
21ο €

Ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παίζει –

προ πολλού και ιδιαίτερα εσχάτως – περισσότερο

ρόλο πιονιού, στη σκακιέρα των γεωπολιτικο-στρα-

τιωτικών παιγνίων, παρά πνευματικού ηγέτη.

Χρειάζονται αποδείξεις; Τηλεγρα-

φικά λοιπόν για τους ξεχασιάρηδες:

Η σπουδαιότερη, πολιτικού περιεχο-

μένου, πράξη του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη Βαρθολομαίου, με

ανυπολόγιστες ίσως συνέπειες για

την ευρύτερη περιοχή μας και τη διε-

θνή σκηνή, είναι η όλως προσφάτως

(πριν ένα μήνα περίπου) αναγνώριση

της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλη-

σίας ως αυτοκέφαλης, μετά την απόσχισή της, το

1992, από το Πατριαρχείο της Μόσχας! 

Θυμίζουμε στους αναγνώστες ότι η Ουκρανική Ορ-

θόδοξη Εκκλησία θεωρείτο μέχρι τώρα σχισματική

από το 1992, όταν ο σχισματικός «πατριάρχης» Ου-

κρανίας Φιλάρετος Ντενισένκο παραιτήθη από τη

θέση του Μητροπολίτη Κιέβου, που υπαγόταν στο

Πατριαρχείο της Μόσχας, και ίδρυσε δικό του «πα-

τριαρχείο», μέσα στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης

γενικής τάσης διάλυσης τής μέχρι πρότινος Ένωσης

των Σοβιετικών Δημοκρατιών, αλλά και της προ-

ηγούμενης συνάρθρωσης των χωρών της Αυτοκρα-

τορικής Ρωσίας. Μετά την ενέργειά του αυτή που

ήταν καθαρά πολιτική με προσωπικά κίνητρα και κα-

θόλου θρησκευτική, καθαιρέθηκε από την ιερά Σύ-

νοδο του Πατριαρχείου της Μόσχας και το 1997

αναθεματίστηκε.
Συνέχεια στη σελ. 2

«Τὰ τελευταῖα δὲ καὶ τὸ
φῶς αὐτὸ κλοπιμαῖόν τε καὶ
νόθον εἶναί μοί φασιν 
ἄνωθεν ἧκον παρὰ τοῦ
Ἡλίου...»                  Σελίδα 14

21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:
26 νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο 

Επίτιμος Δημότης των 3Β

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Και η περιουσία των ΟΤΑ 
στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ! Σελίδα 7

“Ο Πατριάρχης
οργίστηκε”

Διότι δεν τον έλαβαν υπόψιν στη

μοιρασιά της περιουσίας!

Οι “Οικουμενικές” πρωτοβουλίες του

είναι εθνικά επιζήμιες

Να εκδημοκρατιστεί ο τρόπος 

εκλογής Οικουμενικού Πατριάρχη

Σελίδες 12, 13Σελίδες 3, 6



ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ε, ήρθε τώρα ο Βαρθολομαίος, εξυπηρετώντας κατα-

φανώς την πολιτική της Ουάσινγκτον, στα Βαλκάνια,

λακτίζοντας το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, να

επιβραβεύσει τις κινήσεις του Ουκρανού σχισματικού

Ντενισένκο και να αναγνωρίσει το αυτοκέφαλο της

Ουκρανικής Εκκλησίας.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν σκληρή: «Το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο, το οποίο αποφάσισε να άρει το
ανάθεμα νομιμοποιεί το σχίσμα. Μ’ αυτές τις πράξεις
η Κωνσταντινούπολη περνάει την κόκκινη γραμμή και
με καταστρεπτικό τρόπο υπονομεύει την ενότητα της
παγκόσμιας ορθοδοξίας», είπε ο εκπρόσωπος του

Ρώσου Πατριάρχη Κύριλλου.

Να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη μας το ανθρώπινο δυ-

ναμικό των πιστών και την ισχύ,  αφενός του πατριαρ-

χείου Μόσχας με 130 εκατομμύρια πιστούς

τουλάχιστον και με μία Ρωσία του Πούτιν ως στή-

ριγμα κι απ’ την άλλη το Οικουμενικό Πατριαρχείο της

Κωνσταντινούπολης με 17 εκατομμύρια πιστούς το

πολύ, με ρευστή στήριξη των ΗΠΑ και αδύναμη της

Ελλάδας, που για να κυκλοφορήσουν οι ιερείς έξω

από το Πατριαρχείο πρέπει να φορέσουν πολιτικά!

Πρόκειται για τη σκιά του μεγαλείου του Πατριαρ-

χείου των ισχυρών αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Το

Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώς έχει, είναι μια ψευδαί-

σθηση.

Συμφωνούμε ότι και οι Σλάβοι των Σκοπίων – ως πλα-

στογράφοι της Ιστορίας και υπεξαιρέτες του ένδοξου

ελληνικού ονόματος της Μακεδονίας, με ιδιοτελή

σκοπό την ιδιοποίηση ξένης «κληρονομίας» - ζήτη-

σαν την αυτοκεφαλία της εκκλησίας τους, αλλά, προς

το παρόν(;), το Φανάρι απέρριψε το αίτημα.

Να θυμίσουμε ακόμη τη ρήξη του Βαρθολομαίου με

τον μακαριστό Χριστόδουλο, για τη διαδικασία εκλο-

γής Μητροπολιτών στις λεγόμενες «νέες χώρες»

(Θεσσαλονίκης και Ελευθερουπόλεως) και τις απει-

λές του Βαρθολομαίου κατά του Χριστόδουλου για

«σοβαρές συνέπειες», παρόμοιες με τις πρόσφατες

απειλές του κατά του Ιερώνυμου και την οργή του

κατά αμφοτέρων – πρωθυπουργού της Ελλάδος και

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για την

πρόθεσή τους να διευθετήσουν τη σχέση κράτους και

εκκλησίας, που “δεν τον έλαβαν υπ’ όψιν τους”.

Στην επιστολή, που είχε στείλει τότε, στον Αρχιεπί-

σκοπο Χριστόδουλο, έλεγε με αυστηρό και οργίλο

ύφος: «...Η ληφθείσα απόφασις (της ιεραρχίας της

αυτοκέφαλης και ισχυράς και ελευθέρας εκκλησίας

της Ελλάδος), δεν έχει την δύναμιν να μεταβάλη τα
οριζόμενα υπό της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πρά-
ξεως του 1928»! (Καθημερινή 4.12.2003).

Ο ελληνικής καταγωγής από την Ίμβρο Οικουμενικός

Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Τούρκος υπήκοος, που

υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό ως αξιωματικός,

είναι μια σκιά των πανίσχυρων οικουμενικών Πα-

τριαρχών της Νέας Ρώμης – της Κωνσταντινούπολης.

Είναι ένας ιστορικός αντικατοπτρισμός.

Είναι, με τη σύγχρονη ορολογία, δυστυχώς, μια «ει-

κονική πραγματικότητα» που επιμένει να παρεμβαίνει

και να εμφανίζεται με το ύφος και το ειδικό βάρος και

το μεγαλείο του παρελθόντος. Οι επιδιώξεις και τα

προβλήματα της ορθοδοξίας, δεν ευοδώνονται με την

υποστήριξη των επιθετικών πολεμικών ενεργειών του

Ερντογάν (όπως ο βομβαρδισμός Κούρδων στο

Αφρίν).

Ο Βαρθολομαίος θα μπορούσε να προσφέρει στον ελ-

ληνισμό και στον οικουμενικό χριστιανισμό της Ορ-

θοδοξίας μιαν ιστορικής σημασίας υπηρεσία, ώστε ο

270ός Οικουμενικός Πατριάρχης ν’ αποτυπώσει ανε-

ξίτηλα τα ίχνη του, ως ο άνθρωπος που αποκατέ-

στησε τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και

Παγκοσμίως και επανεδραίωσε το κύρος και το δημο-

κρατικό και πνευματικό χαρακτήρα της ορθοδοξίας:

Δημοκρατική Εκλογή από τους Ορθόδοξους

Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους 

της Οικουμένης ασχέτως υπηκοότητας

Όπως είναι γνωστό ο προκαθήμενος της Ρωμαιο-Κα-

θολικής εκκλησίας εκλέγεται, ασχέτως εθνότητας ή

υπηκοότητας από το κογκλάβιο των Καρδιναλίων. Ο

παρών Πάπας είναι Γερμανός, ο προηγούμενος Πο-

λωνός κ.λπ. Γιατί λοιπόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης

της Ορθοδοξίας θα πρέπει να είναι Τούρκος υπήκοος,

τη στιγμή μάλιστα που οι Τούρκοι δεν είναι καν χρι-

στιανοί. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες και δεσμεύσεις

για την ανεξιθρησκεία, την οποία σέβονται τα περισ-

σότερα πολιτισμένα κράτη.

Αν αποφασίσει λοιπόν η Ορθοδοξία με οικειοθελή

πρόταση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου να εκλέγεται

κατ’ αυτόν τον τρόπο ο οικουμενικός Πατριάρχης

Κωνσταντινουπόλεως – από τους Πατριάρχες και Αρ-

χιεπισκόπους της οικουμένης, που οι ορθόδοξες εκ-

κλησίες από κοινού θ’ αποφασίσουν - θα υποχρεωθεί

η Τουρκία να το αποδεχθεί. Κι αν εκλεγεί Ρώσος Πα-

τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ας «κουνηθεί» ο

οποιοσδήποτε Ερντογάν. Βέβαια δεν θα το θέλουν οι

Αγγλοαμερικάνοι, οι Γερμανοί και πιθανόν κι άλλοι.

Το θέλει όμως η λογική και το δίκαιο και η αναλογία

των συστημάτων (mutatis, muntandis).

Αυτή θαρρώ, είναι μια κίνηση “ρουά ματ”!

Δεν το ελπίζω.

Δωρεάν βιβλία Παιδικής Λογοτε-
χνίας Σελ. 6

Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμέ-
νων στο Δήμο Κρωπίας Σελ. 6

Ο ευπατρίδης Κωνσταντίνος Γ.
Κουρτίδης Σελ. 8

Οι πρωτιές των Ελλήνων Ιώνων της
Μ. Ασίας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Προσωπικά δεδομένα. Τι δεν άλλαξε 6
μήνες μετά Σελ. 10

Εξ Αληθείας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η γυναίκα της διπλανής πόρτας Σελ. 15

Μπαίνουν μπουλντόζες για την αποχέ-
τευση στην Παλλήνη Σελ. 16

Ο «Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος»
που δεν είναι αυθεντικός
Χρήστου Διονυσόπουλου Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

“Ο Πατριάρχης 

οργίστηκε”

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β θα συ-

νεδριάσει τη Δευτέρα 19η Οκτωβρίου στις 7

και στις 8.3. μ.μ. σε δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη

7μ.μ. με 13 θέματα μεταξύ των οποίων “Καθο-

ρισμός τελών  καθαριότητας και...» και η επό-

μενη στις 8.30 μ.μ. με θέμα την «Εγκριση

προϋπολογισμού».
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com, προσεγή γεγονότα.

«Διαχείριση βάρους

στα παιδιά» 

Κύκλο σεμιναρίων διατροφικής αγωγής διοργα-

νώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στο πλαίσιο της αγωγής και προαγωγής της

υγείας της προσχολικής, σχολικής και εφηβικής

ηλικίας. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και απευθύ-

νονται σε όσους κατοίκους του Δήμου έχουν

αναλάβει τη φροντίδα παιδιών.

Έτσι, τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 09:00 – 10:30

στο ΚΑΠΗ Βούλας (Ζεφύρου 2) θα πραγματο-

ποιηθεί το δεύτερο σεμινάριο με θέμα: «Διαχεί-
ριση βάρους στα παιδιά».
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Με έναν mini απολογισμό έργου, ξεκί-

νησε την συνέντευξη Τύπου (13.11.18),

ο δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος

στις προσεχείς δημοτικές εκλογές,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με την πα-

ράταξή του «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

– Πόλη για να Ζεις».

Αρχικά επιβεβαίωσε την κάθοδό του

στην “αρένα” των δημοτικών εκλογών,

με το συνδυασμό του. Ευχαρίστησε

τους συνεργάτες του, σημειώνοντας

ότι διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο ενότη-

τας η παράταξή του, και αυτό φαίνεται

από το γεγονός ότι η συντριπτική πλει-

οψηφία των εκλεγμένων συμβούλων

θα είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Σημείωσε  δε ότι ζητάει αυξημένο πο-

σοστό για να μπορέσει να ολοκληρώσει

το έργο του και είναι αισιόδοξος γι’

αυτό.

Προηγήθηκε η εικόνα με ένα 15λεπτο

βίντεο που “ρολάριζε” με ταχύτητα

φωτός... τα έργα της παρούσας δημο-

τικής θητείας. Ο λόγος που “έτρεχε” το

βίντεο, ήταν όπως σημειώθηκε από το

δήμαρχο, “ο μέγιστος αριθμός των
έργων, που θα έπρεπε να παίζει ώρες
για να τα παρουσιάσει όλα”.
Ακολούθησε ο λόγος, με την παρου-

σίαση του έργου από τον ίδιο το δή-

μαρχο, τα οποία όπως επεσήμανε με

στόχο τα 100 έφτασαν τα 140! Έργα

που αφορούν την καθημερινότητα του

πολίτη, όπως:
― Δημοτικός φωτισμός, 

― Κατασκευή και πιστοποίηση 47 παιδικών

χαρών, 

― Συντήρηση και αναβάθμιση των σχολι-

κών συγκροτημάτων, 

― Ανακατασκευή των αθλητικών εγκατα-

στάσεων, 

― Οδοποιία σε πολλές περιοχές του

Δήμου, 

― Κατασκευή και συντήρηση δικτύου πεζο-

δρομίων 

Η διαχείριση απορριμμάτων

στη Σχολή Ευελπίδων  

Πρωτοβουλίες για τη αντιμετώπιση  της

διαχείρισης απορριμμάτων με μεθό-

δους διαλογής στην πηγή.

Eπί του συγκεκριμένου ενημέρωσε ότι

η μελέτη για τη διαχείριση απορριμμά-

των από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει

ολοκληρωθεί, καταλήγει σε δοκιμα-

σμένη τεχνολογία, αυτό όμως που εί-

δαμε είναι ότι το περιβαλλοντικό

αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που εμείς

ως δημοτική αρχή ψάχνουμε. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά από όλες τις

διεργασίες που γίνονται, που είναι κλει-

στού τύπου, μη ρυπογόνες από τhν Ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία κ.λπ. καταλήγουμε

να έχουμε ένα 38 με 40% των απορριμ-

μάτων που θα διαχειριστούμε, αφού

έχουν υποστεί καθαρισμό. Μιλάμε για

ένα κλάσμα βιομάζας επεξεργασμένης,

που όμως πρέπει να οδηγηθεί σε χώ-

ρους υγειονομικής ταφής. 

Για μας αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο.

Το ποσοστό που θα θέλαμε να πάει για

υγειονομική ταφή δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει το 15 με 18%.

Ζήτησα λοιπόν από το Πολυτεχνείο να

αναζητήσουν τεχνολογία που να έχει

τη δυνατότητα να πάει σ’ αυτά τα πο-

σοστά, που όμως θα είναι εγκατεστη-

μένη και δοκιμασμένη, και βρισκόμαστε

σε αναμονή. 

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί Επι-

τροπή με το Υπ. Εθν. Αμύνης για τη χω-

ροθέτηση χρήσεων εντός των 4,5

στρεμμάτων στο χώρο της Σχολής

Ευελπίδων, ούτως ώστε να προχωρή-

σουμε στη χωροθέτηση και την κατα-

σκευή όλων των εγκαταστάσεων

(αμαξοστάσια, μηχανοστάσια του

δήμου κλπ.).

Σε ερώτησή μας, αν έχει εξασφαλιστεί

ο χώρος της Σχολής Ευελπίδων γι’

αυτή τη διαχείριση καθώς και άλλων

επικουρικών εγκαταστάσεων του

Δήμου, η απάντηση ήταν θετική δηλώ-

νοντας: «Εμείς πάμε να μισθώσουμε
χώρο εκεί. Το διάταγμα που προβλέπει
παραχώρηση αυτών των εκτάσεων
είναι με αντάλλαγμα, όχι απαγορευτι-
κού τύπου». 

Ριβιέρα και ανάπτυξη...

«Πώς οραματίζεστε την Ριβιέρα κύριε
Δήμαρχε. Έχετε προχωρήσει σε κάποια
ενιαία συγκεκριμένη μελέτη, γιατί είναι
θολό το τοπίο. Βλέπουμε μία υπερανά-
πτυξη στην περιοχή με εκτοπισμό του
δημότη. Δεν βλέπουμε πρόταγμα του
δημότη», ήταν η ερώτηση από την Αννα

Μπουζιάνη της ΕΒΔΟΜΗΣ.

Ο δήμαρχος προσπάθησε να εξηγήσει

ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη, γιατί

πρέπει να βγουν τα έξοδα συντήρησης.

Δεν έδωσε κάποιο στίγμα για την πα-

ραλία, τουναντίον μείναμε με την εντύ-

πωση ότι επιβεαιωνόμαστε για τον

εκτοπισμό του απλού δημότη, γιατί

όπως πολλές φορές έχει δηλώσει είναι

υπέρ της ανάπτυξης. Μόνο που η ανά-

πτυξη δεν πρέπει να είναι μόνο για

τους ...έχοντες.

«Δεν θα μπω στην άποψη και το έχω
πει δημοσίως στο Δ.Σ. ότι θα πρέπει να
έχουμε το κράτος ή το δήμο να δημι-
ουργεί, να πληρώνει και να συντηρεί
εγκαταστάσεις, χωρίς από τις εγκατα-
στάσεις αυτές να έχει να λαμβάνει του-
λάχιστον αυτά τα χρήματα που του
κόστισε η επένδυνση και τα λειτουρ-
γικά», απάντησε ο δήμαρχος. 
Ναι, αλλά ο πολίτης γι’ αυτό πληρώνει

φόρους και δημοτικά τέλη. Για να μπο-

ρεί να απολαμβάνει τα κοινωνικά, κοι-

νόχρηστα αγαθα και ένα ανθρώπινο

περιβάλλον, λέμε εμείς. Όχι περιβάλ-

λον με 50 ευρώ την ξαπλώστρα και 5

ευρώ το πάρκινγκ για καφέ, και 12

ευρώ η λίμνη για να κολυμπήσεις!

Ποιοι αντιδρούν στη Βάρη;

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θεωρεί

δικαιολογημένες τις φωνές διαμαρτυ-

ρίες στη Βάρη ή προέρχονται από αντι-

πολιτευτικούς κύκλους που πιθανόν  να

κατέβουν στις εκλογές,  απάντησε:

Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι· οι περισσότε-

ροι εξ’ αυτών έχουν διατελέσει υποψή-

φιοι. Οι μισοί είναι ενός συνδυασμού,

οι άλλοι μισοί είναι ενός άλλου συν-

δυασμού. Άνθρωποι που τους έχει ξε-

χάσει η ιστορία. Πέρασε το τρένο και

το χάσανε.

Υπάρχει μία άλλη προσέγγιση, όπου

στα πλαίσια της διεργασίας των εκλο-

γών αυτοί οι οποίοι έχουν συμμετάσχει

με ζωτικό ρόλο στην εικόνα αυτής της

πλήρους εγκατάλειψης της Βάρης, σή-

μερα να γίνονται τιμητές, ενώ οι ίδιοι

ολιγώρησαν και παράτησαν την πε-

ριοχή επί δεκαετίες.

Συνέχεια στη σελ. 6

«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη για να Ζεις»

και πάλι υποψήφιος δήμαρχος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Έδωσε τα πρώτα 25 νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο
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«Ποιητική Συνάντηση»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προ-

σκαλεί τα μέλη και τους φίλους του, στο γραφείο του

Μικράς Ασίας 3, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2018,

ώρα 7 μ.μ., όπως  κάθε Δευτέρα, ποιητική συνάντηση

και ποιητική βραδιά με συντονιστή τον  ποιητή Μι-

χαλη Αβούρη.

Eπίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο 

Eπίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά ορ-

γανώνει η “Υπατία” την Παρασκευή  23 Νοεμβρίου

2018. Αναχώρηση από την πλατεία Βούλας, οδός Ζε-

φύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία, 10:30 πμ. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 21/11/2018

στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.

«Αρχαία ελληνικά 
(και ρωμαϊκά) θέατρα»

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα οργανώ-

νουν  σε σειρά πέντε διαλέξεις για «Αρχαία ελληνικά (και

ρωμαϊκά) θέατρα» στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, Λ.

Μαραθώνος / 24ης Μαρτίου, 19007 Μαραθώνας, ώρες

18:00 – 19:30, όπως:

22/11/2018 Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος και της
ορχήστρας κατά τον 4ο αι. π.Χ. και ύστερα.
29/11/2018 Το σκηνικό οικοδόμημα και ιδιαιτερότητές του:
μηχανικά μέρη.
6/12/2018  Θέατρα ρωμαϊκής εποχής.
13/12/2018 Θέατρο και γλυπτά. – και τοιχογραφίες / ψηφι-
δωτά. – και πήλινα ειδώλια.

Παρουσίαση: Μάρτιν Κρέεμπ, συνταξιούχος Αναπληρωτής

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Θεατρικών

Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες: Τηλ. 6947172723, 2294304526

Όσοι το επιθυμούν, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από

τους Φίλους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα.

Το Αρχείο Πολέμου προσκαλεί

στην παρουσίαση του βιβλίου του

Δημήτρη Α. Κατσικώστα «Ο ελλη-
νικός στρατός στην εξορία 1941-
1944» (εκδ. Αλφειός, 2015) το

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018,

19:30 με ομιλητές τους Δημήτρη

Κατσικώστα και Νίκο Μητρογιαν-

νόπουλο.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η

Στρατιωτική Ιστορία υπήρξε κλά-

δος σαφώς παραμελημένος στην

Ελλάδα. Αν και αρκετοί επιστήμο-

νες ασχολήθηκαν με τις εξόριστες

κυβερνήσεις του 1941-44, επικεν-

τρώθηκαν όλοι στις πολιτικές δια-

στάσεις της ύπαρξής τους, στη

σχέση τους με τα πολιτικά κόμ-

ματα ή με τους Βρετανούς, στο ζή-

τημα της αναδυόμενης εμφύλιας

διαμάχης, και στο Πολιτειακό Ζή-

τημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Στρατός

δεν μελετήθηκε συνδυαστικά ως

προς τη δύναμή του, τη συγκρό-

τηση και εκπαίδευσή του, την κοι-

νωνική του σύσταση, τη δομή του,

τη συμμετοχή και την αποτελε-

σματικότητά του στις πολεμικές

επιχειρήσεις.

Η μελέτη του Δημήτρη Κατσικώ-

στα καλύπτει αυτό το βιβλιογρα-

φικό κενό, καθώς παρουσιάζει και

ερμηνεύει κριτικά το σύνολο των

δραστηριοτήτων του εξόριστου

Στρατού.

Βασίζεται σε έρευνα τεράστιας έκτα-

σης, σε όλες τις διαθέσιμες πηγές,

ελληνικές (του ίδιου του Στρατού, της

κυβέρνησης, όλων των πολιτικών πα-

ρατάξεων, οργανώσεων αλλά και σε

ατομικές μαρτυρίες) και βρετανικές

(Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουρ-

γείο Πολέμου).

Εισφέρει, επομένως, μια κατά

πολύ πληρέστερη εικόνα του συγ-

κεκριμένου θέματος, σε επίπεδο

πληροφοριών, γεγονότων και προ-

σώπων.

Παράλληλα, η μελέτη διακρίνεται

για τη νηφαλιότητα, τον σεβασμό

και την εντιμότητα απέναντι στις

αντιμαχόμενες πλευρές, εμμένον-

τας όμως στη συνεπή εφαρμογή

της διεθνώς κρατούσας επιστημο-

νικής μεθοδολογίας της Στρατιω-

τικής Ιστορίας.   

Αρχείο Πολέμου

Μηθύμνης 36 Πλ. Αμερικής τηλ.

210 867 6390

«Ο ελληνικός στρατός στην εξορία 1941-1944»

Πενθήμερη εκδρομή

στους Αγίους Τόπους 

Πενθήμερη εκδρομή οργανώνει η Ενορία του Ι.Ν.

Προφήτου Ηλιού του Κόρμπι Βάρης, για τους Αγίους

Τόπους, ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ -ΒΗ-

ΘΛΕΕΜ,  από 10/5 έως 14/5 2019.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο  600€

Επιβάρυνση μονόκλινου 150  €

Πληροφορίες:

Προφήτη Ηλία 10, Κόρμπι Βάρης, 

τηλ. 210-9655370, fax 2109655371, 

email: p-elia-v@otenet.gr

«Ο Χορός του θανάτου»
Η Εταιρεία Θεάτρου Συν-Επί θα παρουσιάσει στο Θέατρο

Μεταξουργείο, ένα τρίπτυχο έργων του Αύγουστου Στρίν-

τμπεργκ τις δύο επόμενες σεζόν (2018-‘19 & 2019-’20) με

τον Άκι Βλουτή να αναλαμβάνει το ρόλο του σκηνοθέτη

αλλά και του ηθοποιού, ερμηνεύοντας τον Έντγκαρ στον

«Χορό του Θανάτου», τον Άντολφ στον «Πατέρα» και τον

«Χούμελ» στη «Σονάτα των φαντασμάτων».

«Η σκέψη αυτή προέκυψε μετά από αρκετό χρόνο μελέτης των

κειμένων. Η ενασχόληση με αυτά γέννησε ένα όραμα, το οποίο

φιλοδοξούμε να πραγματώσουμε στα ερχόμενα δύο έτη. Ο

Στρίντμπεργκ είναι, ίσως, ο σημαντικότερος δάσκαλος του 20ου

αιώνα και τα συγκεκριμένα τρία έργα είναι αρκετά αντιπροσω-

πευτικά, ώστε ν’ αντιληφθούμε πως αυτός – με έναν τρόπο –

όρισε την έννοια «σύγχρονο θέατρο» με κύριο άξονα το ονειρικό

στοιχείο.» Άκις Βλουτής
Ένα ζευγάρι -ο Έντγκαρ και η Άλις-, που ζει απομακρυσμένο

και απομονωμένο σ΄ ένα νησί, σε ένα κτήριο που κάποτε ήταν

φυλακή, απόψε γιορτάζει τα 25 χρόνια έγγαμου βίου. Από το

ξεκίνημα του έργου, προσπαθούν να δραπετεύσουν από την

κενότητα της ζωής τους, φτιάχνοντας μαζί παράξενα παιχνί-

δια που τους κρατούν «ζωντανούς».  Ο Στρίντμπεργκ ως

μέγας προφήτης, συλλαμβάνει πολύ βαθειά μέσα του, ότι το

παιδικό παιχνίδι και το όνειρο, είναι οι μόνες καταφυγές, που

επιτρέπουν την απόλυτη ελευθερία της έκφρασης. Δημιουργεί

έτσι, ένα δαιμονικό αλλά και απολαυστικό αριστούργημα.

Διάρκεια: 100 χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 14 ευρώ, μειωμένο 10 ευρώ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20.00, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο: 21.00

Θέατρο Μεταξουργείο

Ακαδήμου 14, Αθήνα,  Τηλέφωνο: 21 0523 4382

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί ένα βιβλίο ΔΩΡΕΑΝ
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“Αιγαίο SOS”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την «στρατιωτική» ελληνική

κωμωδία «ΑΙΓΑΙΟ SOS», έως και την Τετάρτη, 21 Νοεμ-

βρίου 2018.

ΑΙΓΑΙΟ SOS - A΄ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Καλοκαίρι 2018. Ελληνικές και τουρκικές φρεγάτες ορ-

γώνουν το Αιγαίο. Ένας μεγάλος σεισμός όμως φέρνει

στην επιφάνεια μια βραχονησίδα σε διεθνή χωρικά

ύδατα. Έλληνες και Τούρκοι στέλνουν άμεσα στρατεύ-

ματα για να καταλάβουν το νησί. H κάθε διμοιρία κατα-

λαμβάνει περίπου… από μισό. Τα αστεία αλλά και

σοβαρά περιστατικά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων δεν

αργούν να πάρουν διαστάσεις τσουνάμι.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“Οι Αρχαιότητες του Δήμου μας”

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με τίτλο: “Οι Αρχαιότητεας
του Δήμου μας”, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις

7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρου του Ι.Ν. Παναγίας

Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Ομιλητές:

Αμυγδαλιά Ανδρέου, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ υπέυ-

θυνη Βάρης - Βάρκιζας

Μαίρη Γιαμαλίδη, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ υπέυθυνη

Βούλας - Βουλιαγμένης

Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ.

Είσοδος ελεύθερη.

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”

Ο Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  στην εκ-

δήλωσή του με θέμα:  “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” με ομιλητή το ΝΙΚΟ ΣΦΑΝΤΟ, Στέ-

λεχος Τραπέζης.

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Αξιον Εστί”

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

και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν και προσκαλούν στη

Συναυλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», το Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 και

ώρα 11.00 π.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρ-

κοπούλου «Άρτεμις».
Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Ανδρέα Πυλαρινού,

οι χορωδοί του ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου φιλοδοξούν

να αποδώσουν - μέσα από την «κορυφή» της ποίησης του

Οδυσσέα Ελύτη και της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη

στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» - την πεμπτουσία της Ρωμιοσύνης και

τη βαθιά πίστη και αφοσίωση του λαού μας, στους αγώνες

για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία!

"Το τυχερό μου αστέρι"

"Το τυχερό μου αστέρι" του Νίκου Τσιφόρου, ανεβάζει

η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε δια-

σκευή και σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή, σκηνικά και κο-

στούμια Άσης Δημητρολοπούλου και κινησιολογία

Κωνσταντίνου Παπανικολάου.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 17, 18, 24, 25 Νοεμβρίου

και 1, 2 Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ

Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου & Δήλου). (Λεωφορείο

112, στάση Μουσών). Ώρα έναρξης: 20:30

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ποιητική παρουσίαση

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος και η Πανελλήνια Εται-

ρεία Λόγου και Τέχνης καλούν στην παρουσίαση

της Ποιητικής Συλλογής “Ενδοσκοπικά των Φω-

τοτρόπων”, του Δημήτρη Στ. Καρούση, που θα

γίνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2018, στις 6.30

μ.μ. στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-

τεχνών “Μιχαήλας Αβέρωφ” (Γεναδίου 8 & Ακα-

δημίας, όρ. 7ος, Αθήνα).

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με ποίηση και μουσικές 
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ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Σε συνεργασία με την ΚΛΕΟΣ Α.Ε., η ΑΝΑΠΛΟΥΣ

ανακοινώνει τη δυνατότητα δωρεάς 16.000 βιβλίων

παιδικής κλασσικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης

στην ελληνική με τη χρήση πολυτονικού συστήματος

για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών Σχολικών Μο-

νάδων Δημοτικής & Γυμνασιακής εκπαίδευσης, Φι-

λανθρωπικών Ιδρυμάτων για Παιδιά και Συλλόγων

που υπηρετούν κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς σκο-

πούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εν λόγω προσφορά εντάσσεται αποκλειστικώς

στο πρόγραμμα ενεργειών Εταιρικού Κοινωνικού

Ρόλου των συμβαλλομένων νομικών προσώπων, τα

οποία δεν αποβλέπουν στη διαφήμιση της δραστη-

ριότητάς τους ή σε οιονδήποτε άλλο, στερούμενο

του αμιγώς κοινωφελούς χαρακτήρα, σκοπό. 

Πληροφορίες: 210 275 0755, info[at]anaplous.net

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο δημόσιος απολογισμός για τα δημοτικά πε-

πραγμένα έτους 2017 καθώς και για τα σημαντι-

κότερα έργα και πολιτικές του 2018, θα

παρουσιαστεί, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Κορωπίου, την Κυριακή 2 Δεκεμ-

βρίου 2018, στις 11 πμ, στο Δημαρχείο Κρωπίας

(Αμφιθέατρο, Λεωφ. Β.Κωνσταντίνου 47).

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

H Δημοτική Παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης

“Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου”, ζητάει από την Δη-

μοτική Αρχή να κάνει ενημέρωση για τις ενέργειες της

Πολιτικής Προστασίας όσον αφορά την πρόληψη.

Οι πρόσφατες καταστροφές που έχουν συμβεί στην Ατ-

τική τόσο από πλημμύρες (Μάνδρα - Νοέμβριος 2017) όσο

και από πυρκαγιές (Μάτι - Ιούλιος 2018) καθώς και η έν-

τονη σεισμικότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα μας έχουν

φέρει στο προσκήνιο την διαρκή ανάγκη για την καλύτερη

δυνατή οργάνωση της πολιτικής προστασίας ιδιαίτερα με

προληπτικές δράσεις. 

Μάλιστα το περασμένο καλοκαίρι, με αφορμή την καταστρο-

φική πυρκαγιά στο Μάτι, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό

Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας και αποφασί-

στηκε σε συνεργασία με τους επιμέρους τοπικούς εξωραϊ-

στικούς συλλόγους η σύνταξη σχεδίων εκκένωσης σε

περίπτωση πυρκαγιάς για τις περιοχές του Δήμου μας με αυ-

ξημένη επικινδυνότητα σε δασικές πυρκαγιές.

«Παρακαλούμε να γίνει ενημέρωση για την πρόοδο  της
σύνταξης των σχεδίων εκκένωσης σε περίπτωση πυρκα-
γιάς, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ρέματα με
επικινδυνότητα για πλημμύρες και τα την πρόοδο/αποτε-
λέσματα προσεισμικών ελέγχων σε σχολεία και δημοτικά
κτίρια», καταλήγει το αίτημά τους, το οποίο υπογράφουν

όλοι οι σύμβουλοι της παράταξης.

Συνέχεια από τη σελ. 3

Οι απόντες σύμβουλοι...

Καθοριστική ήταν η ερώτησή μας,

αν στο νέο ψηφοδέλτιο θα περι-

λαμβάνει και τους συμβούλους

εκείνους που έλαμψαν με την μό-

νιμη σχεδόν απουσία τους από τις

συνεδριάσεις.

Ο Δήμαρχος, μετά από κάποιες

...“πιρουέτες” απάντησε ότι θα το

δούμε όταν καταθέσει το ψηφο-

δέλτιο στο Πρωτοδικείο.

Σχολίασε αρνητικά κάποια κίνηση

που ακούγεται ότι ετοιμάζεται στη

Βάρη, για να διεκδικήσει το Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Σημειωτέον ότι με το νόμο “Κλει-

σθένη” που θα γίνουν οι δημοτικές

εκλογές έχουν πιθανότητα να

εκλεγούν σύμβουλοι με πολύ

μικρά ποσοστά ψήφων. 

Με το νόμο θα ασχοληθούμε προ-

σεχώς.

Με την ολοκλήρωση του απολογι-

σμού του ο Γρ. Κωνσταντέλλος,

παρουσίασε νέους υποψήφιους με

μεγάλο αριθμό γυναικών.

Την παρουσίαση των νέων υποψη-

φίων   χώρισε σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά δέκα πρόσωπα,

που όπως είπε δεν έχουν ασχολη-

θεί στο παρελθόν με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση και η άλλη αφορά

δεκαέξι πρόσωπα που έχουν

ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση στο παρελθόν με άλλους

συνδυασμούς ή ακόμα και σε άλ-

λους δήμους και οι οποίοι επέλε-

ξαν να συνεχίσουν τη διαδρομή

τους συμπορευόμενοι με το συν-

δυασμό του Γρ. Κωνσταντέλλου.

Oι δύο λίστες

Στην πρώτη συμμετέχουν: 

Αναστασιάδης Ζάχος – Αθλητής Υδα-

τοσφαίρισης, Υπεύθυνος επιχείρ.

εστίασης (Βουλιαγμένη)

Γαλανόπουλος Αντώνης – Συνταξιού-

χος Δημοτικός Υπάλληλος του τ.

Δήμου Βούλας

Αγγελή – Κιούκη Λένα – Εκπαιδευτι-

κός (Βούλα)

Κουσαθανάς Αντώνης – Επιχειρημα-

τίας (Βουλιαγμένη)

Κούτρας Φώτης – Συνταξιούχος Ελεγ-

κτής Εναέριας Κυκλοφορίας (Βάρη)

Λαμπροπούλου Μυρτώ – Επιχειρηματίας 

Πατέλη – Bell – Κορίνα – Σύμβουλος

Επικοινωνίας

Σαχατζιάν Άρτεμις – Κοινωνιολόγος

Δημοτική Υπάλληλος 

Τριβυζά Χαρά – Συντ/χος Λογίστρια

(Βάρη)

Χριστώνη Δήμητρα – Νοσηλεύτρια,

Αισθητικός

Η δεύτερη ομάδα:

Αγιάμπασης Αντώνης – Οικονομολό-

γος (Βούλα)

Αλεξόπουλος Γιώργος – Οικονομολό-

γος

Αντωνίου Ασπασία - Φιλόλογος

Βουγιουκλή Μαρία – Επιχειρηματίας

Δρόσος Χαράλαμπος – Εργολάβος

(Βάρη)

Ζαχαράτος Νίκος – Επιχειρηματίας

πρ. Αντιδήμαρχος Βούλας

Κακογιαννάκος Δημήτρης – Εκπαι-

δευτής Θαλάσσιου Σκι (Βουλιαγμένη)

Κικίλιας Κυριάκος – Οικογενειακός Ια-

τρός πρ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-

βουλίου 3Β

Κόνσουλας Παναγιώτης – Οικονομο-

λόγος Πολιτικός Επιστήμων, 

Λυκιαρδοπούλου – Ροδοπούλου Βα-

λεντίνη – Σύμβουλος Διατροφής (Βου-

λιαγμένη)

Παπανικολάου Κώστας – Συνταξιούχος

Πλίτση – Λογοθέτη Κατερίνα – Κτημα-

τομεσιτικός Σύμβουλος

Ριφιώτης Χρήστος – Ορθοπεδικός Χει-

ρουργός – Πρόεδρος Επιμορφωτικού

Συλλόγου Βάρης

Ρουσσάκης Θύμιος – Επαγγελματίας

(Βούλα)

Σουτόγλου Δήμητρα – Πρώην Αντιδή-

μαρχος Βάρης, Έμπορος

Φιορέντζης Φαίδονας – Ηλεκτρονικός

Συνταξιούχος ΟΤΕ

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Μα-

ζικών Μέσων εθεσαν κι άλλες ερωτή-

σεις.

https://www.youtube.com/watch?v=SQ

GWkZOjKXI 

Aννα Μπουζιάνη

Kαι πάλι υποψήφιος δήμαρχος ο Γρ. Κωνσταντέλλος

Τα πρώτα 25 νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο

“Τρέχουσα
πολιτική

επικαιρότητα”
H ΔΗΜ. Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Σα-

ρωνικού, προσκαλεί την Τετάρτη 21

Νοεμβρίου 2018, ώρα 19.30, στο

Πολιτιστικό Κέντρο Λαγονησίου (Λ.

Καλυβίων 61 Λαγονήσι, άνωθεν

Market In), σε εκδήλωση με θέμα:

“Τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα”,
με ομιλητή το βουλευτή Αττικής και

τομεάρχη εσωτερικών Μάκη Βο-

ρίδη.
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Συμβουλευτική Γονέων: Νέο Κοινωνικό

Πρόγραμμα του Δήμου Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώνει ότι, για πρώτη φορά, δημι-

ουργείται Συμβουλευτικό Κέντρο, σκοπός του οποίου είναι

ν’ ανταποκρίνεται σε αιτήματα που αφορούν τη στήριξη και

βοήθεια των γονέων και να παρέχει συμβουλευτικά, ψυχο-

λογική υποστήριξη προκειμένου για αρμονικότερες σχέσεις

με τα παιδιά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μας.

Το πρόγραμμα -το οποίο βασίζεται στον εθελοντισμό- ξε-

κίνησε, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου και προσφέρεται δωρεάν. 

Η υπεύθυνη ψυχολόγος, Λασκαρίνα Σονίτη, δέχεται κατό-

πιν ραντεβού, σ’ ενδεδειγμένους χώρους δημοτικών κατα-

στημάτων στην Παιανία και στα Γλυκά Νερά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους

αρμόδιους Αντιδήμαρχους: Ματίνα Κατρακάζα (τηλέφωνο

6951350208) και Παύλο Σιδέρη (τηλέφωνο 6970050927).

«Διαλογή στην Πηγή στην
κατεύθυνση μιας κοινωνίας

μηδενικών αποβλήτων»

Σεμινάρια με θέμα: «Διαλογή στην Πηγή στην κα-
τεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων»
διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. Τα τμήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 19 Δεκεμ-

βρίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του

διακρατικού έργου «Ενίσχυση της συμμετοχής των

πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της

εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων – Benefit

As you Save – BAS» στο οποίο επικεφαλής εταίρος

είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα πραγματοποι-

ηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό

κατάστημα Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγ-

μένη). Στο τέλος των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση

παρακολούθησης από τον Δήμο. Ο αριθμός των θέ-

σεων είναι περιορισμένος. Δηλώσεις συμμετοχής:

έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου. 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους στο

Δήμο, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας της εκπαίδευ-

σης συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγω-

γής, κ.λπ. 

Διάρκεια κάθε σεμιναρίου : 50 ώρες

Μέθοδος υλοποίησης : συνδυασμός συμβατικής εκ-

παίδευσης και εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Κα Πέρρα: τηλ: 213 2019981/ 86, fax: 210 9654495,

e-mail: balmed.bas@gmail.com

κα Σωτηροπούλου: τηλ: 210 2587387, 

e-mail : sotiropouloue@techniki-ekp.gr

Και η περιουσία των ΟΤΑ 
στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ!

πλατείες, ιαματικές πηγές, σχολεία και πάρκινγκ!
Το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγη-

σης κόστισε πολύ ακριβά στον Έλ-

ληνα πολίτη, αφού τα φιλέτα της

ελληνικής επικράτειας είναι ενέ-

χυρο στους δανειστές για την

αποπληρωμή του δημοσίου χρέ-

ους. Πέρα από τους αρχαιολογι-

κούς χώρους, βρέθηκαν στο

στόχαστρο πλατείες, σχολεία

ακόμα και πάρκινγκ!!!

Η μεταβίβαση ακινήτων από όλη

την επικράτεια στο Υπερταμείο,

αγγίζει εμβαδό 511.357.451 τ.μ.

από τα οποία δομημένα είναι τα

22.601 τ.μ.

Με βάση το ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-

2018 μέσα σε 84 σελίδας κατα-

γράφονται οι 10.119

δωδεκαψήφιοι κωδικοί ΚΑΕΚ για

κάθε ακίνητο που κοστολογούνται

συνολικά  κοντά στα 25 δισεκα-

τομμύρια ευρώ.

Το Υπερταμείο δεσμεύεται στον

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-

τητας (ESM) πως κάθε φορά που

δεν καταβάλλεται το οφειλόμενο

ποσό, θα βαρύνει την Ελληνική

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιου-

σίας(ΕΕΣΠ).

Μέσα στον κυκεώνα αυτό υπάρ-

χουν περιπτώσεις ‘’αγνώστου ιδιο-

κτησίας’’ ακίνητα που είτε

δηλώθηκαν ως δημόσια είτε έχουν

ελλιπή στοιχεία στο Κτηματολό-

γιο.

Σε επικοινωνία με ανώτερο στέλεχος

του ΤΑΙΠΕΔ, μας ξεκαθάρισε πως γί-

νεται επανέλεγχος της λίστας για να

εξαιρεθούν όσες περιπτώσεις αποτε-

λούν βασικά εργαλεία λειτουργίας

των δήμων και όσα προσφέρουν κοι-

νοφελή έργο.

Η κατανομή ανά περιφέρεια δείχνει τη

μερίδα του λέοντος σε Αττική και Κεν-

τρική Μακεδονία και ακολουθούν Ανα-

τολική Μακεδονία και Θράκη,

Θεσσαλία.

Από τους 51 νομούς της χώρας επι-

βίωσαν μόνο τρεις, Βοιωτίας, Σάμου

και Φθιώτιδας.

Στο δήμο Καισαριανής έχουν δεσμευ-

τεί 28 ακίνητα ανάμεσά τους το γή-

πεδο της ΝΗΑΡ-ΗΣΤ, το πάρκο του Αι-

Γιάννη, το 2ο Δημοτικό σχολείο ακόμα

και οι Παιδικές Χαρές (Αμασείας, 2ας

Μαίου)

Στο δήμο Αμαρουσίου 163 ακίνητα με-

ταξύ αυτών ο Χώρος Εγκατάστασης

Υποστήριξης (ΧΕΥ) στη Λ.Κύμης, στην

Λ.Κηφισίας, το Δάσος Μινακόπουλου,

δυο μεγάλες εκτάσεις στο δάσος Συγ-

γρού με την μια να έχει πρόσωπο με

τη κεντρική αρτηρία, το Πάρκο Ελευ-

θερίας στην Αγ.Φιλοθέη, τα δύο με-

γάλα πάρκινγκ του ΟΑΚΑ (Κύμης και

Σπύρου Λούη) καθώς και ολόκληρος ο

αθλητικός χώρος και ο παιδικός σταθ-

μός του Πολύδροσου.

Εβαλαν χέρι 

και στις ιαματικές πηγές

Η χείρα του Υπερταμείου έφτασε και

σε 7 ακίνητα με ιαματικές πηγές σε

Κύθνο, Αιδηψό, Υπάτη, Πλατύστομο,

και μεγάλο μέρος στην Φθιώτιδα (Λου-

τρόπολη, Καμένα Βούρλα, Θερμοπύ-

λες, Κονιαβίτη).

Μεταξύ των ακινήτων – «φιλέτων»

που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο

Ιδιωτικοποιήσεων, στα Χανιά, είναι

όλα τα Νεώρια (7+3) στο παλιό λιμάνι,

το Παλιό Τελωνείο (θέατρο «Μίκης

Θεοδωράκης»), το στρατόπεδο Μαρ-

κοπούλου, τους Ιταλικούς Στρατώνες

(όπου στεγάζονταν το Πολεμικό Μου-

σείο Χανίων), το Φρούριο Φιρκάς και

το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, την Ανα-

τολική και τη Δυτική Τάφρο, την πλα-

τεία Δικαστηρίων, τον περιβάλλοντα

χώρο του πρώην νομαρχιακού μεγά-

ρου Χανίων, το (παλιό) Αρχαιολογικό

Μουσείο Χανίων (στην οδό Χάληδων),

την έκταση παραπλεύρως όπου σή-

μερα λειτουργεί δημοτικό πάρκινγκ και

ο αριθμός δεν έχει τελειωμό.
πηγή: www.myota.gr
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Το όνομά του υπάρχει σήμερα, σ’ ένα δρομάκι της

Κομοτηνής. Το «Μουσείο μετάξης Σουφλίου», ήταν

το αρχοντικό του, που παραχωρήθηκε δωρεά στην

κοινωνία του Σουφλίου. Κοιμάται τον αναξύπνητο

ύπνο, στο νεκροταφείο του χωριού Κορνοφωλιά, (3

χιλιόμετρα από το Σουφλί). Εκεί πλάι στο Άγιο Βήμα

του ξωκλησιού του Αγίου Αθανασίου, κάτω από μια

λιτή κυκλική μαρμάρινη πλάκα που γράφει:

Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης
Ιατρός

H διαδρομή του ‘Eκλεκτού της Θράκης προσώπου 

Γεννήθηκε το 1870, στην Αδριανούπολη καταγόμενος

από εύπορη οικογένεια. Τελείωσε εκεί το Γυμνάσιο

το 1888, όπου διορίστηκε Δημοδιδάσκαλος. Το 1890,

εγκατέλειψε αυτή τη θέση και γράφτηκε στην Φιλο-

σοφική Σχολή Αθηνών. Μετά τις σπουδές του, διορί-

στηκε ως Σχολάρχης στο Σουφλί. Στο διάστημα αυτό,

μάζευε λαογραφικό υλικό της Θράκης και αφιερώ-

θηκε στην Ιστορική πραγματική Λογοτεχνία. Ήθελε

πάντα να εξελίσσει το πνευματικό του επίπεδο.

«Την φιλολογικήν καί λογοτεχνικήν μου δρασιν ήρ-
χισα μόλις έτελείωσα το Γυμνάσιον» αφηγείται ο

ίδιος. 

Το λαογραφικό υλικό που συνέλεξε, με πολύ κόπο και

θυσίες, το κατέθεσε στην Ακαδημία Αθηνών, όπου και

βραβεύθηκε. Χαρακτηρίστηκε ως ο μεγαλύτερος συλ-

λέκτης λαογραφικού υλικού, όπως δήλωσε ο Πρύτα-

νης, Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου: «Ήξερε να
συγκεντρώνει το υλικό, να το μελετάει, να το κατα-
στρώνει και να το εκμεταλλεύεται. Είναι ο μέγιστος
του είδους, γιατί το μάζευε τίμια και πιστά και τα κα-
τέγραφε από το σώμα του Λαού μας».
Το 1891, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και το 1899  αναγορεύεται: «Αρι-

στούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής». Η πρακτική του

άρχισε από την Αίγυπτο, όπως αναφέρει ο ίδιος ο

Κουρτίδης «Ως ιατρός, ήρχισα το στάδιό μου από την
Αίγυπτο, ένθα υπηρέτησα από το 1901 έως το 1904,
ως Υγειονομικός εις το Λιμοκαθαρτήριον Τορ του
Σινά. Δι’ εργασία μου, «περί χολέρας», έτυχον ιδιαι-
τέρου βραβείου του Υγειονομικού Διεθνούς Συνε-
δρίου του 1903, εις Αλεξάνδρειαν».

Το 1904, επιστρέφει στην αγαπημένη του Θράκη ως

Ιατρός. Ζει μεταξύ Σουφλίου και Αδριανουπόλεως.

Περιζήτητος γιατρός, αλλά «με σκοπό την εξυπηρέ-

τηση των πολιτών και ουχί αφορμή δια την δημιουρ-

γίαν πλούτου».

Παράλληλα αναπτύσσει έντονη εθνική δραστηριό-

τητα. Είναι η εποχή, του ποιος θα επικρατήσει της

Θράκης. Οι Τούρκοι ή οι Βούλγαροι; Ο Κουρτίδης,

ανήκε στο Πατριωτικό Κομιτάτο του Σουφλίου, υπο-

στηρίζοντας όμως την ελληνικότητα της Θράκης.

Σχετικό υπόμνημα, το παρέδωσε ιδιοχείρως στον

τότε πρωθυπουργό Δημήτριο Ράλλη.

Με την κήρυξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, ο Κουρ-

τίδης δια διατάγματος επιστρατεύεται ως γιατρός

στον τουρκικό στρατό. Όμως μετά την κατάληψη  της

Αδριανούπολης από τους Βούλγαρους, οι Τούρκοι

ήθελαν να τον σκοτώσουν. Και όμως: οι Τούρκοι για-

τροί, τον φυγάδευσαν και με κρυφή συμφωνία με

Βούλγαρους γιατρούς. Έτσι σώθηκε «ο μεγάλος για-

τρός» όπως τον αποκαλούσαν εχθροί και φίλοι.

Αμεσα, σχηματίζει ο ίδιος μία επιτροπή για τη διοί-

κηση του τόπου, όπου εξελέγη «παμψηφεί». Ως πρό-

εδρος της επιτροπής, δημιουργεί πολιτοφυλακή από

πειθαρχημένα και επιλεγμένα στελέχη και δραστη-

ριοποιείται στην Κορνοφωλιά (τότε φυσικό σύνορο

Ελλάδας – Τουρκίας).

Εκεί τον επισκέφθηκε ο Ναύαρχος Κουντουριώτης

και τον παρακάλεσε να υποστηρίξει την «αυτονομία

της Δυτικής Θράκης». 

Ο Κ. Κουρτίδης, ενεργοποιήθηκε αμέσως. Με τη

γλωσσομάθειά του, (τουρκικά, γαλλικά, αραβικά, σερ-

βικά και βουλγάρικα) αναχωρεί για την Πόλη. Συναν-

τήθηκε με τον Πατριάρχη Γερμανό και τον Έλληνα

Πρέσβη. Επισκέφθηκε και το Μεγάλο Βεζίρη Ταλαάτ,

ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει την Αυτονόμηση της Δυ-

τικής Θράκης, δημοσιεύοντας φλογερά άρθρα στην

εφημερίδα «Νεολόγος» της Πόλης.

Γράφει ο ίδιος σχετικά: «Ο πρόεδρος του τμήματος
Σουφλίου συνόρων, το οποίον ήτο το σπουδαιότερον,
διότι ευρίσκετο μεταξύ των Τουρκικών και Βουλγαρι-
κών στρατευμάτων, Κ. Κουρτίδης διωργάνωσεν αμέ-
σως αυτό πολιτικώς και διοικητικώς. Η αστυνομία
ελειτούργει ως πραγματικόν κράτος. Επέβαλε φορο-
λογίαν δεκάτης επί σταφυλής, δασμόν τελωνειακόν
επί των εισαγομένων και έδιδε μισθόν τακτικόν εις
τους υπαλλήλους, τους αστυφύλακας και πολιτοφύ-
λακας… Είναι αληθές ότι επεκράτησε τάξις και ασφά-
λεια πρωτοφανής».

Δυστυχώς όμως η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, πα-

ραχωρούσε τη Δυτική Θράκη στους Βούλγαρους. Ο

Κουρτίδης, εγκαθίσταται οικειοθελώς στη Μακεδο-

νία, όπου άνευ ουδεμιάς αμοιβής εργαζόταν ως για-

τρός στους λιμένες Καβάλας και Θεσσαλονίκης.

Εκεί τον βρίσκει η κατάληψη της Μακεδονίας, το

1916, από τους Βουλγάρους και Γερμανούς. Η φήμη

του όμως, τον τοποθέτησε «καθ’ υπόδειξη των Ια-
τρών Σόφιας», ως διευθυντή του Στρατιωτικού Νοσο-

κομείου της «Βασίλισσας Κλημεντίνης» στο

Τουκρατάν, όπου έμεινε ως τη λήξη του πολέμου.

Στις 14 Μαΐου 1920, τα ελληνικά στρατεύματα απε-

λευθερώνουν τη Θράκη και ο Κουρτίδης γεύεται το

άρωμα της ελευθερίας. Στις εκλογές του 1920, ο

λαός της Θράκης τον ψηφίζει ως «πληρεξούσιο αντι-

πρόσωπο Θράκης στην Ελληνική Βουλή». Τώρα ο

Κουρτίδης αγωνίζεται από το βήμα της Βουλής, με

σκοπό την αποκατάσταση των προσφύγων. Θρυλικός

ο λόγος του στις 30 Μαΐου 1921, όπου τελείωσε με

τη φράση: «να κλείσουμε το χάσμα που άνοιξαν οι
σεισμοί».
Ηταν η στιγμή, όπου η συγγραφή της «Ιστορίας της
Θράκης» γίνεται πλέον στόχος στη ζωή του. Έτσι με

βάση το αρχείο του, από το 1912 εκδίδει το 1932 τη

δίτομη «Ιστορία της Θράκης». Το 1934 παρουσίασε

το δεύτερο έργου του: «Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια.

Ήτοι τα Καβείρια-Διονύσια-Ορφικά και Ελευσίνια».

Γι’ αυτό το έργο, πρύτανις του Πανεπιστημίου της

Βιέννης,  θα πει: «Κανείς ερευνητής, μα απολύτως
κανείς Ευρωπαίος ερευνητής, μπορεί να θεωρηθεί
σοβαρός αν δεν μελετήσει τα “Αρχαία Ελληνικά Μυ-
στήρια” του Κων/νου Κουρτίδη και κυρίως τα Καβεί-
ρια».
Το Μάιο του 1940, γιορτάστηκε στο Σουφλί η συμπλή-

ρωση των 70 χρόνων του, μαζί με τα 50 χρόνια της

ιστορικής και ιατρικής του διαδρομής. Η εφημερίδα

της εποχής «Μακεδονία» έγραφε: «Αλλοι αν είχαν το
ενδέκατον των δραστηριοτήτων του Κων/νου Κουρ-
τίδη, θα το εξαργύρωναν με καθηγητικάς έδρας, ακα-
δημαϊκούς θώκους, οφίκια και άλλας υψηλάς θέσεις.
Ο Κ. Κουρτίδης, δεν ηθέλησε να μεταβάλει τας περ-
γαμηνάς εις οίκον εμπορίου. Εμεινεν ο αγνός, ο φι-
λόσοφος, ο βουλευτής, ο ιατρός, μορφή σεβαστή που
θα έλεγε κανείς πως τον ελησμόνησαν εκεί οι αιώνες
από τους χρόνους της κλασσικής Αρχαιότητας».
Η γιορτή εκείνη έμεινε από τις ωραιότερες στιγμές,

όπου «εν ζωή» τιμήθηκε ο Κων/νος Γ. Κουρτίδης,

ίσως και η τελευταία. Ακολουθεί ο 2ος Παγκόσμιος

πόλεμος, το σπίτι του στο Σουφλί βομβαρδίζεται και

καταστρέφεται. Ερχεται στην Αθήνα. Μετ’ ολίγον με-

ταφέρεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία», άρρωστος

από φυματίωση, όπου και πεθαίνει στις 23 Νοεμβρίου

1944 λίγο πριν αρχίσει η φρίκη των Δεκεμβριανών. Η

καρδιά του Κων/νου Κουρτίδη είχε κλείσει μέσα της,

ολόκληρη τη Θράκη. 

«Η μορφή του Κων/νου Κουρτίδη»

Σε λίγες ημέρες, στις 25 Νοεμβρίου 2018, στο Σουφλί

και δη στο «Μουσείο μετάξης», θα διεξαχθεί ημερίδα

με θέμα: «Η μορφή του Κων/νου Κουρτίδη», με πρω-

τοβουλία του ερευνητή Μιχάλη Πατέλη.

Αν εμείς οι άνθρωποι, ξεχνούμε αυτούς που πέρασαν

πριν από μας, έχουμε χρέος να επαναφέρουμε στις

μνήμες μας ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους

και τη δραστηριότητά τους για να ωφελήσουν τον

«βασανισμένο έως και σήμερα» τόπο μας. Εχουμε

ιερή υποχρέωση να τους ανασύρουμε από τη λησμο-

νιά και να παρουσιάζουμε την προσωπικότητά τους

στους νεότερους.

Με τις σκέψεις, αυτές αφιερώσαμε αυτή τη σελίδα στον

Κωνσταντίνο Γ. Κουρτίδη, το μεγαλύτερο ιστορικό της

Θράκης και παράλληλα δάσκαλο, Σχολάρχη, Γιατρό,

Εθνικό Αγωνιστή, Γερουσιαστή και Συγγραφέα.

Παναγιώτης Μουντανέας

Υποναύαρχος ε.α.

ε υ π α τ ρ ί δ ε ς



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Η Ιωνική Γη της δυτικής χερσονήσου της ασιατικής ηπεί-

ρου, της γνωστής με το όνομα Μικρά Ασία,  πριν αρπα-

χτεί, λεηλατηθεί και καταστραφεί από βάρβαρους,

απολίτιστους και αιμοδιψείς κατακτητές, υπήρξε η κοι-

τίδα του ελληνικού και κατ επέκταση και του παγκόσμιου

πολιτισμού και αποτέλεσε σαφή απόδειξη του αθάνατου

ελληνικού μεγαλείου το οποίο μεταλαμπάδευσε το φως

της γνώσης σε όλη την ανθρωπότητα!!! 

Όλες οι σύγχρονες επιστήμες θεμελιώθηκαν και ανα-

πτύχθηκαν πάνω στις  πρωτιές των Ελλήνων σοφών,

όπου και αν κατοικούσαν. Εδώ όμως θα αναφερθούμε σε

λίγους από τους Έλληνες της ελληνικής Ιωνίας της Μ.

Ασίας!!

Τις βάσεις της  γεωμετρίας, πρώτος έβαλε ένας από

τους σοφούς της αρχαιότητας,  ο Θαλής από τη Μίλητο,

ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων θεωριών,  εισήγαγε  τον

ορισμό και τις ιδιότητες των παραλλήλων γραμμών, των

γωνιών, των τριγώνων και των ισοτήτων τους, καθώς και

των εγγεγραμμένων τριγώνων!!

Ο μαθητής του Θαλή, ο Αναξίμανδρος (611-546 π.Χ.)

πρώτος αναφέρθηκε  στην λίθινη σφαιρικότητα της Γης

με κυλινδροειδή μορφή, της οποίας το βάθος  το υπολό-

γισε ότι ήταν περίπου ίσο  με το 1\3 του πλάτους της!!!

Έγραψε σε πεζό λόγο την «περί Φύσεως» (κοσμογονία),

έφτιαξε χάρτη, γνώμονα, καθόρισε τις ισημερίες, τη θέση

των άστρων και την μεταξύ τους απόσταση, διατύπωσε

την έννοια του « Άπειρου», το οποίο ταυτίζεται με το

απόλυτο πνεύμα,  γιατί είναι άφθαρτο και αιώνιο, ενώ τα

όντα γεννιούνται φθείρονται και πεθαίνουν!!

Το άπειρον δεν είναι γνωστό και ορισμένο, γιατί αλλιώς

δεν θα ήταν άπειρο και δεν σχετίζεται με τα πρώτα 4

στοιχεία δηλαδή το ύδωρ, τον αέρα, το πυρ και τη γη!!

Ο Αναξίμανδρος  εδραίωσε την κοσμογονική αντίληψη

περί αθανασία της ψυχής και έλεγε  ότι τα όντα που έφυ-

γαν από το άπειρον και πήραν φθαρτή μορφή, όταν θα

φθαρούν θα ξαναγυρίσουν στο άπειρο. Ο Δαρβίνος αν-

τέγραψε στις θεωρίες του τον Αναξίμανδρο, ο οποίος

πρώτος ανέφερε την ύπαρξη μαύρων οπών στο Σύμ-

παν!!!

Ο μαθητής του Αναξίμανδρου, ο  Αναξιμένης (585-

525π.Χ.), κι αυτός από τη δοξασμένη Μίλητο,  την οποία

κατέστρεψαν οι Πέρσες το 494 π.Χ., πρώτος  αναφέρεται

στα μόρια του αέρα, οπότε είναι ο πρόδρομος της ατο-

μικής θεωρίας, καθώς και της θεωρίας για τις μεταβολές

και τις αλλαγές της ύλης, στην οποία στηρίχθηκε ο Κά-

ρολος Μαρξ για να εκφράσει την περί Διαλεκτικού Υλι-

σμού θεωρία του!!

Επίσης ο Αναξιμένης είχε πλήρη γνώση του Ηλιακού συ-

στήματος,  με τους ετερόφωτους  και αυτόφωτους αστέ-

ρες, δηλαδή τους ήλιους και υπήρξε ο πρώτος

μετεωρολόγος!!

Άλλος σπουδαίος  Ίωνας φιλόσοφος ήταν ο Ηράκλειτος

(544-484π.Χ) από την Έφεσο, ο οποίος είχε πει το περί-

φημο «εν οίδα ότι ουδέν οίδα», δηλαδή ένα γνωρίζω ότι

τίποτα δεν γνωρίζω, το οποίο συνήθιζε να λέει ο Σωκρά-

της!

Ο Ηράκλειτος ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στον

συμβολικό χαρακτήρα της θρησκείας και ο Νίστε τον μι-

μήθηκε, ενώ ο Καντ, ο Ένγκελς και ο Μαρξ τον χρησι-

μοποίησαν!

Κατά τον Ηράκλειτο ο «Λόγος» είναι η νοητική αρχή του

κόσμου και η Κ. Διαθήκη αναφέρει σαν «Λόγο» τον Ιησού

Χριστό!!

Κατά τον Ηράκλειτο η συνεχής αλλαγή και αστάθεια,  δη-

λαδή το γίγνεσθαι είναι ο καθολικός κοσμικός νόμος (τα

πάντα ρει),  όπως οι μεγάλες καταστροφές και γεννήσεις

των Γαλαξιών και των ηλιακών συστημάτων που συμβαί-

νουν συνέχεια στο σύμπαν, όπου γίνεται  η αλλαγή της

ύλης σε ενέργεια και  αντίστροφα!!!

Ένας  εξαίρετος  Ίωνας φιλόσοφος ήταν και ο μαθητής

του Αναξιμένη,  ο Αναξαγόρας (500-428π.Χ.), ο οποίος

γεννήθηκε στην αρχαιότατη πόλη της ελληνικής Ιωνίας,

στις Κλαζομενές, πήγε για 20 χρόνια στην Αθήνα όπου

ίδρυσε δικό του διδακτήριο και  μεταξύ των μαθητών του

ήταν  ο Περικλής, ο Ευριπίδης, ο Αρχέλαος κ.α.

Ο  Αναξαγόρας δίδασκε ότι ο Ήλιος είναι διάπυρος βρά-

χος και ο Κλέων τον κατήγγειλε για ασέβεια προς τον

δήθεν Θεό Ήλιο. Ο μεν Περικλής τον υποστήριξε στο δι-

καστήριο, αλλά ο Θουκυδίδης σαν πολιτικός  αντίπαλος

του Περικλή  κατηγόρησε τον Αναξαγόρα και κατά μία

εκδοχή, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο, κάποιοι  είχαν

διαδώσει ότι είχε αυτοκτονήσει, ενώ κατ’  άλλη εκδοχή

αθωώθηκε, αλλά μετακόμισε στη Λάμψακο,  όπου προ-

ανήγγειλε την πτώση κάποιου μετεωρόλιθου στους

Αιγός Ποταμούς και εκεί έζησε 20 χρόνια, ίδρυσε σχολή

και δίδασκε. Και όταν ο άρχοντας της πόλης τον ρώτησε

τι θα ήθελε σαν τελευταία επιθυμία του, εκείνος απάν-

τησε,  ότι θα ήθελε το μήνα που θα πέθαινε να άφηναν

τα παιδιά να παίζουν σε ομαδικές κοινές γιορτές, κάτι

που το διατηρούσαν στη Λάμψακο για 700 χρόνια, ενώ

στην επιτύμβιο στήλη του είχαν γράψει: «εδώ κείται ο
Αναξαγόρας που βρήκε την αλήθεια για τον ουράνιο
κόσμο»!!!

Κατά τον Αναξαγόρα ο νους είναι ον απολύτως  άυλον,

το οποίον αργότερα κάποιοι που τον αντέγραψαν το ονό-

μασαν πνεύμα!!

Ο μεγάλος αυτός Ίωνας φιλόσοφος είναι ο θεμελιωτής

της θεωρίας του κόσμου και  τον αντέγραψαν αιώνες

μετά ο Κοπέρνικος και ο Δαρβίνος!!!

Ο Αναξαγόρας είναι Μέγιστος πνευματικός ευεργέτης

της ανθρωπότητας και των επιστημών και διάδοχος στη

σχολή του είχε γίνει ο Αρχέλαος, που μετέφερε τη

σχολή στην Αθήνα και τις απόψεις του Αρχέλαου παρέ-

λαβε ο Σωκράτης και τις ανέπτυξε!!!

Το 570-475 έζησε στον Κολοφώνα της Ιωνίας ο περίφη-

μος Ξενοφάνης, που έφυγε για 25 χρόνια από την πα-

τρίδα του, λόγω κατάληψης των Περσών ή λόγω βίαιων

επιθέσεων για  θρησκευτικές αντιλήψεις και πήγε στην

Ελέα της Μεγάλης Ελλάδας, όπου φιλοξενήθηκε από

τον Ιέρωνα των Συρακουσών, όπως ο Αισχύλος, ο Πίνδα-

ρος, ο Σιμωνίδης κ.α.

Πρώτος ο Ξενοφάνης διατύπωσε την ύπαρξη ενός Θεού,

που βλέπει, ακούει και καταλαβαίνει τα πάντα, ενώ είναι

πνεύμα, δηλαδή νους-σοφία-δημιουργία και είναι η αρχή,

ο άρχων των πάντων και το τελειότερο ον!!

Πίστευε ότι όλα προέρχονται από την γη και σ’ αυτήν κα-

ταλήγουν. Σήμερα αυτό το ακούμε στην Χριστιανική εκ-

κλησία όταν λέει σε ειδικές τελετές ότι: «χους εσμέν και
εις χουν απελευσόμεθα»!!!
Επίσης ο Ξενοφάνης διατύπωσε την θεωρία της γένε-

σης, της εξέλιξης και της ανάπτυξης του πολιτισμού και

ότι κανένας λαός δεν είναι ξεχωριστός από τον Θεό,

αλλά οι λαοί ξεχωρίζουν από τις προσπάθειές τους προς

μόρφωση!!

Σήμερα η αστροφυσική έχει καταλήξει στο συμπέρασμα,

ότι τα ηλιακά συστήματα είναι πολλά και δεν υπάρχει

μόνο το δικό μας ηλιακό σύστημα στο Σύμπαν, κάτι που

το είχε πει πρώτος ο Ξενοφάνης,  όταν αναφέρθηκε στα

ηλιακά συστήματα και τόνισε ότι  αυτά είναι άπειρα!!

Η αναφορά σε λίγους Έλληνες Ίωνες σοφούς, φιλοσό-

φους και δασκάλους αποτελεί ένα ελάχιστο αφιέρωμα

στην αλήθεια των ιστορικών γεγονότων, η οποία δυστυ-

χώς είναι το πρώτο θύμα της ιστορίας!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι πρωτιές των Ελλήνων Ιώνων της Μ. Ασίας!!!

Περί πιρουέτας...

Με “πιρουέτες” προσπάθησε να ξεφύγει να απαντή-

σει ο δήμαρχος των 3Β και υποψήφιος δήμαρχος Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, σε ερώτησή μας στη

συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε Τρίτη και 13/11

αν θα συπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του τους συμβού-

λους του εκείνους, που τους είδαμε σπανιότατα στα

δημοτιά συμβούλια.

Αρχικά έριξε την ευθύνη στον ψηφοφόρο, να μην τον

ξαναψηφίσει, αλλά μετά την επιμονή μας, απάντησε

ότι θα το μάθουμε όταν δούμε τη λίστα των υποψη-

φίων που θα έχει καταθέσει στο Πρωτοδικείο.

Αναμένομεν λοιπόν...

Παραταξιακές καμαρίλες...

Καυτηρίασε το νόμο “Κλεισθένη” με τον οποίο θα γί-

νουν οι εκλογές λέγοντας: «Πόσες ομάδες ετερό-
κλητες, ακραίες, άχρηστες για τη δημοκρατία μας θα
βρεθούν μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αυτά που
λέμε άκρα. Είτε είναι με το ένα πόδι μέσα ή με το ‘να
πόδι έξω, αλλά μαύρα·  είτε κόκκινα με μολότοφ και
κουκούλα στο κεφάλι. Όλοι αυτοί με το νέο νόμο θα

είναι μέσα, γιατί πλέον δεν θα μπορέσουν να υπάρ-
ξουν σοβαρές, μεγάλες αυτοδιοικητικές ομάδες που
θα δημιουργούν ροπές. 
Σ’ αυτό το γλέντι λοιπόν θα μπούνε μέσα. 
Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος...».

Είδες τι κάνει η πολύ δημοκρατία; Ασπρα κοράκια,

μαύρα κοράκια, όλα μαζί μέσα να συνδιαλέγονται...

Το φόβο τους να έχει...

Διόρθωση
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι επικεφαλής της

“Λαϊκής Ενότητας” (ΛΑΕ) και όχι της “Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης” όπως έγραψα στη στήλη μου, κατά λάθος στο

περασμένο φύλλο μας. Λαϊκή και η μία Λαϊκή και η

άλλη εύκολα μπερδεύεται κανείς.  

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

O
ι αλλαγές που δεν επέφερε τελικά η εφαρμογή του

νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα

(GDPR) στην προστασία της ιδιωτικότητας των παι-

διών βρέθηκαν στο επίκεντρο της 3ης συνεδρίασης του συμ-

βουλευτικού οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς

Διαδικτύου του ΙΤΕ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Νο-

εμβρίου 2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τη συμ-

μετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της βιομηχανίας του

Ίντερνετ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανώσεων προ-

στασίας του παιδιού.

...στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα ψηφιστεί

Ιδιαίτερη αίσθηση και τροφή για εποικοδομητική συζήτηση

προκάλεσε η τοποθέτηση του Δρ Κωνσταντίνου Λιμνιώτη

από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα, ο οποίος επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να γί-

νουν προκειμένου να φτάσουμε στη σωστή εφαρμογή του

νόμου ο οποίος σημειωτέων στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα

ψηφιστεί (πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αυτό θα γίνει

μέχρι το τέλος του έτους). 

Σύμφωνα με τον Κων/νο Λιμνιώτη, οι βασικές αρχές του

GDPR είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία μέσω των οποίων

επιτυγχάνεται η προστασία της ιδιωτικότητας. «Η πλήρης
εφαρμογή του νόμου προσκρούει όχι μόνο σε νομικές αλλά
και σε τεχνολογικές προκλήσεις. Σταυρόλεξο για δυνατούς
λύτες συνεχίζει να αποτελεί ο μηχανισμός διαπίστωσης της
έγκυρης συγκατάθεσης από γονείς όταν το παιδί ανήκει στην
ηλικιακή ομάδα όπου απαιτείται ψηφιακή συναίνεση. Πρέπει
να βρεθεί μια λύση που να μην οδηγεί σε μεγαλύτερη  συλ-
λογή προσωπικών δεδομένων…
Ένα ακόμα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί από τη βιομη-

χανία του Ίντερνετ είναι  οι προ-καθορισμένες (default) επι-

λογές, αλλά και η συνολική σχεδίαση, σε συγκεκριμένες

εφαρμογές ως προς αν πράγματι υιοθετούνται οι αρχές «data

protection by design and by default». Επικαλέστηκε δε και τα

αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης σε -Facebook, Google και

Μicrosoft- που έγινε στη Νορβηγία για λογαριασμό ενός

φορέα προστασίας του καταναλωτή  που κατέδειξαν ότι «εν-

τέχνως» οι χρήστες μπορούν να «καθοδηγούνται» στις όχι

και πλέον φιλικές προς την ιδιωτικότητα επιλογές. 

Η εκπρόσωπος του Facebook Laura Bononcini στην ομιλία

της επικεντρώθηκε στα βήματα εναρμόνισης με το GDPR που

έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο

κοινωνικό δίκτυο. Επεσήμανε ότι το εν λόγω κοινωνικό δί-

κτυο καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειας προστασίας

των χρηστών του και ιδιαίτερά των παιδιών, ανέφερε ότι χι-

λιάδες λογαριασμοί ανήλικων χρηστών έχουν ήδη κλείσει,

παραδέχτηκε όμως ότι υπάρχει δυστοκία εύρεσης ενός απο-

τελεσματικού και ορθά νομικού τρόπου εξασφάλισης γονικής

συναίνεσης. Παράλληλα παρουσίασε όλα τα καινούργια ερ-

γαλεία μέσω των οποίων τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και

Instagram  προσπαθούν να προσφέρουν ασφάλεια στους χρή-

στες τους και παρότρυνε τους γονείς να συμβουλεύονται τα

κέντρα βοήθειας που διαθέτουν. 

Ο εκπρόσωπος του VIBER Momchil Elenkov εστίασε την ομι-

λία του στο γεγονός ότι η δημοφιλής εφαρμογή που απευ-

θύνεται σε περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες,

εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας των μελών της.

«Είναι αδύνατο για το Viber να διαβάσει ή να ακούσει τις
γραπτές συνομιλίες ή τις κλήσεις των χρηστών, επειδή χρη-
σιμοποιεί κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο σε όλες τις συ-
σκευές, για όλες τις ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες
καθώς και για τις κλήσεις.
Για το Viber η πλήρης κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο πα-
ραμένει κορυφαία προτεραιότητα να διατηρηθεί ως ένα από
τα κύρια και δεδομένα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Επι-
πρόσθετα υπάρχει και η επιλογή διαγραφής μηνυμάτων που
ήδη έχουν αποσταλεί ή αυτοκαταστροφής μηνυμάτων μέσα
σε μυστικές συνομιλίες, χαρακτηριστικά που βοηθούν στην
προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών», κατέληξε η Μ.

Elenkov.

Ο Εθνικός Συντονιστής eSafetyLabel Άρης Λούβρης, στην ει-

σήγησή του "GDPR & προστασία προσωπικών δεδομένων

στα σχολεία" προέτρεψε τα σχολεία να ενημερώσουν εγγρά-

φως τους γονείς σχετικά με το καθεστώς προστασίας των

προσωπικών δεδομένων μέσω  επιστολής/ηλεκτρονικού μη-

νύματος στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν ποια δεδομένα

συλλέγονται, τον λόγο που  συλλέγονται και τα τρίτα μέρη

που είναι ενήμερα για αυτά.  

Η Υπεύθυνη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου,

Παρασκεύη Φραγκοπούλου, ενημέρωσε για τις προτεραιότη-

τες του προγράμματος EL-SIC και παρουσίασε συνοπτικά το

έργο σε επίπεδο αφύπνισης, στήριξης παιδιών και οικογε-

νειών  μέσω της γραμμής βοήθειας Help-line 210 6007686

και καταστολής του παράνομου περιεχομένου  μέσω της

ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών safeLine  που έχει γίνει τα

τελευταία δυο χρόνια. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον όγκο του ενημερωτικού υλικού

που διατίθεται για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα

από την ιστοσελίδα του SaferInternet4Kids.gr και στο εορ-

τασμό του Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2019 (5 Φεβρουα-

ρίου) που εορτάζεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 160

χώρες στον κόσμο.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος

εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών

INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατη-

γική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και  παρέχει ενη-

μέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους

χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών

δράσεων:

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να

ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή

χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με

το οποίο μπορεί με τη σειρά του να ενημερώσει διαδραστικά

παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal

απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε

εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό

υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (δια-

θέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώ-

ρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν

υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που

σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον

διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχό-

μενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του

διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών

παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παρά-

νομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine (http://www.safe-

line.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και

παράνομη χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται με την Ελ-

ληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρω-

παϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα

κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του

παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγ-

κόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.

www.myota.gr

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

Τι ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ έξι μήνες  

μετά την εφαρμογή του 

«”Εντέχνως” οι χρήστες μπορούν

να “καθοδηγούνται”

στις όχι και πλέον φιλικές

προς την ιδιωτικότητα επιλογές. 

Αποστάγματα σοφίας...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Nα αποφευχθεί μια νέα σφαγή

στη Γάζα, Παλαιστίνη

H Διπλωματική Αντιπροσωπεία του Κράτους της Παλαιστίνης

απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Δημοκρατία ζητώντας

την παρέμβασή της, για να μην ξαναζήσουμε σφαγή στη

Γάζα.

Δημοσιεύουμε:

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελληνική Δη-

μοκρατία δήλωσε: «Θεωρούμε το Ισραήλ, την κατοχική δύ-
ναμη, πλήρως υπεύθυνο για την επιδείνωση της κατάστασης
στη Γάζα.
Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για Διεθνή προστασία και
καλούμε την φιλική κυβέρνηση της Ελλάδας και της Διε-
θνούς Κοινότητας να ενεργήσουν το συντομότερο δυνατόν
και να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί μια
νέα σφαγή στη Γάζα, Παλαιστίνη.
Καταδικάζουμε το θράσος του Ισραήλ, όταν ισραηλινές
στρατιωτικές δυνάμεις διείσδυσαν τα σύνορα της νότιας
Γάζας κοντά στον Χαν Γιούνις, με αποστολή να δολοφονή-
σουν ή να απαγάγουν Παλαιστίνιους μαχητές, αργότερα το
Ισραήλ έστειλε τις αεροπορικές του δυνάμεις για να διασφα-
λίσουν τη διαφυγή της μονάδας, μετά την αποκάλυψη των
μελών της από τους Παλαιστίνιους μαχητές με αποτέλεσμα
τη δολοφονία επτά Παλαιστινίων.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Πρόεδρος Mahmoud Abbas

αποφάσισε να διακόψει το ταξίδι του στο Κουβέιτ και να επι-

στρέψει εσπευσμένα για να παρακολουθήσει από κοντά τις

πρόσφατες εξελίξεις και την ισραηλινή επίθεση στους Πα-

λαιστινίους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Ο Πρό-

εδρος Αμπάς πραγματοποιεί εντατικές επαφές σε όλα τα

επίπεδα για να προστατεύσει τον λαό μας και να σταματήσει

την σφοδρή ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, που είχε ως απο-

τέλεσμα τον θάνατο 12 Παλαιστινίων και εκατοντάδων τραυ-

ματισμένων καθώς και την κατεδάφιση πολλών οικιστικών

κτιρίων».

Aπάντηση του Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση

στην “αήθη”, όπως χαρακτήρισε, επίθεση που εξαπέ-

λυσε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου εναντίον

της διοίκησης του Δήμου σε συνέντευξή της στη ενη-

μερωτική εκπομπή «Αυτοψία» του τηλεοπτικού σταθ-

μού ALPHA:

«Όλες οι αναφορές της κας Περιφερειάρχη με την χρη-
σιμοποίηση της θεσμικής μου ιδιότητας είναι ψευδείς
και αήθεις. Είναι δε ενταγμένες στον πολιτικό και επι-
κοινωνιακό σχεδιασμό της. Στο Δήμο Κρωπίας, το 2003
και 2013,  ουδέποτε συμφωνήσαμε με τους άδικους,
λανθασμένους και χωρίς διαβούλευση με το Δήμο μας
–ερήμην μας- νόμους της εκτελεστικής εξουσίας, που
καθόριζαν ως ΟΕΔΑ με ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, τα λατομεία Κο-
ρωπίου. 
Τα ακατάλληλα δηλαδή λατομεία για την ανάπτυξη εγ-
καταστάσεων ολικής διαχείρισης αποβλήτων βάσει
όλης της κείμενης νομοθεσίας ακόμα και του ίδιου του
ΠΕΣΔΑ 2016 (Τριάς-Κυριακού). Ο Ειδικός Διαβαθμιδι-

κός Σύνδεσμος (ΕΔΣΝΑ) το 2013, επί Περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρού, με απόφασή του, δεν περιελάμβανε
στα έργα διαχείρισης Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ τα Λατο-
μεία Κορωπίου (Τριάς-Κυριακού). Και μάλιστα το 2013
ήταν και αυτό  έτος προεκλογικό, ενόψει αυτοδιοικη-
τικών εκλογών 2014. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγ-
ματικότητα. 
Οι θέσεις για τα 4 εργοστάσια ΣΔΙΤ ήταν: Κερατέα,
Γραμματικό, Φυλή, Άνω Λιόσια. Η τροποποίηση άρθρου
του Νόμου του 2003 που είχε και τα λατομεία Κορω-
πίου για ΟΕΔΑ σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του 2013
ήταν για προστεθεί η εναλλακτική τοποθεσία για
ΟΕΔΑ με ΧΥΤ στην Κερατέα στη θέση «Φαβόλες», να
καταργηθεί η θέση Οβριόκαστρο που είχε ξεσηκώσει
τους κατοίκους και να γίνει το εργοστάσιο επεξεργα-
σίας απορριμμάτων ολικής διαχείρισης και ΧΥΤ με μέ-
θοδο Σ.Δ.Ι.Τ. στις Φαβόλες Κερατέας. Να
αντιδράσουμε ως Δήμος σε κάτι που δεν ήταν να γίνει
στην περιοχή μας; Για το μόνο που μπορεί κάποιος να
μας κατηγορήσει είναι ότι δεν είχαμε το κατάλληλο

μέσον-πέρασμα στην κυβέρνηση της περιόδου για να
εξαιρέσουμε το Κορωπί από κάθε σχεδιασμό. Αν μας
κατηγορείτε γι’ αυτό είμαστε υπερήφανοι που είμαστε
ανεξάρτητοι και καθαρά αυτοδιοικητικοί. Δεν μας εκ-
πλήσσει πάντως η κα Περιφερειάρχης Αττικής με την
επίθεση αυτή. Είναι κατανοητό το προεκλογικό της
άγχος από την αποτυχία των σχεδιασμών της πλειοψη-
φίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που η
ίδια ηγείται στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων.
Είναι φανερό ότι φέρει την πολιτική ευθύνη, για την
έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους Ο.Τ.Α
Α΄βαθμού και την πρόθεση δημιουργίας «αυτοδιοικη-
τικού αυτοματισμού» συγκρούσεων μεταξύ Δήμων του
Λεκανοπεδίου Αθηνών, συγκεκριμένων Δήμων της Δυ-
τικής και  της Ανατολικής Αττικής. Κατανοούμε τον
εκνευρισμό της.
Την ενοχλεί η δυναμική και τεκμηριωμένη εναντίωση
της τοπικής κοινωνίας και των αιρετών εκπροσώπων
της, όλων των δημοτικών παρατάξεων, στις μεθοδεύ-
σεις να γίνουν στο Κορωπί μεγάλες υπερτοπικές εγ-
καταστάσεις (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤ, ΧΥΤΕΑ κ.α). Ίσως δεν
είναι “sexy” θέμα σύμφωνα με την ορολογία που χρη-
σιμοποίησε η ίδια στη συνέντευξή της».

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ SOS
ΟΧΙ στην ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  και  

τον ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ της

ΟΧΙ στην ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την ίδια στιγμή που οι μπουλντόζες καταστρέφουν

το χερσαίο περιβάλλον στο Μικρό Καβούρι, σχεδιά-

ζεται και η καταστροφή του ευρύτερου θαλάσσιου

περιβάλλοντος της Βουλιαγμένης λόγω των σχε-

δίων για την επέκταση της μαρίνας προκειμένου να

φιλοξενήσει mega -yachts.

Προβλέπονται:

1.Η κατεδάφιση του υπάρχοντος προσήνεμου

μώλου μήκους 300μ,πλάτους άνω των 10 μ και βά-

θους 5,5 μ ( χωρίς τη θεμελίωση )καθώς και των δύο

βραχωδών εξάρσεων που είναι ενσωματωμένα σε

αυτόν.

2.Ο διπλασιασμός της θαλάσσιας και χεσρσαίας

ζώνης της μαρίνας και μάλιστα επάνω σε λιβάδια

Posidonia oceanica 3.Η εκβάθυνση της από -5,5 μ

που είναι σήμερα σε παραπάνω από -8 μ

4.Η δόμηση 4.800τμ κτιρίων και η καθιέρωση εντα-

τικών χρήσεων

5.Η σύνδεση της μαρίνας με τον Αστέρα με υπόγειο

πέρασμα

6.Τα έργα γίνονται μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

(ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/2013)

Αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα:

1.Χιλιάδες τόνοι μπάζων θα αποτεθούν στη θά-

λασσα, τα οποία υπό μορφή κροκάλων θα κατα-

στρέψουν τις παραλίες.  Ας έρθει κανείς μία βόλτα

στο Π. Φάληρο για να διαπιστώσει ότι όλη η παρά-

κτια ζώνη έχει γεμίσει κροκάλες σε πλάτος άνω

των 100μ από τα μπάζα της μαρίνας Φλοίσβου.

2. Η  θάλασσα θα δεχθεί υπέρμετρη ρύπανση από

το μέγεθος και το πλήθος των mega -yachts και ο

κόλπος της Βουλιαγμένης θα γίνει ακατάλληλος

για κολύμβηση

3.Το μαγευτικό τοπίο θα αλλοιωθεί αναπανόρθωτα 

4.Θόρυβος,  καυσαέριο θα υποβαθμίσει τη ζωή των

περιοίκων

Για τους λόγους αυτούς απευθύνουμε έκκληση σε

κάθε ευαίσθητο άνθρωπο ή φορέα να συντονιστεί

μαζί μας για να αποτρέψουμε αυτήν την ανεπανόρ-

θωτη καταστροφή

Σκοπεύουμε να προσφύγουμε στο ΣτΕ και ίσως και

παραπάνω

Η προτεινόμενη ΣΜΠΕ  βρίθει παρανομιών:

1) Αντίκειται στο ΓΠΣ Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 1129 Δ

1997) το οποίο επιτρέπει μόνο τον εκσυγχρονισμό

και όχι την επέκταση της μαρίνας, πόσω μάλλον

την καθαίρεση του προσήνεμου μώλου

2) Αντίκειται στην   Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβου-

λίου  που αναδεικνύει τα λιβάδια Posidonia oceanica

ως οικότοπο προτεραιότητας  (κωδικός 1120) για

τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαί-

τερη ευθύνη (αρθρ. 1,

παρ η)

3) Είναι εξαιρετικά ασαφής ως προς την επέκταση

της μαρίνας, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας

ζώνης

4) Δεν εξετάζει καθόλου τις σοβαρές περιβαλλον-

τικές επιπτώσεις του έργου.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας απαντά στην Περιφερειάρχη Αττικής
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Με μία πολύ επίσημη τελετή, που έγινε

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νο-

εμβρίου,  “κλείδωσε” η μετονομασία

της Λεωφόρου Βάρης σε Λεωφόρο

Ευελπίδων. Μετονομασία που αποφά-

σισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο,

μετά από αίτημα του Αντιστράτηγου

Αλκιβιάδη Στεφανή.

Μεγάλο “βάρος” στην εκδήλωση έδωσε

η παρουσία του Προέδρου της Δημο-

κρατίας Προκόπη Παυλόπουλου (ΠτΔ ).

Καλεσμένοι, κορυφαία στελέχη της πο-

λιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της

χώρας, εκπροσώπων της εκκλησίας και

της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η τελετή ξεκίνησε με την άφιξη του

ΠτΔ και την επιθεώρηση Αγήματος των

Ευέλπιδων μπροστά στην είσοδο της

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όπου

τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος.

Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του σημεί-

ωσε μεταξύ άλλων: «αποτελεί τιμή για
την πόλη να φιλοξενεί το ιστορικότερο
και αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα
της χώρας. Η απόφαση του Δήμου να
μετονομάσει τη Λεωφόρο Βάρης, σε
Λεωφόρο Ευελπίδων ελήφθη για να τι-
μήσουμε όχι μόνο τη σχολή, αλλά
όλους μαζί και τον καθέναν ξεχωριστά
τους σημερινούς Ευέλπιδες, αλλά και
τους παλαιότερους. Θεωρούμε πως η
χώρα μας έχει ανάγκη όσο λίγες φορές
στη νεώτερη ιστορία της ανθρώπους
επί των οποίων θα εναποθέσουμε τις
καλές μας ελπίδες. Η σύγχρονη πραγ-
ματικότητα της χώρας μας, λόγω της
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ως
παράγωγο ενός νέου είδους πολέμου

που δεν διεξάγεται με σφαίρες, βλή-
ματα και πυραύλους, αλλά με τη δύ-
ναμη και την ισχύ του οικονομικά πιο
εύρωστου, τώρα, περισσότερο από
κάθε άλλη στιγμή της σύγχρονης ιστο-
ρίας, έχει ανάγκη από ευέλπιδες σε
όλους τους τομείς, στην πολιτική, στην
παιδεία, στη διοίκηση, στην οικονομία
και στην εκκλησία». 
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου

Στρατού αντιστράτηγος Αλκιβιάδης

Στεφανής ευχαρίστησε τον Δήμαρχο

και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

για την απόφασή τους, τονίζοντας πως

αποτελεί μια πράξη με ιδιαίτερο συμβο-

λισμό που τιμά την Στρατιωτική Σχολή

Ευελπίδων. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Διοικη-

τής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπί-

δων υποστράτηγος Χαράλαμπος

Λαλούσης. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την αποκά-

λυψη της πινακίδας με την αλλαγή της

ονομασίας της οδού.  

Στη συνέχεια οι καλεσμένοι οδηγήθη-

καν στο Δημαρχείο του Δήμου, όπου

ακολούθησε η τελετή απονομής του

χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη

Παυλόπουλο και την Ανακήρυξη του σε

Επίτιμο Δημότη του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης. Επίσης το χρυσό

μετάλλιο της πόλης παρέλαβε και  η

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.  

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο χαι-

ρετισμό του αναφέρθηκε στη μεγάλη

σημασία αναγνώρισης του θεσμού του

Προέδρου της Δημοκρατίας σημει-

ώνοντας: «Ο θεσμός του Προέδρου
διατηρεί στις μέρες μας το κύρος του
παρελθόντος και επαγρυπνεί για την
τήρηση του Συντάγματος, εγγυάται την
Εθνική ανεξαρτησία, την ενότητα του
κράτους και την εύρυθμη λειτουργία
των δημοκρατικών θεσμών, δημιουρ-
γώντας ισορροπίες μεταξύ των κρατι-
κών οργάνων και των κρατικών
λειτουργιών».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου Νίκος Ψαλλίδας, ανέγνωσε την

απόφαση του Δ.Σ. και για την αλλαγή

ονομασίας της οδού και για την επί-

δοση του χρυσού μεταλλίου στον ΠτΔ

και στη Σχολή Ευελπίδων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας στην αντιφώνησή του, αναφέρ-

θηκε στα κυρίαρχα Εθνικά θέματα που

απασχολούν την επικαιρότητα, τις Ελ-

ληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό

και τη συμφωνία των Πρεσπών. 

“Στην Κύπρο να εφαρμοστεί το
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο”

Έστειλε προς κάθε κατεύθυνση αυ-

στηρά μηνύματα για την πλήρη και

πιστή τήρηση του Διεθνούς και του Ευ-

ρωπαϊκού Δικαίου, σημειώνοντας για

Τελετή μετονομασίας της Λεωφόρου Βάρης σε
Επίτιμος Δημότης 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Προκόπης Παυλόπουλος
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Προβληθείτε με μια συνδρομή!

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

την Κύπρο: «Με βάση το διεθνές και το
ευρωπαϊκό δίκαιο δεν είναι νοητό να
υπάρξει λύση του κυπριακού με στρα-
τεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων
σε κράτος μέλος της Ε.Ε. έρχονται σε
αντίθεση με το πρωτογενές Ευρωπαϊκό
Δίκαιο. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο
ζήτημα. Θυμηθείτε ποιο προηγούμενο
θα δημιουργούσαμε και για άλλα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. αν αποδεχόμαστε
κράτος μέλος της Ε.Ε. με μειωμένη κυ-
ριαρχία.  
Υπερασπιζόμενοι τη λύση του Κυπρια-
κού με βάση το διεθνές και ευρωπαϊκό
δίκαιο υπερασπιζόμαστε ταυτοχρόνως
και την ίδια την Ευρώπη και τα κράτη
μέλη της και την κυριαρχία της».

Μετά την ολοκλήρωση της Ανακήρυξης

του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επί-

τιμο Δημότη, απονεμήθηκε το Χρυσό

Μετάλλιο της Πόλης και στη Στρατιω-

τική Σχολή Ευελπίδων, το οποίο παρέ-

λαβε ο Αρχηγός του Γενικού

Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος

Αλκιβιάδης Στεφανής. για τις πολύτι-

μες υπηρεσίες της προς την Πατρίδα,

επί τη ευκαιρία της επετείου των 190

ετών από την ίδρυσή της. 

Ο Δήμαρχος έκανε μία σύντομη ανα-

δρομή στην ιστορία της Σχολής από

την ίδρυσή της στο Ναύπλιο (την 1η

Ιουλίου 1828 με διάταγμα  του Ιωάννη

Καποδίστρια) πριν από 190 χρόνια. Στη

Βάρη στεγάστηκε το 1982. Ανέφερε

πως είναι το ιστορικότερο και αρχαι-

ότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

της χώρας και αναγνωρισμένη ως μία

από τις πέντε κορυφαίες Στρατιωτικές

Ακαδημίες του κόσμου. 

Κλείνοντας την τελετή, σημείωσε πως

συνδέεται προσωπικά με τη Σχολή

Ευελπίδων της Βάρης καθώς κατά την

περίοδο μετεγκατάστασής της από την

Κυψέλη στη Βάρη (1980 – 1981) προ-

σωπάρχης της και υπεύθυνος αξιωμα-

τικός για τη διαδικασία μεταφοράς των

εγκαταστάσεων ήταν ο εκλειπών πατέ-

ρας του, Στρατηγός Πυροβολικού ε.α.

Δημήτρης Κωνσταντέλλος.  

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Υπουρ-

γός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος,

ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίπ-

που, βαουλευτές εκπρόσωποι  της εκ-

κλησίας, των ενόπλων δυνάμεων, των

σωμάτων ασφαλείας, της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης και του επιχειρηματικού

κόσμου.

Αννα Μπουζιάνη

Ε
να βράδυ κάνοντας περπάτημα στη Βούλα, σταμάτησε ένα Ι.Χ. και στα γαλλικά μου

ζητούσε κάποια πληροφορία, που δεν καταλάβαινα, αφού δεν γνωρίζω τη γλώσσα.

Με νοήματα και δείχνοντάς μου ένα χαρτί, κατάλαβα ότι έψαχναν την οδό Καραϊ-

σκάκη, πάνω στην οποία όμως βρίσκονταν. Διαβάζοντας το χαρτί, είδα ότι έψαχναν κά-

ποιο ξενοδοχείο στην οδό Καραϊσκάκη.

Το κάλεσα και ρώτησα πού βρίσκεται, γιατί στο χαρτί έγραφε όντως Καραϊσκάκη. Από

το ξενοδοχείο μου απάντησαν ότι βρίσκονται στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα.

Οι Γάλλοι είχαν έρθει από το αεροδρόμιο στη Βούλα, αφού εκεί είδαν την οδό Καραϊ-

σκάκη. Πολύ φοβούμαι ότι θα την “πατήσει” πολύς κόσμος με την οδό Ευελπίδων και τη

Λεωφόρο Ευελπίδων. Θα τρέχουν στην Αθήνα, ενώ θα πρέπει να πάνε στη Βάρη και αν-

τιστρόφως.                                                                                                                    Α.Μ.

Λεωφόρο Ευελπίδων
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«Η ειλικρίνεια είναι το μοναδικό στέρεο έδαφος για κάθε
συνείδηση».

(Ιμμάνουελ Καντ, 1724-1804, Γερμανός Φιλόσοφος)

«Εκείνος που πεθαίνει για την αλήθεια είναι άξιος μεγα-
λύτερων τιμών από εκείνον που πεθαίνει για την πα-
τρίδα, γιατί ο ένας πεθαίνει για τη χώρα του, ενώ ο
άλλος για όλο τον κόσμο».

(Μαρκ Τουαίην, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας)

«Η αλήθεια και το λάδι βγαίνουν πάντοτε από πάνω»
(Λαϊκή παροιμία)

«Το ψέμα τρώγεται καλομαγειρεμένο, η αλήθεια ωμή»
(Ιάσων Ευαγγέλου, 1926, οφθαλμίατρος, λογοτέχνης)

Ο Γερμανός φιλόσοφος και ανθρωπολόγος Λούντβιχ

Φόιερμπαχ, 1804-1872, έλεγε ότι: «Ο άνθρωπος είναι
ό,τι τρώει». Εμείς υποστηρίζουμε ότι πέρα απ’ αυτό είναι

ακόμη κάτι σπουδαιότερο: «Ο άνθρωπος είναι ό,τι δια-
βάζει ή καλύτερα ό,τι μελετάει».

Η Αληθινή Παιδεία σέβεται το ΠΑΡΕΛΘΟΝ από το οποίο

διδάσκεται, για να διδάξει, παρακολουθεί το ΠΑΡΟΝ και

προσλαμβάνουσα τα μηνύματα και τους παλμούς της σύγ-

χρονης πραγματικότητας σ’ ένα δημιουργικό συμφυρμό

των τοπικών αναζητήσεων και της ευρύτερης προόδου και

εξέλιξης της επιστήμης καθώς και της ανθρωπότητας εν

γένει, οικοδομεί το ΜΕΛΛΟΝ προς όφελος των ανθρώπων.

Δε διαγράφει τις ρίζες των ανθρώπων στους οποίους

απευθύνεται, δεν καταλύει τα ήθη και τις παραδόσεις τους.

Σέβεται την προσωπικότητα και την ελευθερία του άλλου

και αγκαλιάζει τον κάθε άνθρωπο αδιακρίτως φυλής,

γλώσσας, εθνικότητας, θρησκεύματος, αυτή όμως οφείλει

να κινείται στα ιστορικά πεπρωμένα του τόπου και των αν-

θρώπων στους οποίους παρέχεται.

Είναι Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ, Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ που γεν-

νήθηκε και ανδρώθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ.

Οι Αξίες του Ελληνισμού υπήρξαν και εξακολουθούν να

είναι σημείο αναφοράς και δικαίωσης του ανθρώπου.

Σ’ αυτές πιστεύουμε, αυτές υπηρετούμε και προσπα-

θούμε με όλες τις δυνάμεις μας να τις διασώσουμε, να

τις αναδείξουμε και να τις διαδώσουμε.

Ο Φρίντριχ Νίτσε (1844-1900) έλεγε ότι ο καθένας επι-

λέγει από τις ιδέες, αυτές που τους ταιριάζουν. Εμάς μάς

εκφράζουν οι αθάνατες αξίες του Αρχαιοελληνικού Πο-

λιτισμού. Ο Νίτσε στο έργο του «Η Γένεση της τραγω-
δίας», 1872, στο κεφ. 15ο αναφέρεται στην υπεροχή της

ελληνικής φυλής και στον «Πολιτισμικό Ηνιοχισμό» των

Ελλήνων (Πνευματικός Ηγεμονισμός).

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από το θρίαμβο του Εν-

τυπωσιασμού, της Επιδειξιομανίας, της Επιφανειακότη-

τας (φαίνεσθαι), της Ρηχότητας, του Εικονισμού (κυριαρ-

χία της εικόνας) ο Λουκιανός θα μπορούσε να συμβάλει

στο να βρούμε τρόπο να  δραπετεύσουμε από την

άκρατη υποκειμενικότητα, τον υπερτροφικό εγωισμό και

να αποδώσουμε εναργέστερα και αντικειμενικότερα τη

βαθύτερη εσωτερικότητα του ανθρώπου.

Ο Ελληνοσύρος Λουκιανός από τα Σαμόσατα της Κομ-

μαγηνής (120-180) από το 160 έζησε είκοσι χρόνια στην

Αθήνα, την “πρωτεύουσα του πνεύματος”, ήτοι πέρασε

το 1/3 της ζωής του, γιατί ήταν πολύ Έλληνας, για να

ζήσει μακριά απ’ την Ελλάδα. Ο Τζιάκομο Λεοπάρντι

(1798-1837), ο σημαντικότερος Ιταλός ποιητής μετά τον

Φραγκίσκο Πετράρχη (1304-1374) θεωρεί τον Λουκιανό

ως τον “αττικότερο” των Αττικιστών.

Προσφέρει γέλιο με ύφος σοβαρό, διηγείται με αστείο

τρόπο σοβαρά θέματα εκφράζοντας αυτό για το οποίο

στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τον όρο “Σπουδογέ-

λοιος” (μείξη σοβαρού και αστείου). Το σοβαρό (σπου-

δαίο) έλκει την καταγωγή του από τον διάλογο, ο οποίος

εκπροσωπεί τον πεζό λόγο και το αστείο (γελοίον) απ’

την κωμωδία, η οποία εκπροσωπεί τον έμμετρο λόγο. Αν-

τιπροσωπευτικός διάλογος του είδους

αυτού είναι ο “Ικαρομένιππος” ή

“Υπερνέφελος” με πρωταγωνιστή τον

κυνικό φιλόσοφο Μένιππο από τα Γά-

δαρα, αρχαία Ελληνική πόλη της Κοί-

λης (Νότιας) Συρίας, ο οποίος

επισκέφθηκε τον Κάτω Κόσμο (Άδη) και

τον Όλυμπο.

Ο Λουκιανός σατιρίζει τους φιλοσό-

φους, εγώ θα πρόσθετα και τους πολι-

τικούς, οι οποίοι με την υποκρισία και

τον τρόπο ζωής τους ευτέλισαν τη δι-

δασκαλία των φιλοσοφικών σχολών,

αλλά και την πολιτική.

Αποσπάσματα από το σατιρικό έργο του Λουκιανού

“Ικαρομένιππος” § 20 & 21

«οὔπω στάδιον ἀνεληλύθειν καὶ ἡ Σελήνη γυναικείαν
φωνὴν προϊεμένη, “Μένιππε”, φησίν, “οὕτως ὄναιο,
διακόνησαί μοί τι πρὸς τὸν Δία”. “λέγοις ἄν,” ἦν δ᾽
ἐγώ· «βαρὺ γὰρ οὐδέν, ἢν μή τι φέρειν δέῃ.»
(«Και δεν είχα φθάσει καλά καλά σε ύψος ενός σταδίου,

όταν άκουσα τη Σελήνη να μου φωνάζει με γυναικεία

φωνή· «Μένιππε,  σε παρακαλώ να μου κάνεις μία χάρη

όταν θα δεις το Δία, και σου εύχομαι να πετύχεις το

σκοπό του ταξειδίου σου. «Λέγε», είπα εγώ, «αρκεί να

μη μου δώσεις τίποτε βαρύ να σηκώνω»).

«Πρεσβείαν,» ἔφη, «τινὰ οὐ χαλεπὴν καὶ δέησιν ἀπέ-
νεγκε παρ᾽ ἐμοῦ τῷ Διί· ἀπείρηκα γὰρ ἤδη, Μένιππε,
πολλὰ καὶ δεινὰ παρὰ τῶν φιλοσόφων ἀκούουσα, οἷς
οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἔργον ἢ τἀμὰ πολυπραγμονεῖν, τίς
εἰμι καὶ πηλίκη, καὶ δι᾽ ἥντινα αἰτίαν διχότομος ἢ ἀμφί-
κυρτος γίγνομαι. καὶ οἱ μὲν κατοικεῖσθαί μέ φασιν, οἱ
δὲ κατόπτρου δίκην ἐπικρέμασθαι τῇ θαλάττῃ, οἱ δὲ ὅ,τι
ἂν ἕκαστος ἐπινοήσῃ τοῦτό μοι προσάπτουσι». 
(«Η παραγγελία μου», είπε η Σελήνη δεν είναι δύσκολη,

«θα σε παρακαλέσω να πεις εκ μέρους μου προς το  Δία,

ότι απηύδησα πια να ακούω ύβρεις και ανοησίες από τους

φιλοσόφους, οι οποίοι δεν έχουν άλλη ασχολία από το να

εξετάζουν με αδιακρισία ό,τι αφορά εμένα», «ποια είμαι»,

«τί μέγεθος έχω» και «για ποιο λόγο γίνομαι ημικυκλική ή

μηνίσκος. Κι άλλοι απ᾽ αυτούς λένε ότι κατοικούμαι και

άλλοι ότι κρέμομαι πάνω από τη θάλασσα σαν καθρέφτης

κι άλλοι μου αποδίδουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι).

«Τὰ τελευταῖα δὲ καὶ τὸ φῶς αὐτὸ κλοπιμαῖόν τε καὶ
νόθον εἶναί μοί φασιν ἄνωθεν ἧκον παρὰ τοῦ Ἡλίου,

καὶ οὐ παύονται καὶ πρὸς τοῦτόν με ἀδελφὸν ὄντα
συγκροῦσαι καὶ στασιάσαι προαιρούμενοι· οὐ γὰρ
ἱκανὰ ἦν αὐτοῖς ἃ περὶ αὐτοῦ εἰρήκασι τοῦ Ἡλίου,
λίθον αὐτὸν εἶναι καὶ μύδρον διάπυρον».
(Και τελευταία άρχισαν να λένε ότι και αυτό το φως μου

είναι κλοπιμαίο και ψεύτικο και ότι μου έρχεται  άνωθεν

από τον ήλιο*, και δε θα σταματήσουν φαίνεται έως ότου

με φέρουν σε έχθρα και διάσταση με αυτόν τον αδελφό

μου· γιατί δεν νομίζουν, φαίνεται, αρκετά όσα έχουν πει

γι’ αυτόν, ότι είναι λίθος και μύδρος διάπυρος).

«Καίτοι πόσα ἐγὼ συνεπίσταμαι αὐτοῖς ἃ πράττουσι
τῶν νυκτῶν αἰσχρὰ καὶ κατάπτυστα οἱ μεθ᾽ ἡμέραν
σκυθρωποὶ καὶ ἀνδρώδεις τὸ βλέμμα καὶ τὸ σχῆμα σε-
μνοὶ καὶ ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν ἀποβλεπόμενοι; κἀγὼ μὲν
ταῦτα ὁρῶσα ὅμως σιωπῶ».
(Πόσες γνωρίζω εγώ από τις αισχρότητες και ατιμίες τις

οποίες πράττουν κατά τις νύχτες αυτοί οι οποίοι κατά την

ημέρα φαίνονται σοβαροί και  ανδροπρεπείς και σεμνοί

κατά το ήθος και θαυμάζονται από τους απλούς ανθρώ-

πους;  Κι όμως, ενώ τα βλέπω, σιωπώ).

«Οὐ γὰρ ἡγοῦμαι πρέπειν ἀποκαλύ-
ψαι καὶ διαφωτίσαι τὰς νυκτερινὰς
ἐκείνας διατριβὰς καὶ τὸν ὑπὸ σκηνῆς
ἑκάστου βίον, ἀλλὰ κἄν τινα ἴδω
αὐτῶν μοιχεύοντα ἢ κλέπτοντα ἢ
ἄλλο τι τολμῶντα νυκτερινώτατον,
εὐθὺς ἐπισπασαμένη τὸ νέφος ἐνεκα-
λυψάμην, ἵνα μὴ δείξω τοῖς πολλοῖς
γέροντας ἄνδρας βαθεῖ πώγωνι καὶ
ἀρετῇ ἐνασχημονοῦντας». 
(Γιατί νομίζω πως δεν είναι πρέπον να

αποκαλύψω και να φωτίσω τις νυκτερι-

νές εκείνες πράξεις και να εκθέσω τον

ιδιαίτερο βίο καθενός -προστασία προσωπικών δεδομέ-

νων- αλλά και αν δω κανέναν απ’ αυτούς να μοιχεύει ή

να κλέβει ή να πράττει άλλη απόκρυφη ατιμία αμέσως

απλώνω σύννεφο και σκεπάζομαι,  για να μη δείξω στο

πλήθος γέροντες ανθρώπους να ντροπιάζουν την πυκνή

τους γενειάδα και την αρετή την οποία υποκρίνονται). 

«Οἱ δὲ οὐδὲν ἀνιᾶσι διασπαράττοντές με τῷ λόγῳ καὶ
πάντα τρόπον ὑβρίζοντες, ὥστε νὴ τὴν Νύκτα πολλάκις
ἐβουλευσάμην μετοικῆσαι ὅτι πορρωτάτω, ἵν᾽ αὐτῶν
τὴν περίεργον ἂν γλῶτταν διέφυγον.»
(Εκείνοι όμως καθόλου δεν διστάζουν να με κατασπαρά-

ζουν με τα λόγια τους και να με προσβάλλουν με κάθε

τρόπο, ώστε, μα τη Νύχτα, πολλές φορές σκέφθηκα να

μεταναστεύσω όσο γίνεται μακρύτερα για να γλιτώσω

από την κακογλωσσιά τους και την αδιακρισία τους).

«Μέμνησο οὖν ταῦτά τε ἀπαγγεῖλαι τῷ Διὶ καὶ προ-
σθεῖναι δ᾽ ὅτι μὴ δυνατόν ἐστί μοι κατὰ χώραν μένειν,
ἢν μὴ τοὺς φυσικοὺς ἐκεῖνος ἐπιτρίψῃ καὶ τοὺς διαλε-
κτικοὺς ἐπιστομίσῃ καὶ τὴν Στοὰν κατασκάψῃ καὶ τὴν
Ἀκαδημίαν καταφλέξῃ καὶ παύσῃ τὰς ἐν τοῖς περιπά-
τοις διατριβάς· οὕτω γὰρ ἂν εἰρήνην ἀγάγοιμι καὶ παυ-
σαίμην ὁσημέραι παρ᾽ αὐτῶν γεωμετρουμένη.» 

(Θυμήσου λοιπόν να διαβιβάσεις όλ’ αυτά στον Δία και

να προσθέσεις ότι μου είναι αδύνατο να μείνω στη θέση

μου, εκτός αν εκείνος εξοντώσει τους Φυσικούς εκεί-

νους και φιμώσει τους Διαλεκτικούς και ανασκάψει τη

Στοά και πυρπολήσει την Ακαδημία και σταματήσει τις

συζητήσεις των Περιπατητικών· μόνο έτσι θα πάψουν να

με μετράνε καθημερινά και θα μπορέσω να βρω ησυχία).

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

* O Aναξιμένης, μαθητής του Αναξιμάνδρου ανακάλυψε πρώτος ότι

το φως της σελήνης είναι δάνειο και εξήγησε τις εκλείψεις της.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀληθοεπείας 

ἄρχεσθαι
&

Ψευδοπλοκῆς
παύεσθαι
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Κόκκινη κλωστή δεμένη στη ανέμη τυλιγ-
μένη, δώσε κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν’
αρχινήσει.

Την Τρίτη  6/11/2018  είχα την τύχη να ξα-

ναζήσω τη χαμένη μου αθωότητα. Παρακο-

λούθησα την παράσταση Μαριονέτας του

Γκότση,  για μικρούς και μεγάλους, «Ο ιπ-
πότης με τη σκουριασμένη πανοπλία» στο

Θέατρο Χυτήριο, (Ιερά οδός  44). Από τις

13 /11/2018 Για 7 παραστάσεις, στις 9:15.

«Ένα μυθιστόρημα γραμμένο σαν παρα-
μύθι», σε θεατρική απόδοση από την  Λί-

λιαν  Τσέρτου  και επιμέλεια κειμένου της

Γιώτας Μωυσιάδου.

Η τέχνη της μαριονέτας γεννήθηκε στην

Ελλάδα, περίπου τον 5 π.Χ. αιώνα με την

ονομασία (αγάλματα νευρόσπαστα  «σπα-

στά νεύρα»), μας λέει ο Θανάσης Γκότσης.

Ο ίδιος ασχολείται από το 1978, χρονιά

που ίδρυσε, και το θέατρο μαριονέτας. Το

θέατρο μαριονέτας παίζεται με κούκλες,

που κινούνται από πάνω με κλωστές. Είναι

ο ίδιος κατασκευαστής, και λειτουργεί μό-

νιμο θέατρο, εργαστήριο κατασκευής μα-

ριονέτας, και μουσείο, στην Ηλιούπολη.

Κάνει περιοδείες σ’ όλη την Ελλάδα, πη-

γαίνει στα σχολεία, και όπου αλλού το

αγαπούν  

Εμείς ζήσαμε, εκείνο το βράδυ, κάτι μα-

γικό. Μας ταξίδεψε σε κόσμους όμορφους,

σε όμορφες παραδόσεις, σε μια άλλη

εποχή με ιππότες και μάγους, μα πιο πολύ

μας έμαθε πως να γνωρίσουμε τον εαυτό

μας. Για να γνωρίσουμε λοιπόν τον εαυτό

μας, πρέπει να κάνουμε ένα μεγάααλο τα-

ξίδι, γεμάτο περιπέτειες γεμάτο γνώσεις,

όπως ο ιππότης.  Πρέπει να μάθουμε, πως

πρέπει να πετάξουμε την πανοπλία μας,

που δεν αφήνει  τους άλλους να μας πλη-

σιάσουν,  και εμείς, δεν μπορούμε να πλη-

σιάσουμε αυτούς που αγαπάμε. Και μόλις

βγει,  θα αισθανθούμε ελεύθεροι, σαν το

αέρα, σαν το φεγγάρι και σαν τον ήλιο που

ζεσταίνει τις καρδιές.  Υπέροχη επιλογή

έργου, καταπληκτική και μαγική παρου-

σίαση. Τα παιδιά μας θα πρέπει να δουν

αυτό το θέατρο, και γιατί είναι θέατρο μα-

ριονέτας, και γιατί το έργο έχει πολλές

αξίες που ξεχνιούνται σιγά – σιγά.

Σας ευχαριστούμε για το ωραίο ταξίδι.

Έφη Κανακουσάκη

Ο Δήμος Παλλήνης  και ο Σύλλογος γυναι-

κών ΕΡΓΑΝΗ αφιέρωσαν μια όμορφη βρα-

διά στη γυναίκα με τίτλο: "Η έκπτωτη
Αμαζόνα". 
Στην ομιλία της η Αντιδήμαρχος Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και

Εποπτείας στις Δράσεις Ισότητας των φύλ-

λων, Καλλιόπη Ζινέλη, απαρίθμησε  την

πολλαπλή υποστήριξη του Δήμου Παλλή-

νης, πρακτικά  και συμβολικά στην γυναι-

κεία ύπαρξη, τονίζοντας ότι «..η γυναίκα
του χτες, του σήμερα, του αύριο είναι το
ίδιο πρόσωπο με ρόλους πολλαπλούς και
παράλληλους, χωρίς χρώμα και φυλή, πέρα
από θρησκεία και κοινωνική τάξη..»
Η Πρόεδρος του Συλλόγου  Ρούλα Σκαλ-

κώτου, ανέπτυξε με πληρότητα  το ρόλο

που διαδραμάτισε η γυναικεία παρουσία

από την Μητριαρχία μέχρι σήμερα. Η κατα-

πληκτική χορωδία του συλλόγου παρου-

σίασε τρία επιλεγμένα τραγούδια και

έκλεισε την εκδήλωση με τον  ύμνο στην

γυναίκα με στίχους  Σκαλκωτου και μελο-

ποίηση από τον Άγγελο Βελεγράκη. Το χα-

μόγελο όλων «γέννησε» ένα χιουμοριστικό

δρώμενο, γραμμένο από την Αντιπρόεδρο

Ματούλα Γιαννάκου, το οποίο ερμήνευσε

εξαιρετικά η Δήμητρα Βασιλείου με την

σκηνοθετική ματιά του κου Νίκου Ευστα-

θιάδη.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζού-

τσος, κλείνοντας το αφιέρωμα εξήρε την

γυναικεία παρουσία σε όλες της τις εκφάν-

σεις, αναφέροντας ότι «.. Όλοι εμείς που
θέλουμε να είμαστε ισότιμοι και όχι ίδιοι,
τιμούμε και στηρίζουμε τη γυναικεία
ύπαρξη κάθε μέρα, αναλαμβάνοντας δρά-
σεις, διεκδικώντας υπηρεσίες που την υπο-
στηρίζουν και παροτρύνοντάς την στη
διεκδίκηση θεσμικών ρόλων…»

«Η γυναίκα της διπλανής πόρτας 

…η έκπτωτη Αμαζόνα »…

«Ο ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία»
ΘΕΑΤΡΟ  ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ  ΤΟΥ  ΓΚΟΤΣΗ
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Το τελευταίο σημαντικό βήμα που ση-

ματοδοτεί και την έναρξη της κατα-

σκευής του μεγάλου έργου της

αποχέτευσης λυμάτων είναι πλέον

πραγματικότητα για το Δήμο Παλλή-

νης!

Κι αυτό το λέμε γιατί ορίστηκε πλέον,

στις 17 Δεκεμβρίου τ.έ. να γίνει η δη-

μοπράτηση, από την οποία θα ανα-

δειχθεί η εργολήπτρια εταιρεία που

θα αναλάβει την κατασκευή όλου του

έργου της αποχέτευσης του Δήμου.

Την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018, το

Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμόν

19897/ 2018 ομόφωνη απόφασή του,

ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του

έργου “Κατασκευή δικτύου αποχέ-

τευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου

Παλλήνης – Κωδικός Έργου Κ.Α 453”.

Την παραπάνω απόφαση ακολούθησε

ο προσδιορισμός της ημερομηνίας

διεξαγωγής της δημοπράτησης για

τις 17 Δεκεμβρίου 2018.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας δη-

μοπράτησης και ανάδειξης του ανα-

δόχου (του κατασκευαστή του

έργου), και την υπογραφή της εργο-

λαβικής σύμβασης, ακολουθεί η εγ-

κατάσταση της εργολήπτριας

εταιρείας στα εργοτάξια.

Το έργο περιλαμβάνει τόσο την κατα-

σκευή του κεντρικού αγωγού που θα

οδηγεί τα λύματα στο Κ.Ε.Λ Ψυτάλ-

λειας και θα διασχίζει 3 Δήμους για

να συνδεθεί στον κεντρικό αποχετευ-

τικό αγωγό Κ.Α.Α στη Λεωφ. Κηφι-

σίας (“Σίδερα” Χαλανδρίου), όσο και

το δευτερεύον δίκτυο σε όλο το

Δήμο, καθώς και τις συνδέσεις με τα

ακίνητα.

«Σήμερα, όλοι μας ανεξαιρέτως, ως

κάτοικοι αυτού του μεγάλου Δήμου,

έχουμε κάθε δικαίωμα να χαιρόμαστε

γι αυτή την εξέλιξη. Μια εξέλιξη που

δικαιώνει στην πράξη την επιλογή της

δημοτικής αρχής, να απεμπλακεί η

αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης

από το μέχρι και σήμερα ανύπαρκτο

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Βο-

ρείων Μεσογείων (Κ.Ε.Λ Ραφήνας)

και να αποχετευτεί στο Κ.Ε.Λ Ψυτάλ-

λειας. Η σημερινή πραγματοποίηση

αυτής της επιλογής, είναι το αποτέ-

λεσμα μίας μεγάλης, επίπονης και

διαρκούς προσπάθειας, η οποία, παρά

τις τεράστιες δυσκολίες που συνάν-

τησε, σήμερα γίνεται πραγματικό-

τητα», δήλωσε ο δήμαρχος Αθαν.

Ζούτσος.

ΑΔΑ: ΨΙΤΟΩΛ6-ΠΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 09-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 16892

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει
ότι θα γίνει συνοπτικός δημόσιος δια-
γωνισμός για την εργασία «Συντή-
ρηση και επισκευή συστήματος
συμπίεσης απορριμμάτων του σταθ-
μού μεταφόρτωσης».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης υπηρεσίας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
εκτέλεση των προγραμματισμένων
συντηρήσεων, των επισκευών βλα-
βών που έχουν προκύψει ή θα προκύ-
ψουν κατά τη λειτουργία του
σταθμού μεταφόρτωσης, καθώς και οι
προληπτικές αντικαταστάσεις εξαρ-
τημάτων κλπ.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές

δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζε-
ται αναλυτικά στους όρους διακήρυ-
ξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 30 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 14:00 πριν από την
ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέ-
ωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 3 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 10:00π.μ,
στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγρά-
φου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορίζε-
ται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί
όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και
στην αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγω-
νιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους
με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 3 Νοεμβρίου 2018 με ώρα

λήξης παραλαβής προσφορών 10:30
π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγρά-
φου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματο-
δότηση της εργασίας θα γίνει από ίδι-
ους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετο-
χής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2 των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών
από την επομένη της ημέρας του δια-
γωνισμού.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής. Αναλυτικές πλη-
ροφορίες στους Αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα  16 Νοεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 3528

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών
του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙ-
ΘΟΥΣΑΣ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”
ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ», εκτιμώμενης συνο-
λικής αξίας σύμβασης 110.000.00
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επι-
κοινωνίας:
――――――――――――――――
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Τηλ. 22983 20200
Telefax 22980 53482
E-mail ydra@ydra.gov.gr
――――――――――――――――
• Πρόσβαση στα έγγραφα:
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 του Δήμου
www.ydra.gov.gr.
• Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέ-
λεσης του έργου:  EL307 
• Κωδικός CPV: 45453000-7
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης: Κατασκευή χώρων υγιεινής και
χώρων εξυπηρέτησης του κοινού στο
κτήριο / Δίκτυο ύδρευσης και αποχέ-
τευσης στον χώρο υγιεινής / Αποξή-
λωση των υφιστάμενων

μηχανημάτων κλιματισμού, ανεμιστή-
ρων οροφής και φωτιστικών σωμάτων
/ Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων
κλιματισμού, ανεμιστήρων οροφής,
νέων φωτιστικών σωμάτων και ηλε-
κτρολογικού πίνακα και καλωδιώ-
σεων στις υφιστάμενες θέσεις των
παλαιών / Υδροχρωματισμός των τοί-
χων της αίθουσας σε λευκή από-
χρωση
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
• Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται  σε έργα
οδοποιίας (Α2 Τάξη)  και που είναι εγ-
κατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος
της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
• Λόγοι αποκλεισμού / Κριτήρια επι-
λογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
• Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή δια-
δικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/16.
• Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερο-
μένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος. Το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους, παράγε-
ται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα

του υποσυστήματος. Εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρο-
νική υποβολή προσκομίζεται υποχρε-
ωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή
και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρω-
τότυπη εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονι-
κής έκδοσης, οι οποίες φέρουν προ-
ηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
• Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών είναι η 10/12/2018, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.μ.
• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές
και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελλη-
νική γλώσσα ή συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
• Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματο-
δοτείται από το ίδιους πόρους. Δεν
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβο-
λής στον Ανάδοχο.
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύμ-
φωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυ-
ξης.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 1.775  ευρώ. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλά-
χιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς του άρθρου 19 της διακήρυ-
ξης, ήτοι μέχρι 10/7/2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
Γεώργιος Κουκουδάκης

ΑΔΑ: 9ΟΣΘΩΛ6-Η38 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 15-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 17280
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX: 210 6624963
e-mail: tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
ΑNΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνι-
σμού, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
έργου με τίτλο: «Κατασκευή συνδέ-
σεων με το δίκτυο ακαθάρτων» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/65/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προ-
σφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η εκτέλεση  εργασιών
προκειμένου να κατασκευασθεί
τμήμα των διακλαδώσεων ακαθάρτων
της πόλεως Κορωπίου και συγκεκριμ-
μένα όλων των ακινήτων που έχουν
πρόσωπο επί της οδού Βασιλέως
Κωνσταντίνου, επί του πεζοδρόμου
Παπασιδέρη καθώς και της οδού Βα-
σιλίσσης Όλγας, όπως και οπουδή-
ποτε αλλού κριθεί αναγκαίο από τον
κύριο του έργου ώστε να ικανοποι-
ηθούν άμεσα αιτήσεις ιδιοκτητών ακι-
νήτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί
στο Δήμο Κρωπίας και δεν έχουν κα-
τασκευασθεί μέχρι σήμερα, αλλά και
εκείνων που θα προκύψουν κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επί-
σης στο έργο περιλαμβάνεται και η

κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου
ακαθάρτων διαμέτρου DN 200mm
στο τμήμα της λεωφόρου Β. Κων-
σταντίνου από Βασιλίσσης Όλγας
έως την οδό Αναπαύσεως. 
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45232420-2
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των
δεκαοκτώι (18) μηνών από την επο-
μένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και
απαντώνται αντίστοιχα μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τελευταίες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 5 Δε-
κεμβρίου 2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: Πα-
ρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 και ώρα
12:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 11/12/2018 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα
12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμ-
βασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο

ποσό των 900.000,00 € και αναλύε-
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 398.630,80 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 71.753,54 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 70.557,65 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες 156.664,79 €
Όφελος Απολογιστικών εργασιών
28.199,66 Ευρώ
Φ.Π.Α 24% 174.193,55 Ευρώ
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ-
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1ης τάξεως
για έργα κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι δεκατέσσσερις
χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ
και δεκατρία λεπτά (14.516,13€),
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ
ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 10 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Μπαίνουν οι μπουλντόζες για τη σύνδεση της Παλλήνης με την Ψυττάλεια
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Ο Μαραθώνιος δρόμος καθιερώθηκε ως άθλημα

στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξήχ-

θησαν στην Αθήνα το 1896, σε ανάμνηση του θρυλι-

κού κατορθώματος του Αθηναίου οπλίτη που, το 490

π.Χ., μετέφερε στους συμπολίτες του το χαρμόσυνο

μήνυμα της νίκης του Μαραθώνα, όσο πιο γρήγορα

μπορούσε, αδιαφορώντας για την ίδια του τη ζωή. Η

ιδέα να συμπεριληφθεί ο «Μαραθώνιος δρόμος»

στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν του Γάλλου καθη-

γητή Michel Breal, υιοθετήθηκε αμέσως από τον κύριο

συντελεστή της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων

Pierre de Coubertin και έγινε θερμά αποδεκτή από τη

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας πρόεδρος

ήταν ο Δημήτριος Βικέλας. Τη σπουδαιότητα του Μα-

ραθώνιου δρόμου τόνιζε και το γεγονός ότι για τον

νικητή αθλοθετήθηκε βαρύτιμο αργυρό κύπελλο, σε

αντίθεση με τους νικητές όλων των άλλων αγωνισμά-

των, στους οποίους θα απονέμονταν μετάλλια.

Ο «Μαραθώνιος» αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να είχε

ως αφετηρία την περιοχή της μάχης και ως τέρμα την

Πνύκα της αρχαίας Αθήνας και η απόσταση που καθιε-

ρώθηκε, από το 1924 παγκοσμίως, είναι 42.195 μ.

Όμως η αρχαία διαδρομή πρέπει να είχε ως αφετηρία

το στρατόπεδο των Αθηναίων και ως τέρμα την αρ-

χαία Αγορά, το Πρυτανείο, η οποία, είτε μέσω Βρανά

και Διονύσου είτε μέσω Παλλήνης, κάλυπτε 38 χλμ.

Ο αρχαίος αγγελιαφόρος έτρεξε αμέσως μετά το

τέλος της μάχης. Η μάχη έγινε την 16η Βοηδρομιώ-

νος του σεληνιακού Αττικού ημερολογίου που αντι-

στοιχεί στην 12η Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. του Ιουλιανού

ημερολογίου. Άρχισε απόγευμα και τελείωσε βράδυ,

γύρω στις 8. Οι Αθηναίοι στρατηγοί έστειλαν έναν αγ-

γελιαφόρο για να αναγγείλει το αποτέλεσμα της

μάχης στους άρχοντες της πόλης. Ο αγγελιαφόρος

αυτός δεν ήταν ο επαγγελματίας δρομοκήρυξ Φειδιπ-

πίδης όπως πολλοί πιστεύουν, ο οποίος έτρεξε, αρ-

κετές μέρες πριν τη μάχη, από την Αθήνα μέχρι τη

Σπάρτη για να ζητήσει τη βοήθεια των Σπαρτιατών και

επέστρεψε. 

Ο αγγελιαφόρος λεγόταν Ευκλής και ήταν οπλίτης.

Όφειλε να αναγγείλει το μήνυμα φέροντας τον βαρύ

εξοπλισμό του, κατά τα ειωθότα, γεγονός που, μαζί

με το άγχος που ένιωθε για τη μεγάλη είδηση που με-

τέφερε, τον οδήγησε στο θάνατο, ενώ πρόλαβε να

προφέρει τις λέξεις «χαίρετε» «νικώμεν»!

Την επομένη το πρωί, στις 13 Σεπτεμβρίου 490 π.Χ.,

γύρω στις 9, οι Αθηναίοι στρατηγοί πληροφορήθηκαν

με σήμα ότι ο Περσικός

στόλος παρακάμπτει το

Σούνιο με κατεύθυνση

προς το Φάληρο και,

καθώς ο στρατός βρισκό-

ταν ακόμη στον Μαρα-

θώνα, υπήρχε φόβος να

παραδώσουν αμαχητί στους Πέρσες την πόλη οι ελά-

χιστοι πολιτοφύλακες που είχαν παραμείνει εκεί. 

Στέλλεται τότε δεύτερος αγγελιαφόρος, ο Θέρσιπ-

πος ο Ερχιεύς, επαγγελματίας δρομέας, ο οποίος

έφτασε έγκαιρα στην πόλη, το απόγευμα της 13ης

Σεπτεμβρίου, και «την εν Μαραθώνι μάχην απήγγει-

λεν», δηλ. περιέγραψε τη μάχη, έδωσε λεπτομέρειες

και καθησύχασε την πολιτοφυλακή, πληροφορώντας

προφανώς παράλληλα τους άρχοντες ότι ο στρατός

οσονούπω καταφθάνει από τον Μαραθώνα για να

υπερασπιστεί την πόλη, γεγονός που όντως συνέβη,

καθώς οι Πέρσες δεν απετόλμησαν απόβαση όταν

είδαν από μακριά την αθηναϊκή φάλαγγα παρατεταγ-

μένη.

Υπάρχουν επομένως δύο Μαραθώνιοι. Ο ένας είναι

νυκτερινός, που καλό θα ήταν να γίνεται βράδυ και

να παίρνουν μέρος σ’ αυτόν οπλίτες, στις 12 Σεπτεμ-

βρίου, ενώ οι πολίτες μπορούν να τρέχουν την επό-

μενη μέρα, στις 13 Σεπτεμβρίου, και όχι οποιαδήποτε

άλλη μέρα του χρόνου.

Χρήστος Δ. Διονυσόπουλος
Φιλόλογος – Ιστορικός – Αρχαιολόγος

cdionysopoulos@gmail.com

Κιν.: 6945857938

«Δέσμη μέτρων για τις τηλεπι-

κοινωνίες»: διασφάλιση της

κερδοφορίας των ευρωπαϊκών

μονοπωλίων στον ανταγωνισμό

τους με αντίπαλα τους σε Κίνα,

ΗΠΑ, Ινδία. 

Η «δέσμη μέτρων για τις τηλε-

πικοινωνίες» που συζητήθηκε

στην Ολομέλεια του Ευρωκονο-

βουλίου στο Στρασβούργο περι-

λαμβάνει δύο προτάσεις. Η

πρώτη πρόταση αφορά την ανα-

διατύπωση της οδηγίας για «τη

θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώ-

δικα Ηλεκτρονικών Επικοινω-

νιών» που επιδιώκει την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-

τας και της κερδοφορίας των ευ-

ρωπαϊκών μονοπωλίων στον

τομέα των νέων τεχνολογιών (πχ

πολύ υψηλής χωρητικότητας δί-

κτυα σταθερής και κινητής τηλε-

φωνίας (VHCN) και τα δίκτυα

ευρυζωνικής υψηλής ταχύτητας

5G). 

Η δεύτερη πρόταση αφορά την

πρόταση τροποποίησης του Κα-

νονισμού για «την ίδρυση του

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστι-

κών Αρχών για τις Ηλεκτρονι-

κές Επικοινωνίες» που προωθεί

τη δημιουργία ενιαίου οργανι-

σμού της ΕΕ για τις «ηλεκτρο-

νικές επικοινωνίες». 

Στη συζήτηση παρενέβη ο ευ-

ρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης

Ζαριανόπουλος τονίζοντας τα

παρακάτω:

«Αλήθεια, τι επιδιώκει η Ευρω-

παϊκή Ένωση με την ανανεωμένη

νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές

επικοινωνίες; 

Θέλει μήπως οι ευρυζωνικές
υποδομές, το ραδιοφάσμα, γε-
νικά η τεράστια ανάπτυξη επι-
στήμης και τεχνολογίας να
μειώσουν το μόχθο των εργαζο-
μένων και να καλυτερέψουν τη
ζωή τους; 
Ακριβώς το αντίθετο. 

Θέλει να εγγυηθεί τις επενδύ-
σεις, να διασφαλίσει την κερδο-
φορία των ευρωπαϊκών
μονοπωλίων στον ανταγωνισμό
τους με τα αντίπαλα τους στην
Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ινδία. 
Γι’ αυτό απελευθερώνει εντε-
λώς την αγορά, ιδιωτικοποιεί
ό,τι απέμεινε κρατικό και τους
δίνει και προίκα όλες τις δημό-
σιες υποδομές, λαϊκή περιου-
σία. 
Ο λαός, η νεολαία έχουν πικρή
πείρα από τις συνέπειες της
απελευθέρωσης των αγορών: Η
πρόσβασή τους στις παραδοσια-
κές ηλεκτρονικές επικοινωνίες
θα παραμείνει ακριβή, οι νέες
τεχνολογίες, υπηρεσίες και
προϊόντα θα είναι απρόσιτα. 
Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να απολαύσουν ελεύ-
θερα τα επιτεύγματα της
επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Ο «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ!

«Δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες»

στο Ευρωκοινοβούλιο

Στα προ-απαιτούμενα του 3ου

Μνημονίου απαίτησαν την

αθώωση του Γεωργίου

Νίκος Χουντής:«Τα πολιτικά παιχνίδια που παίχτηκαν με τα
στατιστικά στοιχεία, προλείαναν το έδαφος για την επιβολή
των Μνημονίων»

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής,

κατά την παρέμβασή του (14.11.2018), στην Ολομέλεια του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, στη συζήτηση που διεξήχθη, με θέμα την

Ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και

την υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά την παραποίηση των στα-

τιστικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας, και από τις ελληνικές

αρχές, και από τη Eurostat.

Τα πολιτικά παιχνίδια που παίχτηκαν με τα στατιστικά στοιχεία,

προλείαναν το έδαφος για την επιβολή Μνημονίων και πολιτικών

κοινωνικής υποβάθμισης από την Τρόικα.

Η απόφαση του κ. Γεωργίου το 2010 να παραβιάσει όχι μόνο την

εθνική νομοθεσία περί στατιστικών, αλλά και το υφιστάμενο Ευ-

ρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, προσθέτοντας τους ισο-

λογισμούς 17 ΔΕΚΟ στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, έδωσε

περαιτέρω έδαφος για την εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας,

μέσω του Μνημονίου.

Στα προ-απαιτούμενα του τρίτου Μνημονίου που αποδέχτηκε η ελ-

ληνική κυβέρνηση, οι δανειστές επανέλαβαν την απαίτηση να στα-

ματήσει, με κυβερνητική παρέμβαση, η δίωξη από την ελληνική

δικαιοσύνη του κ. Γεωργίου, αθωώνοντάς τον, όπως έκαναν και σε

άλλες περιπτώσεις, για δικούς τους ανθρώπους (ΤΑΙΠΕΔ) που δι-

ευκόλυναν, την υλοποίηση της τιμωρητικής, προς τον ελληνικό

λαό, πολιτικής τους, πλήττοντας το δημόσιο συμφέρον.
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή με βάση τους καθορι-
ζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους και αποτελεί την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τεχνικής προσφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 14.12.2018
και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει
την 20.12.2018 και ώρα 11:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-

δαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προ-
μηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των ειδών και των τε-
μαχίων (Α/Α:1).
Κάθε προσφορά αυτών που συμμε-
τέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να
συνοδεύεται από εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου
Παλλήνης,  ύψους 2% της προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των
προσφερόμενων ειδών. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου Παλλήνης, για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμ-
βατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
(με Φ.Π.Α. 24%) CPV

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Aπορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας  

χωρητικότητας 16m3 (κ.μ.) 5 899.000,00 34144512-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο:210-6662142 - 6662150
Fax   :  210-6032898

Αρ. Πρωτ:35003/07-11-2018 
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονι-
κού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 

για την προμήθεια απορριμματοφό-
ρων και λοιπών οχημάτων-μηχανη-
μάτων έργου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ Προκη-
ρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομικής άποψης προσφορά
(συμφερότερη προσφορά) για την
προμήθεια απορριμματοφόρων και

λοιπών οχημάτων-μηχανημάτων
έργων και συγκεκριμένα πέντε (5)
απορριμματοφόρων οχημάτων
τύπου πρέσας  χωρητικότητας
16m3 (κ.μ.)  του Δήμου Παλλήνης
συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 899.000,00 € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%. 
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV
είναι:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφορίες: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048653
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
ΚΑΛΥΒΙΑ 12/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 14982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδο-
τικό Διαγωνισμό ανάδειξης Προμηθευ-
τών για την Προμήθεια Διαφόρων
Ειδών Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής στο πλαίσιο της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑI ΒΑΣiΚΗΣ ΥΛiΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑ-
ΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και η προσφορά θα
υποβληθεί: α) με βάση τη χαμηλότερη
τιμή για το σύνολο της προμήθειας για
τις κατηγορίες 1 (Τυροκομικά), 4 (Είδη
παντοπωλείου – πλην του Ελαιόλαδου)

και 6 (Είδη Οικιακής χρήσης) και β) σε
ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί
της Τιμής Αναφοράς του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού για το σύνολο των
ποσοτήτων των Κατηγοριών  2 (Νωπά
Κοτόπουλα), 3 (Νωπά κρέατα),  5 (Οπω-
ρολαχανικά) και ελαιόλαδου για το σύ-
νολο των άρθρων και των ποσοτήτων
των άρθρων των ειδών και με την προ-
ϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προ-
διαγραφές της προμήθειας.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολο-
γισμός ανέρχεται στο ποσό των
3.904.546,16 €, συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%
και 24%.
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί
µε  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω της διαδι-
κτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών: 12/11/2018. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 14/12/2017.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης της μελέτης χωρίς το

Φ.Π.Α.
Όταν η προσφορά αφορά μια ή περισ-
σότερες ομάδες των προς προμήθεια
ειδών, γίνεται δεκτή η εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής με ποσοστό 2%
επί της συνολικής προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης της μελέτης χωρίς το
Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων για
την οποία γίνεται η προσφορά. Σε
αυτή την περίπτωση όμως η κατακύ-
ρωση περιορίζεται για το μέρος των
προς προμήθεια ειδών που καλύπτε-
ται από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την επό-
μενη της καταληκτικής ημερομη-
νίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη διεύθυνση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19013
και στο τηλέφωνο 2299320317 (Ρου-
μελιώτης Ντάνιελ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙΞΖΩ93-ΕΜ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 13/11/2018
Αριθ. Πρωτ:39293

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 159.815,09 €,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
24% - (CPV) : . 90611000-3    - ΑΔΑΜ:
18REQ003805918
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής για την   «παροχή υπηρε-
σιών εργασιών οδοκαθαρισμού &
συντήρησης καθαριότητας (οδών,
πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων)
των επτά  Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου». Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός της υπηρεσίας  ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν πενήντα εννέα  χι-
λιάδων οχτακοσίων δεκαπέντε  ευρω
και εννέα  λεπτών   159.815,09 €
συμπ. ΦΠΑ 24% (CPV) : 90611000-3
- ΑΔΑΜ: 18REQ003805918, όπως
αυτά προσδιορίζονται με την από
44/2018  Μελέτη της Διεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος   Δήμου Διονύσου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 15/11/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 10/12/2018 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί του συνόλου της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.
με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά
(7) μήνες από την επομένη της καταλυ-
τικής ημερομηνίας υποβολής προσφο-
ρών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα
του Δήμου (www.dionysos.gr). Αρμόδιος
υπάλληλος Βορριά Μαρία  (τηλ.
2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

Ελληνική Δημοκρατία    /       Νομός Αττικής   / Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   /    Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: 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:  12-11-2018    /    Aρ. Πρωτ.:  42513

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕ-
ΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέση τιμής σύμφωνα
με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 108/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπο-
λογισμού 149.978,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων 77341000-2 (Κλάδεμα ΤΕΜ. 100 200,00 20.000,00

ύψους από 16 - 20 m σε πλατείες, δένδρων)
πάρκα κλπ.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων, 77341000-2 (Κλάδεμα 

ύψους από 16 - 20 m σε νησίδες, δένδρων) ΤΕΜ. 10 300,00 3.000,00
ερείσματα κλπ.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων, 77341000-2 (Κλάδεμα

ύψους πάνω από 20 m σε πλατείες, δένδρων) ΤΕΜ. 267 350,00 93.450,00
πάρκα κλπ.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων, 77341000-2 (Κλάδεμα 

ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, δένδρων) ΤΕΜ. 10 450,00 4.500,00
ερείσματα κλπ.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα 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 Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  108/2018 , την με αρ. Πρωτ. 41529/7-11-
2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 7-12-2018 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες
ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Πέμπτη 13-12-2018.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 14-11-2018 Παρασκευή 23-11-2018 Παρασκευή 7-12-2018 και
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 08:00 ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 66495
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων : 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 2018 ΠΟΣΟ 2019 ΠΟΣΟ cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ 

ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 35-6233.025 20.000,00 € 129.978,00 € 77341000-2, 77211400-6
77211500-7

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.419,00 €  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

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

ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΩ93-ΔΥ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 13/11/2018
Αριθ. Πρωτ:39338

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΟ-
ΣΤΟΥΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔHMOY ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
194.928,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% - (CPV) :
[34131000-4] - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ –
[34144900-7] -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΑ - ΑΔΑΜ: 18REQ003715983
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά  βάσει του κό-
στους με χρήση προσέγγισης
κόστους αποτελεσματικότητας για
την «Προμήθεια Οχημάτων Δήμου
Διονύσου». Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός της υπηρεσίας  ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οχτώ
ευρω 194.928,00€ συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24 %.
(CPV) : [34131000-4]-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ –
[34144900-7]-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗ-
ΜΑΤΑ-- ΑΔΑΜ: 18REQ003715983,
όπως αυτά προσδιορίζονται με την
από 38/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος   Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 15/11/2018

Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 10/12/2018, ώρα 15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός
ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των :
α)  τριών  χιλιάδων εκατόν σαράντα
τεσσάρων  ευρω 3.144,00 € για το
σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ 1 &
ΟΜΑΔΑ 2) ή β) για την ΟΜΑΔΑ 1  δύο
χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οχτώ
ευρω 2.418,00 €  ή γ) για την ΟΜΑΔΑ
2  επτακοσίων είκοσι έξι ευρω  726,00
€,   με λήξη ισχύος τουλάχιστον για
επτά (7) μήνες από την επομένη της
καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Βορριά Μαρία  (τηλ.2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 
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στα πεταχτά

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

«Βραβεία Βιώσιμης - Καινοτόμου &

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, οργανώνει,

την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, στις 19.00, στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων του

πολιτικού κόσμου και της επιχειρηματικής κοινότητας

εκδήλωση, όπου θα απονεμηθούν τα  «Βραβεία Βιώσι-

μης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».

Σχολής Γονέων στο Δήμο

Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει το θεσμό της Σχολής Γονέων

και  στη νέα επιμορφωτική χρονιά 2018-19.

Το παιδί χρειάζεται να πάει στο σχολείο για να πάρει γνώ-

σεις που θα το βοηθήσουν στην σωματική και ψυχική του

ανάπτυξη για τα εξελικτικά στάδια της ζωής του. Ο γονιός

χρειάζεται να πάει «στο σχολείο» για να αντλήσει γνώσεις

και να μοιραστεί εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να αντε-

πεξέλθει στον πολυδιάστατο ρόλο του.

Οι Σχολές Γονέων προσφέρουν εξειδικευμένη πληροφό-

ρηση για το ρόλο των γονέων, ενημέρωση για την ανά-

πτυξη των παιδιών τους, τεχνικές και χρήσιμα εφόδια για

να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατό καλύτερα στις ιδιαίτερες

συνθήκες των ημερών μας χωρίς να υποδεικνύουν ποιος

είναι ο σωστός γονέας.

Τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, ένα

πρωινό και ένα απογευματινό:

Το πρωινό τμήμα της Σχολής Γονέων του Δήμου Παλλήνης

θα ξεκινήσει την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018. Οι συναντή-

σεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη (εκτός αργιών) και ώρες

10:00-12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Παλλήνης

(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), Φειδιππίδου 25Α.

Το απογευματινό τμήμα θα ξεκινήσει Δευτέρα 3 Δεκεμ-

βρίου. Οι συναντήσεις θα γίνονται Δευτέρες ανά δεκαπεν-

θήμερο και ώρες 18.00-20.00 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Γέρακα, Μιαούλη και Γκούρα.

Η θεματολογία θα αφορά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας

του παιδιού, στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ./ Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 15-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 17225
ΑΔΑ:60ΤΩΩΛ6-ΙΒΝ
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ. Κ. Μωραΐτη
Τηλ.        : 210 6625682 
Φαξ         : 210 6624963
e-mail      : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ προκηρύσ-
σει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για τη δημόσια
σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ
και εκτυπωτών 2018 & Προμήθεια
συμπληρωματικών εφαρμογών οικο-
νομικής & διοικητικής διαχείρισης
και λοιπών λειτουργικών συστημά-
των 2018 & Προμήθεια ολοκληρωμέ-
νου συστήματος εκτύπωσης &
διεκπεραίωσης ειδοποιητηρίων τα-
μείου» προϋπολογισμού 59.870,00€
χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης
τιμής σύμφωνα με τις απαιτήσεις
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης, με αρ. μελέ-
της ΟΥ/4/2018 καθώς και στα παραρ-

τήματά της I έως VI τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος των όρων
διακήρυξης.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στα τμήματα 1 έως 3
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
ΟΥ/4/2018 μελέτης. Οι ενδιαφερόμε-
νοι θα πρέπει να καταθέσουν προ-
σφορά είτε για το σύνολο, είτε για
ένα ή περισσότερα από τα 3 τμήματα
των ειδών, είτε για οποιοδήποτε με-
ταξύ τους συνδυασμό. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η εν
λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί
από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.koropi.gr. Πλήρης διακή-
ρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η
Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα με
ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-
ρών 10:00 και ώρα λήξης 10:30, ενώ-
πιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο
δημοτικό κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν
διεξαχθεί στις 26/11/2018 λόγω
απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενερ-
γηθεί στις 28/11/2018 ημέρα Τετάρτη
την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δη-
μοσίευση ή ειδοποίηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ: ΨΒΑ4ΟΕΙΜ-7ΡΧ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   /  Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο - 195 00 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ”
Ημ/νια: 15/11/2018   /   Αρ. Πρωτ. 4698

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρ-
μανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται διεθνής, ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με κριτήριο κατακύρωσης
ανά ομάδα, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Α ΚΑΥΣΙΜΑ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσο-
στού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών 
της ομάδας

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προϋπολογισμός μελέτης: 579.199,06 €
Φ.Π.Α 24 %: 139.007,77 €
Σύνολο: 718.206,83 €
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύ-
στημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 16-11-2018 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 67160.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21-12-2018 και ώρα 09:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) επί της συνολικής προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει
προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας, προσκομίζει εγγύηση συμμετο-
χής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας.
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση συμμετοχής
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 519.877,44 € 10.397,55 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση συμμετοχής
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 59.321,62 € 1.186,43 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προ-
σφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο
της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας,
όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 14 / 2018 μελέτη της και στο Παράρ-
τημα Ι της διακήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ,  www.deyalavreotikis.gr
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Τεχνική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, (Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), τηλ. 22920 22109, Αν-
δρεάδης Ιωάννης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής Λουκάς Δημήτριος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη  δασκάλα  παραδίδει στις περιοχές  (3Β)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 

ΤΗΛ. 69 45 49 62 45

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTOYNTAI Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσο-

κόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη.

Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός

ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχά-

ριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής

εξέλιξης.  Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail:

jobs@aktios.gr,  Τηλ. 2169001034.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

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 οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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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

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα απο-

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

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, ΑΝΟ-

ΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, 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 ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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 ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δωρεάν εμβολιασμοί και μέτρησης σακχάρου στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος

Μαρκοπούλου, προτεραιότητά του

καθώς και της παρούσας Διοίκη-

σης, αποτελεί «η εφαρμογή Κοι-

νωνικής Πολιτικής, ώστε κανένας

Συμπολίτης μας που δοκιμάζεται

από την οικονομική κρίση, να μην

στερείται κάλυψης των βασικών

βιοτικών του αναγκών, όπως η σί-

τιση και η φαρμακευτική περί-

θαλψη!

Έτσι η Κοινωνική Υπηρεσία μας,

ανακοινώνει την έναρξη νέων δρά-

σεων Πρόληψης και Προαγωγής

Υγείας για τις ευαίσθητες κοινωνι-

κές ομάδες της περιοχής μας,  σε

συνεργασία με το Κοινωνικό Φαρ-

μακείο του Δήμου μας, που συμ-

πληρώνει με επιτυχία τον έναν

χρόνο λειτουργίας του!! 

Ξεκινάμε την έναρξη δωρεάν εμ-

βολιασμών- ενέσιμων ενδομυϊκών

αγωγών  στους συμπολίτες μας

[εφόσον προσκομίσουν συνταγή

ιατρού (όπου κρίνεται), τη φαρμα-

κευτική ουσία και το απαραίτητο

υλικό] καθώς επίσης και τον δω-

ρεάν έλεγχο αρτηριακής πιέσεως

και σακχάρου. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις, θα γί-

νουν στον χώρο του Κοινωνικού

Φαρμακείου του Δήμου μας (Χ.

Μεθενίτη 7, Μαρκόπουλο) και θα

πραγματοποιούνται από επαγγελ-

ματία Νοσηλεύτρια,  σε συνεργα-

σία με τον υπεύθυνο Φαρμακοποιό

της Δομής, κάθε Πέμπτη και Πα-

ρασκευή 9:00 π.μ.- 12:00 μ..

Για την ένταξη και την εξυπηρέ-

τησή σας, από το συγκεκριμένο

πρόγραμμα δράσεων, παρακα-

λούμε επικοινωνήστε στο τηλ.

22990-20176 και 20149, ώστε το

προσωπικό του Κοινωνικού Φαρ-

μακείου, να σας ενημερώσει εκτε-

νώς για τη διαδικασία.
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. . . γ ια την υγειά μας

Ταχυκαρδία (tachycardia) είναι ο ιατρικός όρος για τον

καρδιακό σφυγμό που είναι ταχύτερος από τον φυσιολο-

γικό. Στους ενήλικες ως φυσιολογική ορίζεται η καρδιακή

συχνότητα από 60-100 σφυγμούς/λεπτό. Μερικές φορές

η ταχυκαρδία αποτελεί φυσιολογική ανταπόκριση π.χ. στη

σωματική άσκηση ή το άγχος. Κάποιες φορές, όμως, μπο-

ρεί να αποτελεί ένδειξη άλλου προβλήματος.

Ο ρυθμός της καρδιάς ελέγχεται συνήθως από φυσικό βη-

ματοδότη - το φλεβόκομβο - που βρίσκεται στο δεξιό

κόλπο. Ο φλεβόκομβος παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα

που ξεκινούν συνήθως κάθε κτύπο της καρδιάς.

Κάθε καρδιά λειτουργεί με τους δικούς της σταθερούς

ρυθμούς χάρη σε ένα αξιόλογο ηλεκτρικό σύστημα, βάσει

του οποίου το αρχικό ηλεκτρικό ερέθισμα παράγεται από

το φλεβόκομβο και άγεται αρχικά στους κόλπους και στη

συνέχεια περνά στις κοιλίες διαμέσου μιας ενδιάμεσης

'γέφυρας' (κολποκοιλιακός κόμβος).

Αυτή η αλληλουχία παραγωγής και μετάδοσης του ηλε-

κτρικού ερεθίσματος επαναλαμβάνεται περίπου 100.000

φορές την ημέρα και έχει ως αποτέλεσμα ισάριθμες συ-

στολές της καρδιάς κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απόδοσή

της ως αντλία να είναι βέλτιστη.

Η παθολογική ταχυκαρδία οφείλεται κατά κανόνα σε δια-

ταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς η

οποία μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυξη-

μένη.

Συνήθως στην ταχυκαρδία κάποιος νιώθει ένα ''φτερούγι-

σμα” στην καρδιά του. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα

συμπτώματα αυτά είναι αθώα, τουλάχιστον στους νεότε-

ρους. Οφείλεται σε φυσιολογικά ή παθολογικά αίτια. Η

σωματική και η πνευματική υπερένταση, καθώς και οι έν-

τονες συγκινήσεις μπορούν να προκαλέσουν ταχυκαρδία

και σε γερά άτομα. Η παθολογική ταχυκαρδία προέρχεται

από πυρετικές καταστάσεις, νοσήματα του καρδιαγγει-

ακού και του νευρικού συστήματος, διαταραχές των εσω-

τερικών εκκρίσεων, μερικά φάρμακα (ατροπίνη, καφεΐνη,

αδρεναλίνη) κλπ.

Στην πιο απλή και αθώα περίπτωση η ταχυκαρδία είναι

αποτέλεσμα της λήψης διαφόρων διεγερτικών ουσιών

όπως είναι η καφεΐνη και άλλες συγγενείς ουσίες που

απαντώνται στο καφέ, το τσάι και τις σοκολάτες. Ορισμέ-

νοι οργανισμοί είναι πιο ευάλωτοι στην επίδρασή τους.

Αντίστοιχες συνέπειες μπορεί να έχει το αλκοόλ και το

κάπνισμα.

Πολλές χημικές ουσίες του περιβάλλοντος έχουν επίσης

παρόμοια δράση στη καρδιά. Πρόκειται συνήθως για πτη-

τικές ουσίες που εισπνέονται όπως διάφοροι διαλύτες που

περιέχονται σε χρώματα, κόλλες, βερνίκια, προωθητικά

αέρια, βενζίνη κλπ. Μεγαλύτερο κίνδυνο σε αυτή την πε-

ρίπτωση αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι που έρχονται σε

διαρκή επαφή με αυτά τα προϊόντα ενώ δεν είναι αμελη-

τέα η εισπνοή τους με σκοπό την πρόκληση ευφορίας από

εξαρτημένα άτομα.

Εξάλλου, ταχυκαρδία προκαλούν πολλά ναρκωτικά με

προεξάρχοντα την κοκαΐνη και τις αμφεταμίνες. Ορισμέ-

νοι θάνατοι μάλιστα αποδίδονται και στην αρρυθμιογόνο

δράση τους.

Πέρα όμως από τα ναρκωτικά, η πρόκληση αρρυθμιών

είναι δυνητική παρενέργεια διαφόρων φαρμάκων.

Ευνόητο είναι ότι πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις μπο-

ρούν να εμφανίσουν ταχυκαρδία, όπως:

•   στεφανιαία νόσος,   •   καρδιακή ανεπάρκεια, 

•   βαλβιδοπάθειες και  •   υπέρταση.

Συχνά το πρόβλημα οφείλεται στην ύπαρξη εκ γενετής

διαφόρων “βραχυκυκλωμάτων” στο ηλεκτρικό σύστημα

της καρδιάς.

Άλλες οργανικές παθήσεις που ενοχοποιούνται είναι:

•   ο υπερθυρεοειδισμός,  •   η αναιμία, 

•   διάφορες ηλεκτρολυτικές διαταραχές κ.ά.

Τα περισσότερα άτομα με ταχυκαρδία δεν έχουν συμπτώ-

ματα. Μπορεί, όμως, να αντιλαμβάνονται ότι καρδιά τους

χτυπά γρήγορα ή έντονα ή να αντιλαμβάνονται παύσεις

που ακολουθούνται από αίσθημα ενός ισχυρού καρδιακού

κτύπου.   Αυτές οι μεταβολές του καρδιακού σφυγμού

ονομάζονται «αίσθημα παλμών». 

Μερικές φορές, η ταχυκαρδία δυσχεραίνει τη λειτουργία

της καρδιάς, κι αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα

όπως: •   Ζάλη •   Πόνο στο στήθος •   Δυσκολία στην ανα-

πνοή •   Λιποθυμία

Οι σπουδαιότερες μορφές ταχυκαρδίας είναι η κολπική

παροξυσμική, η κοιλιακή παροξυσμική και φλεβοκομβική.

Η κολπική παροξυσμική ταχυκαρδία είναι γρήγορη καρ-

διακή λειτουργία (150 παλμοί στο λεπτό κατά μέσο όρο),

που οφείλεται σε ερεθίσματα που πηγάζουν από τους

κόλπους. Αρχίζει και σταματάει απότομα και μπορεί να πα-

ρουσιαστεί σε νεαρά άτομα χωρίς να έχουν καμία καρδιο-

πάθεια. Τα συμπτώματά της είναι αίσθημα παλμών,

δύσπνοια και αδυναμία. Η πρόγνωση είναι καλή στις περι-

πτώσεις που δεν υπάρχει καρδιοπάθεια, διαφορετικά

εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα της βασικής

αρρώστιας.

Στην κοιλιακή παροξυσμική ταχυκαρδία παρατηρούνται

συνήθως 150 με 200 παλμοί στο λεπτό. Οφείλεται σε ερε-

θίσματα που προέρχονται από τις κοιλίες. Η διάρκειά της

είναι από λίγες στιγμές μέχρι πολλές ημέρες. Αρχίζει και

σταματάει απότομα και εμφανίζεται συνήθως σε καρδιο-

παθείς. Τα συμπτώματα είναι ίδια με της κολπικής παρο-

ξυσμικής ταχυκαρδίας. Η πρόγνωση είναι επιφυλακτική,

ιδίως όταν παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια εμφράγματος

του μυοκαρδίου.

Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία παρουσιάζεται όταν ο φλε-

βόκομβος εργάζεται σε μια συχνότητα που ξεπερνά τα

100 ερεθίσματα στο λεπτό. Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία

παρουσιάζεται φυσιολογικά μετά από μυϊκή προσπάθεια,

από γεύμα ή μετά από συγκινήσεις. Επίσης μπορεί να

οφείλεται σε εμπύρετες καταστάσεις, σε αναιμία, σε

υπερθυρεοειδισμό, σε ρευματική καρδίτιδα κ.ά. Τα συμ-

πτώματά της μπορεί να είναι μηδαμινά ή να είναι αίσθημα

παλμών καρδιάς στο λαιμό. Αν αισθάνεστε ταχυκαρδία, ο

γιατρός σας θα ζητήσει τις παρακάτω εξετάσεις:

•   Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

•   Υπερηχοκαρδιογράφημα.

•   Δοκιμασία κόπωσης που προσδιορίζει πόσο καλά λει-

τουργεί η καρδιά σας στη διάρκεια άσκησης.

•   Αιματολογικές εξετάσεις.

Θεραπεία

Η θεραπεία της ταχυκαρδίας εξαρτάται από την αιτία της.

Αν η καρδιά σας κτυπά πολύ γρήγορα, ο γιατρός μπορεί

να σας προτείνει κάποιους τρόπους για να την επιβραδύ-

νετε, όπως να βήξετε έντονα ή να σφιχτείτε όπως στην

τουαλέτα. Με τις τεχνικές αυτές επηρεάζεται το νεύρο

που ελέγχει την καρδιακή σας συχνότητα. 

Άλλες θεραπείες περιλαμβάνουν:

•   Φάρμακα που ελέγχουν την καρδιακή συχνότητα.

• Τοποθέτηση βηματοδότη, δηλαδή μίας συσκευής που εμ-

φυτεύεται κάτω από το δέρμα, και εκπέμπει ηλεκτρικά σή-

ματα στην καρδιά σας ελέγχοντας την καρδιακή συχνότητα.

•   Κατάλυση. Πρόκειται για επεμβατική μέθοδο, στη οποία

ο γιατρός χρησιμοποιεί ειδικούς καθετήρες και με θερμό-

τητα (ραδιοσυχνότητες) καταστρέφει ένα μικρό  κομμάτι

της καρδιάς που εκπέμπει τα παθολογικά ηλεκτρικά σή-

ματα.

Αν η καφεΐνη ή το κάπνισμα σας προκαλούν ταχυκαρδία,

η διακοπή τους θα την αποτρέψει.

Κάθε καρδιοπάθεια μπορεί να αυξήσει της πιθανότητες τα-

χυκαρδίας. Οτιδήποτε συμβάλλει στη διατήρηση της

υγείας της καρδιάς σας μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή:

•   Χάστε βάρος αν είστε υπέρβαροι.

•   Ασκήστε για 30 λεπτά ημερησίως, τις περισσότερες

ημέρες της εβδομάδας.

•   Τρώτε πολλά φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά με

χαμηλά λιπαρά και αποφεύγετε το πολύ κρέας και τις λι-

παρές τροφές. 

Ξενοφών Τσούκαλης, M.D., medlabnews.gr

Ταχυκαρδία. Που οφείλεται και πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι;
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Aυθεντικός Διάπλους

στο Ν.Ο.Βουλιαγμένης

Ο αυθεντικός Διάπλους του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμέ-

νης, διοργανώνεται στη γενέτειρά του, στο μαγικό όρμο

της Βουλιαγμένης την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου. 

Πρόκειται για έναν ιστορικό Διάπλου, αφού για πρώτη

φορά το 2002 μία παρέα χειμερινών κολυμβητών – Μελών

του Ν.Ο.Β., διοργάνωσε μία χειμερινή κολυμβητική εξόρ-

μηση στα νερά της Βουλιαγμένης, η οποία έκτοτε καθιε-

ρώθηκε και αγαπήθηκε πολύ. 

Το έπαθλο είναι η εμπειρία της συμμετοχής, και στο πλαί-

σιο αυτό ο 15ος Διάπλους Ν.Ο. Βουλιαγμένης απευθύνεται

σε όλους: είναι ένα ανοιχτό κολυμβητικό γεγονός όπου

ερασιτέχνες και μη, είναι ευπρόσδεκτοι. 

Οι συμμετέχοντες έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το συ-

ναγωνισμό και το στόχο τους, αφού για την ασφάλειά

τους έχει μεριμνήσει ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με

τη Lifeguard Hellas. Έμπειροι ναυαγοσώστες σε μηχανο-

κίνητες βάρκες και SUP,  καθώς και ξεκάθαρα οριοθετημέ-

νες διαδρομές με σημαδούρες θα βρίσκονται στην «πίστα»

καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Τέλος, ο 15ος Χειμερινός

Διάπλους Ν.Ο.Βουλιαγμένης διοργανώνεται με την έγ-

κριση της ΚΟΕ. 

Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα στο νερό και ο τερματισμός θα

γίνει πάλι μέσα στο νερό, σε ειδικά διαμορφωμένη αψίδα, 

Οι εγγραφές άνοιξαν! 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα εκκίνησης: 11:00 π.μ. Eκκίνηση για παιδιά: 10:30 π.μ.

Κόστος συμμετοχής / Entry fee: 20 ευρώ / άτομο

Κόστος συμμετοχής παιδιών κάτω των 13: Δωρεάν (δε

συμμετέχουν παιδιά κάτω των 9 ετών)

Πληροφορίες: www.nov.gr

Με περισσότερους από 100 αθλη-

τές και αθλήτριες κάθε ηλικίας και

αθλητές των Special Olympics,

συμμετείχε ο Γ.Σ. Γλυφάδας, στί-

βος στον 36 αυθεντικό μαραθώνιο

της Αθήνας.

Οι αθλητές κατεκτησαν 4 Πανελ-

λήνια μετάλλια, δύο χρυσά ένα

αργυρό και ένα χάλκινο κατακτών-

τας την 1η θέση στα 5 χλμ.,  την

1η και 2η στα 10 χλμ.  Γυναικών,

την 3η θέση στα 5 χλμ. Ανδρών και

την 8η θέση στο Πανελλήνιο

πρωτ/μα Μαραθωνίου  Ανδρών.

Εκατό και πλέον αθλήτριες και

αθλητές του συλλόγου, τερμάτι-

σαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο

Δρόμο (42.195μ), στα 1200μ Spe-

cial Olympics, στα 1200μ Δημοτι-

κών Σχολείων, στα 10χλμ. και

5χλμ. Tην πρώτη  θέση στα 5κμ

και 10κμ κατέλαβαν oι αθλήτριες

μας Ανθή Κυριακοπούλου και

Γκλόρια Πριβιλετζιο, την δεύτερη

θέση στα 10χλμ. Αναστασία Καρα-

κατσάνη,  την τρίτη θέση στα

5χλμ. Ανδρών ο Θάνος Καλάκος

και την  8η  θέση  ο Νίκος Τσικού-

ρας. 

Για άλλη μια φορά σας ευχαρι-

στούμε και πολλά  συγχαρητήρια

στα παιδιά μας και τους συνοδούς

των Special Olympics, στα παιδιά

των Δημοτικών Σχολείων, στους

συμμετέχοντες στα 5χλμ. και

10χλμ.  και στους μαραθωνοδρό-

μους μας που τους αγαπάμε πολύ

γιατί έκαναν πραγματικότητα κάτι

πολύ σπουδαίο, να τερματίσουν τα

42.195μ χωρίς τραυματισμό.  

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 3-4/11/2018 στις εγκα-

ταστάσεις του ΝΑΟ Βούλας, σε συνεργασία με την Ελλη-

νική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ο διασυλλογικός

Ιστιοπλοϊκός αγώνας με σκάφη τύπου Optimist.

Με εντυπωσιακή συμμετοχή 149 ιστιοπλόων από 12 Ομί-

λους ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τόσο από την οργανω-

τική επιτροπή του ΝΑΟΒ όσο και από την επιτροπή αγώνων

και οι 6 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες 

Aποτελέσματα όλων των κατηγοριών: 

ΑΓΟΡΙΑ

1η Θέση Λάζαρος Κεχαγιόγλου ΑΝΟΓ

2η Θέση Δημήτριος Μπήτρος ΝΟΑΙΓΙΝΑΣ

3η Θέση Στέφανος Τσάκος ΝΟΚ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1η Θέση Κλεοπάτρα Αναστασίου ΝΟΠΦ

2η Θέση Ευαγγελία Καραγεώργου ΑΝΟΓ

3η Θέση Κατερίνα Κοτζαγκιόζη ΝΟΚΒ

ΠΑΙΔΩΝ

1η Θέση Αλέξανδρος Πιπεράκης ΝΟΚΒ

2η Θέση Αλέξανδρος Κυφίδης ΑΝΟΓ

3η Θέση Γιάννης Κατσούλης ΙΟΠΟΡ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1η Θέση Αλεξία-Ιωάννα Γουίντερς ΝΟΚ

2η Θέση Ερμιόνη Γκίκα ΝΟΚ

3η Θέση Φραγκίσκη Κοσμά ΙΟΠ

Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ επέστρεψε με

μετάλλια από  τον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 

Διασυλλογικός Ιστιοπλοϊκός αγώνας  Optimist στο ΝΑΟΒ
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

«Κούρσα για δύο» στην κορυφή

Βαθμολογικό «αέρα» από τους διώκτες τους απέκτησαν εκ

νέου ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ και ο 2ος Ατρόμητος μετά τη 10η

αγωνιστική της Super League, αποτελώντας πλέον το απόλυτο

δίδυμο στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Αντίθετα, νέο

έδαφος έχασαν ο Ολυμπιακός, που έμεινε στην ισοπαλία στο

ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο, και η ΑΕΚ, που υπέστη εντός

έδρας ήττα σοκ από τους Περιστεριώτες. Στα αξιοσημείωτα

και το «διπλό» του Πανιωνίου στην Ξάνθη, ενώ σε πολλές πε-

ριπτώσεις ήταν έντονα τα παράπονα για τη διαιτησία.

Στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ, ο Ατρόμητος όπως και πέ-

ρυσι έφυγε νικητής κόντρα στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0

παρά τον αμυντικό του προσανατολισμό σε όλο τον αγώνα,

με καθοριστικά γκολ στο φινάλε από τους Ρισβάνη (88') και

Κουλούρη (90'). Μέχρι τότε η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία και

τις ευκαιρίες, ανάμεσα στις οποίες τρία δοκάρια (Μάνταλος

16', Μπακάκης 37', Μπακασέτας 65'), αλλά εκτός από άτυχη

ήταν και άστοχη.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε δύσκολα με 2-1 τον αξιόμαχο

Παναιτωλικό. Οι γηπεδούχοι μέσα σε ένα τρίλεπτο στην επα-

νάληψη (63' - 66') έδειξαν να «καθαρίζουν» με σκόρερ τους

Πρίγιοβιτς και Ακπόμ, ωστόσο η μείωση του σκορ από τον Κα-

μαρά (72') έκανε ιδιαίτερα αγχωτικό γι' αυτούς το τελευταίο

20λεπτο.

Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν

ισόπαλοι 1-1, σε ένα ντέρμπι που σημαδεύτηκε από το θά-

νατο ενός 55χρονου φιλάθλου του Ολυμπιακού από καρδιακό

επεισόδιο μετά τη λήξη, και από τον σοβαρό τραυματισμό του

Σωκράτη Διούδη στο κεφάλι. Ο τερματοφύλακας του Πανα-

θηναϊκού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με προσωρινή αμνη-

σία, όμως οι χτεσινές αναλυτικές εξετάσεις (2η αξονική)

ήταν καθαρές και αναμενόταν να πάρει εξιτήριο.  

Την παραίτησή του από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης υπέ-

βαλε ο Σάββας Παντελίδης. Αντικαταστάτης του, όπως ανα-

κοίνωσαν οι Αρκάδες, θα είναι ο Γιώργος Παράσχος.

BASKET LEAGUE

Πετάει το Περιστέρι
Η νέα νίκη του Περιστερίου, που παραμένει αήττητο και ισό-

βαθμο με τους «αιώνιους» στην κορυφή της βαθμολογίας, και

τα μεγάλα «διπλά» του Προμηθέα και του Αρη, σε Κρήτη και

Ρόδο, ξεχώρισαν στην 5η αγωνιστική της Basket League.

Τελευταίο «θύμα» του Περιστερίου στην εντυπωσιακή επα-

νεμφάνισή του στη μεγάλη κατηγορία ήταν ο Ηφαιστος Λή-

μνος.  

Στην Κρήτη, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο

τέλος, ο Προμηθέας Πατρών, ξεπερνώντας και τα προβλή-

ματα απουσιών (Χολ, Ελις, Παρκς) επιβλήθηκε του Ρεθύμνου

με 73-72, με τους Λίποβι (16 π.) και Γκίκα (11 π.) να δίνει τις

λύσεις, κυρίως με τα μακρινά σουτ.

Στη Ρόδο ο Αρης, σπάζοντας μια δυσμενή παράδοση 5ετίας,

πέτυχε μεγάλης σημασίας νίκη επί του Κολοσσού με 72-61,

παίρνοντας βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα. Κορυφαίος

των Θεσσαλονικιών ο Τζόουνς (31 π.).

36ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

3η η Ελευθερία Πετρουλάκη

Σε κενυατική υπόθεση εξελίχθηκαν οι πρωτιές σε άνδρες και

γυναίκες στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Νοέμβρη.

Στον αγώνα των ανδρών ο Κιπκορίρ Μισόι ήταν εντυπωσια-

κός, τερματίζοντας σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 56 δευτερόλε-

πτα, που αποτελεί ατομικό ρεκόρ και επίδοση πολύ κοντά στο

ρεκόρ διαδρομής (2.10.37). Στην Αιθιοπία πήγαν οι άλλες δυο

θέσεις του βάθρου, με τον Τιρουνέχ Τέσφα να είναι 2ος με

2.12.52 και τον Γκερέμε Αζμερό 3ο σε 2.13.20.

Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Κενυάτισσα Μουριούκι Ενγια-

γουίρι με 2.36.46, με 2η την συμπατριώτισσά της Ρέμπι Τσε-

ρόνο (2.38.54) και 3η την Ελευθερία Πετρουλάκη με 2.46.09,

η οποία κατέλαβε και την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Μαραθωνίου, που έγινε παράλληλα με τον διεθνή

αγώνα.

Στην κατηγορία των ανδρών του Πανελλήνιου Πρωταθλήμα-

τος, ο Κώστας Γκελαούζος πρώτευσε με 2.21.54, με 2ο τον

Χριστόφορο Μερούση (2.23.43) και 3ο τον Παναγιώτη Καραΐ-

σκο (2.24.53). Στις γυναίκες, την Πετρουλάκη ακολούθησαν

στο βάθρο η Στεφανία Λεοντιάδου με 2.48.54 και η Φωτεινή

Δαγκλή με 2.50.09.

VOLLEYLEAGUE

Aνατροπή νίκης για ΑΕΚ
Κάνοντας δύο φορές ανατροπή (από το 0-1 και το 1-2) η ΑΕΚ

νίκησε στο Μετς τον Ηρακλή με 3-2 (23-25, 25-22, 20-25, 25-

23, 15-11) πετυχαίνοντας την σπουδαιότερη νίκη στο πρό-

γραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Volleyleague ανδρών. Στο

Ζηρίνειο, Κηφισιά και Φοίνικας Σύρου συνέχισαν την παρά-

δοση που θέλει τους αγώνες τους να κρίνονται στο τάι-

μπρέικ με τους Πειρατές να επικρατούν με 3-2 (20-25, 19-25,

25-21, 25-23, 10-15) και να παίρνουν ένα σπουδαίο διπλό.

Νέα απώλεια βαθμών για τον ΠΑΟΚ που νίκησε αρκετά δύ-

σκολα στην έδρα του τον Παμβοχαϊκό με 3-2 σετ (19-25, 23-

25, 25-19, 25-22, 15-8). Στην πρώτη καθαρή νίκη του έφθασε

ο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 (25-16, 25-19, 25-21) επί της ΑΕ

Κομοτηνής στην Κυψέλη. Ρεπό είχαν οι Ολυμπιακός και Εθνι-

κός Αλεξανδρούπολης.

ΤΕΝΙΣ

Αλλος ένας τίτλος για τον Τσιτσιπά
Αλλον ένα τίτλο ATP κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά

την επικράτησή του με 3-1 σετ (2-4, 4-1, 4-3, 4-3) επί του Αυ-

στραλού Αλεξ Ντε Μινόρ, στον τελικό του «Next Gen», των

αγώνων για τους κορυφαίους αθλητές κάτω των 21 ετών. Ο

20χρονος Ελληνας, που βρίσκεται στο νούμερο 15 της παγκό-

σμιας κατάταξης, πήρε τη νίκη σε 100 λεπτά, με 22 «winners»

και 10 «άσους». Ο Αυστραλός από την πλευρά του προσπά-

θησε να εκμεταλλευτεί τα 15 αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά, αλλά

τα παραπάνω στατιστικά του Ελληνα και οι 40 από τους 52

πόντους στο πρώτο σερβίς ήταν αρκετά να του δώσει τη νίκη.

ΚΑΡΑΤΕ

Παγκόσμια πρωτιά για την Χατζηλιάδου
Σε μια σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό καράτε έφθασε η

Ελένη Χατζηλιάδου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην

κατηγορία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην

Μαδρίτη. Στον τελικό των +68κ η Ελληνίδα αθλήτρια νίκησε

με 3-0 στα σημεία την Γιαπωνέζα Αγιούμι Ουεκούσα κατα-

κτώντας την πρωτιά. Μάλιστα η Χατζηλιάδου με τον τρόπο

αυτό πήρε και μια άτυπη ρεβάνς από την συναθλήτρια της για

την ήττα στον αντίστοιχο τελικό της προ διετίας διοργάνω-

σης. Για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, αυτό ήταν το

τρίτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά τα αν-

τίστοιχα της Αννας Κορακάκη στην σκοποβολή και του Λευ-

τέρη Πετρούνια στην ενόργανη.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Με «υπογραφή» Χάντερ
Στο ΟΑΚΑ, η λαβωμένη από απουσίες ΑΕΚ (Σάκοτα, Μέις,

Ξανθόπουλος, Καββαδάς) επικράτησε 65-59 της λιθουανικής

Λιετκαμπέλις και παρέμεινε στην κορυφή του 3ου ομίλου, με

απολογισμό 5 νίκες και 1 ήττα. Σε έναν αγώνα όπου κυριάρ-

χησαν οι δυνατές άμυνες και το πρώτο μέρος ήταν μοιρα-

σμένο (31-31 ημίχρονο), στην επανάληψη η «Ενωση»

υποχρεώθηκε να κυνηγάει στο σκορ (47-51 στο 30'), στην τε-

λευταία περίοδο όμως ανέβασε στροφές, πίεσε στην άμυνα,

πήρε τα ριμπάουντ με τον Ματσιούλις, με τον νεαρό Μωραΐτη

να προσφέρει σημαντικές βοήθειες. 

Εμεινε «ζεστός» στη Λιθουανία
Μεγάλο «διπλό», που τον διατηρεί ψηλά στον 4ο όμιλο, πέ-

τυχε ο Προμηθέας Πάτρας επί της Νεπτούνας με σκορ 82-

83. Ετσι η ελληνική ομάδα επέστρεψε στις νίκες, μετά την

ήττα στο Στρασβούργο, και με απολογισμό 5-1 έκανε ένα

ακόμη βήμα για την πρόκριση, ενώ παραμένει και κοντά στην

κορυφή.  

Στο προσκήνιο τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα
Το θέμα των διαφημιστικών αυτοκόλλητων εντός του αγωνιστικού

χώρου επανέρχεται στο προσκήνιο, όσον αφορά την επικινδυνό-

τητά τους για τραυματισμούς των παικτών. Αφορμή υπήρξε ένα

ακόμη περιστατικό με τον τραυματισμό, κατά τη διάρκεια της προ-

πόνησης της Μακάμπι, του ΝτιΑντρε Κέιν, που γλίστρησε σε δια-

φημιστικό αυτοκόλλητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί

ελαφρώς. Μετά από αυτό η Ενωση παικτών της Euroleague με

ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο «Twitter» ενη-

μέρωσε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοργανώτρια αρχή

για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών

Στην Αθήνα και το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Πα-

λαιού Φαλήρου (TAE KWON DO), θα διεξαχθεί το Ευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading στην κατηγορία των

Ζευγαριών (EuropeanCheerDoublesChampionships) στις

8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, από την Ελληνική Ομοσπονδία

Cheerleading υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-

δίας (ECU).

Παράλληλα θα διεξαχθούν άλλες δύο μεγάλες διοργα-

νώσεις, το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Πρωτάθλημα Cheerlead-

ing 2018 με την Cheer League και το Super Cup 2018.

Aγώνες ορεινής ποδηλασίας

στο Γέρακα 

Το Αθλητικό Σωματείο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. (Σύλλογος Φίλων

Αθλητισμού Γέρακα) σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παλ-

λήνης και με τη συμβολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Ποδηλασίας διοργανώνει το «ΜΤΒ ΓΕΡΑΚΑΣ 2018 Vol.2»

- Διασυλλογικό και Open αγώνα ορεινής ποδηλασίας που

θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2018 στο Γέρακα.

Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο καλεντάρι της Ελληνικής

Ομοσπονδίας.

Η ποδηλατική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό

χώρο στη συμβολή των οδών Γέρακα, Έβρου και Τρικά-

λων. Οι αγώνες της διοργάνωσης θα διεξαχθούν σε ει-

δική ποδηλατική πίστα στον ανοιχτό χώρο της

τοποθεσίας, διαμορφωμένη έτσι ώστε να μπορούν όλοι

οι θεατές να παρακολουθούν τον αγώνα αμφιθεατρικά.
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