘ από

την πόλη. Είναι ημέρα γιορτής,  και ο βασιλιάς για να

κερδίσει την αγάπη του λαού, δίνει χάρη στους φυλα-

κισμένους  και μαζί και στον Βιγιόν. 

Βγαίνοντας  ο Βιγιόν από τη φυλακή έχει μισοτελει-

ωμένο ήδη στο χέρι και το καινούργιο του ποιητικό

έργο. Είναι  το  μακρύ,  μεγάλο και  γνωστό  ως  η  “Με-
γάλη διαθήκη” (Le Grand Testament) . Μακρύ αφού

αριθμεί 2013 στίχους σε οκτασύλλαβη μετρική, που

αναπτύσσονται σε 185 οκτάστιχες στροφές.  Στο έργο

αυτό σε  απολογητική αφήγηση γίνεται αναφορά στην

πίκρα του για τα όσα έχει τραβήξει στη σπάταλη ζωή

του. Μιλάει  για τις αρρώστιες που τον κάνουν να τρέ-

μει, για το φόβο της φθοράς των γηρατειών και του θα-

νάτου. Και όλα αυτά σε τόνο σαρκαστικό  και  ειρωνικό

και  λίγο πολύ θεατρικά ψεύτικο.

Λίγο μετά όπου  και πάλι ελεύθερος, δεν αργεί  και

μέσα στο 1462   όταν ξανασυλλαμβάνεται για ληστεία,

φυλακίζεται. Μα σύντομα   αποφυλακίζεται αλλά  και

πάλι προτού κλείσει χρόνος από την τελευταία του

αποφυλάκιση, ξανακλείνεται για συμπλοκή στη φυ-

λακή.  Τώρα όμως σέρνει την καταδίκη του σε θάνατο

δι΄απαγχονισμού.  

Στη φυλακή κλεισμένος γράφει την Μπαλάντα των κρε-
μασμένων,    ‘’Ballade des Pendus’’.  Μια  μπαλάντα που

όπως από τους μελετητές λέγεται, είναι λογοτεχνικά

έξοχη τόσο  σε ύφος  όσο και σε περιεχόμενο. Μέσα

σε αυτή  φαντάζεται και βλέπει  τον εαυτό του κρεμα-

σμένο να   σαπίζει και σε αυτοσυνειδησιακή μεταμέ-

λεια προσεύχεται παρακαλώντας από τον θεό να τον

συγχωρέσει, κακίζοντας συνάμα και την δικαιοσύνη

των ανθρώπων στην οποία όπως λέγει δεν έχει καμιά

εμπιστοσύνη.    

Αλλά στη φυλακή αναμένοντας την εκτέλεση της θα-

νατικής ποινής, δεν μένει αργός αλλά εφεσιβάλλει και

καταφέρνει την 5η Ιανουαρίου του 1463 να μετατρέψει

την θανατική ποινή σε δεκαετή εξορία από το Παρίσι!

Από εκεί την στιγμή χάνονται ιστορικά τα ίχνη του. 

Η κριτική από τους ομότεχνους που του έγινε,  δεν

στάθηκε αυστηρή στα ποινικώς  κολάσιμα πεπραγμένα

της ζωής του.  Αυτά δεν βάρυναν καθόλου. Δεν προ-

σμετρήθηκαν. Είπαν άλλο το  ένα δηλαδή η ποιητική

του μούσα,  και άλλο η άτακτη  έστω και ‘’αλήτικη’’ ζωή

του.  

Από τους μελετητές όλων των μετέπειτα  εποχών

αφού μοναχά    εκτιμήθηκε  η ποιητική του τέχνη τον

ανέβασαν σε κορυφαίο λυρικό ποιητή του μεσαίωνα

και συγκεκριμένα της Γαλλίας. 

«Κορυφαίο λυρικό τον είπανε, ο οποίος με την ευρύ-

τητα τού περιεχομένου των θεμάτων του, μίλησε για

μέθη και   πορνεία  μέχρι την  ανεπιτήδευτη ταπεινο-

φροσύνη  με την μπαλάντας μιας  προσευχής που

απευθύνεται στην Παναγία (Pour prier Notre Dame) και

την οποία στιχούργησε κατά παράκληση της μητέρας

του.»   

Μερικοί ακόμη  αρκέστηκαν στο ότι «ο Βιγιόν  ήταν ένα
απλά ένα παραστρατημένο παιδί, παραστρατημένο
αλλά οπωσδήποτε με έμπνευση» . 
Και  ο Ρεμπώ  αργότερα μιλώντας γι’ αυτόν θυμήθηκε

τα δικά του και τον είπε “ρωμαντικό αλλά καταραμένο”

και ακόμη ότι ίσως και τα πολλά που του καταλόγισαν

να ήταν κακόβουλα.   

Το βέβαιο πάντως είναι πως ο Βιγιόν  με τα συν και

πλην του ως λυρικός ποιητής σημάδεψε την εκπνοή

μιας εποχής. 

Και εν συμπεράσματι   ο Βιγιόν ήταν, όπως τουλάχι-

στον διατείνονται οι περι τα τοιαύτα ειδικοί, κορυφαίος

όσον αφορά στην μούσα του,  πλην   και  εν ολίγοις

για όλους εμάς τους λογοτεχνίζοντες  ‘’πάτος’’  όσον

αφορά τον ποινικά κολάσιμο βίο του.

Γιατί  και  επι τέλους  και εν αθροίσματι  και εν ονόματι

της ‘’ τέχνης ΄΄δεν μπορεί να συγχωρούνται τα πάντα

ιδία όταν αυτά γίνονται σε βάρος του συνόλου  . . Αυτό

τουλάχιστον πιστεύω εγώ.

――――――
• οι γαλλικές λέξεις στερούνται εδώ στο κείμενο τον ενδεδειγμένο

τονισμό  ή και “υποτονισμό” λόγω αδυναμίας του συστήματος.

• Βοηθήματα

• Πηγές μου  βασικές υπήρξαν τα οικεία λήμματα των εγκυκλοπαι-

δειών αλλά και η οικεία ιστοσελίδα στην οποία η πληρότητα της

είναι εντυπωσιακή αφού βρίσκει κανείς και αποσπασματικούς στί-

χους από τα έργα του ,τους οποίους για την οικονομία του χώρου

δεν μπορώ να μεταφέρω. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο ποιητής   Francois Villon

στο διπλό πορτραίτο της ζωής του 
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Στο ηλιακό μας σύστημα, ο  πλανήτης Γη, είναι ο τρίτος

σε απόσταση από τον Ήλιο, μετά τον Ερμή και την Αφρο-

δίτη και μαζί με τον Άρη,  συμπληρώνουν  τη τετράδα των

πλανητών που έχουν γήινη σύσταση, γιατί οι άλλοι τέσ-

σερις πλανήτες (Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώ-

νας), αποτελούνται από αέρινη σύσταση!!

Η Γη δεν δέχεται σε όλα τα σημεία της,  ομοιόμορφα  την

επίδραση του Ήλιου, αλλά  όταν πέφτουν οι ακτίνες του

Ήλιου κάθετες πάνω στον ισημερινό,  σχηματίζοντας

γωνία 90 μοιρών.  Τότε η ημέρα με τη νύχτα έχουν ίσες

ώρες και από τις δύο λέξεις: «ίσες ημέρες», ονομάστηκαν

από τους ΄Ελληνες αυτές οι ημέρες:  «ισημερίες»!!

Έχουμε δύο ισημερίες το χρόνο, την εαρινή ισημερία

γύρω στις 22 Μαρτίου, όπου αρχίζει η εποχή της άνοιξης

και την φθινοπωρινή ισημερία, γύρω στις 22 με 23 Σε-

πτεμβρίου, που αρχίζει επίσημα το φθινόπωρο!! 

Το φαινόμενο  των ισημεριών οφείλεται στην περιφορά

της Γης γύρω από τον Ήλιο και στην κλήση του νοερού

άξονα  της περιστροφής της!

Άλλοι λαοί, τις ισημερίες της ονομάζουν «ισονυχτίες» δη-

λαδή equinox (αγγλικά) και equinozio (ιταλικά από τη λέξη

equo - uguale = ίσο) και noctis  - notte = νύκτα)!!

Το έτος που διάγουμε, το 2018,  η φθινοπωρινή ισημερία

πραγματοποιήθηκε  το ξημέρωμα της Κυριακής 23 Σε-

πτεμβρίου, στις 04,54 ώρα Ελλάδας και από τότε ξεκί-

νησε η φθινοπωρινή περιόδος, που θα μας οδηγήσει  στο

χειμώνα, του βορείου ημισφαιρίου,  γιατί στο νότιο ημι-

σφαίριο επικρατεί ακριβώς η αντίθετη κατάσταση· δηλαδή

αρχίζει επίσημα η εποχή της άνοιξης, που θα τους οδη-

γήσει στο καλοκαίρι!!

Από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, οι νύχτες  μεγαλώνουν,

έως το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο λέγεται από τους

Έλληνες και  ηλιοτρόπιο, γιατί τότε αλλάζει τροπή ο

Ήλιος και αυτό συμβαίνει στις 22 Δεκεμβρίου, οπότε

έχουμε την μεγαλύτερη νύχτα και την μικρότερη ημέρα,

ενώ το αντίστροφο  συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο!!

Από τα πανάρχαια χρόνια οι Έλληνες ασχολήθηκαν με

όλες τις επιστήμες, όπως και με τα μαθηματικά και την

αστρονομία, βάζοντας τις βάσεις για τις αντίστοιχες σύγ-

χρονες επιστήμες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε φαν-

ταστικό επίπεδο!!! 

Το φαινόμενο της ισημερίας παρουσιάζεται σε όλους

τους πλανήτες κάθε ηλιακού συστήματος, οι οποίοι πα-

ρουσιάζουν κλίση του άξονα περιστροφής  τους, ως προς

το επίπεδο περιφοράς!!!

Οι Έλληνες  υποδέχονταν με λαμπρές γιορτές τον ερχομό

του θερινού ηλιοστασίου ή ηλιοτροπίου, (σήμερα είναι 21

Ιουνίου). Άναβαν μεγάλες φωτιές, τις οποίες πήδαγαν από

τρεις φορές οι νέοι και οι νέες, αλλάζοντας όρκους αγάπης

κάτω από τον έναστρο ελληνικό ουρανό, τιμώντας τον

Ήλιο, στον οποίο  απέδιδαν την ιδιότητα  του Τιτανίδη, (Τι-

τάνας σημαίνει: εκείνος που ζει στον Ουρανό), γιου του

Υπερίωνα και της Θείας,  που είχε δυο αδελφές την Σελήνη

και την Ηώ δηλαδή την Αυγή!!    

Ο Ήλιος συγχεόταν με τον Απόλλωνα,  ο οποίος είχε 360

ιδιότητες με τα αντίστοιχα επώνυμα και ένα απ’  αυτά ήταν:

«Φοίβος», που σημαίνει  ο θεός που λάμπει!!

Σήμερα το ελληνικό έθιμο με τις φωτιές,  συρρικνώθηκε και

μεταλλάχθηκε στις λεγόμενες φωτιές του Αϊ Γιάννη του

Φανιστή  και  γιορτάζεται  στις 24 του Ιούνη, ενώ  το βράδυ

της παραμονής της εορτής του γίνεται  το έθιμο με τις φω-

τιές, καίγοντας  τα στεφάνια της πρωτομαγιάς!!!

Σε  μερικά μέρη της Ελλάδας ο Άϊ Γιάννης αναφέρεται με

το όνομα που δηλώνει το ηλιοτρόπιο, «Αϊ Γιάννη  του

Ηλιοτροπιού»!!!

Αυτές οι Ελληνικές γιορτές ήταν τόσο ριζωμένες στις

καρδιές των Ελλήνων που δεν μπόρεσαν να τις ξεριζώ-

σουν οι απειλές των διωγμών που αποφασίστηκαν  από

τους πατέρες του Χριστιανισμού,  στην 6η Οικουμενική

Σύνοδο το 680 μ.Χ.  με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερ-

νώντων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας!!!

Σήμερα όμως  αυτό το έθιμο είναι αδύνατο να πραγματο-

ποιηθεί  μέσα στις πόλεις,  με τις πολυκατοικίες και τους

δρόμους με τα σταθμευμένα και τα διερχόμενα αυτοκί-

νητα!!!

Από την ελληνική Μυθολογία, όλοι σχεδόν οι λαοί, οικειο-

ποιήθηκαν πολλές ελληνικές γιορτές, στις οποίες  άλλα-

ξαν τα ονόματα για να τις παρουσιάσουν σαν δικές τους,

κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τις ευλογίες των

ελληνικών κυβερνήσεων και δεν αρκούνται μόνο στα ονό-

ματα των εορτών, αλλά αρπάζουν τα πολιτιστικά ελλη-

νικά στοιχεία που είναι ποτισμένα με ελληνικό αίμα

αγώνων στη διάρκεια πολλών χιλιετιών!!!

Επιδιώκεται  επιμελώς και σκοπίμως, από βάρβαρα φύλα

που σήμερα κατοικούν σε άλλοτε ελληνικά εδάφη, τα

οποία κατέλαβαν την εποχή της ελληνικής υποδούλωσης,

ο σφετερισμός  της ελληνικής ιστορίας,  των ελληνικών

εθίμων, των ελληνικών  τοπωνυμίων, αλλά και η μετα-

τροπή των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας, οι οποίοι συ-

νετέλεσαν στην  δημιουργία του αθάνατου ελληνικού

μεγαλείου,  σε  δικούς τους ήρωες!!!

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι Έλληνες και βασικά τα Ελ-

ληνόπουλα πρέπει να μαθαίνουν την αληθινή ελληνική

ιστορία και όχι τα παραμύθια που διδάσκουν στα σχολεία

με τα σχολικά βιβλία, όπως για την Ινδοευρωπαϊκή προ-

έλευση των Ελλήνων ή την δημιουργία του ελληνικού αλ-

φαβήτου από το Φοινικικό, αγνοώντας ότι οι Φοίνικες

ήταν ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

Από το θερινό ηλιοστάσιο,  οι μέρες  αρχίζουν να μικραί-

νουν μέχρι να φτάσουν στο χειμερινό ηλιοστάσιο, μεταξύ

της 20ης  και 23ης Δεκεμβρίου, τότε που οι Έλληνες γιόρ-

ταζαν τα  «ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ» δηλαδή την γέννηση του

΄Ηλιου και  τότε  έχουμε την μεγαλύτερη νύχτα και την

μικρότερη μέρα ξεκινώντας  επίσημα ο χειμώνας, ενώ  οι

μέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν μέχρι να υποδεχθούν το

θερινό ηλιοστάσιο του Ιούνη, αφού περάσουν  από την

εαρινή ισημερία!!  

Τα δύο ηλιοστάσια, το θερινό και το χειμερινό, όπως και

οι ισημερίες, η εαρινή και η φθινοπωρινή,  αποτελούν

φαινόμεν, που είναι  συνδεδεμένα με τις εποχές του χρό-

νου!!

Πολλοί λαοί, από πλήρη επιστημονική άγνοια, απέδιδαν

στα  φυσικά αυτά φαινόμενα,  διάφορες  δεισιδαιμονίες

που τις συνόδευαν  με σατανικές  τελετές, κάτι που δυ-

στυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ευτυχώς από λίγους,

επειδή  μερικοί αδυνατούν  να  ερμηνεύσουν και να κα-

ταλάβουν την πραγματικότητα και έτσι γίνονται θύματα

διαφόρων κερδοσκόπων και  απατεώνων!!

Οι Έλληνες ήταν γνώστες αυτών των φαινομένων,  αφού

ήταν οι πρώτοι αστρονόμοι  και  αυτό το επιβεβαιώνουν

και τα χιλιάδες  μικρά ανθρωπόμορφα αγαλματίδια καθι-

στά ή όρθια, που ανακαλύφθηκαν κυρίως στις Κυκλάδες

και όχι μόνο,  και  νόμιζαν οι αρχαιολόγοι ότι ήταν κτερί-

σματα, ενώ δεν βρέθηκαν μέσα σε τάφους, αλλά σε θε-

μέλια σπιτιών ή ναών. Με αυτά έβρισκαν οι Έλληνες όλα

τα αστρικά φαινόμενα,  καθώς τα υπολόγιζαν  από την

γωνία που σχηματιζόταν από τις ηλιακές ακτίνες που έπε-

φταν πάνω στα κεφάλια των αγαλματιδίων  που χρησί-

μευαν σαν  φορητά ηλιοτρόπια!!!   

Την ίδια χρησιμότητα είχε  και το φρέαρ του φιλόσοφου

και δάσκαλου του Πυθαγόρα, Φερεκύδη, το οποίο είναι

ένα σταθερό ηλιοτρόπιο και μοιάζει με πηγάδι!!

Είναι κατασκευασμένο στο ύψωμα της Σύρου που λέγεται

σήμερα Γερούσι και ατενίζει την ιερή νήσο Δήλο, την γε-

νέτειρα του Φοίβου Απόλλωνα!!!

Το φρέαρ του Φερεκύδη, ανακαλύφθηκε και αξιοποιήθηκε

από Έλληνα πολίτη χωρίς κανένα κρατικό ενδιαφέρον,

και αποδείχθηκε επιστημονικώς  ότι  ήταν ένα παρατηρη-

τήριο των ηλιακών κινήσεων!!!

Ας ευχηθούμε  λοιπόν,  να έχουμε ένα καλό ευχάριστο

και δημιουργικό Φθινόπωρο και να  φθίνουν μόνο οι οπώ-

ρες και όχι η ανθρώπινη νοημοσύνη!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ισημερίες και ηλιοστάσια!!!

Οι πολίτες πληρώνουν, αλλά δεν
λαμβάνουν

1,8 δισ. ευρώ χρωστάει το  ελληνικό δημόσιο,  σε επι-

χειρήσεις και νοικοκυριά, όπως προκύπτει από το μη-

νιαίο δελτίο της γενικής κυβέρνησης.

Στο “Υπερταμείο” δημόσια 
νοσοκομεία και...

Αφού πήραν όλη τη δημόσια κοινόχρηστη περιουσία, οι “θε-

σμοί” και οι “δανειστές” (βλέπε Υπερταμείο ΕΤΑΔ), τώρα

βάζουν χέρι σε δημόσια νοσοκομεία, μουσεία και αρχαι-

ολογικούς χώρους.

Ετσι μπήκε και το νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλο-

νίκη, ξεσηκώνοντας την οργή των εργαζομένων (ΠΟΕ-

ΔΗΝ), οι οποίοι το κατήγγειλαν με ανακοίνωσή τους.

Τα μάζεψαν; ή έτσι είναι, μένει να απαντηθεί. 

Για το συγκεκριμένο απάντησε ο διοικητής της 3ης Υγει-

ονομικής Περιφέρειας ότι «Εκ παραδρομής μπήκαν στη
λίστα των ακινήτων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακι-
νήτων του Δημοσίου  (ΕΤΑΔ), οι Κωδικοί δημοσίων νοσο-
κομείων».

Εμείς πάντως ...σκιαζόμαστε, γι’ αυτό αφυπνιστείτε για το

“Ασκληπιείο” Νοσοκομείο...

ΜΟΜus  (Μητροπολιτικός
Οργανισμός Μουσείων)

Προσχέδιο Νόμου (ΜΟΜus) επεξεργάζονται οι κρατούντες,

για τη δημιουργία ενός ενιαίου Οργανισμού,  που συνενώ-

νει τις λειτουργίες του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέ-

χνης, με το  Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με

την ονομασία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Ει-

καστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» (MOMus). 

Ε, μη μου πείτε ότι δεν μυρίζει ...Σκόπια, καθ’ ότι “Μακε-

δονικό Μουσείο”...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια για παιδιά

Με το πέρασμα του χρόνου τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κερ-

δίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Τα παιδιά επηρεά-

ζονται από την τάση της εποχής και ζητάνε όλο και

συχνότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ωστόσο, σαν γονείς

θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχετε

συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξετε το παι-

χνίδι.

Κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσετε έμφαση:

― Μην αγοράσετε παιχνίδια

που έχουν ή προωθούν τη

βία. Το παιδί επηρεάζεται έν-

τονα από το περιεχόμενο των

όσων έρχεται σε επαφή. Ιδι-

αίτερα εάν αφιερώνει αρκετό

χρόνο παίζοντας το συγκε-

κριμένο παιχνίδι τότε σί-

γουρα θα θελήσει να υιοθετήσει ανάλογες συμπεριφορές

με αυτές που βλέπει εκεί.

― Μόλις το αγοράσετε και το παραλάβει καθορίστε από

κοινού πόσο χρόνο θα μπορεί να αφιερώνει και έπειτα

από ποιες δραστηριότητες θα του επιτρέπεται (π.χ αφού

φάει και ολοκληρώσει τα μαθήματά του).

― Εάν παρατηρήσετε ότι το παιδί σας αλλάζει συμπερι-

φορά και γίνεται πιο νευρικό ή εάν έχει συχνά αϋπνίες

τότε ίσως πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να σταμα-

τήσει για ένα διάστημα την ενασχόλησή του με τα ηλε-

κτρονικά παιχνίδια. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να

παρατηρήσετε εάν η συμπεριφορά του θα αλλάξει ή θα

παραμείνει η ίδια.

― Πριν ολοκληρώσετε την αγορά του παιχνιδιού εντοπί-

στε την ένδειξη «CE» την οποία πρέπει να φέρουν όλα

τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς θα βρείτε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παιχνίδι;

Για να εντοπίσετε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παιχνίδι για

ένα παιδί αρχικά θα πρέπει να σκεφτείτε την ηλικία του

ώστε να βρείτε ένα παιχνίδι το οποίο να απευθύνεται στην

ηλικιακή του ομάδα. Εάν δυσκολεύεστε από το μέγεθος

των επιλογών που έχετε τότε καλό θα ήταν να ρωτήσετε

κάποιον υπάλληλο ο οποίος σίγουρα θα γνωρίζει πολύ πε-

ρισσότερα πράγματα. Εξηγείστε του τι ακριβώς αναζητάτε

και την ηλικία του παιδιού και τονίστε του ότι δεν επιθυ-

μείτε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού να πε-

ριλαμβάνει βία, διακρίσεις ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Καλό είναι να ενθαρρύνουμε το παιδί να προτιμάει τις

εξωσχολικές δραστηριότητες με τους φίλους του αντί να

ασχολείται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να εγκατα-

στήστε ένα από τα αξιόπιστα προϊόντα ασφάλειας στη

συσκευή σας.

Ευτύχιος Αστανάστας  

www.safer-internet.gr

Εκτός από τον υπερ-τουρισμό, άλλο ένα μεγάλο πρό-

βλημα που σχετίζεται με την αυξημένη επισκεψιμότητα

του διάσημου ελληνικού νησιού εγείρουν οι περιβαλλον-

τολόγοι, οι οποίοι ανησυχούν για ανησυχητική ρύπανση

του περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες που εκπέμ-

πουν στην ατμόσφαιρα τα κρουαζιερόπλοια.

Ιδιαίτερο προβληματισμό, καταθέτουν, οι περιβαντολό-

γοι για την ρύπανση του περιβάλλοντος από τις τοξικές

ουσίες που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα τα κρουαζιε-

ρόπλοια, στη νήσο Θήρα (Σαντορίνη).

Οι ειδικοί επιστήμονες από τον Γερμανικό Οργανισμό

Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (NABU) σε συνερ-

γασία με την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, μέ-

τρησαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων

για την υγεία λεπτόκοκκων μικροσωματιδίων (UFP)

γύρω από τα κρουαζιερόπλοια και τα επιβατηγά πλοία

στην καλντέρα της Σαντορίνης.

Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης έδειξαν ότι είναι

100 φορές υψηλότερα σε σχέση με περιοχές που

έχουν καθαρό αέρα. Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα

ποιότητας αέρα Δρ. Axel Friedrich, προχώρησε σε με-

τρήσεις, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2018,  και δήλωσε ότι

«τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων που προκάλε-
σαν τα πλοία ήταν τρομακτικά υψηλά».
Και να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι δεν είμαστε στο “φουλ”

της τουριστικής περιόδου!

Οι ειδικοί επεσήμαναν ότι τα πλοία στη Μεσόγειο επιτρέ-

πεται να λειτουργούν με μαζούτ και χωρίς τη χρήση αν-

τιρρυπαντικών φίλτρων, καθώς απουσιάζουν αντίστοιχες

νομοθετικές ρυθμίσεις όπως ισχύουν για τα αυτοκίνητα

και τα φορτηγά. Ως εκ τούτου, τα καυσαέρια των κινητή-

ρων των πλοίων περιέχουν τεράστιες ποσότητες λεπτό-

κοκκων σωματιδίων καθώς και καρκινογόνους

ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως η αιθάλη, που έχουν ση-

μαντικό μερίδιο και στην κλιματική αλλαγή.

Έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνεπώς απαιτούνται άμεσες

πολιτικές ενέργειες για την προστασία της δημόσιας

υγείας και του περιβάλλοντος, δήλωσε η Υπεύθυνη Πο-

λιτικής της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Κωνσταντίνα Ντεμίρη.

Ο Υπεύθυνος Πολιτικής για τις Μεταφορές στη NABU,

Sönke Diesener, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι
που ζουν στα ελληνικά νησιά, καθώς και οι τουρίστες που
τα επισκέπτονται, υποφέρουν από την έκθεση στις εκ-
πομπές αέριων ρύπων των πλοίων. Έχουμε δει αυτές τις
υψηλές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σε πολλά
διαφορετικά λιμάνια της Μεσογείου αλλά και σε όλο τον
κόσμο. Επιπλέον, η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει στον Διε-
θνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τις προσπάθειες για τον χα-
ρακτηρισμό της Μεσογείου ως Περιοχή Ελέγχου
Εκπομπών Θείου (SECA) με μέγιστο όριο περιεκτικότη-
τας σε θείο 0,1% για τα καύσιμα πλοίων, όπως συμβαίνει

ήδη στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική. Αυτό θα βελ-
τιώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην περιοχή
και θα ενθαρρύνει τη χρήση τεχνολογιών μείωσης εκ-
πομπών».
Το πρόβλημα αφορά πολλά νησιά μας και νησιά που βρί-

σκονται σε αρχικό στάδιο τουριστικής ανάπτυξης, όπως

για παράδειγμα η Μήλος, που φέτος “βούλιαζε” από τον

τουρισμό. Και δυστυχώς οι έλεγχοι από τα λιμεναρχεία

είναι από καθόλου έως υποτυπώδεις. 

Είδαμε κατ’ επανάληψιν σκουπίδια και άλλα να επιπλέ-

ουν στο πανέμορφο Κλέφτικο και κάηκε η καρδιά μας.

Τα τουριστικά σκάφη που μεταφέρουν καθημερινά εκα-

τοντάδες τουρίστες εκεί, δεν ενδιαφέρονται για τη ρύ-

πανση και γρήγορα θα δούμε τις ωραίες θάλασσες της

Μήλου να επιβαρύνονται. 

Τη Μήλο τη φέρνουν ως παράδειγμα, γιατί το ίδιο συμ-

βαίνει σε όλα τα νησιά που αυξάνεται ο τουρισμός.
στοιχεια: www.tornosnews.gr

Ανησυχίες για ρύπανση στα νησιά μας

από τα κρουαζιερόπλοια 

Αποστάγματα σοφίας...



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                         29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Από τη Δημοτική Παράταξη της αντιπολί-

τευσης του Δήμου Μαραθώνα, ελάβαμε

την παρακάτω καταγγελία όσον αφορά

τις αναθέσεις εργασιών.

ΑΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Η μεγάλη επιτυχία οργάνωσης του κέντρου υποστήριξης

πυρόπληκτων που λειτούργησε από την επομένη της κα-

ταστροφής ενόχλησε οργανωμένα συμφέροντα. 

Στο κέντρο λειτούργησαν  πέντε γραμματείες, τρία περι-

φερειακά κέντρα διανομής βοήθειας, τρείς εθελοντικές

κουζίνες, διανομή υλικών και ζεστού φαγητού πόρτα –

πόρτα, χορηγήθηκαν στο ΕΣΥ φάρμακα από δωρεές αξίας

τριών εκατομμυρίων ευρώ, έγινε πλήρης μηχανοργάνωση,

εξασφαλίσθηκε ψυχοκοινωνική υποστήριξη και έγινε δια-

χείριση 3600 περίπου εθελοντών κυρίως νέων. 

«Άγνωστα» - γνωστά κέντρα συμφερόντων που αρέσκον-

ται σε απευθείας αναθέσεις, λόγω του «επείγοντος»  και

βέβαια στη πλάτη των πυρόπληκτων εννοείται πως όλα

αυτά δεν τα θέλουν, προτιμούν τη σύγχυση για να μπο-

ρούν να ψαρεύουν αναθέσεις σε θολά νερά.  

Αντικαταστάθηκαν έτσι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμπολί-

τευσης και αντιπολίτευσης που από την πρώτη μέρα ήταν

εκεί και αποτελούσαν εμπόδια στα κοράκια. Κατηγορήθη-

καν ότι διένειμαν τα υλικά σε «φίλους» που δεν τα είχαν

ανάγκη! Αντί αυτών τοποθετήθηκε ένας τοπικός σύμβου-

λος για να συντονίσει το μπάχαλο όπως δήλωσε και ο δή-

μαρχος, που το δημοτικό συμβούλιο έχει χαρακτηρίσει όχι

μόνο ανίκανο αλλά και επικίνδυνο για το Δήμο Μαραθώνα.

Ο δήμαρχος που δεν εφάρμοσε κανένα σχέδιο πολιτικής

προστασίας γιατί απλώς δεν είχε. 

Κερασάκι στην τούρτα ηλεκτρονική εφημερίδα, η οποία

ανέλαβε τη διασπορά της είδησης χωρίς να κάνει καμία

διασταύρωση πληροφοριών. Άραγε, ποια σχολή δημοσιο-

γραφίας έχουν τελειώσει αυτοί οι δημοσιογράφοι; Εύλογο

ερώτημα γιατί η διασταύρωση πληροφοριών  είναι κάτι

που διδάσκεται ήδη από το πρώτο έτος! Η απειρία  παρά

την ηλικία   τους όσο και η δίψα να παράγουν είδηση απο-

τελούν λίγα, μικρά έστω ελαφρυντικά για το  ατόπημά

τους. Οι υπόλοιποι σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε να γίνει

το χατίρι των κορακιών. 

Παρακολουθούμε από κοντά τις απευθείας αναθέσεις και

την οικονομική επιτροπή και είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί

να διαβούμε και το κατώφλι του εισαγγελέα.

Μαραθώνας 15 Σεπτεμβρίου 2018

Βασίλης Δελαγραμμάτικας

Αλέξανδρος Αστρινάκης

Δημ. Σύμβουλοι της Δύναμης Πολιτών

Κάποιες πένες προσπαθούν έναν περίεργο νεοδιχασμό:

Ανάπτυξη ή συντάξεις; Προέρχονται κυρίως από το χώρο

των οργάνων της ξενοκρατίας που οδήγησαν τη χώρα μας

από το 2010 κι εδώ στην οικονομική συντριβή, τον διεθνή

διασυρμό και τη νεομετανάστευση του ανθού μισού εκα-

τομμυρίου νέων Ελλήνων, επιστημόνων αυτή τη φορά.

Δεν θα ασχολούμασταν, διότι δεν περισσεύει ο χρόνος,

αλλά πρόκειται για μια εντελώς ΑΝΗΘΙΚΗ προσπάθεια να

μετατεθούν οι ευθύνες από τους υπαίτιους της πρόσφατης

καταστροφής παρόμοιας με του '22 ή του 40' - 49', χωρίς

να πέσει ούτε ντουφεκιά όμως αυτή τη φορά, σε ποιους;

Στους απόμαχους της ζωής που έδωσαν το αίμα τους για

τη ρημάδα τη χώρα και βλέπουν τώρα να καταντούν επαί-

τες οδεύοντες μεθοδικά προς πλήρη βαλκανιοποίηση των

συντάξεων βάσει της υπογραφής των 2ου και επέκεινα μνη-

μονίων που στοχεύουν αυτολεξεί σε συντάξεις ως των

Ανατολικών και Βαλκανικών χωρών δηλ 250 -350 €.

Η απάντηση έχει δοθεί έγκυρα και επίσημα στα παρόμοια

φληναφήματα από το ΣτΕ ήδη από το 2015, συνάδει δε και

προς το διεθνώς από μακρού κεκτημένο των εργαζομένων

ότι η σύνταξή τους πρέπει να μην υποβιβάζει το βιοτικό

τους επίπεδο αισθητά από το του ενεργού τους βίου. Εμείς,

ως καθ’ ύλην αρμόδιοι, θα περιοριστούμε να καταγράψουμε

επιγραμματικά την καταλήστευση της περιουσίας των Ελ-

λήνων μηχανικών. Το ταμείο μας ΤΣΜΕΔΕ είχε το μοναδικό

προνόμιο να είναι πρώτο εξ όλων σε βιωσιμότητα (42 ετών

βάσει αναλογιστικών μελετών), σε σχέση εργαζομένων

προς συνταξιούχους (7:1 παλαιότερα και 4,5:1 πρόσφατα),

σε ύψος ακίνητης και κινητής περιουσίας (άνω των 7δις).

Υπέστη όμως κατά σειρά τις εξής ληστείες: δέσμευση απο-

θεματικών ατόκως στην ΤτΕ, χρηματιστηριακά παίγνια, κομ-

ματικοποίηση της Τράπεζας Αττικής αντί της αναπτυξιακής

απογείωσης με τα 810 εκ που επενδύθηκαν σε αυτή, το έγ-

κλημα του PSI όπου σε μια νύχτα μεταφέρθηκαν δικά μας

2,5 δις από την ΤτΕ σε ομόλογα που κουρεύτηκαν την επο-

μένη για να ελευθερωθούν οι ξένες τράπεζες, το καταβρόχ-

θισμα στον Λεβιάθαν ΕΦΚΑ, ενώ υπήρχε η δυνατότητα

δημιουργίας τριών Υποταμείων εντός του λαμβάνοντας δί-

καια υπόψη και τη βιωσιμότητα των ταμείων.

Πού οφειλόταν όμως η ζηλευτή υγεία του Ταμείου μας; σε

επιχορηγήσεις όπως για όλα τα άλλα; Όχι βέβαια, αλλά

αποκλειστικά στη νοικοκυροσύνη μας και τα πολλαπλά

έσοδα από την τσέπη μας δεδομένου ότι, παρά το Νόμο

περί τριμερούς χρηματοδότησης, δεν εισπράξαμε από το

Κράτος ούτε 1 € ! Τα συκοφαντικά περί κρατήσεων υπέρ

τρίτων δεν ισχύουν για τους μηχανικούς διότι έσοδα είχε

το Ταμείο μας από κρατήσεις στις αμοιβές των μελετητών

και των εργοληπτών, από τις εισφορές, από τις προμήθειες

εγγυητικών και μόνον έτσι ανοικοδομήσαμε μετά τις πολ-

λαπλές καταστροφές την πατρίδα. 

Αντ' αυτών είδαμε ήδη άνω των 20 περικοπές συντάξεων

ήτοι σε ποσοστό άνω του 50%, στερούμαστε ακόμη της πα-

ραχώρησης έδρας στα παραδοσιακά μας μέγαρα Κολοκο-

τρώνη και Κλαυθμώνος, αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε

με τους 35.000 που εκπροσωπούμε παρά τη γνωμοδότηση

της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων λόγω ολι-

γωρίας του ΕΦΚΑ, είμασταν τελευταίοι στην απονομή εφά-

παξ που καθυστερούσαν μια πενταετία – τώρα με τη νέα

Διοίκηση ΕΤΕΑΕΠ και την πολλαπλή αρωγή δικών μας εθε-

λοντών αλλάζει άρδην το τοπίο,  καθυστερούν οι συντάξεις

μας πέραν της διετίας, δεν εισπράττουμε ως σωματείο την

επιχορήγηση 0,20 € του Ν 4387 ΑΠΟ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ,

ούτε το 1 € των συνδρομών μας κ.ά.

Για να μη θεωρηθούμε άδικοι έγιναν δεκτά εν μέρει και αρ-

κετά αιτήματά μας όπως ύψος εφάπαξ, ύψος ασφαλιστέων

μισθών, σχετική συρρίκνωση προσωπικής διαφοράς κ.ά. για

τα οποία όμως ήδη αποδώσαμε δημόσια αναγνώριση.

Παράλληλα τονίζουμε ότι η διεκδικητική μας τακτική, ημών

των ανιδιοτελών ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ερείδεται πάντοτε επί

βαθιά τεκμηριωμένων μελετών και υπομνημάτων, όχι σε

κούφιους αλαλαγμούς, που επιβοηθούν τα μέγιστα τη Δι-

οίκηση στο έργο της όπως πανταχόθεν έχει αναγνωριστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή διεθνώς τα ασφαλιστικά πα-

ραπαίουν προς κατάρρευση, έχουμε επίσης προβεί ήδη σε

μελέτες αναπλήρωσης και νόμιμης προσθήκης στα πενιχρά

μας βαλάντια με συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα βοηθή-

σουν, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σε αυτό που

όλοι επικαλούνται αναμασώντας τη λέξη «ανάπτυξη»,

χωρίς όμως και να την προσδιορίζουν, πέραν των περιβόη-

των «επενδύσεων» όπως ονομάσθηκε κομψά το ξεπούλημα

δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας σε ξένους για δικών

τους συμφερόντων εξαντλητική – ληστρική ανοικοδόμηση.

Γι' αυτό οι έτσι κορδακιζόμενοι, όποτε απευθύνεστε δημό-

σια, να κάνετε πάντοτε μνεία τουλάχιστον της εξαίρεσης

των μηχανικών, γιατί αλλιώς θα τα ακούτε και θα συλλαμ-

βάνεστε αδιάβαστοι. 

Το Ταμείο μας έπαιξε το ρόλο της Ιφιγένειας και επί τον

ιματισμόν μας έθηκαν κλήρον. Απευθύνουμε λοιπόν προει-

δοποίηση προς πάσα κατεύθυνση ότι, εμείς οι συνταξιούχοι

Έλληνες μηχανικοί, δεν θα υποστείλουμε ποτέ τη σημαία

αλλά θα αγωνιζόμαστε ακλόνητοι ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ (δια-

πραγματευτικά, νομικά, κινηματικά), για περιφρούρηση

όσων με το αίμα και τον ιδρώτα μας δικαιούμαστε.

Κώστας Δούκας 

Πρόεδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ 

(Σωματείο Συνταξιούχων Μηχανικών και Εργοληπτών

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αιτήσεις για απονομή 

χρηματικών προνοιακών παροχών 

σε άτομα με αναπηρία στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος απονομής

χρηματικών προνοιακών παροχών σε άτομα με ανα-

πηρία, οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για

απονομή προνοιακών παροχών ατόμων με αναπηρία,

μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ζεφύρου 2,

Βούλα). Επιδιωκόμενος σκοπός του προγράμματος

είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτη-

σης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες

με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση των παρεχό-

μενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται μέσω

τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται από τον αι-

τούντα, εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή του.

Τηλέφωνα για περαιτέρω πληροφορίες και ραντεβού:

2132019931, 2132019932 ώρες 09.00 – 13.00
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Για τους αμφισβητίες λοιπόν παρα-

πέμπω στη συνεδρίαση της 17/9/18,

στα προ ημερησίας. Την αναφορά

έκανε ο επικεφαλής της μείζονος αντι-

πολίτευσης Σπύρος Πανάς και η απάν-

τηση δόθηκε από το Δήμαρχο Γρ.

Κωνσταντέλλο. Μπορείτε να το ακού-

σετε και να το δείτε:

https://youtu.be/XjpxkXuHJTc?list=PL

D_Soz3cJB

Ο Σπ. Πανας αναφέρθηκε στους δύο

δρόμους Πειραιώς και Προόδου που

είναι πλέον ταχείας κυκλοφορίας.

Πολύ συχνά γίνονται ατυχήματα.

Αμεσα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέρ-

γειες στα επικίνδυνα σημεία (μεγάλες

πινακίδες και φλάσερς) και μακροπρό-

θεσμα θα πρέπει να γίνει μία μελέτη για

παρέμβαση συνολική.

Ο Δήμαρχος απάντησε στο σχόλιο του

Σπ. Πανά σημειώνοντας: «Πολύ σωστό
το σχόλιο του κου Πανά. Για την Πει-
ραιώς και την Προόδου, θα γίνει παρέμ-
βαση τις επόμενες εβδομάδες και σας
διαβεβαιώ ότι θα δημιουργήσει πολύ
μεγάλη συζήτηση, και ανεξαρτήτως αν
έχουμε κάνει διαβούλευση, μελέτη, τα
πάντα. Εγινε η μελέτη που λέτε. Αυτή
η μελέτη κάνει μονόδρομο την Πει-
ραιώς προς τα πάνω και κάνει μονό-
δρομο την Προόδου προς τα κάτω. Η
κλήση είναι πάνω από 5% και δεν μπο-
ρούμε να βάλουμε ανασχετήρα ταχύτη-
τας. Αυτό που κάνουμε, μικραίνουμε το
εύρος του οδοστρώματος. Κοντά στο
σχολείο οι διασταυρώσεις μπαίνουν
υπερψωμένες με κυβόλιθο και χρωμα-
τιστές και ότι άλλο προβλέπετα.
Αυτό το έργο μελετήθηκε, δημοπρατή-
θηκε και υπογράφηκε η σύμβαση και
πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες,
εβδομάδες θα ξεκινήσει η κατασκευή
του».

Παράλληλα ανατρέξαμε στο αρχείο

μας και βρήκαμε την τεχνική έκθεση

που είχε θέσει σε διαβούλευση ο

Δήμος 3Β πριν ένα χρόνο περίπου.

Αυτή πρότεινε δύο λύσεις. Δεν γνωρί-

ζουμε αν επελέγη μία από τις δύο ή

έχουν καταλήξει σε κάποια άλλη. Πάν-

τως έχουν καταλήξει.

Αντιγράφουμε λοιπον από τις

σελίδες 155 έως 158 της “Τεχνι-

κής Εκθεσης Φάση Α/10.4.17»

των εταιρειών “ΝΑΜΑ - ΕΡΑ-

ΣΜΟΣ”, που έγινε για λογαρια-

σμό του Δήμου 3Β.

8.2 Λειτουργικές και Γεωμετρικές Βελτιώσεις

8.2.1  Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Πει-

ραιώς, Προόδου

Η συγκεκριμένη περιοχή επεμβάσεων

αφορά στο σηματοδοτούμενο κόμβο

Λεωφ. Βουλιαγμένης – Πειραιώς – Σω-

κράτους και στις οδούς Πειραιώς και

Προόδου από την Λεωφ. Βουλιαγμέ-

νης μέχρι την Απόλλωνος.

Η Πειραιώς και η Προόδου είναι παράλ-

ληλες οδοί διπλής κατεύθυνσης με έν-

τονες κλίσεις που συνδέουν την κάτω

Βούλα με το Πανόραμα. Λόγω της πε-

ριορισμένης κίνησης αλλά και των κλί-

σεων που υπάρχουν αναπτύσσονται

υψηλές ταχύτητες με αποτέλεσμα να

δημιουργούνται συνθήκες μειωμένης

οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα ο κόμβος Λεωφ. Βουλιαγ-

μένης – Πειραιώς – Σωκράτους αν και

στο σύνολο του παρουσιάζει ικανοποι-

ητικό επίπεδο εξυπηρέτησης, καταγρά-

φονται καθυστερήσεις στις παρόδους

Σωκράτους και Πειραιώς.

Ως Λύση 1 προτείνονται τα εξής:

 Η μονοδρόμηση της οδού Πειραιώς

στο τμήμα μεταξύ Λεωφ. Βουλιαγμέ-

νης και Απόλλωνος με κατεύθυνση

προς τη Λεωφ. Βουλιαγμένης. Παράλ-

ληλα, στο τμήμα αυτό θα διαμορφω-

θούν εσοχές παρκαρίσματος

εκατέρωθεν και σε όλο το μήκος της

οδού στο υπόψη τμήμα με «φουσκώ-

ματα» των πεζοδρομίων στις συμβολές

με τις κάθετες οδούς για την εξασφά-

λιση της ορατότητας και τη βελτίωση

της οδικής ασφάλειας.

 Η μονοδρόμηση της οδού Προόδου

στο τμήμα μεταξύ το Λεωφ. Βουλιαγ-

μένης και Απόλλωνος με κατεύθυνση

προς την Απόλλωνος. Παράλληλα, στο

τμήμα αυτό θα διαμορφωθούν εσοχές

παρκαρίσματος εκατέρωθεν και σε όλο

το μήκος της οδού στο υπόψη τμήμα με

«φουσκώματα» των πεζοδρομίων στις

συμβολές με τις κάθετες οδούς για την

εξασφάλιση της ορατότητας και τη

βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

 Στις συμβολές της οδού Προόδου με

τις οδούς Σοφοκλέους, Δημητρακο-

πούλου και Βουτυρά που γειτνιάζουν

με τον χώρο λειτουργίας του 2ου Γυ-

μνάσιου και Λυκείου Βούλας προτείνε-

ται η κατασκευή υπερυψωμένων

διασταυρώσεων σύμφωνα με τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές

(ΦΕΚ 2302/16‐09‐2013) οι οποίες θα

έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της

ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων

αλλά και την ασφαλέστερη διέλευση

των μαθητών και γενικότερα των

πεζών.

 Ο κόμβος Λεωφ. Βουλιαγμένης –

Πειραιώς – Σωκράτους αναδιαμορφώ-

νεται με την πρόσβαση της Πειραιώς να

αποκτά δύο λωρίδες κυκλοφορίας

όπως αντίστοιχα και η πρόσβαση της

Σωκράτους. Παράλληλα στην πρό-

σβαση της Σωκράτους προτείνεται η

κατασκευή και λειτουργία επιπρόσθε-

της λωρίδας μικρού μήκους που να εξυ-

πηρετεί τα οχήματα που θέλουν να

στρίψουν δεξιά προς τη Λεωφ. Βου-

λιαγμένης με κατεύθυνση προς την πα-

ραλία.

 Τα οχήματα που σύμφωνα με την

υφιστάμενη κατάσταση διέσχιζαν τη

Λεωφ. Βουλιαγμένης και εισέρχονταν

στην Πειραιώς από τη Σωκράτους, θα

στρίβουν αριστερά στη Λεωφ. Βου-

λιαγμένης και εν συνεχεία δεξιά στην

Προόδου.

Ως Λύση 2 προτείνονται τα εξής:

 Η λειτουργία των οδών Προόδου και

Πειραιώς να διατηρηθεί όπως και στην

υφιστάμενη κατάσταση.

 Στη πρόσβαση της Σωκράτους προ-

τείνεται η κατασκευή και λειτουργία

επιπρόσθετης λωρίδας μικρού μήκους

που να εξυπηρετεί τα οχήματα που θέ-

λουν να στρίψουν δεξιά προς τη Λεωφ.

Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς την

παραλία.

 Η τοποθέτηση πληροφοριακής πινα-

κίδας πριν τη συμβολή της Πειραιώς με

Κυκλοφοριακή ρύθμιση στα Δικηγορικά Βούλας
οδών Πειραιώς - Λεωφ. Βουλιαγμένης - Προόδου - Απόλλωνος 

Μονοδρομούνται Πειραιώς και Προόδου
Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, σε διάφορα σημεία

από την ενημέρωση του δημάρχου, προ ημερησίας, κατά τη συνε-

δρίαση της 17/9/18. Ανάμεσα σ’ αυτά σημειώναμε ότι μονοδρομούν-

ται οι οδοί Πειραιώς και Προόδου στα Δικηγορικά της Βούλας.

Αυτό ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις από αναγνώστες, που μας

κατέκλυσαν στα τηλεφωνήματα για παραπέρα πληροφορίες.
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την Δημητρακοπούλου που να κατευ-

θύνει τα οχήματα που θέλουν να κινη-

θούν προς Αθήνα ή προς Γλυφάδα

(μέσω της Πρ. Πέτρου) δεξιά προς την

Προόδου και από την Προόδου στην

Λεωφ. Βουλιαγμένης.

8.2.1.1 Αξιολόγηση Προτεινόμενων

Λύσεων

Σε ότι αφορά τα θέματα οδικής ασφά-

λειας η Λύση 1 υπερτερεί τόσο ως

προς τη Λύση 2 όσο και ως προς την

υφιστάμενη κατάσταση στα επόμενα

ζητήματα:

 Τα σημεία εμπλοκής στις διασταυρώ-

σεις των κάθετων οδών με τις οδούς

Πειραιώς και Προόδου είναι σαφέ-

στατα λιγότερα καθώς έχουν μειωθεί

οι κινήσεις λόγω των μονοδρομήσεων.

 Η διαμόρφωση της διατομής της

οδού με εκατέρωθεν στάθμευση και

«φουσκώματα» στα πεζοδρόμια δίνει

την εντύπωση μιας πιο περιορισμένης

διατομής και ωθεί τον οδηγό στην διέ-

λευση με χαμηλότερες ταχύτητες.

 Τα «φουσκώματα» στις συμβολές

των οδών αποτρέπουν την παράνομη

στάθμευση και βοηθούν στη βελτίωση

της ορατότητας.

 Οι υπερυψωμένες διαβάσεις μει-

ώνουν ακόμα περισσότερο την ταχύ-

τητα των διερχόμενων οχημάτων και

διευκολύνουν την ασφαλέστερη διέ-

λευση των μαθητών και των συνοδών

τους.

 Η διάσχιση των πεζών από τη Λεωφ.

Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς παραλία

γίνεται σε ξεχωριστή φάση χωρίς να

έρχονται σε εμπλοκή με τα οχήματα

που στρίβουν δεξιά από την Σωκράτους

προς την παραλία.

 Ο διερχόμενος φόρτος από την οδό

Προόδου, όπου είναι οι είσοδοι των

σχολείων και παρατηρείται μεγάλη και

συχνή κίνηση μαθητών, είναι σαφέ-

στατα μικρότερος στη Λύση 1 (180

οχήματα έναντι 424 οχήματα στη Λύση

2)

Αννα Μπουζιάνη

Υφιστάμενο κράσπεδο

Προτεινόμενο κράσπεδο

Διαδρομή για κυκλοφορία προς Αθήνα

Στρέφουσες κινήσεις (οχήματα/ώρα πρωινής 

αιχμής)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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Σήμερα, η ταπεινότητά μου, παραχωρεί τη στήλη στον εκλε-

κτό συνάδελφο - ερευνητή Βασίλη Γεωργιάννη. Φιλοξενεί την

εργασία - μελέτη του πάνω στην ετυμολόγηση ορισμένων λέ-

ξεων. Η παραχώρηση της φιλοξενίας δεν σημαίνει αυτό-

χρημα και άκριτη αποδοχή όλων των απόψεων του

συναδέλφου, μερικές από τις οποίες βρίσκω ενδιαφέρουσες

και καινοτόμες. Για πολλές άλλες διατηρώ τις επιφυλάξεις

και τις διαφωνίες μου. Η αρθρογραφία μου με θέμα “Τον Πε-
φωτισμένο Λουκιανό” θα συνεχισθεί στο επόμενο φύλλο.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

Τροπή διφθόγγων σε Ὠμέγα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Με τις τροπές των διφθόγγων στο ωμέγα,

ασχολήθηκα για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2004, όταν

έγραφα ένα άρθρο για την γεωγραφική θέση της Ὠγυγίας

του Ομήρου: Νησί της Καλυψούς. Τότε χρειάστηκα την ετυ-

μολογία τόσο του ὠκεανοῦ, όσο και της Ὠγυγίας. Μόλις

είδα στο λεξικό Ησυχίου Ὠγήν = ὠκεανός, κάτι άστραψε

στα μάτια μου, ότι έλεγε Οὐ + γῆν. Δηλαδή όπου δεν υπάρ-

χει ωκεανός. Το Ὠγήν την εποχή του Ομήρου είχε αντικα-

τασταθεί ήδη από τη λέξη ὠκεανός, περί του οποίου είχαν

γραφεί πολλές ετυμολογίες, μεταξύ των οποίων Ὠκύς +

νάω + νέω = ρέω/πλέω γρήγορα, πράγμα που απέρριψα,

αφού ήξερα ότι η Μεσόγειος έχει πολύ περισσότερο αλάτι

και συνεπώς έχει μεγαλύτερη άνωση το πλοίο στη Μεσό-

γειο, από ό,τι στον Ωκεανό. Φυσικά η τροπή αυτή είναι πα-

σίγνωστη από το Κώδων = Κουδούνι, Τραγωδία = Τραγούδι

και άλλες πολλές λέξεις σημερινές. Αμέσως μετά μου λύ-

θηκαν τα χέρια στην Ὠγυγία. Ετυμολογείται δηλαδή ως η

γη της μη γης “Οὐ+γῆς+γαῖα”. Βέβαια το -γυ- το πρώτο είναι

με ύψιλον και όχι με ήτα. Το ήτα δεν υπήρχε την εποχή του

Ομήρου και αντ’ αυτού εχρησιμοποιείτο το έψιλον. Άρα το

Ὠγήν ήταν Ὠγέν και αυτή η λέξη βρίσκεται στον Κέλσο στο

σύγγραμμά του “Κατά Χριστιανών” στην αιτιατική ως

Ὠγῆνα.

Για το πρώτο -γυ- με ύψιλον παραπέμπω σε όλα τα λεξικά

της Αρχαίας, όπου παρουσιάζεται ως γύα - γῆ το πανάρχαιο

θέμα -γυ- που βγάζει το Γύθειον = γῆ+θεῶν. Το Ὠγήν λοι-

πόν εύκολα τρέπεται σε Ὠκέν με την εναλλαγή των κ-γ-χ

(ουρανικόληκτα). Τώρα όσον αφορά την κατάληξη -ανός,

μας δίνει την απάντηση ο Ηρωδιανός στην “ΚΑΘΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΔΙΑ”,  όπου Γαλανός - Ουρανός - Ωκεανός είναι το

τρίπτυχο που αντικρύζει στα ταξείδια του ο κάθε ναυτικός

στη μέση της θάλασσας. 

Πάμε τώρα στην Ὠγυγία. Σημαίνει δύο πράγματα: 

1. Οὐ+γῆν = του ωκεανού γαῖα = Το νησί της Καλυψούς,

που είναι γη μέσα στον ωκεανό = Ισλανδία σήμερα ἤ Θούλη

των Αρχαίων ἤ Φιόλξ στο Μεσαίωνα. Επομένως η λέξη πρέ-

πει νοηματικά να θεωρηθεί Οὐγῆν = ὠκεανός, Γαῖα = νησί.

2. Οὐτοπία - λέξη που επινόησε ο Τόμας Μωρ, διότι δεν είχε

τη δυνατότητα να ετυμολογήσει την Ὠγυγία, ως η γη της

μη γης. Η δεύτερη έννοια καλύπτει την γη που είχε ο Ὠγύ-

γης, όπου μετά τον κατακλυσμό την έχασε, αφού έγινε μια

λίμνη. Άρα Ὠγύγης = αυτός που δεν έχει γη για να πατήσει

και η χώρα του Ὠγυγία = λίμνη = Οὐτοπία = οὐ τόπος. Αλλά

και την Αίγυπτο οι Πρόγονοί μας ονομάζανε Ὠγυγία! Γιατί;

Διότι όταν “φούσκωνε” ο Νείλος κάλυπτε ως λίμνη την γη

και οι κάτοικοι είχαν μια Ὠγυγία. Η ετυμολογία αυτή καλύ-

πτει όλες τις περιπτώσεις. Πλην όμως δέχτηκα ΑΓΡΙΑ “ΕΠΙ-

ΘΕΣΗ” από όλους τους γνωστούς μου φιλολόγους, ότι

δήθεν υπάρχει ΚΑΝΟΝΑΣ της Γλώσσας που λέει ότι: «καμ-

μία λέξη δεν αρχίζει από Οὐ = άρνηση, πλην της Ομηρικής

Οὔτις (= Κανείς, που είπε ο Οδυσσέας ως όνομά του στον

Κύκλωπα»). Και αυτή είναι ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΗ από τον Όμηρο

για σκόπιμους λόγους. Μάταια εγώ αντέτεινα το Ὠχρός =
οὐ + χρώς = χωρίς χρώμα υγιούς ανθρώπου, ο χλωμός, ο

κίτρινος, αυτοί τα δικά τους, το ὠχρός βγαίνει από το

Ἄχρους (δηλαδή όχι Γιάννης αλλά Γιαννάκης). Τους είπα:

οὐδός = κατώφλι = Οὐ+ὁδός = Μέχρι εδώ ισχύει το δίκαιο

της πόλης. Αν περάσεις το κατώφλι μου, ισχύει το δικο ΜΟΥ

δίκαιο. Τους είπα ακόμα Ὠμός = οὐ+μός = αμάσητος, δεν

μασιέται, Ὦμος = οὐ + μίσχος, διότι αν κόψεις από τον ώμο

το χέρι και το φυτέψεις στο χώμα ως μίσχο ΔΕΝ θα φυτρώ-

σει άνθρωπος, όπως στα φυτά. Εκεί που φαίνεται ότι το -μος

γίνεται -μις (κατάληξη) είναι η ἐπωμίς -ίδος. Αυτοί (οι φι-

λόλογοι) τα δικά τους με τον κανόνα που άφησε ανετυμο-

λόγητες τόσες λέξεις! 

Ο φιλόλογος Πέτρος Ιωαννίδης μου είπε ότι το οὖς σχημα-

τίζει τη γενική πτώση του σε ὠτός. Άρα έχεις δίκιο στην
ετυμολογία σου και εισέπραξα την πρώτη μου επιβράβευση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Περνώντας τα χρόνια από το 2004 έως σήμερα

2018, ανακάλυψα ότι υπάρχει αρχαίο κείμενο που λέει ότι οι

ΑΘΗΝΑΙΟΙ το 403 π.Χ. επί άρχοντος Ευκλείδη, ο οποίος άλ-

λαξε το Αλφάβητο, έχασαν τα αυγά και τα πασχάλια τους

και δεν ξέρανε πια πώς να μεταγράψουν σωστά τις παλιές

λέξεις (με το αρχαιότερο αλφάβητο), στο καινούργιο αλφά-

βητο των 24 γραμμάτων. Δεδομένου ότι το “ωμέγα” μπήκε

στο αλφάβητο το 403 π.Χ. πολλές δίφθογγοι αντικαταστά-

θηκαν από αυτό, έτσι είχαμε ὦλαξ (δωρ. τύπος) αντί αὖλαξ,

ὥνεκα αντί οὕνεκα και άλλα κωμικοτραγικά (βλέπε λεξικό

Δημητράκου). Εκεί όμως πού έπαθα την πλάκα της ζωής

μου, ήταν όταν βρήκα στο λεξικό (8) λέξεις της λαϊκής κα-

θομιλουμένης των αρχαίων για την πόρνη και το πορνείον.

(1) κασαλβαδικός (2) κασαλβάς (3) κασαύρα (4) κασαυράς

(5) κασωρίς (6) κασωρείον (7) καυσαρείον (8) κασάλβιον.

Υπάρχει και ρήμα στον Αριστοφάνη: “Ιππείς” στ. 355: “κα-

σαλβάσω τούς ἐν Πύλῳ στρατηγούς” = θα στείλω στο πορ-

νείο τους στρατηγούς της Πύλου. (Για να “ξεχαρμανιάσουν”

(εκτονωθούν) ώστε να πάψουν τις βλακείες. Αν προσέξετε

το κασαυρείον  = κασωρείον, βλέπετε την τροπή του αυ (δί-

φθογγου) σε ω. Βέβαια ένα μάτι πεπειραμένο βλέπει ακόμα

το κάσα που προτάσσεται σε όλες τις 8 παραλλαγές που ση-

μαίνει οἶκος (= σπίτι). Να από πού οι Ιταλοί πήραν το κάσα

σε casa και το προφέρουν κάζα. Επιπροσθέτως, τα ονόματα:

κασίγνητος = γεννημένος σε σπίτι, Κάσσανδρος = άντρας

από σπίτι.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες πλην

της Ιταλικής, τηρούν απαρέγκλιτα αυτή την αλλαγή του ΑΥ

σε Ω. Automobile = Ωτομόμπιλ, Audio = Ώντιο, Jane Austin

= Τζαίην Ώστεν. Διότι μαζί με τη λέξη αντέγράψαν και την

τροπή της. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα στην ελληνική: Η λέξη ΑΥΔΗ

= φωνή, δεν χρησιμοποιείται πια στη Νεοελληνική, πλην δύο

συνθέτων της. Έμεινα ΑΝΑΥΔΟΣ = έμεινα άφωνος και

ΑΠΑΥΔΗΣΑ ἤ ΑΠΗΥΔΗΣΑ = απόκαμα (να φωνάζω), τα

έχασα (ως άναυδος). Η λέξη λοιπόν ΑΥΔΗ τρέπεται σε ΩΔΗ

- τραγούδι Ωδείον - Ωδική. Να πάλι η τροπή της διφθόγγου

σε ω. Οι νεολαίοι λένε αυτό το (CD) είναι: ΩΝΤΙΟ = AUDIO

= AΥΔΕΙΟΝ - φωνητικό, ενώ το άλλο είναι VIDEO = FΕΙΔΟΝ

= βλεπόμενο = εικονικό. Με άλλα λόγια προφέρουν με αγ-

γλικά τις ελληνικές λέξεις, (το F = δίγαμμα με φωνητική αξία

F = Βήτα, από το παλιό αλφάβητο προ του 403 π.Χ.). Κατόπιν

τούτου έγραψα εις απάντηση ενός λεξικογράφου που επι-

μένει ότι το ΑΥΓΟ πρέπει να γράφεται ΑΒΓΟ, διότι (λέει)

είναι νέα λέξη, αφού το αρχαίο ΩΟΝ πουθενά δεν έχει

γάμμα. Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το αυγό

δεν είναι μόνο του, πάει πακέτο μαζί με το αυτί που οι “εικο-

νοκλάστες” το θέλουν ΑΦΤΙ. Και όσοι γνωρίζουν το ΩΟΝ,

δεν είναι σκέτο· είναι ΩΪΟΝ (ᾠόν).

Το αυτί προήλθε από το ΟΥΣ γενική του ΩΤΟΣ: Τι χρείαν

έχομεν μαρτύρων; Να η τροπή του ΟΥ σε Ω. Ας μην ξεχνάμε

ότι οι πρόγονοί μας είχαν δύο λέξεις για τον βουκόλο (βοϊ-

δοποιμένα): Βώτας και Βούτας που δείχνουν την ταυτό-

χρονη ύπαρξη και του ΟΥ και του Ω. Το βυζαντινό ΩΤΙΟΝ

αντιστρέφει την τροπή και τώρα το Ω γίνεται ΑΥ ως αυτίον

= αυτί. Το αυτό και το ᾠόν γίνεται ὤιον και με αντιστροφή

το Ω σε ΑΥ. ΑΥΙΟΝ: Προφορά ΑΒΙΟΝ. Επειδή όμως ουδείς

μπορεί να το πει, παρουσιάζει ένα ευφωνικό γάμμα ενδιά-

μεσα αντί του Ιώτα και γίνεται ΑΥΓΟΝ. Όπως ακριβώς ο Μαΐ-

στωρ (Μα = Ομηρική λέξη = ΑΛΗΘΩΣ. + Ἴστωρ =

πολυμαθής, απ’ όπου βγαίνει και η Ιστορία) = ΜΑΪΣΤΩΡ γί-

νεται ΜΑΓΙΣΤΩΡ = ΜΑGISTER = Μάγιστρος = MASTERS &

σε συντομογραφία ΜΑΓΟΣ. Το ευφωνικό γάμμα παρουσιά-

ζεται ΠΑΝΤΟΥ. Αρχής  γενομένης από το γράμμα Ιώτα που

λέγεται Γιώτα και θυμίζει σε συντομογραφία την (Πανα)-

γιώτα. Πάμε στο Ιατρός = γιατρός, Ιωάννης = Γιάννης και ο

αρχαίος ΛΑΡΟΣ έγινε Γλάρος. Επομένως: Να το Γάμμα που

προβληματίζει τον λεξικογράφο μας.

Μόλις τελείωσε το σημείωμα για το ΑΥΓΟ και το ΑΥΤΙ, μοι-

ράστηκε σε φιλικές συγκεντρώσεις φωτοαντιγραμμένο. Και

τότε με πήρε και με σήκωσε από τις ερωτήσεις: ΄Όλες οι δί-

φθογγοι τρέπονται σε ωμέγα; βροχή οι επρωτήσεις. Σε δεύ-

τερο στάδιο έψαξα και τις υπόλοιπες διφθόγγους. Και

ανακάλυψα τα εξής: Στο ποίημα η “Εύμορφη Βοσκοπούλα”

(Βυζαντινό) παρουσιάζεται ένα βουκολικό ειδύλλιο προγα-

μιαίων σχέσεων απαράδεκτων για το χριστιανοκρατούμενο

Βυζαντινό κράτος. Οι φιλόλογοί μας στις τάξεις Γυμνασίου

- Λυκείου μάς είπαν ότι ο όμορφος -η -ο είναι από το εὔμορ-

φος. Ουδεμία νύξη για το βουκολικό ποίημα της “Εύμορφης

Βοσκοπούλας”, αλλά και πλήρης άγνοια ότι το όμορφη είναι

ΤΡΑΓΙΚΟ ορθογραφικό λάθος διότι το ΕΥ τρέπεται σε Ω και

πρέπει να γράφεται Ώμορφη. 

Και το ερώτημα είναι Γιατί; Διότι οι Πρόγονοί μας που γνώ-

ριζαν καλύτερα από εμάς τη γλώσσα, είχαν το ρήμα πλέω.

Ένα επίθετο που σχηματίζεται από το πλέω είναι το πλεύσι-

μος-η-ον και δείτε τώρα, πως μας άφησαν τη λέξη Πλωτός

που παράγει τον Πλωτήρα και αυτός το “γαλλικό" Φλωτέρ

στο καζανάκι της τουαλέτας με την εναλλαγή των π, β, φ -

(χειλικόληκτα). Άρα το ΕΥ τρέπεται σε Ω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κατόπιν όλων των παραπάνω βλέπετε και

σεις ότι εδώ υπάρχει πια ένας Κανόνας που μέχρι σήμερα

ουδείς (= οὔτις) τον είχε προσέξει. Και ο κανόνας λέει: Οι

δίφθογγοι τρέπονται σε Ωμέγα και ανάστροφα το Ωμέγα

τρέπεται σε δίφθογγο. Παρ’ όλη την καλή μας διάθεση

(απάντων που βοήθησαν τον ετυμολόγο), ο κανόνας παρου-

σιάζει μία εξαίρεση. Το ΑΙ, δεν τρέπεται (προς το παρόν) σε

ωμέγα, αλλά συχνά τρέπεται σε ήτα. Όποιος καταφέρει και

το βρει, ΜΠΡΑΒΟ του (το μπράβο είναι η λατινική εκφορά

του Βραβείον). Ας μας τον στείλει με Ε-ΜΑIL στην εφημε-

ρίδα EBΔOMH. To τελικό συμπέρασμα που βγήκε από όλη

αυτή την ετυμολογική ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, είναι το εξής:

Το αυγό και το αυτί ΔΕΝ είναι αβγό - αφτί.

Και το Όμορφος-η -ον πρέπει να διορθωθεί σε Ώμορφος-

η-ον.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σαφώς, λοιπόν ο κανόνας ισχύει και στο ευθύ

και στο αντίστροφο, όπως ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ = ΜΑΥΡΟΑ-

ΣΠΡΟ και όχι όπως στο ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ  που ΔΕΝ αντιστρέ-

φεται, ΜΗΧΑΝΟΒΙΟΣ. Τέλος αν το ΑΙ δεν βρεθεί, πάλι ο

ΚΑΝΟΝΑΣ ισχύει, αφού οι Αγγλοσάξωνες ειρωνικά λένε

ότι: “Οι εξαιρέσεις κάνουν τον κανόνα”.
Βασίλης Γεωργιάννης

Αρχιτέκτων, τέως καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά.

Σημείωση: Το τεχνικό μέρος της άνωσης του πλοίου, το βλέπουν όλοι.

Βυθιζόμαστε στο γλυκό νερό του κολυμβητηρίου ή ποταμού - λίμνης,

ενώ επιπλέουμε στη θάλασσα. Η αρμυρότερη Μεσόγειος του Ωκεανού,

δίνει άνωση στα πλοία, όταν στον ωκεανό βυθίζονται πιο πολύ, με απο-

τέλεσμα μεγαλύτερη επιφάνεια τριβής των υφάλων = φρενάρισμα.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
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Ε
ίπα να γράψω δυο πράγματα για κείνους που δια-

βάζουν, γιατί, όπως έλεγε κι ο Μ. Ναπολέων, σχο-

λιάζοντας τον ΗΓΕΜΟΝΑ του Μακιαβέλλι, 

«...ο απλός λαός που δεν διαβάζει, έχει τις ομιλίες των
επισκόπων και των ιερέων που διόρισα(...)»1

Τη θέση του ιερατείου, σήμερα, την έχει αναλάβει η

τηλεόραση!

Ο λαός που «δεν διαβάζει» ενημερώνεται και μα-

νιπουλάρεται – χειραγωγείται – καταλλήλως από το...

τηλε oρατείο, ικανοποιητικά αμειβόμενων δημοσιογρά-

φων – τηλεοπτικών αστέρων, που δεν κουράζουν,

όπως εγώ, με πολλά «μπλα-μπλα» τεκμηριωμένης

αποδεικτικής διαδικασίας, αλλά με θέσφατα2, μη επι-

δεχόμενα αντιρρήσεως ή αμφισβήτησης... συνθήματα!

Μακιαβέλλι – μακιαβελισμός

Ας αρχίσουμε λοιπόν με την παρουσίαση και ανάλυση

αποσπασμάτων και αποφθεγμάτων του κλασικού αυτού

βιβλίου πολιτικής επιστήμης, καθώς, βεβαίως, και των

σημαντικότερων σχολίων του Ναπολέοντα Βοναπάρτη,

εγκύτερου στην εποχή μας, κατακτητή χωρών και λαών,

και υποδειγματικών δασκάλων αμφοτέρων πολλών, αν

όχι όλων, επιφανών ηγεμόνων, ηγετών και πολιτικών

και πολύ ολιγότερων πολιτών, παρά την φερέλπιδα

προσδοκία του Ζαν Ζακ Ρουσώ που διατείνεται ότι ο

Μακιαβέλλι «προσποιούμενος ότι διδάσκει τους βασι-
λείς, δίδαξε τους λαούς»3.

Δεν «δίδαξε τους λαούς», γιατί απλά δεν τον διάβασαν,

ή τον διάβασαν προκατειλημμένοι από αβασάνιστες

αποσπασματικές αναγνώσεις θέσεών του και κυρίως,

υπό τη διαστρέβλωση και δυσφήμισή του, που τον ταυ-

τίζει με τον ...μακιαβελισμό!

Μ’ αυτό που ονομάζουμε «μακιαβελισμό». Που σημαίνει

«άσκηση της πολιτικής εξουσίας, άνευ ουδενός ηθικού
φραγμού» (Λεξ. Δημητράκου κ.ά.)

Ο Μακιαβέλλι όμως ΔΕΝ ήταν μακιαβελιστής. Δεν ηθι-

κολογεί· διαπιστώνει.

Και όταν κάνει ηθικές αναφορές, το κάνει περιπτω-

σιακά, αποσπασματικά, για να περιστείλει τον άκρατο

αριβισμό και τη βαρβαρότητα. Δεν είναι ο ηθικοπλαστι-

κός Παπαδιαμάντης· είναι το «μάνιουελ» οπλικού συ-

στήματος.

Γράφει δηλαδή τρόπους για την κατάκτηση  και διατή-

ρηση της ηγεμονίας, της εξουσίας.

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ είναι πολιτική φιλοσοφία, «καθαρής πο-
λιτικής, πέραν του καλού και του κακού», όπως λέει

στον «επίλογό» του ο πανεπιστημιακός καθηγητής της

πολιτικής φιλοσοφίας Θ. Γεωργίου, επικαλούμενος τον

Benedetto Croce4.

Ο «ΗΓΕΜΟΝΑΣ» δεν είναι απλά, ένα βιβλίο· 

είναι σχολείο!

Ένας ομοϊδεάτης μας συγγραφέας γράφει για να μας

χαϊδέψει τ’ αυτιά και διαβάζεται... για να ευχαριστη-

θούμε! Ένας «αντίπαλος» συγγραφέας διαβάζεται για

να δούμε πώς σκέπτεται ο ...αντίπαλος! Κι αυτό μας

είναι χρήσιμο.

Ένας ουδέτερος συγγραφέας, ένας αντικειμενικός, ψυ-

χρός τεχνοκράτης γράφει όσο μπορεί αντικειμενικά,

πως είναι πραγματικά τα πράγματα, «πέραν του κακού

και του καλού». Κι αυτό μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο.

Κι ο Μακιαβέλι τα γράφει αντικειμενικά, απλά και με

αξιοζήλευτη σαφήνεια, φέρνοντας πολλά ιστορικά πα-

ραδείγματα. Αν προσθέσουμε και την αποκαλυπτική και

ανεπιτήδευτη σκέψη του Ναπολέοντα, που σχολιάζει

φράση – φράση τον Ηγεμόνα για λογαριασμό του ιδίου

(όχι για δημοσίευση), τότε θα δούμε πόσο χρήσιμο είναι

το εγχειρίδιο αυτό για να γίνουμε... πρόεδροι στο σύλ-

λογό μας, δημοτικοί σύμβουλοι ή ...κοσμοκράτορες! 

Για την ιστορία, το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»  που εκ-

φράζει τον μακιαβελισμό, ΔΕΝ το είπε ο Μακιαβέλι,

αλλά οι Ιησουΐτες...

Στο προσεχές θα μπούμε κανονικά στην ανάλυση των

οδηγιών και των αποφθεγμάτων του Μακιαβέλλι και τις

παρατηρήσεις του Ναπολέοντα.

Κώστας Βενετσάνος

―――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, με σχόλια του Ναπολέοντα Βο-

ναπάρτη, μοναδική έκδοση ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, κεφ. 2ο, σχολ.3, σελ. 68.

2. Θέσφατο: «υπό του θεού λεχθέντος», μη επιδεχόμενο αμφισβή-

τηση και πολύ περισσότερο, αντίρρηση.

3. Ζαν Ζακ Ρουσώ: Κοινωνικό Συμβόλαιο, βιβλ. ΙΙΙ, κεφ. 6

4. Benedetto Croce (Κρότσε): Ιταλός φιλόσοφος, θεωρητικός, ιστο-

ρικός, κριτικός τέχνης, πολιτικός (1866-1962).

Για εκείνους που διαβάζουν

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιάζει σελίδα - σελίδα
ο Mέγας Ναπολέων

Ενα χρήσιμο βιβλίο και ένα 
χρήσιμο δώρο που μένει...!

Κυκλοφορεί σε μαλακό εξώφυλλο 

και σε δερματόδετο, αριθμημένο, συλλεκτικό.

Κυκλοφορεί στα Βιβλιοπωλεία

Κεντρική διάθεση Στρ. Παπάγου 6 Βούλα

Τηλ. 210 8959.004, 6937153052

press@ebdomi.com



16 ΣΕΛΙΔΑ - 29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέν-

τρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

(ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται σε χρήστες εξαρ-

τησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και

τις οικογένειές τους, στοχεύοντας στην

απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την κοινω-

νική επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχον-

ται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η

προσέλευση στο πρόγραμμα είναι εθελον-

τική και δεν χορηγούνται φαρμακευτικές ή

υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώ-

πιση της εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουρ-

γήθηκε από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συ-

νεργασία με το Δήμο Ραφήνας, με στόχο να

διευκολυνθεί η πρόσβαση των ανθρώπων που

αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοεξάρτησης

και διαμένουν στην Ανατ. Αττική. 

Το Σ.Κ.Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις

πρόληψης και ενημέρωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Συμβου-

λευτικού Κέντρου είναι:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους.

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό

και ομαδικό επίπεδο με στόχο την κινητο-

ποίηση των χρηστών για θεραπεία και την

παραπομπή τους στο κατάλληλο θεραπευ-

τικό πλαίσιο.

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε γονείς,

αδέλφια, συντρόφους εξαρτημένων.

• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρό-

βλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις με-

θόδους αντιμετώπισής τους.

Eπικοινωνία στα 22940 79900, 22940 75551

και στο email ssr@kethea-paremvasi.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Κωδ. Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβ. Αριθ. Ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Δήμος Παλλήνης *ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Από την υπογραφή 6

Προσχολικής Αγωγής και Ν. Αττικής της σύμβασης και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου έως 31/7/2019

Παλλήνης»

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Κωδ. Θέσης                       Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

101 δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τιτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 19/09/2018
Αριθμ.Πρωτ.: 1627

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Της  ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης με
αριθ.πρωτ.1065/11-06-2018 για την
πρόσληψη προσωπικού ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
του (Ν.Π.Δ.Δ) Ο.Π.Α.Κ.Μ. Δήμου
Παλλήνης.
Ο  Ο.Π.Α.Κ.Μ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
έχοντας υπόψη :
1. Την υπ΄ αριθμ.6/26-2-2018 από-
φαση  του Δημοτικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολι-
κής Αγωγής και Κοινωνικής Μέρι-
μνας Δήμου Παλλήνης» με 
Θέμα «Προγραμματισμός προσλή-

ψεων εποχιακού προσωπικού έτους
2018 για στελέχωση των βρεφονη-
πιακών σταθμών του Δήμου Παλλή-
νης (αίτημα για προσωπικό με
μορφή αντιτίμου)».
2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.
20914/16-5-2018 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρι-
σης σύναψης έξι (6) συμβάσεων με
σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολι-
κής Αγωγής και Κοινωνικής Μέρι-
μνας Δήμου Παλλήνης».
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ 22383/22-5-
2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Ορ-
γανισμός Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλ-
λήνης», με θέμα την έγκριση πρόσ-
ληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου (με αντίτιμο).
4. Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 19756/ 2018//
1/2018 έγκριση  από το ΑΣΕΠ της
υπ’αριθ.1065/11-6-2018 ανακοίνω-
σης ΣΟΧ1/2018 του φορέα μας για
τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορι-
σμένου χρόνου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων,
για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών, έναντι αντίτιμου του
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
.Δήμου Παλλήνης», που εδρεύει
στο Δήμο Παλλήνης Ν. Αττικής και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρε-
σία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτού-
μενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

συμπληρώσουν την αίτηση με κω-

δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να

την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-

πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η

εξουσιοδότηση φέρει την υπο-

γραφή τους θεωρημένη από δημό-

σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με

συστημένη επιστολή, στα γραφεία

της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη

διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός

Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνι-

κής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης,

Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας,

(τηλ. επικοινωνίας: κα Χ. Μήττα

210-6604726). 

Στην περίπτωση αποστολής των αι-

τήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε-

σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση

την ημερομηνία που φέρει ο φάκε-

λος αποστολής, ο οποίος μετά την

αποσφράγισή του επισυνάπτεται

στην αίτηση των υποψηφίων.                                                                                                                                         

Η προθεσμία υποβολής των αιτή-

σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπο-

λογιζόμενες ημερολογιακά) και

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της

τελευταίας δημοσίευσης της πα-

ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή

της ανάρτησής της στο κατάστημα

της υπηρεσίας μας, στα παραρτή-

ματα αυτής και στο χώρο των ανα-

κοινώσεων του δημοτικού

καταστήματος του Δήμου Παλλή-

νης, εφόσον η ανάρτηση είναι

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-

ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω

προθεσμία λήγει με την παρέλευση

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας

και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαι-

ρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-

σιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας

μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη

ημέρα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΩΤΙΟΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

•Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785, (ΦΕΚ 3758/τ.΄Β./25-10-2017)Υπουργική Απόφαση.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποι-
ημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και απαιτείται να εγγρα-
φούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής

στο διαγωνισμό, για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης,
εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.629,03 €  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακή-
ρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημο-
πρασίας, αρχικής και επαναληπτικής
του συνόλου των δημοσιεύσεων που
προβλέπονται από τον ν.4412/2016
και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται
σε κάθε περίπτωση από τον προμη-
θευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλή-
ρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του

παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του εθνικού συστή-
ματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμ-
βάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγω-
νισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00,
Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος
Άγγελος.   
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Περιγραφή Είδους Ποσ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα με 
δυνατότητα χρήσης αρπάγης για αποκομιδή απορριμμάτων 1 123.500,00 123.500,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Προμήθεια μίας (1) αρπάγης βαρέως τύπου με 5 νύχια 
με σύστημα περιστροφής για αποκομιδή κλαδεμάτων 
(συνοδεύει τον εκσκαφέα) 1 15.000,00 15.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας 
ολίσθησης, διπλής ταχύτητας (χαμηλή-υψηλή) 1 42.951,61 42.951,61
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Σύνολο 181.451,61
ΦΠΑ 24% 43.548,39     

Γενικό Σύνολο 225.000,00 

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 28-9-2018 Παρασκευή 28-9-2018 Πέμπτη 1-11-2018 & ώρα 10:30 π.μ.

Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

Βούλα:  25-9-2018
Aρ. Πρωτ.:  34015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

με ηλεκτρονικές  προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άπο-
ψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας-
τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια αξιο-
λόγησης προφορών που
αναφέρονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού και της με α/α 90/2018
μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού
225.000,00€  (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης),την Τεχνική Μελέτη με
α/α  90/2018 , την με αρ. Πρωτ.

32659/17-9-2018 σχετική Διακήρυξη
και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ.
120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβά-
σεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι

την Πέμπτη 1-11-2018 και ώρα
10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφο-
ρών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξε-

κινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέ-
ρες από τους πιστοποιημένους χρή-
στες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι
Τετάρτη 7-11-2018.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 64365
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Μαραθώνος 104,  190 05 
Πληροφορίες :    Κ.Κατερέλου
Τηλέφωνο :    22943 20 572
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  28/09/2018
Αριθ. πρωτ. 24887   
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια συστημάτων τε-
χνολογίας πληροφορικής έτους 2018.

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 συστημάτων τεχνολογίας
πληροφορικής έτους 2018, με κριτή-
ριο κατακύρωσης της πλέον συμφέ-
ρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 73.966,00€. Η δα-
πάνη της προμήθειας θα καλυφθεί
από ίδια έσοδα και από χρηματοδό-
τηση ΣΑΤΑ (ΑΔΣ 160/2018).
Η κατάθεση των προσφορών στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του

Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από
τη δημοσίευση της διακήρυξης και κα-
ταληκτική ημερομηνία παραλαβής
τους είναι η  11/10/2018 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 δύναται να αποσταλούν
και ταχυδρομικά με τον τρόπο που
προβλέπει η διακήρυξη.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Δια-
γωνισμού) προ της εκπνοής της προ-
θεσμίας κατάθεσης, για να
αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά
την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα
από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της

διαδικασίας. Προσφορές που κατατέ-
θηκαν με τους προαναφερθέντες τρό-
πους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται
δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς και
προϋπολογισμός προσφοράς) στην
Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
αποκλείονται. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική
συμμετοχής ποσού 1.193,00 € για το
σύνολο των ομάδων Α+ Β. Για τα ποσά
των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γί-
νεται αναφορά στη διακήρυξη
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 συστημάτων τεχνολογίας & πλη-
ροφορικής έτους 2018 ή από το
Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από
τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαρα-
θώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Γεώργιος Νησιώτης
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Tεράστια ερωτηματικά εγείρονται για την

ορθή διαχείριση των κονδυλίων της Ε.Ε,

που αφορούν μετανάστες και πρόσφυγες

στην Ελλάδα, ενώ μόλις πρόσφατα ανακοι-

νώθηκαν στοιχεία από το ΕΚΚΑ (Εθνικό

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ότι χι-

λιάδες ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονται σε

ακατάλληλες δομές, ότι 430 είναι στο

δρόμο και 280 αγνοούνται. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «νίπτει τας χείρας

της» για το πρόγραμμα βοήθειας ασυνό-

δευτων ανηλίκων σε ασφαλείς ζώνες, το

οποίο χρηματοδοτεί και εκτελεί η UNICEF

στην Ελλάδα.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομι-

σιόν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της

Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκου Χουντή, ο

οποίος στην ερώτησή του σημείωνε ότι

μετά δημοσιοποίηση διαχειριστικού ελέγ-

χου στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή της

UNICEF αποκαλύφθηκε η σκανδαλώδης

διαχείριση των κονδυλίων, γεγονός που

προκάλεσε την παύση της UNICEF Hellas,

μέχρι το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης και

ταυτόχρονα την παραπομπή της υπόθεσης

στην Ελληνική δικαιοσύνη.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζητούσε πλη-

ροφορίες για την ορθή διαχείριση του εν

λόγω προγράμματος στην Ελλάδα, το

οποίο ανέρχεται στο ποσό των 22,8 εκ. €.

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Ανθρωπι-

στικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων

Στυλιανίδης αποφεύγει να σχολιάσει την

σκανδαλώδη διαχείριση κονδυλίων από την

UNICEF Hellas και να δώσει συγκεκριμένα

στοιχεία για την πορεία του προγράμματος

Ασυνόδευτών ανηλίκων που χρηματοδοτεί

η Ε.Ε μέσω της UNICEF στην Ελλάδα, επι-

καλούμενος το γεγονός ότι η σύμβαση του

προγράμματος βοήθειας ασυνόδευτων παι-

διών υπογράφθηκε με τη UNICEF και όχι

με τη UNICEF HELLAS.

Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος

αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
έχει καμία άμεση νομική συμβατική σχέση
με την ελληνική εθνική επιτροπή της UNI-
CEF και η εν λόγω επιτροπή δεν έχει δια-
δραματίσει κάποιο ρόλο στην εκτέλεση
έργων της UNICEF στην Ελλάδα με χρημα-
τοδότηση από την Επιτροπή. Μέχρι στιγ-

μής, η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ που
καταβλήθηκε μέσω του μέσου στήριξης
έκτακτης ανάγκης στην UNICEF για έργα
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 22,8 εκατ. €. Το
πρόγραμμα αυτό βοηθά τους ασυνόδευ-
τους ανηλίκους σε ασφαλείς ζώνες, παρέ-
χει προστασία των παιδιών και στηρίζει
δραστηριότητες τυπικής και μη τυπικής εκ-
παίδευσης. Επιπλέον, χορηγήθηκε πρό-
σθετη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. €
στην UNICEF για την παροχή βοήθειας σε
ένα έργο με τίτλο «Promoting Inspirational
Children and Youth» στην Ελλάδα μέσω του
ανθρωπιστικού εκτελεστικού σχεδίου ευαι-
σθητοποίησης του κοινού, ενημέρωσης και
επικοινωνίας (HIP)».
Και καταλήγει: «Το μέσο στήριξης έκτα-
κτης ανάγκης ενεργοποιείται επί τρία έτη
μέχρι τον Μάρτιο του 2019. Τα τρέχοντα
προγράμματα που υλοποιούνται από την
UNICEF εντός αυτού του πλαισίου θα συ-
νεχιστούν μέχρι τότε».

σ.σ. Ουδείς υπέυθυνος για τα χαμένα παιδιά;;;

Η ιδέα για την ίδρυση Ανοικτού Δημοτικού Πανεπιστη-

μίου στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, άρχισε

να ωριμάζει και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι σχετι-

κές διαδικασίες. Ο φίλος μου Κώστας Βενετσάνος, πρό-

τεινε να ονομασθεί το νέο Πανεπιστήμιο «Απολλώνειο»

και σε σημείωμά του (βλ. φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, σελ. 8,

22/9/2018) ανέπτυξε τη σχετική επιχειρηματολογία γι’

αυτή την ονομασία. 

Από την πλευρά μου, στη σύντομη αυτή παρέμβασή μου

θα αναπτύξω τρεις λόγους, οι οποίοι συνηγορούν και

επιβάλλουν ως αδήριτη πνευματική ανάγκη, την ίδρυση

Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Δήμο μας. Οι τρεις αυτοί

λόγοι είναι οι εξής:

Πρώτον, η επιμόρφωση των δημοτών και των κατοίκων

της περιοχής, δεύτερον, ο κοινωνικός έλεγχος και η δια-

βουλευτική επανεξέταση της επιστημονικής γνώσης και

τρίτον, η μετατροπή της ευρύτερης δημοτικής οντότη-

τας σε «κοινωνία των πολιτών». Οι δύο πρώτοι λόγοι

είναι καθολικοί, με την έννοια ότι αφορούν στην ίδρυση

οποιουδήποτε Ανοικτού Πανεπιστημίου και δεν αναφέ-

ρονται μόνον στο υπό ίδρυση «Απολλώνειο». Ο τρίτος

λόγος είναι ειδικός και έχει να κάνει με την ιδιαίτερη πε-

ρίπτωση της περιοχής, η οποία σε συνειδησιακό επίπεδο

είναι πολύμορφη και πολυδιάστατη και απροσδιόριστη. 

Γίνεται γενικώς αποδεκτή η επιστημολογική άποψη,

σύμφωνα με την οποία στις σύγχρονες αστικές κοινω-

νίες, η επιστημονική γνώση δεν είναι υπόθεση κλειστών

κύκλων, αλλά στην «παραγωγή» της συμμετέχει ποικι-

λοτρόπως η κοινωνία ως ολότητα, αλλά και με την

μορφή επιμέρους εκδηλώσεών της. Η επιστημονική

γνώση, κατά συνέπεια, δεν είναι στον τομέα της διάδο-

σής της κάτι το οποίο συνδέεται μόνον με τα καθιερω-

μένα επαγγέλματα, αλλά μπορεί να καταστεί

πνευματικό κτήμα όλων των πολιτών στις σύγχρονες

κοινωνίες. 

Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: το πρόβλημα

της κλιματικής αλλαγής σαφέστατα ορίζεται ως επιστη-

μονικό πρόβλημα. Και μέσω

των θεσμικών διαδικασιών

του Πανεπιστημίου καθίστα-

ται αντικείμενο έρευνας. Τα

ερευνητικά αποτελέσματα

όμως των σχετικών ερευνών

δεν είναι μία ενδο-πανεπι-

στημιακή υπόθεση. Αφορούν

όλους εμάς, οι οποίοι μπορεί

να μην είμαστε οι ειδικοί επι-

στήμονες-ερευνητές, αλλά

φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε μία τεκμηριωμένη και ορ-

θολογική άποψη για το σχετικό ζήτημα που έχει να κάνει

με την ίδια τη ζωή μας. 

Συνοψίζοντας τη σχετική προβληματική τονίζω, ότι με

την ίδρυση Ανοικτών Πανεπιστημίων αποκτούν πρό-

σβαση στο σύστημα της επιστημονικής γνώσης όλοι οι

ενδιαφερόμενοι, όλοι οι πολίτες. Και εννοείται πως δεν

πρόκειται για μία απλή επιμορφωτική διαδικασία, αλλά

αντιθέτως για μία μαθησιακή διαδικασία. Αυτό σημαίνει

ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στα προγράμματα των Ανοι-

κτών Πανεπιστημίων δεν επιμορφώνονται απλώς, αλλά

διαμορφώνονται ως συνειδήσεις και ως πνευματικά

όντα, τα οποία είναι ικανά να διαχειρισθούν τις ιδιωτικές

και τις κοινωνικές υποθέσεις τους. Σχετικά με τον δεύ-

τερο λόγο, ο οποίος επιβάλλει την ίδρυση Ανοικτών Πα-

νεπιστημίων, αξίζει να τονισθούν τα εξής: πρώτον, ότι η

επιστημονική γνώση τόσο στο επίπεδο της «παραγω-

γής» της (στο επίπεδο της «κατασκευής» της) όσο και

στον τομέα της διάδοσής της στην κοινωνία, στις μέρες

μας έχει καταστεί υπόθεση της σύγχρονης ανοικτής κοι-

νωνίας. Δεν είναι ένα πράγμα, το οποίο «κατασκευάζε-

ται» και ελέγχεται η εγκυρότητά του σε κλειστά

ιερατεία. Δεύτερον, όλοι μας μπορούμε και επιβάλλεται

να συμμετέχουμε στον έλεγχο της εγκυρότητας των

επιστημονικών προτάσεων. Στο βαθμό που η κοινωνία

μας αυτοπροσδιορίζεται ως ορθολογική κοινότητα, δεν

ισχύουν συστήματα αποκλεισμού. Η παραδεδομένη διά-

κριση ανάμεσα στον ειδικό επιστήμονα και τον δήθεν

αδαή απλό πολίτη τίθεται υπό αμφισβήτηση. 

Ο τρίτος λόγος συνδέεται άρρηκτα, όπως τόνισα, στην

αρχή με την ιδιαιτερότητα η οποία χαρακτηρίζει τον

«τόπο» (κατά τον Αριστοτέλη) που ονομάζεται: Βάρη –

Βούλα – Βουλιαγμένη. Η γεωγραφική αυτή περιοχή είναι

και στο επίπεδο της καταγραφής του πληθυσμού, αλλά

και στο επίπεδο της συνειδησιακής συγκροτήσεώς της

πολύμορφη, αλλά και αινιγματική. Και το κυριότερο χα-

ρακτηριστικό της, επειδή είναι μία νέα σχετικώς βιοτική

κοινότητα δεν έχουν αναπτυχθεί ανθρώπινοι δεσμοί με-

ταξύ των κατοίκων της. Θα τολμούσα να υποστηρίξω,

ότι σ’ αυτή την περιοχή όλοι οι κάτοικοι ζούμε σ’ ένα κα-

θεστώς «εικονικής πραγματικότητας». 

Ο «τόπος»: Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη, δεν ορίζεται ως

ιστορική συνθήκη, η οποία μπορεί να καταγράψει τη συ-

νείδησή της. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

η κεντρική πλατεία (δρόμος ουσιαστικά είναι) στη Βούλα,

ονομάζεται πλατεία Ιμίων και πιο πέρα μία άλλη πλατεία

φέρει το όνομα: Π. Μπακογιάννης. Όλα αυτά αποδει-

κνύουν, ότι οι ανύπαρκτες κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των

δημοτών και των κατοίκων της περιοχής μπορούν να

αναχθούν, εάν και εφ’ όσον ιδρυθεί το «Απολλώνειο» Πα-

νεπιστήμιο, σε μία άλλη συνειδησιακή κλίμακα. 

Το «Απολλώνειο» Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Δήμο μας

θα διαμορφώσει εκπαιδευτικές και μορφωτικές συνθή-

κες τέτοιου τύπου, οι οποίες θα λειτουργούν αναστοχα-

στικά (δηλαδή κριτικά) σε δύο επίπεδα: οι πράξεις και οι

αποφάσεις της δημοτικής αρχής θα υπόκεινται στον

έλεγχο των δημοτών με διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν

που συνηθίζεται. Και στο δεύτερο επίπεδο οι ίδιοι οι δη-

μότες ως ενημερωμένοι και (θα έλεγα) πεφωτισμένοι

πολίτες θα «έχουν πάρει στα χέρια» τους την κοινωνική

συνύπαρξή τους. Αυτό, σε τελευταία ανάλυση, σημαίνει

τη δημιουργία της «κοινωνίας των πολιτών». 

Ήδη οι αναγνώστες μας αντιλαμβάνονται πώς και γιατί

επιβάλλεται η ίδρυση του «Απολλωνείου» Ανοικτού Πα-

νεπιστημίου στην πόλη μας. Στο θέμα το οποίο αναφέ-

ρεται στη σύνδεση του Ανοικτού Πανεπιστημίου με τη

δημιουργία της «κοινωνίας των πολιτών» στην πόλη μας

θα επανέλθω σε επόμενο κείμενό μου.   

Σημείωση: Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.     

Ιδρύεται το «Απολλώνειο» 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην πόλη μας

Η UNICEF υπεύθυνη για τα 

ασυνόδευτα παιδιά
Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή

Αγνοούνται 280 παιδιά!!!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥ-
ΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 27/9/2018
Αρ. πρωτοκόλλου:6217   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
\αρ.πρωτ.5560/8-8-18

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Την υπ΄ αριθμ. 116/2018 απόφαση
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου περί
καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων
για πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου. 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας (ΦΕΚ 4369/Β΄/13.12.2017) του
ΝΠΔΔ  Ο.Α.Π.Π.Α.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31-07-2019, συνολικά επτά (7)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτι-
σμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης»,
που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, για τη
στελέχωση των  Παιδικών-Βρεφονη-
πιακών Σταθμών του Οργανισμού,
στις Δημοτικές Ενότητες Βάρης και
Βούλας και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης             
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτού-
μενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα  

103 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρε-
φονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγω-
γής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισό-

τιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτ-
λος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης
ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τε-
χνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας
(chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγ-
γελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων
Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανι-
σμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος
του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρι-
κής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκομίσουν και
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυ-
μνασίου. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προ-
σόντα) 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυ-
τήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώ-
τερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής
ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος
σχολής της αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προ-
σόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-

τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημο-
τικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυ-
τήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προ-
σόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-
τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-
ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημο-
τικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυ-
τήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυ-
τήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι
(6) μηνών.  

105 Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχο-
λείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτ-
λος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής –
Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες  από 30-
9-2018 έως και 09-10-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ-
τούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, από
9:00 έως 15:00,  είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»,
Αφροδίτης 2,  Τ.Κ.  16671 Βουλιαγ-
μένη,   απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπ΄ όψιν
κας Κ. Δημητροπούλου  (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2132020772 & 3).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και  συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγω-
νισμών Φορέων-Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης       Ειδικότητα                  Αριθμός ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 5

104 ΔΕ Μαγείρων 1

105 ΔΕ Βοηθών Μαγείρων 1  

στους Δήμους Μαραθώνα, 

Ραφήνα, Πικέρμι, Μέγαρα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)

έχει ήδη ξεκινήσει σε ειδικούς χώρους

στους τρεις πληγέντες Δήμους (Μαρα-

θώνα: Δημοτικό Μέγαρο Νέας Μά-

κρης, Λ. Μαραθώνος 104, Ραφήνας -

Πικερμίου: Αραφηνίδων Άλων 12 και

Μεγαρέων: Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυ-

ρουκάκη) τη συγκέντρωση αιτήσεων

προς αξιολόγηση με σκοπό την οικονο-

μική ενίσχυση πυρόπληκτων, βάσει των

παρακάτω συγκεκριμένων κριτηρίων:

• Κύρια κατοικία  (Χρήστης ακινήτου:

ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής)

• Ολική ή μερική καταστροφή  (χαρα-

κτηρισμένη «κόκκινη» ή «κίτρινη»)

• Ζευγάρια ηλικιωμένων, μοναχικοί ηλι-

κιωμένοι, υπερήλικες (πληγέντες συν-

ταξιούχοι άνω των 65 ετών με κύρια ή

δευτερεύουσα κατοικία)
Γραμμή Επικοινωνίας Ε.Ε.Σ.: 210 36 44 968

Μετά την παρέλευση της καταλη-
κτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα οκτώ
(8) μηνών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού ήτοι
20/06/2019
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική. 
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βα-
ρύνει τους τακτικούς προϋπολογισμούς
του Δήμου για τα έτη 2018 -2023 . 
11) Διάρκεια Σύμβασης: Πενταετής
(60μήνες) όσον αφορά στην υπο-
χρέωση του δήμου για αποπληρωμή
της δαπάνης από την υπογραφή του
σχετικού συμφωνητικού και με μέ-
γιστη συμβατική χρονική παράδοση
των οχημάτων τους τέσσερις (4)
μήνες, ή νωρίτερα με την ολοκλή-
ρωση παράδοσης των ειδών της
προμήθειας. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00%
του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της
σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της

συνολικής συμβατικής αξίας για τα
προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγω-
νιζόμενου. Πέραν της απαιτούμε-
νης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
της προβλεπόμενης εργοστασιακής
εγγύησης, για την εγγυημένη -
διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών
– καλή λειτουργία των οχημάτων
και του μηχανολογικού εξοπλισμού,
θα κατατεθεί εγγύηση καλής λει-
τουργίας το ύψος της οποίας καθο-
ρίζεται σε ποσοστό 2% επί της
συμβατικής αξίας για τα προσφερό-
μενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτεί-
ται για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων που τυχόν ανακύ-
ψουν ή των ζημιών που τυχόν προ-
κληθούν από δυσλειτουργία των
οχημάτων και του μηχανολογικού
εξοπλισμού κατά την περίοδο εγ-
γύησης καλής λειτουργίας, σύμ-
φωνα με το άρθρο 215 του ν.
4412/2016. 
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προ-
σφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   

14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει
τον μικρότερο λόγο της προσφερ-
θείσας τιμής προς την βαθμολογία
που προκύπτει από την τεχνική προ-
σφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο
λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός).
Στην προσφορά του υποψήφιου
αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται
όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακή-
ρυξη. Η παράδοση των οχημάτων
θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του
Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης. Ο
Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό
έγγραφο και εξουσιοδότηση χρει-
αστεί στον Προμηθευτή. 
15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κεί-
μενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), καθώς και
στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρούσα
περίληψη στις εφημερίδες, το διαύ-
γεια και τον πίνακα ανακοινώσεων
του δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Γεώργιος Νησιώτης

Α/Α                       ΕΙΔΟΣ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α.1 Δορυφορικό απορριμματοφόρο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, ισχύος 210Hp,   

τύπου πρέσας χωρητικότητας 8-9κμ 34144512-0
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α.2 Απορριμματοφόρο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, ισχύος 230Hp,   

τύπου πρέσας χωρητικότητας 10-12κμ  34144512-0
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β.1 Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 

ισχύος 290Hp, με γερανό και αρπάγη 34142000-4
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ.1 Ελκυστήρας (τράκτορας) 6Χ4 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ισχύος 470Hp, 

EURO 6,  μεταφοράς ημιρυμουλκούμενων 34138000-3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος)
Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη                                                     
Πληροφορίες: Σοφία Βασταρδή
Τηλ: 2294320585, Fax : 2294320535
E-mail: promithies@marathon.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.marathon.gr
Μαραθώνας  25 / 09 / 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 24374
Προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπη-
ρεσίας καθαριότητας (απορριμματο-
φόρα, αρπάγη, φορτηγό) μέσω
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
πενταετούς βάσης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια μεγάλων οχημάτων υπη-
ρεσίας καθαριότητας (απορριμματο-
φόρα, αρπάγη, φορτηγό) μέσω
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
πενταετούς βάσης».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με
σφραγισμένες προσφορές και κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται
βάσει των κριτηρίων που αναλύονται
στους όρους της διακήρυξης και για
την ανάδειξη προμηθευτή της Δημό-
σιας Σύμβασης για την προμήθεια με-
γάλων οχημάτων υπηρεσίας
καθαριότητας (απορριμματοφόρα,
αρπάγη, φορτηγό) μέσω χρηματοδο-

τικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς
βάσης  εκτιμώμενης αξίας
1.308.199,80 € συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία
1.055.000,00€)

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτου-
σας αρχής: Δήμος Μαραθώνος,
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α΄
όροφος), Τ.Κ. 19005 Ν. Μάκρη,
Τηλ. 22943-20585, email:
promithies@marathon.gr, Διεύθυν-
σηνση Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Συντήρησης Υποδομών, Οδός: Οι-
νόης 6, Ταχ. Κωδικας: 19007, Τηλ.
2294320974, 
e-mail: kathariotita@marathon.gr, 
Ιστοσελίδα: www.marathon.gr 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-
ράδοσης/εκτέλεσης της υπηρε-
σίας: EL 30
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου www.marathon.gr.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφο-
ρών, εναλλακτικών προσφορών και
σε περίπτωση υποβολής τους απορ-
ρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νό-
μιμα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή με
το αντικείμενο της παρούσας προ-

μήθειας, και να δύνανται να παρέ-
χουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης
της σύμβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους οι-
κονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4155/13, στους όρους της διακή-
ρυξης και στο άρθρο 11 της
Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: 
- Ημερομηνία αποστολής προκήρυ-
ξης στην εφημερίδα Ε.Ε.:
19/09/2018 ημέρα Τετάρτη προσω-

ρινός αριθμός αναφοράς 2018
139923/id 18-420692-001.
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 25/09/2018 ημέρα
Τρίτη και ώρα 13:00 
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 21/10/2018
ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59
- Ημερομηνία αποσφράγισης προ-
σφορών (Διενέργειας Διαγωνι-
σμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και συγ-
κεκριμένα 25/10/2018 ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 11:00 π.μ. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 

2) Κωδικός CPV: 

Oμάδα                       Υποομάδα - Τμήμα/Είδος Συστημικός αριθμός
ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α.1 Δορυφορικό απορριμματοφόρο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, ισχύος 

Α 210Hp,   τύπου πρέσας χωρητικότητας 8-9κμ 60453
Α.2 Απορριμματοφόρο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, ισχύος 230Hp,   τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 10-12κμ  64102

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β Β.1 Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ισχύος 

290Hp, με γερανό και αρπάγη 64106
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ Γ.1 Ελκυστήρας (τράκτορας) 6Χ4 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ισχύος 470Hp, EURO 6,  

μεταφοράς ημιρυμουλκούμενων 64112

Oικονομική Ενίσχυση πυρόπληκτων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
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στα πεταχτά

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΛ

ΛΑΥΡΙΟΥ
Το ΕΠΑΛ Λαυρίου ανακοινώνει την πρόσκληση που

αφορά τους απόφοιτους – πτυχιούχους συγκεκριμέ-

νων ειδικοτήτων και ενδιαφέρονται για το «Μεταλυ-

κειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ. να

υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύ-

θυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr.  

Οι αιτήσεις γίνονται από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου,

ώρα 12:00 έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου και ώρα

23:59.  

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με καλή γνώση δακτυλογράφη-

σης και προγραμμάτων κομπιούτερ, για ωρομίσθια

εργασία είτε στο χώρο του είτε στο χώρο μας.

Πληροφορίες: 6937153052.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη

απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  Δεν χρειάζε-

ται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 

Τηλ. 2169001034.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

τα 35 είναι ισόγειο και τα άλλα 35 πατάρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα βοηθός

στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέρευση. Πρωινό

ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

Ζητάω εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές αγια μαρινα Κορωπίου,

Βάρκιζα,βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας :

6983143256 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδή-

γησης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχον-

ται συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κα-

νονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε

σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018

είμαστε υποχρεωμένοι να

σας ενημερώσουμε ότι λαμ-

βάνετε την εφημερίδα για

ενημέρωσή σας στα τοπικά

κυρίως νέα που μπορούσαν

να σας ενδιαφέρουν.  Η δια-

χείριση του προσωπικού σας

αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για

ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε

την εφημερίδα, παρακαλούμε

να μας το γνωστοποιήσετε,

με τηλέφ. (210 6030655), επι-

στολή, φαξ (210 9658.949)

mail press@ebdomi.com,

Εφόσον δεν μας απαντή-

σετε, θεωρούμε ότι θέλετε

να συνεχίσετε να λαμβά-

νετε κατά καιρούς την

εφημερίδα.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το

γένος ΚΑΤΣΑΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, και

κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ, της ΕΛΠΙΔΑΣ το γένος ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ,

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί

Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Κορωπί

Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥ-
ΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 27/9/2018
Αρ. πρωτοκόλλου: 6218 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2018
\αρ.πρωτ.5561/8-8-18

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Την υπ΄ αριθμ. 117/2018 απόφαση
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου περί
«Πρόσληψη προσωπικού  σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με αντίτιμο για τις ανάγκες
του Νομικού Προσώπου» 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας (ΦΕΚ 4369/Β΄/13.12.2017) του
ΝΠΔΔ  Ο.Α.Π.Π.Α.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31-07-2019, συνολικά δύο (2)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτι-
σμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης»,

που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, για τη
στελέχωση των  Παιδικών-Βρεφονη-
πιακών Σταθμών του Οργανισμού,
στις Δημοτικές Ενότητες Βάρης και
Βούλας και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης, Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα  
106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής –
Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες  από 30-
9-2018 έως και 09-10-2018.  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ-
τούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, από

9:00 έως 15:00, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»,
Αφροδίτης 2,  Τ.Κ.  16671 Βουλιαγ-
μένη,   απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπ΄ όψιν

κας Κ. Δημητροπούλου  (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2132020772 & 3).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και  συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγω-
νισμών Φορέων-Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤO ΚΟΡΩΠΙ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει νέο ανοικτό
μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μί-
σθωση κτιρίου στο Κορωπί, για τη
στέγαση των Υπηρεσιών της Δ’
Τοπικής Διεύθυνσης Ανατ. Αττικής
του ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας
χώρων 1.330 τ.μ.πλέον ή έλαττον
(±10%), εκ των οποίων: τα 980 τ.μ.
πλέον ή έλαττον (±10%) προορί-
ζονται για χώρους κύριας χρήσης
ενώ τα 350 τ.μ. πλέον ή έλαττον
(±10%) για χρήση αρχείων (μπο-
ρούν να βρίσκονται και σε υπό-
γειο).Ανώτατο όριο αιτούμενου
μηνιαίου μισθώματος για τους χώ-
ρους κυρίας χρήσης ορίζεται το
ποσό των 4,50 €/τ.μ. και για τους
χώρους του αρχείου το ποσό των

2,00 €/τ.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 πμ, στα γραφεία, του Γ’ Τοπι-
κού Υποκαταστήματος μισθωτών
Ανατ. Αττικής του ΕΦΚΑ, Κύπρου
62, Κορωπί.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε στα γρα-
φεία του Γ’ Τοπικού Υποκαταστή-
ματος μισθωτών Ανατ. Αττικής του
ΕΦΚΑ, Κύπρου 62, Κορωπί, και στο
τηλέφωνο 210-6626454 από 08:00
μέχρι 14:00. Επίσης στο link:
http://www.efka.gov.gr/ banner δια-
γωνισμοί / Δ/νση Στέγασης και Τε-
χνικών Υπηρεσιών / Μισθώσεις,
όπου υπάρχει η πλήρης προκήρυξη
μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδια-
γραφών των κτιρίων του ΕΦΚΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης       Ειδικότητα                  Αριθμός ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――
106 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2

1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και οι επαγ-

γελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα

μαθητείας 2018 - 2019 να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας

τους στο e-mail του σχολείου (mail@1epal-lavriou.att.sch.gr),

ώστε να τους αποσταλεί ενημερωτικό υλικό. 

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα: 

www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis).
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ 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: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000 Η Κλινική ΡΕΑ με αφορμή την Παγ-

κόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυε-

λού των Οστών (15/9) διοργάνωσε

ενημερωτικά περίπτερα σε 4 δήμους

της Αττικής (Γλυφάδα, Π. Φάληρο,

Πειραιάς, Περιστέρι)

από 14 έως 16 Σεπτεμ-

βρίου, με σκοπό την

εξεύρεση εθελοντών

δοτών με κινητά συνερ-

γεία. Αποτέλεσμα

αυτής της προσπάθειας

ήταν η εγγραφή 950

νέων εθελοντών δοτών

μυελού των οστών.

Το κοινωνικό τους πρό-

σωπο έδειξαν οι ποδο-

σφαιριστές του

Ολυμπιακού Ανδρέας Γιαννιώτης,

Βασίλης Τοροσίδης και Γιάννης Μα-

σούρας, οι οποίοι επισκέφθηκαν το

περίπτερο Εθελοντών Δοτών της

Κλινικής στον Πειραιά. Οι αθλητές

έγιναν με τη σειρά τους εθελοντές

δότες μυελού των οστών και κάλε-

σαν τον κόσμο να ακολουθήσει το

φωτεινό παράδειγμά τους. 

Ομοίως, την ευαισθητοποίησή τους

έδειξαν και οι παίκτες του Εθνικού

Πειραιώς Αλεξίου, Ζούπας, Λεωνι-

δόπουλος, Σμίλτος και Buter οι

οποίοι στήριξαν έμπρακτα τον ση-

μαντικό αυτό αγώνα.

Το περίπτερο του Π. Φαλήρου συνέ-

λεξε 291 δείγματα, ενώ στην πε-

ριοχή της Γλυφάδας 254

συμπολίτες γράφτηκαν ως εθελον-

τές δότες μυελού των οστών. Ακο-

λούθως, στον Πειραιά πραγματοποι-

ήθηκαν 204 εγγραφές και στο

Περιστέρι 201! 

Η Κλινική ΡΕΑ στηρίζει

τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛ-

ΠΙΔΑΣ από το 2014,

έχοντας συμπληρώσει

τέσσερα χρόνια λειτουρ-

γίας  ως συνεργαζόμενο

Κέντρο Λήψης Δειγμά-

των Εθελοντών Δοτών

Μυελού των Οστών και

έχοντας προσφέρει πο-

λύτιμη βοήθεια στην συλ-

λογή δειγμάτων.

Συνεχίζουν να μεταδίδουν το μή-

νυμα: ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ… ΔΩΣΕ

ΖΩΗ…

Μπορείς κι εσύ να σώσεις μια ζωή,
δίνοντας λίγα λεπτά από το χρόνο
σου! 

Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                              
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007311, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Αντωνίου, κ. Μαλ-
λιαρού, κ. Ιωαννίδης                    
Σπάτα, 27/09/2018                                                                                               
Αρ. πρωτ. : 27427
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΠΡΟΥΠ.  : 3.968.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ”, εκτιμώμενης αξίας
3.968.000,00 €, (με Φ.Π.Α 24%), που
θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις δια-
τάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β)
τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικα-
σία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κριτή-
ριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα
εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δη-
μόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στη
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
στην διεύθυνση www.spata-artemis.gr
Ως ημερομηνία λήξης  της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υπο-
βολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην 3η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ και στην 1η  τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (64.000,00 ευρώ). 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώ-
σεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττι-
κής με Κ.Α.Ε. 9771.05.004.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος.Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ.
Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007311 κ.
Αντωνίου & 213 2007312 κ. Μαλλια-
ρού & 2132007318 κ. Ιωαννίδη.

ΣΠΑΤΑ, 27-09-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                              
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007311, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Αντωνίου, κ. Μαλ-
λιαρού, κ. Ιωαννίδης                    
Σπάτα, 27/09/2018                                                                                               
Αρ.πρωτ. : 27428
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΥΠ.  : 100.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟ-
ΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”, εκτιμώμε-
νης αξίας 100.000,00 €, (με Φ.Π.Α
24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’
147) και β) τους όρους της σχετικής
Διακήρυξης.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικα-
σία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κριτή-
ριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα
εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής στην διεύθυνση www.spata-
artemis.gr
Ως ημερομηνία λήξης  της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 31η Οκτωβρίου 2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α1η  τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων
δώδεκα ευρώ και εννενήντα λεπτών
(1.612,90 ευρώ). 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώ-
σεις Ιδίων Πόρων του Δήμου με Κ.Α.
30-7333.001.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος.Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ.
Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007311 κ.
Αντωνίου & 213 2007312 κ. Μαλλια-
ρού & 2132007318 κ. Ιωαννίδη.

ΣΠΑΤΑ, 27-09-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Κάθε χρόνο, 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι

πεθαίνουν πρόωρα από καρδιαγγειακές πα-

θήσεις (CVD), συμπεριλαμβανομένων των

οξέων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και

των εγκεφαλικών επεισοδίων. Μέχρι το

2030 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλ-

θει στα 23 εκατομμύρια.

Μπορούμε όμως να το αλλάξουμε!

Κάνοντας κάποιες μικρές αλλαγές στη ζωή

μας, μπορούμε όλοι να ζούμε περισσότερο

και να είμαστε πιο υγιείς. 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς είναι η

ευκαιρία να δώσεις μια υπόσχεση... μια

υπόσχεση για να μαγειρέψεις και να τρα-

φείς πιο υγιεινά, να κάνεις περισσότερη

άσκηση και να ενθαρρύνεις τα παιδιά σου

να είναι πιο ενεργά. Να  πεις όχι στο κάπνι-

σμα και να βοηθήσεις τους αγαπημένους

σου να το σταματήσουν.

Μια απλή υπόσχεση ..., για την καρδιά σου
και για όλες τις καρδιές.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς,

29/9, συμμετέχοντας ενεργά όπως κάθε

χρόνο στην καμπάνια του World Heart Day,
η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

προχωρεί σε ενημερωτικές δράσεις.

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΘΕ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ!

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει:

1) Να γυμνάζεσαι περισσότερο

Τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης σω-

ματική δραστηριότητα, 5 φορές την εβδο-

μάδα. Παιχνίδι, περπάτημα, οικιακή

εργασία, χορό, ανέβασμα σκάλας, μόνος,

με φίλους ή και την οικογένεια.

2) Να μετρήσεις την πίεσή σου

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας από

τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρ-

διαγγειακά νοσήματα. 

3) Να πεις ΟΧΙ στο Κάπνισμα

* Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για

να βελτιώσεις την υγεία σου

* Μέσα σε 2 χρόνια μετά τη διακοπή του

τσιγάρου, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου

μειώνεται σημαντικά

4) Να ελέγξεις τη χοληστερίνη σου

Η χοληστερόλη σχετίζεται με περίπου 4

εκατομμύρια θανάτους ετησίως. 

Επομένως είναι απαραίτητο να επισκεφτείς

τον γιατρό για να κάνεις εξετάσεις χολη-

στερίνης, να μετρήσεις το βάρος σου και το

δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Στη συνέχεια

θα σε συμβουλεύσει εξατομικευμένα, ώστε

να αναλάβεις δράση, να προσέξεις τη δια-

τροφή σου και να κάνεις θετικά βήματα για

την υγεία της καρδιάς σου.

5) Να προσέχεις το σάκχαρό σου

Με την αλλαγή του τρόπου ζωής, τον περιο-

ρισμό της λήψης θερμίδων και ιδιαίτερα των

υδατανθράκων, τη μείωση των παραπάνω

κιλών του σωματικού βάρους και την αύ-

ξηση της σωματικής δραστηριότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                              
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007311, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Αντωνίου, κ. Μαλ-
λιαρού, κ. Ιωαννίδης                    
Σπάτα, 27/09/2018                                                                                               
Αρ.πρωτ. : 27426
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡ-
ΤΕΜΙΔΑ
ΠΡΟΥΠ.  : 595.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ”, εκτιμώμενης αξίας
595.000,00 €, (με Φ.Π.Α 24%), που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατά-
ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β)
τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικα-
σία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) και Προμήθειας του ν.
4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα
εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής στην διεύθυνση www.spata-
artemis.gr
Ως ημερομηνία λήξης  της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υπο-
βολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην Α2η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1η  τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1η  τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντα-
κόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδο-
μήντα επτά λεπτών (9.596,77 ευρώ). 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώ-
σεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττι-
κής με Κ.Α.Ε. 9777.05.010.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος.Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ.
Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007311 κ.
Αντωνίου & 213 2007312 κ. Μαλλια-
ρού & 2132007318 κ. Ιωαννίδη.

ΣΠΑΤΑ, 27-09-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΔΩΣΕ μια ΥΠΟΣΧΕΣΗ στην Καρδιά σου!
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΔΙΑΣ - 29 Σεπτεμβρίου 2018
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Παντού με ποδήλατο στους παραλιακούς δήμους της

Αττικής, ήταν το σύνθημα και πράγματι η εκδήλωση αγ-

καλιάστηκε από τους πολίτες, που πήραν τα ποδήλατά

τους και βγήκαν στους δρόμους απολαμβάνοντας το

ταξίδι με ποδήλατο αγναντεύοντας τη θάλασσα... Κι

όσοι δεν είχαν δικό τους βρήκαν τα δημοτικά «i-bike»

στις πόλεις που το οργάνωσαν.

Η ποδηλατοδρομία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22

Σεπτεμβρίου με συνδιοργανωτές τους δήμους Αλίμου,

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γλυφάδας και Παλαιού

Φαλήρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κι-

νητικότητας, με στόχο την ανάδειξη του ποδηλάτου ως

σημαντικό μέσο μετακινήσεων και τη λειτουργία του

συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων πόλης «i-bike»

που έχουν εγκατασταθεί από τους παραλιακούς δήμους

με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Η ποδηλατοδρομία ξεκίνησε στο Δήμο Παλαιού Φαλή-

ρου με παρόντα το δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, που

έδωσε και το σύνθημα της εκκίνησης και με ενδιάμεσες

στάσεις στο δήμο Αλίμου με παρόντα το δήμαρχο Αν-

δρέα Κονδύλη και στο Δήμο Γλυφάδας παρόντος του

δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου. Και οι δύο υποδέχ-

θηκαν τους  ποδηλάτες με μικρές μουσικές εκδηλώσεις.

Η πορεία ολοκληρώθηκε στην κεντρική πλατεία της

Βούλας με ποδηλάτη και το δήμαρχο Γρηγόρη Κων-

σταντέλλο σε όλη τη διαδρομή. Στην πλατεία της Βού-

λας τους περίμενε η συναυλία του Κώστα Μακεδόνα.  

Όλοι οι δήμαρχοι στους χαιρετισμούς τους ανέδειξαν

τη σημασία της χρήσης ποδηλάτου και εξέφρασαν την

πεποίθησή τους πως σύντομα η πολιτεία, με την αρωγή

των δήμων θα μεριμνήσει να κατασκευαστούν ποδηλα-

τόδρομοι που θα συνδέσουν το παραλιακό μέτωπο με

το κέντρο της Αθήνας.

Παρόντες στην ποδηλατοδρομία, οι Αντιδήμαρχοι Πα-

λαιού Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος και Γιάννης

Φωστηρόπουλος καθώς και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές

ποδηλασίας Χρήστος και Ζαφείρης Βολικάκης.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ευχή όλων η ποδηλατοδρο-

μία να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε

χρόνο, με τη συμμετοχή περισσότερων δήμων και σε

μεγαλύτερη διαδρομή.

Ποδηλατοδρομία από το Π. Φάληρο στα 3Β

Στην εκκίνηση με το δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Πίσω ο δήμαρ-
χος των 3Β.

Στο Δήμο Αλίμου, όπου χαιρετίζει ο δήμαρχος παρόντος και του
δημάρχου 3Β.

Ο δημάρχος 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος με “τα καλά του” στην εξέδρα
των μουσικών, χαιρετίζει την εκδήλωση.

Στο Δήμο Γλυφάδας, όπου χαιρετίζει ο δήμαρχος.

Στην κορυφή της κατάταξης του ΣΕΓΑΣ και πάλι ο Γυ-

μναστικός Σύλλογος Γλυφάδας μετά το τέλος της τρέ-

χουσας αγωνιστικής χρονιάς 2018. Για μια ακόμη φορά

αποδεικνύεται περίτρανα πως, παρά τις δυσκολίες και

τις αντιξοότητες, η άοκνη προσπάθεια, η συνεργασία και

η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αθλητές, προπονη-

τές και διοίκηση, αποτελούν τη συνταγή της επιτυχίας.

O ΓΣ Γλυφάδας, μετά τη δημοσίευση της ετήσιας αξιο-

λόγησης συλλόγων από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ, κατέκτησε την

5η θέση ανάμεσα σε 338 αθλητικά σωματεία στίβου Πα-

νελλαδικά, συγκεντρώνοντας 8.830 βαθμούς, ενώ πα-

ράλληλα αναδείχθηκε και Πρωταθλητής Ελλάδος στις

Γυναίκες και στον  Ανώμαλο δρόμο.

Ο ΓΣ Γλυφάδας 5ο Αθλητικό 

Σωματείο στίβου Πανελλαδικά!
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

Ο ΠΑΟΚ το ντέρμπι, 

ο Ολυμπιακός στην κορυφή

Νέα κατάσταση στην κορυφή του πρωταθλήματος της

Super League διαμόρφωσαν οι νίκες του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι

της Τούμπας και του Ολυμπιακού στη Νέα Σμύρνη, ενώ

κατά την 4η αγωνιστική ξεχώρισαν επίσης οι νέες νίκες για

Παναθηναϊκό και Ατρόμητο, που παραμένουν αήττητοι.

Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Πρίγιοβιτς (29', 59'), ο

ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας και πέ-

ρασε 2ος, καλύπτοντας πρακτικά το χαμένο έδαφος από το

-2 με το οποίο ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι δέ-

χτηκαν πίεση, αλλά άντεξαν, και σε καθοριστικά σημεία του

αγώνα «χτύπησαν», εκμεταλλευόμενοι τραγικά αμυντικά

λάθη της ΑΕΚ. Η τελευταία, εκτός της άμυνάς της, προδό-

θηκε και από την αστοχία της, καθώς έχασε μεγάλες ευκαι-

ρίες, με πιο χαρακτηριστικές τα δοκάρια των Λιβάγια και

Μπακασέτα (20', 62').

Μόνος 1ος έμεινε ο Ολυμπιακός, που στη Νέα Σμύρνη νί-

κησε δύσκολα τον Πανιώνιο με σκορ 1-0, κάνοντας το 4/4.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, μετά από εκείνον με τον

Αστέρα, η λύση για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στις κα-

θυστερήσεις, με σκόρερ τη φορά αυτή τον Χασάν. Ο δε Πα-

νιώνιος, που ήταν ανώτερος, κυρίως στο β' μέρος,

διαμαρτύρεται για λαθεμένη ακύρωση γκολ του Μασούρα

ως οφσάιντ (63').

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος νίκησε 2-0 την ΑΕΛ, συνεχίζει

αήττητος (3 νίκες και 1 ισοπαλία) και φιγουράρει στη 2η

θέση της βαθμολογίας. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι

Μπρούνο (54') και Ουγκράι (85'). Στην ΑΕΛ, που έχει παρά-

πονα από τη διαιτησία, η νέα ήττα έφερε την παραίτηση του

τεχνικού της, Σωτήρη Αντωνίου. Οπως ανακοινώθηκε, νέος

προπονητής θα είναι ο Ιταλός Τζιανλούκα Φέστα.

Την αήττητη πορεία του συνέχισε και ο Παναθηναϊκός, που

με άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση νίκησε και τον Λεβαδει-

ακό στο ΟΑΚΑ με 3-0. Οι πιτσιρικάδες του Γιώργου Δώνη

δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους φι-

λοξενούμενους και έφτασαν στη νίκη χάρη στα γκολ των

Καμπέτση (5'), Χατζηθεοδωρίδη (45') και Γιόχανσον (93').

Σπουδαία νίκη, που τον ανεβάζει βαθμολογικά, πήρε ο ΠΑΣ

Γιάννενα στην έδρα του, νικώντας 1-0 τον Αρη και σταμα-

τώντας το νικηφόρο σερί των «κιτρινόμαυρων». Την ανα-

μέτρηση έκρινε το αυτογκόλ του Δεληζήση (65').

MΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Νέες καταγγελίες 

για τις συνθήκες εργασίας
Νέες αποκαλύψεις βγήκαν στο φως, αναφορικά με τις συν-

θήκες εργασίας όσων εργάζονται στα έργα υποδομής στο

Κατάρ για τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2022, για το καθε-

στώς σκλαβιάς, ουσιαστικά, που βιώνουν οι εργάτες, στην

πλειοψηφία τους μετανάστες, ως προς την εργασία και τη

διαμονή τους στη χώρα.

Οπως κατήγγειλε η Διεθνής Αμνηστία, οι εργαζόμενοι στην

πόλη Lusail δεν έχουν δει το χρώμα του χρήματος εδώ και

μήνες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σε κάθε εργάτη

οφείλονται περίπου 2.000 δολάρια. Σημειώνεται πως οι ερ-

γάτες στους οποίους υπάρχουν οφειλές προέρχονται από

το εξωτερικό, αφού πρόκειται για 78 εργάτες από το

Νεπάλ, την Ινδία και τις Φιλιππίνες.

Οι καταγγελίες έφτασαν στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία

Ποδοσφαίρου (FIFA), η οποία, ωστόσο, για μία ακόμη φορά

δήλωσε «αναρμόδια». Το σκεπτικό της FIFA αυτήν τη φορά

ήταν ότι τα έργα δεν αφορούν το γήπεδο που χτίζεται στην

πόλη για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά την

ίδια την πόλη! 

FIBA EUROPE CUP

Δεν τα κατάφερε το Λαύριο

Πρόωρα τελείωσε η ευρωπαϊκή εμπειρία για το Λαύριο,

που για τα προκριματικά του FIBA Europe Cup γνώρισε

βαριά ήττα στην Ουκρανία από την Ντνίπρο με 76-58 στον

επαναληπτικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, αποτυγ-

χάνοντας να υπερασπιστεί τη διαφορά των 9 πόντων με

την οποία είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα. Η ελληνική

ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών (5/25

3ποντα, 15 λάθη) και υποτάχθηκε στο ρυθμό των γηπε-

δούχων. Ο Ολεκσάντρ Μισούλα ήταν ο κορυφαίος για την

Ντνίπρο (21 πόντοι), ενώ από το Λαύριο «διασώθηκε» ο

Μιλόσεβιτς (10 π.).

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή 

η Εθνική
Αν και «άγγιξε» την πρόκριση, κάνοντας σπουδαία ανα-

τροπή στο 4ο δεκάλεπτο, τελικά η Εθνική μπάσκετ γυναι-

κών έμεινε εκτός οκτάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς

γνώρισε την ήττα από τη Νιγηρία με σκορ 57-56 στον

αγώνα μπαράζ (26.9). Στα προημιτελικά η Νιγηρία θα αντι-

μετωπίσει τις ΗΠΑ, ενώ για την ελληνική ομάδα ολοκληρώ-

θηκε η «περιπέτεια» στα γήπεδα της Τενερίφης.

Η πρόκριση για την Εθνική χάθηκε στις λεπτομέρειες, με

δύο εύστοχες βολές της Εντεφεριόκα μόλις 3 δεύτερα πριν

το τέλος να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, και ενώ σε

εκείνο το σημείο η Εθνική ήταν μπροστά με 56-55, χάρη σε

δύο εύστοχες βολές της Καλτσίδου στην προηγούμενη επί-

θεση. Μάλιστα, η ατυχία για την ελληνική ομάδα ήταν ότι

το φάουλ στην Εντεφεριόκα έγινε μόλις 1,5" πριν την ολο-

κλήρωση του χρόνου της νιγηριανής επίθεσης.

Πριν απ' αυτές τις στιγμές, η Ελλάδα με πρωταγωνίστρια

την Κατερίνα Φασούλα είχε καταφέρει στο 4ο δεκάλεπτο

να κάνει μια σπουδαία ανατροπή από το -15, στο οποίο βρέ-

θηκε δύο φορές στην πολύ κακή της 3η περίοδο (36-21 στο

23' και 46-31 στο 26').

Σε γενικές γραμμές η Εθνική είχε διακυμάνσεις στην από-

δοσή της, αφού στο πρώτο ημίχρονο έδειξε καλή εικόνα σε

άμυνα και επίθεση, ωστόσο η απώλεια των ριμπάουντ ήταν

καθοριστική, με αποτέλεσμα να ακολουθεί στο σκορ τη Νι-

γηρία (18-15 στο 10', 31-26 στο 20'). Καταστροφικό ήταν το

3ο δεκάλεπτο, αφού τα πολλά λάθη και η έλλειψη συγκέν-

τρωσης των Ελληνίδων παικτριών έδωσε το δικαίωμα στις

Νιγηριανές να κυριαρχήσουν.  

Ελλάδα: Χριστινάκη 3, Φασούλα 18, Καλτσίδου 9, Κοσμά,

Λύμουρα, Μάλτση 13, Νικολοπούλου, Παυλοπούλου 5, Σω-

τηρίου, Σπανού 8, Σπυριδοπούλου, Σταμάτη.

Νιγηρία: Ακατόρ 14, Αμουκαμάρα 13, Εντεφεριόκα 2, Ελό-

νου, Καλού 14, Ακαράιβε, Ακασίλι, Ιμόβμπιο, Νιγκίφα 10,

Ογκόκε, Οκόγιε 2.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Χωρίς νικητή το ντέρμπι
Ισόπαλους 1-1 βρήκε ΠΑΟΚ και Αρη ο πρώτος μεταξύ τους

αγώνας μετά από 4,5 χρόνια, ο οποίος διεξήχθη χτες στην

Τούμπα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Κυ-

πέλλου. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα δεν δημιουργεί κάποιο

πρόβλημα σε κανέναν από τους δύο, που θεωρούνται τα από-

λυτα φαβορί για τις θέσεις πρόκρισης από τον 4ο όμιλο, έναντι

του Αήττητου Σπάτων και του Εργοτέλη. Οι δύο ομάδες κυνή-

γησαν τη νίκη κυρίως για λόγους γοήτρου και ψυχολογίας,

ενόψει και της προσεχούς αναμέτρησής τους για το πρωτά-

θλημα, την 7η αγωνιστική στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με εύστοχο πέναλτι του Πέλκα στο 25',

το οποίο καταλογίστηκε για χέρι του Γιουνές. Ο Αρης ισοφά-

ρισε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Γκαρσία. Στο

β' μέρος η αποβολή του Κίτσιου στο 54' από πλευράς γηπε-

δούχων έδωσε το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να πά-

ρουν σταδιακά περισσότερες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την

αριθμητική τους υπεροχή, χωρίς όμως να φτάσουν σε δεύτερο

γκολ, όπως και ο ΠΑΟΚ που το αναζήτησε στις αντεπιθέσεις.

Να σημειωθεί ότι πριν τον αγώνα έγιναν επεισόδια μεταξύ

οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το γήπεδο.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Α
πό τότε που τα ΣΠΟΡ με τις ευλογίες της ΔΟΕ και

την συγκατάθεση όλων των Κρατών  Μελλών της,

πέρασαν στα χέρια Μεγάλο εκμεταλλευτών και με-

τατράπηκαν σε ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ δεν έχει μείνει τίποτα μα

τίποτα ΟΡΘΙΟ. Ναρκωτικά- Πορνεία – Μαύρο Χρήμα-Εγ-

κλήματα..κλπ – κλπ¨. Από τη δεκαετία του 60 είχαμε επι-

σημάνει, ότι o ΑθΛΗΤΙΣΜΟΣ είναι από τα μεγαλύτερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ζητήματα της

εποχής. Το1957

Στην Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου και Ομήρου)

έγινε η ΠΡΩΤΗ μεγάλη συζήτηση για τον Αθλητισμό με

τις Φυλακές γεμάτες από τον Εμφύλιο… Αθλητής ακόμα

ζήτησα να μιλήσω γιατί είχα κουραστεί να ακούω ανεύθυ-

νες κουβέντες. Από τότε μέχρι ΣΗΜΕΡΑ δεν έχω δει

ΑΣΠΡΗ  ΜΕΡΑ… Ο Αθλητισμός θα πηγαίνει από το ΚΑΚΟ

ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ.  ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΎΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ

ΤΟΝ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ  ΣΤΑ ΤΟΥ Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ… 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Βολές Ράτζα κατά μάνατζερς
Επικριτικός απέναντι στους μάνατζερς παικτών, τους οποίους

θεωρεί υπεύθυνους για το ότι οι παίκτες απομακρύνονται από

τις Εθνικές ομάδες, εμφανίστηκε ο Κροάτης πρώην διεθνής

παίκτης Ντίνο Ράτζα. Ως μέλος πλέον της Κροατικής Ομο-

σπονδίας Μπάσκετ ο Ράτζα συμμετείχε σε συνέδριο προσκε-

κλημένος στο τουρνουά του Ηρακλείου και μίλησε στην

προπονητική επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώθηκε. Στο

περιθώριο αυτής κλήθηκε να σχολιάσει το πρόβλημα που έχει

προκληθεί τον τελευταίο χρόνο, με τους παίκτες των λεγόμε-

νων ισχυρών συλλόγων να απέχουν από τους αγώνες των

Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου 2019. Οπως είπε, πλέον πολλοί εκπρόσωποι παικτών συμ-

βουλεύουν τους πελάτες τους να μην αγωνιστούν στις

Εθνικές ομάδες για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, να

μην τραυματιστούν ή να ξεκουραστούν.

Μάλιστα, ο Ντίνο Ράτζα επισήμανε πως στην εποχή που

ήταν παίκτης κάτι τέτοιο θα φάνταζε αδιανόητο. «Αυτό
ποτέ δεν θα συνέβαινε στη δική μου γενιά. Ο μάνατζέρ μου
δεν θα τολμούσε ποτέ να μου το πει αυτό! Ηξερε πως αν
το έκανε, θα είχε πρόβλημα. Ο ατζέντης πρέπει να δου-
λεύει για τον παίκτη, αλλά φαίνεται ότι πλέον πολλοί παί-
κτες δουλεύουν για τους ατζέντηδές τους και κάνουν ό,τι
τους πουν, που είναι ο λάθος τρόπος να βλέπεις τα πράγ-
ματα!».
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Πανηγύρι των Κυνηγών στην Κερατέα
Ο «Φιλοθηραματικός - Κυνηγετικός Σύλλογος Κερα-

τέας “Η Αρτεμις”» τίμησε και φέτος τον προστάτη

του Άγιο Ευστάθιο, με μεγάλο πανηγύρι την παρα-

μονή της μνήμης του (19 Σεπτεμβρίου) στο μικρό εκ-

κλησάκι, πάνω στο λόφο, όπου βρίσκονται και οι

εγκαταστάσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου “Η Άρτε-

μις” με πρόεδρο μία ...Άρτεμη· την Ελμα Δόγκα.

Προστάτης των κυνηγών, ο Αγιος Ευστάθιος, μια που και

ο ίδιος ήταν κυνηγός μέχρι που κυνηγώντας αντίκρισε

ένα ελάφι που στα κέρατά του έφερε έναν σταυρό! Πα-

ράλληλα άκουσε μία φωνή

που τον καλούσε να πιστέ-

ψει στο χριστιανισμό, όπως

και έγινε*... 

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε

στο κάλεσμα των κυνηγών,

τα τραπέζια γέμισαν, τα

καζάνια με το μοσχάρι στι-

φάδο έβραζαν και η ορχή-

στρα στη θέση της.

Το παρών έδωσε κι εφέτος

ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς με μία

παρέα αντιδημάρχων και

συμβούλων καθώς και ο παλιός δήμαρχος Κερατέας

Κώστας Λεβαντής με την παρέα του.

Tην εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος Ελμα Δόγκα, με το

καλωσόρισμα στον κόσμο και στους δημοτικούς άρ-

χοντες. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρ-

χος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς και ο “λόγος”

δόθηκε στην ορχήστρα...

H πρόεδρος των Κυνηγών, Eλμα Δόγκα σε πρώτο πλάνο.

Το μεγάλο προαύλιο του Αγίου γέμισε κόσμο. Αριστερά και ο τέως δήμαρχος Κερατέας Κώστας Λεβαντής.

Τα καζάνια άδειαζαν το ένα μετά το άλλο, με το νόστιμο
στιφάδο, που φτιάχτηκε και σερβίρεται από εθελοντές.

Η πρόεδρος Ελμα Δόγκα καλωσορίζει το Δήμαρχο Λαυρε-
ωτικής Δημήτρη Λουκά.

* Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός στη Ρώμη. Κυνηγός ο ίδιος,

κάποτε κυνηγώντας ένα ελάφι είδε στα κερατά του έναν

σταυρό και άκουσε μία φωνή πού τον καλούσε να πιστέψει

στον χριστιανισμό, όπως και έγινε.  Ασπάσθηκε τη χριστιανική

θρησκεία και βαπτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος από Πλακίδας

πού ονομαζόταν καθώς και η γυναίκα του Τατιανή σε Θεοπίστη,

μαζί με τα δυο τους παιδιά Αγάπιο και Θεόπιστο. Ο αυτοκράτωρ

Τραϊανός του αφαίρεσε τον ανώτερο στρατιωτικό βαθμό πού

είχε, επειδή πίστεψε και τον εξόρισε με όλη του την οικογέ-

νεια. Ο αυτοκράτωρ Αδριανός στη συνέχεια, απαίτησε από τον

Ευστάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών,

ο Ευστάθιος αρνήθηκε. Βασανίστηκε γι’ αυτό μαζί με την οικο-

γένειά του και τους έκαψαν μέσα σε ένα πυρακτωμένο, χάλ-

κινο βόδι.


