
21ο €

«Πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενί τῶν ἂλλων ὁρίζεται
μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως και ἀρχῆς». 

Αριστοτέλης (“Πολιτικά” 1, Γ,25-26)

Θέλω ν’ ασχοληθώ με σοβαρότατα θέματα που μας

«καίνε» ή θα μας κάψουν αν δεν τα κρίνουμε με σύ-

νεση και αντικειμενικότητα ως νουνεχείς πολίτες,

αλλά μας κυνηγάει – δεν την κυνηγάμε – η επικαι-

ρότητα.

Σήμερα (Πέμπτη 22/11/18) ακούσαμε μια συνταρα-

κτική «μικρή» είδηση και ευτυχώς – σπεύδω εκ προ-

οιμίου ν’ αναφέρω το «ευτυχώς» - η

ευαισθησία των πολιτών, δραστηριο-

ποίησε διάφορες εκπομπές τηλεο-

πτικών σταθμών και ΜΜΕ, για να

προβάλουν το θέμα, ώστε να υπάρ-

ξει εξισορροπητική του κύρους της

δικαιοσύνης, αντίδραση της εισαγγε-

λέως του Αρείου Πάγου.

Αντιλαμβάνεσθε ότι αναφέρομαι

στην τελεσίδικη απόφαση του Εφε-

τείου Λαρίσης, που επέβαλε ποινή

κάθειρξης δέκα ετών κατ’ έφεση (αρχική ποινή 15(!)

έτη) σε καθαρίστρια, για παραποίηση του ενδεικτι-

κού της Ε’ τάξης του δημοτικού Σχολείου, προκει-

μένου να διοριστεί το 1996, ως υπάλληλος

καθαριότητας στο Δήμο Βόλου.

Και η μεν πράξη της πλαστογραφίας έμεινε ατιμώ-

ρητη λόγω παραγραφής, και την απάλλαξε το Εφε-

τείο από το αδίκημά της αυτό, «την καταδίκασε
όμως (σύμφωνα με το Νόμο 1608 του 1950!) ...διότι
έκρινε ότι το Δημόσιο εξαπατήθηκε και υπέστη “με-
γάλη ζημία”, καταβάλλοντας στη γυναίκα αποδοχές
χιλιάδων ευρώ».
Ο παραπάνω νόμος αναφέρεται σε συγκεκριμένα

άρθρα του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.). Επειδή δεν

έχουμε την επίσημη απόφαση, τα δε ΜΜΕ αναφέ-

ρονται μόνο στο αποφασιστικό και όχι στο σκεπτικό,

εικάζουμε, θεωρούμε ότι        Συνέχεια στη σελίδα 2

«Πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενί
τῶν ἂλλων ὁρίζεται μᾶλλον
ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως και
ἀρχῆς». 

Αριστοτέλης “Πολιτικά”
21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

το κατηγορητήριο αναφέρεται στο άρθρο 216 του

Π.Κ., που αφορά τη νοθεία, εν προκειμένω, Δημοσίου

Εγγράφου. Δηλαδή το ενδεικτικό της Ε’ Δημοτικού,

που παραποίησε η καθαρίστρια και το έκανε Στ’ Δη-

μοτικού ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του

προκηρυχθέντος προ 25ετίας περίπου διαγωνισμού,

για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας.

Αυτός λοιπόν ο δρακόντειος νόμος που ψηφίστηκε

για να τιθασεύσει μια κοινωνία τουλάχιστον διασα-

λευθείσα από μία ξενική κατοχή, θυσιών, ασυδοσίας

και διαφθοράς, στερήσεων και εκατοντάδων χιλιάδων

θανάτων από πείνα, αντιστάσεων και θυσιών από τη

μια, προδοσίας, ενδοτισμού και συνεργασίας με τον

κατακτητή, λόγω «εντίμου πενίας», όπως τεχνηέντως

έχει αιτιολογηθεί, απ’ την άλλη. Μια κοινωνία που την

εκμεταλλεύονταν ασυστόλως μαυραγορίτες, οι σαλ-

ταδόροι και παντός είδους ατσίδες· μια κοινωνία δια-

λυμένη με δυο λόγια, που η αναστροφή της κλίμακας

αξιών αποτυπωνόταν στο χαρακτηριστικό λαϊκό τρα-

γουδάκι της εποχής, «η δύναμη στον άνθρωπο είναι
το πορτοφόλι» και στο «θα σαλτάρω, θα σαλτάρω τη
ρεζέρβα να σου πάρω»!
Ε, αυτός ο νόμος πλέον δεν αρμόζει για να τιμωρούν-

ται τυπικές, κατ’ ουσίαν παραβατικότητες, σαν της εν

λόγω υπαλλήλου καθαριότητας, αλλά αρμόζει για να

τιμωρούνται «ατσίδες» σαν τον φυγόδικο «κύριο»

Χριστοφοράκο, τον Τραπεζίτη με το «βραχιολάκι» και

παρεμφερείς τέτοιους «κυρίους», που όμως όλως

παραδόξως συνήθως διαφεύγουν και ορισμένες

φορές μάλιστα κατ’ απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ενω-

σης ως ...προαπαιτούμενο!

Ενδεικτικά και ...στατιστικά τ’ αναφέρω...

Να επανέλθουμε όμως στην κυρία που μετήλθε ενός

αθέμιτου μέσου, όχι για να καταχραστεί το δημόσιο,

αλλά για να εργασθεί:

Διαβάστε τι λέει ακριβώς ο Νόμος, για να «μετέχετε
της κρίσεως» - με την ιδιότητα του πολίτη, όπως την

ορίζει ο Αριστοτέλης2: 

Αρθρο 1: Εφόσον τα αδικήματα αυτά (που αναφέρον-

ται στα μνημονευμένα άρθρα του Π.Κ.) στρέφονται

οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. το δε επι-

τευχθέν (...) όφελος του πράξαντος (...) υπερβαίνει

το ποσό των 100.000 μεταλλικών δραχμών (φαντά-

ζομαι, το τελευταίο θα έχει προσαρμοστεί σε ιδιαιτέ-

ρως μεγάλο ποσόν), επιβάλλεται ποινή καθείρξεως.

«Οσάκις δε συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικαί πε-
ριστάσεις, ιδία δε όταν ο ένοχος εξηκολούθησεν επί
μακρόν χρόνον την εκτέλεσιν του εγκλήματος ή το
αντικείμενον αυτού είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας,
επιβάλλεται η ποινή της ισοβίου καθείρξεως ή του θα-
νάτου»!!!
Καταλάβατε; Με το γράμμα του νόμου, «επιβαρυντι-
καί περιστάσεις» «επί μακρόν χρόνον» δηλαδή κατ’

εξακολούθηση – κάθε μήνα.. είναι η περίπτωση της

κυρίας που καταδικάστηκε περίπου σαν τον Γιάννη

Αγιάνη (“Οι Άθλιοι”) του Βίκτορος Ουγκώ.

Να τα πιάσουμε ένα – ένα και «νομικά», βάσει δεδι-

κασμένων, γραμματολογικής ερμηνείας και κυρίως

ουσίας: Κατ’ αρχήν το «έγκλημα» είναι «στιγμιαίον»,

όπως χαρακτήρισαν οι ανώτατοι, τότε, δικαστές, το

πραξικόπημα της Χούντας. «Στιγμιαίο», δηλαδή τη

στιγμή της υποβολής των δικαιολογητικών (προφα-

νώς προς έλεγχον). Έχει παραγραφεί, σύμφωνα με

την απόφαση του Εφετείου και απηλλάγη. 

Δεύτερον: Στα είκοσι χρόνια της εργασίας της - γιατί

εργαζόταν σύμφωνα με γενική κατάθεση, δεν ήταν

αργόμισθη, όπως πάρα πολλοί άλλοι, π.χ. πρώην δη-

μοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης και βουλευ-

τής κόμματος εξουσίας, η οποία ομολόγησε δημο-

σίως ότι πήγαινε κάθε μήνα και έπαιρνε το μισθό της,

στην Αγία Παρασκευή, από ...το απέναντι της ΕΡΤ ζα-

χαροπλαστείο! Εργαζόταν η καθαρίστρια, άρα δεν

εζημίωσε το δημόσιο, διότι ό,τι έπαιρνε, το έπαιρνε

ως «ένδικον μισθαποδοσίαν»3 της εργασίας που προ-

σέφερε. Άρα αυτό το αδίκημα δεν υπάρχει. Δεν κα-

ταχράσθηκε χρήματα, δεν τα έλαβε με απάτη.

Εδέχονταν την εργασία την οποία κατέβαλε, στον

Παιδικό Σταθμό, προφανώς την ήλεγχαν, άρα όφειλε

το Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου να την αποζημιώ-

νει – να τη μισθοδοτεί.

Και επομένως, «ενδίκως» πληρωνόταν. Δικαίως,

άλλως το δημόσιο θα εκαταχράτο της εργασίας της

και θα ‘πρεπε να είναι αυτό κατηγορούμενο.

Κι ένα τελευταίο: Με την παραποίηση του ενδεικτικού

αποδεικνύεται ότι δεν είχε τα προσόντα! Η σοβαρό-

τητα της κατάστασης, όχι μόνο για την κυρία που βρί-

σκεται στις φυλακές, αλλά και για τη δικαιοσύνη, που

δεν μπόρεσε να λύσει το «γόρδιο δεσμό» στον οποίο

περιπλέχθηκε και βρίσκεται αντιμέτωπη με το «κοινό

περί δικαίου αίσθημα», η σοβαρότητα λοιπόν της κα-

τάστασης δεν μας επιτρέπει να γελάσουμε με το τε-

λευταίο, διότι το προσόν του απολυτηρίου του

Δημοτικού για την υπάλληλο καθαριότητας, έχει ου-

σιαστική σημασία – πέραν της γενικής στοιχειώδους

γνώσεως – για το αν μπορεί να διαβάζει τους όρους

χρήσης ή την επικινδυνότητα ενός απορρυπαντικού.

Ε, όσο ξέρει ανάγνωση ένας απόφοιτος του Δημοτι-

κού, το γνωρίζει και αυτός της Ε΄Δημοτικού.

Αρα ποια είναι η ουσία; Και ποιο είναι το μείζον; Το

μείζον είναι ότι με τρομάζει η δικαιοσύνη που τις ξε-

φεύγουν οι καμήλες και ορθότερα οι καρχαρίες και

αδυνατούν αντικειμενικά ή υποκειμενικά (π.χ. «για

λόγους αμφιβολιών») να λύσουν δίκαια ένα πρό-

βλημα σαν το συγκεκριμένο.

Πρέπει να αποδείξουν ότι δεν μας δικάζουν ρομπότ;

Η ουσία δε ως προς την καθαρίστρια είναι ότι η ποινή

της για τη νόθευση του ενδεικτικού της, κι ας έχει πα-

ραγραφεί – «παραγραφές» επιδιώκουν οι Πρωθυ-

πουργοί και Υπουργοί – είναι η ταλαιπωρία της και η

ολιγοήμερη φυλάκισή της. Το κοινό αίσθημα λέει ν’

αφεθεί ελεύθερη να επιστρέψει στην εργασία της

και... να πάει στο «νυχτερινό» σχολείο να τελειώσει

το δημοτικό για να «διορθώσει» το ενδεικτικό της.

――――――
1. Καινή Διαθήκη, Ματθ. κγ΄, 24.

2. Αριστοτέλους, «Πολιτικά» τομ.

3. Κ.Δ., Παύλου προς Εβραίους, κεφ. Β΄, 2.

Eρώτηση για το θέμα κατέθεσε προς την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα του ΚΚΕ μέσω του ευρωβουλευτή, Σω-

τήρη Ζαριανόπουλου. 

Είχαν τύχη μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί στο 3ο Δημοτικό Βούλας Σελ. 6

Αντί για CD με στοιχεία παιδικά τρα-
γουδάκια... Σελ. 6

Κέντρο Κοινότητας στα 3Β Σελ. 7

Αρχισαν τα όργανα στη Ριβιέρα Σελ. 7

Η Συνθήκη των Βερσαλιών 1919
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Εκφράσεις που κρύβουν ιστορία!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Παραξενιές επισκεπτών σε ξενοδοχεία
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Γιατί ο Λουκιανός δεν διδάσκεται!
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Σχολές Γονέων στο Δήμο Παλλήνης Σελ. 15

Εφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος του
Μπάσκετ, Βασίλης Φειδάς Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Η καθαρίστρια και 

ο “κύριος”

Τ
ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β θα

συνεδριάσει τη Δευτέρα 26η Οκτωβρίου

στις 7,30 με 26 θέματα στην ημερήσια

διάταξη.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com, προσεγή γεγονότα.
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Σεμινάριο Μανιταρογνωσίας

στην Κερατέα
Πώς να συλλέγεται μανιτάρια άφοβα

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 ώρα 19:30, θα υλοποιηθεί

στην «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» σεμινάριο Μανιταρογνωσίας. Σκο-

πός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τον κόσμο των μα-

νιταριών καθώς και η συλλογή και ταυτοποίηση μανιταριών

Λαυρεωτικής. Το σεμινάριο οργανώνεται σε συνεργασία με

τον σύλλογο «Μανιταρόφιλων Μεσογαίας».

Εισηγητής θα είναι ο πρόεδρος των «Μανιταρόφιλων Με-

σογαίας» & αντιπρόεδρος «Μανιταρόφιλων Ελλάδας», Δη-

μήτριος Σωφρόνης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος το οποίο θα

πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στο χώρο της «ΧΡΥ-

ΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία Κε-

ρατέας) αλλά και πρακτικό, στο οποίο θα γίνει

συλλογή-ταυτοποίηση μανιταριών στα βουνά της Λαυρεω-

τικής το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ώρα 10:00 το πρωί.

Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η δήλωση συμ-

μετοχής στα τηλέφωνα: 2299069850 και 6984912459 -

6984614675.

«Η σύγχρονη μορφή 
του Ελληνικού Αμπελώνα»

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί στο σεμινάριο «Οινογευσι-

γνωσίας» που υλοποιεί για 6η συνεχόμενη χρονιά στην Κε-

ρατέα Αττικής.

Το σεμινάριο Οινογευσιγνωσίας της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»

που έχει γίνει πλέον θεσμός όχι μόνο στην Λαυρεωτική

αλλά και την Ανατολική Αττική, θα υλοποιηθεί με θέμα: «Η
σύγχρονη μορφή του Ελληνικού Αμπελώνα» και οργανώ-

νεται σε συνεργασία με την Genius In Gastronomy.

Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την Παρασκευή 30 Νο-

εμβρίου 2018, ώρα 19:30 και τα μαθήματα θα συνεχιστούν

και τις τρεις επόμενες Παρασκευές (7/12 & 14/12 και

21/12). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Συν-

δέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία Κερα-

τέας) και θα έχει διάρκεια 10 ώρες.

Εκτός από το βασικό θεωρητικό μέρος  περιλαμβάνει και

τις βασικές αρχές και μυστικά της Οινογευσιγνωσίας

καθώς και την γευσιγνωσία 36 ελληνικών ποιοτικών οίνων.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

6984912459 – 6984614675. Οι συμμετοχές θα πρέπει να

έχουν δοθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Η κράτηση θέσης είναι

απαραίτητη λόγω περιορισμένων θέσεων.

Στο σεμινάριο δοκιμάζονται οίνοι από πάρα πολλά οινοποι-

εία της περιοχής.

Tο 2ο συνέδριο του Περιφερειακού

Τύπου ολοκληρώθηκε - Παρασκευή 16

και Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, το

οποίο διοργανώθηκε από την Ένωση

Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού

Τύπου (ΕΔΙΠΤ), το Σύνδεσμο Ημερη-

σίων Περιφερειακών Εφημερίδων

(ΣΗΠΕ) και την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρ-

χιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), με θέμα: «Οι προ-

κλήσεις και το μέλλον του

Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου»,

στο ξενοδοχείο «Αμαλία» του Ναυ-

πλίου. 

Το  παρών έδωσαν πάνω από 200 εκδό-

τες εφημερίδων και περιοδικών όλης

της χώρας. Την έναρξη του Συνεδρίου

έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-

σου Πέτρος Τατούλης. Εκ μέρους των

διοργανωτών καλωσόρισε τους παρευ-

ρισκομένους η Γεν. Γραμματέας της

ΕΔΙΠΤ Πέννυ Καλύβα, τονίζοντας τη

δυναμική των τριών Ενώσεων με τα 400

περίπου έντυπα που διαθέτουν σε όλη

τη χώρα, με πάνω από 3 εκατομμύρια

αναγνώστες. Αμέσως μετά οι Πρόεδροι

των Ενώσεων, Μιχάλης Σαββάκης

(ΕΔΙΠΤ), Ευάγγελος Αθανασίου (ΣΗΠΕ)

και Αντώνης Μουντάκης (ΕΙΕΤ), ανα-

φέρθηκαν στις προσπάθειες που κατα-

βάλλουν από κοινού για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων του

κλάδου. 

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γεν.

Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρω-

σης Γεώργιος Φλωρεντής, που χαιρέ-

τησε το Συνέδριο.  Τη δεύτερη ημέρα

αναπτύχθηκαν οι πέντε θεματικές ενό-

τητες. 

Στην πρώτη θεματική ενότητα με θέμα:

«Η αξία του έντυπου Τύπου στη σύγ-

χρονη εποχή» ο Επ. Καθηγητής στο

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντώνης

Σκαμνάκης σκιαγράφησε το παρόν και

το μέλλον του περιφερειακού Τύπου

στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογι-

κών αλλαγών, ενώ η Founder & Mana-

ging Partner της Focus Bari Ξένια

Κούρτογλου αναφέρθηκε στη θέση που

έχει κατακτήσει το χαρτί, αλλά και ο Πε-

ριφερειακός Τύπος στις καρδιές των

αναγνωστών. 

Ο Γεν. Γραμματέας του Σ.Η.Π.Ε. Γεώρ-

γιος Κατσαΐτης τόνισε την αξία του δη-

μοσιογραφικού περιεχομένου και την

ανάγκη για συνεργασίες που επιβάλλει

η νέα εποχή, ενώ το Μέλος του Εποπτι-

κού Συμβουλίου διαΝΕΟσις Αντώνης

Τριφύλλης εστίασε στην 4η βιομηχανική

επανάσταση  και υπερθεμάτισε πάνω

στην διαχρονικότητα των περιφερει-

ακών εντύπων. 

Στη δεύτερη ενότητα με θέμα «Ο Τύπος

στην εποχή των συνεχών εξελίξεων»

η  Business Unit Director της Mindshare

Greece Νίτσα Καρατζόγλου περιέγραψε

τις συνήθειες του σύγχρονου Έλληνα

καταναλωτή μέσων, ενώ ο  Πρόεδρος

της ΕΙΕΤ Αντώνης Μουντάκης εστίασε

στον αθέμιτο ανταγωνισμό που κατα-

κλύζει το χώρο των ΜΜΕ και στα κακώς

κείμενα, σχετικά με το νομοθετικό και

κανονιστικό πλαίσιο για τα media στη

χώρα μας. 

Για την προσαρμογή του έντυπου τύπου

στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και

της δημοσιογραφίας γενικότερα μίλησε

η Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων

Δημοσιογράφων Σάγια Τσαουσίδου,

ενώ ο Νομικός Φώτης Πανταζής παρου-

σίασε αναλυτικά τις πρόσφατες νομοθε-

τικές πρωτοβουλίες που υπονομεύουν

τελικά τη βιωσιμότητα του περιφερει-

ακού και κλαδικού Τύπου. Κεντρικός

ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Ηλίας

Κοντέας, Executive Director της Euro-

pean Newspaper Publishers’ Associa-

tions, ο οποίος ενημέρωσε για τις νέες

ευρωπαϊκές πρακτικές.

Πώς μπορούν να συνδυαστούν η επιχει-

ρηματικότητα και η ποιότητα στα ΜΜΕ

ανέπτυξε ο Επικεφαλής του European

Communication Institute, εκπροσωπών-

τας και το Ίδρυμα Προαγωγής Δημο-

σιογραφίας Αθ. Μπότση Μάριος Νόττας

στην τρίτη ενότητα με θέμα «Το στίγμα

του Περιφερειακού & Περιοδικού

Τύπου στο χώρο της επικοινωνίας». 

Οι προκλήσεις και το μέλλον του Περιφερειακού Τύπου
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«Αρχαία ελληνικά 
(και ρωμαϊκά) θέατρα»

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα ορ-

γανώνουν  σε σειρά πέντε διαλέξεις για «Αρχαία ελ-

ληνικά (και ρωμαϊκά) θέατρα» στο Μουσείο

Μαραθωνίου Δρόμου, Λ. Μαραθώνος / 24ης Μαρ-

τίου, 19007 Μαραθώνας, ώρες 18:00 – 19:30, όπως:

29/11/2018 Το σκηνικό οικοδόμημα και ιδιαιτερότη-
τές του: μηχανικά μέρη.

Πενθήμερη εκδρομή

στους Αγίους Τόπους 

Πενθήμερη εκδρομή οργανώνει η Ενορία του Ι.Ν. Προφή-

του Ηλιού του Κόρμπι Βάρης, για τους Αγίους Τόπους,

ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ -ΒΗΘΛΕΕΜ,  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

Γιορτή Αγίου Στυλιανού 

στο ΠΙΚΠΑ

Στις 26 Νοεμβρίου, γιορτάζει το εκκλησάκι που βρί-

σκεται μέσα στο ΠΙΚΠΑ, ο Αγιος Στυλιανός ο Παφλα-

γόνας.

Την παραμονή 25/11, ώρα 6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυ-

ρικός Εσπερινός. 

26/11 ώρα 07.15 όρθρος και αριερατική θεία Λειτουρ-

γία.

Ωρα 11.30 Αρχονταρίκι με καλλιτεχνικό πρόγραμμα

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

Γενοκτονία»
Η νέα παράσταση χορού του Παύλου Κουρτίδη, «ΓΕΝΟ-
ΚΤΟΝΙΑ», που έκανε πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου στο Θέ-

ατρο ΠΚ, (Κασομούλη 30 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 9011677)

είναι ένας ύμνος για μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυ-

χές της Ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Μία εναλλα-

κτική ματιά της τραγικής ιστορίας, μέσα από την δυναμική

της ανθρώπινης κίνησης, με 18 χορευτές επί σκηνής.

Ο σύγχρονος χορός για πρώτη φορά θα αναδείξει την αν-

θρώπινη πλευρά του δράματος. Βασισμένη σε πραγματικά

ιστορικά ντοκουμέντα του Πόντου η «Γενοκτονία» έρχεται

να πει μία σκληρή αλήθεια μέσα από τα σώματα των ζών-

των για όλες τις Γενοκτονίες σε όλα τα μήκη και πλάτη

της γης. Ένας ύμνος των απογόνων όσων βασανίστηκαν

και όσων επέζησαν της πιο βάρβαρης απόπειρας εξόντω-

σης ενός ολόκληρου λαού. Μία βαθιά αφύπνιση και μία

φωνή που θα ακουστεί παντού. Όχι μόνο για τους προγό-

νους μας αλλά και για όλους τους γενοκτονημένους

λαούς.

Στιγμιότυπα και σκηνές έντονου χορευτικού διαλόγου

αλλά και δυναμικά συμβολικές παρεμβάσεις επί σκηνής

αλληλεπιδρούν με εναλλαγές κορύφωσης της έντασης

στην χορογραφική δραματοποίηση.

Η «Γενοκτονία», είναι μια παράσταση χορού, μέσα από τη

ματιά του σημερινού Έλληνα, η οποία θα προκαλέσει, θα

προβληματίσει και θα ζωντανέψει πρόσφατες μνήμες.

Στέφανος Κορκολής
ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ

Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις

20:30 στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, ο διεθνούς

φήμης συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής μαζί

με την εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη, μας ταξιδεύουν

στον μαγικό κόσμο της μελοποιημένης ποίησης.

Θα ακουστούν συνθέσεις μεγάλων δημιουργών, (Θεοδω-

ράκης, Χατζιδάκις, Μικρούτσικος, Λάγιος, Σπανός κ.α.),

όπως επίσης και μελοποιημένα ποιήματα των Κ.Π. Κα-

βάφη, Ο. Ελύτη, Γ Σεφέρη (σε πρώτη εκτέλεση), σε σύν-

θεση Στ. Κορκολή. 

Ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη, στο σαξόφωνο και το

φλάουτο ο Βασίλης Δεφίγγος, κιθάρα ο Κωστής Πυρένης

και στο πιάνο ο Στέφανος Κορκολής.

Τζωρτζίνα Καλέργη

«ΣΚΟΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» 
Bιβλιοπαρουσίαση

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου

2018 στις 20:00 στην αίθουσα του Συνδέσμου (Λ.Αθηνών –

Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας)  για την παρου-

σίαση του βιβλίου «Σκόνη στο πρόσωπο» του Νίκου

Ιατρού. Το βιβλίου παρουσιάζουν οι: Σοφία Μαλτέζου, δη-

μοσιογράφος  - συγγραφέας, Γιώργος Ιατρού, μαθηματικός

καθώς και ο συγγραφέας του βιβλίου. Αποσπάσματα του

βιβλίου θα διαβάσει η Λίνα Κοντογιάννη. 

Στην εκδήλωση θα γίνει αναφορά στον Γιάννη Χριστοφίλου

(1911-1996), παππού του συγγραφέα και ειδικά στο βιβλίου

του «Για να γίνεις άνθρωπος» (εκδ. 1998), που αναφέρεται

στην Κερατέα του μεσοπολέμου (1920-1935). 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου, προσκαλούν την Κυριακή

2 Δεκεμβρίου 2018, στις 5 μ.μ., στο Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο «Άρτεμις» στην Εκδήλωση «ΓΑΜΟΣ,
ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙ», που διοργανώνει ο Λαογραφι-

κός Πολιτιστικός Όμιλος «Δήλιος Απόλλων»!

Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος «Δήλιος Απόλ-

λων» επιμελείται και παρουσιάζει μια μοναδική Πα-

ράσταση αφιερωμένη στην Ελληνική Παράδοση, που

θα συνδυάσει την μαγεία του Θεάτρου Σκιών, από τον

θίασο «Σκιές και Γέλια» του Μιχάλη Θεοδωρόπουλου,

με την ομορφιά των παραδοσιακών χορών.

Συμμετέχουν οι Σύλλογοι: 

• Χορευτικός Όμιλος Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη

«Μυρρινούς»

• Σύλλογος Κρητών Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη

• Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας «Μνήμες Πα-

ράδοσης»

• Αδελφότητα Ηπειρωτών Νέας Μάκρης

•Ομάδα χορού «ξέσυρτος»

Είσοδος Ελεύθερη.

Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς

διάρκειας για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου Δήμου Μαρκοπούλου.

“Πόνοι στα γότανα”

Ο Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  στην εκ-

δήλωσή του με θέμα:  “Πόνοι στα γόνατα” με

ομιλητή τον Ιωάννη Τιντώνη ιατρό ορθοπεδικό / δι-

ευθυντή του Ασκληπιείου Βούλας.

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.

Θα γίνει... «ΓΑΜΟΣ, ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙ»
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“Oι χήρες”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή το σύγχρονο θρίλερ “Οι

χήρες”  έως και την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018.

“Οι χήρες” - A΄ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ώρες προβολών: 9 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Στιβ ΜακΚουίν

«Οι Χήρες» είναι η ιστορία για τέσσερις γυναίκες που δεν
έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο τα χρέη που
τους άφησαν οι νεκροί σύζυγοί τους από τις εγκληματικές
τους δραστηριότητες... 

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

"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 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 24 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 

Μουσικό αφιέρωμα στον
ποιητή Νίκο Καββαδία

O Εκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χε-

ρώματος Βάρης ο “Νυμφόληπτος” προσκαλεί σε ένα

μουσικό αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία, το

Σάββατο 24 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα του

Δημοτικού πολιτιστικού Κέντρο στο Χέρωμα (δίπλα

από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας).
Στο τραγούδι ο Νίκος Οικονομίδης

Επιμέλεια κειμένων Χαρά Τριβυζά

«Ποιητική Συνάντηση»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προσκα-

λεί τα μέλη και τους φίλους του, στο γραφείο του Μι-

κράς Ασίας 3, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2018, ώρα

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

ποιητική βραδιά με συντονιστή τον  ποιητή Μιχαλη

Αβούρη.

Μουσική βραδιά

Tην Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21:00

o Σύλλογος καλεί σε ένα εορταστικό δείπνο με ιδιαί-

τερες ιταλικές γεύσεις και αρώματα, σε έναν χώρο

που θα προσφέρει ένα μουσικό ταξίδι διεθνούς και

Ελληνικού ρεπερτορίου.

Θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε μια αξέχαστη

διασκεδαστική βραδιά συντροφιά με κορυφαίους σο-

λίστ που θα σας ταξιδέψουν μελωδικά με πιάνο, κι-

θάρα, βιολί, ακορντεόν και φυσαρμόνικα στο ιταλικό

εστιατόριο     CASANOVA, Λ. Αθηνάς 41 & Άρεως 2

Βουλιαγμένη.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 6998958059, 6932400636.

Ημερίδα διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Χημικών

(Ε.Ε.Χ) σε συνεργασία με την Ένωση Οινοπαραγωγών

Αττικής (ΕΝΟΑΑ) το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και
ώρα 11.00 πμ στο αμφιθέατρο του Δημαρχείο
Κρωπίας (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47) με θέμα τον

«Αττικό Οίνο».  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  εισηγήσεις  από διακεκριμέ-

νους επιστήμονες, ενώ θα ακολουθήσει και διαδικασία

γευσιγνωσίας των κρασιών του Αττικού Αμπελώνα. 

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό, ο Δήμαρχος

Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελ-

λήνων Χημικών (ΕΕΧ) κα Φιλλελένια Σιδέρη, ο πρόεδρος

του Τμήματος Τροφίμων  της ΕΕΧ και ομότιμος καθηγ.

ΠΑ.ΔΑ Κωνσταντίνος Σφλώμος και ο πρόεδρος της Ένω-

σης Οινοπαραγωγών Αττικής (ΕΝΟΑΑ) Ανδρέας Γκίκας.

Την εκδήλωση παρουσιάζει ο ομότιμος καθηγ. ΠΑ.ΔΑ,

Βλάσης Γκέργκης.

Οι εισηγητές : 

Βασίλης Νικολού, χημικός-οινολόγος: Η εξέλιξη του Σαβ-
βατιανού Οίνου στην Αττική Γη.
Κώστας Μεθενίτης, Αν. καθηγ.Χημείας Ε.Κ.Π.Α: Ιστορία
του Αττικού Αμπελώνα.
Βαγγέλης Μπέρης, Δρ Αμπελουργίας, εκτ. καθηγ. ΠΑ.Δ.Α:

Αττικός Αμπελώνας: terroir, αμπελοκαλλιέργεια και σύγχρονα
οινικά προϊόντα.
Βασίλης Ντούρτογλου, καθηγ. Οινολογίας ΠΑ.Δ.Α: Η συμ-
βολή της χημείας στην οινολογία.Σύγχρονες αναλυτικές μέ-
θοδοι.
Αθανάσιος Μανούρας, πρόεδρος Τμ. Τεχνολογίας Τροφί-

μων ΤΕΙ Θεσσαλίας: Οίνος και Υγεία.
Τοποθετήσεις και παρεμβάσεις φορέων.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο Οινο-

ποιείο και γευσιγνωσία.

Χορωδιακό Φεστιβάλ 

στη  Βάρη 

Χορωδιακό Φεστιβάλ με τη συμμετοχή 4 χορωδιών

διοργανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στις

19:30, στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7).

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν η Χορωδία Τοπικής

Ενότητας Βουλιαγμένης, η Μικτή Χορωδία Δήμου

Θηβαίων, η Μικτή Χορωδία Σαλαμίνας και η Χορω-

δία Αιγαίου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του

Χαράλαμπου Μιχαηλίδη. 

Παρουσίαση: Θέλξη Φιλιππίδη.

Είσοδος ελεύθερη

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΟΙΝΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Θα ακολουθήσει γευσιγνωσία

ΣΗΜΕΡΑ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Άλλη μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης την Δευτέρα

19 Νοεμβρίου, είχε ενδιαφέρουσες αναφορές, ερω-

τήσεις και απαντήσεις.

Ο Δήμαρχος στην έναρξή του αναφέρθηκε στην αιφ-

νίδια απώλεια ενός ανθρώπου του αθλητισμού, ενός

ανθρώπου της προσφοράς, του Βασίλη Φειδά από

τον Αναγυρούντα Βάρης.

Ο Δημήτρης Δαβάκης, ρώτησε το Προεδρείο αν δια-
βάζονται οι επιστολές - αναφορές δημοτών που κα-
τατίθενται στο Προεδρείο.
Ο Πρόεδρος Νίκος Ψαλλίδας, απάντησε ότι «είναι
στην κρίση του Προέδρου αν θα τα διαβάσει ή όχι»
για να συμπληρώσει ο δήμαρχος ότι αν έρθει μία επι-

στολή 70 σελίδων θα πρέπει να τη διαβάσει ο πρό-

εδρος;

σ.σ. Ρητορικό το ερώτημα, αλλά όταν υπάρχει καλή

προαίρεση και δημοκρατία όλα γίνονται. Ξεχνούν

όμως οι αιρετοί μας ότι όταν κάθονται σ’ αυτές τις

καρέκλες υπηρετούν τον πολίτη, τον οποίο τελικά

αγνοούν;

Η εκκλησιαστική περιουσία

στο προσκήνιο

Με ξεχωριστές ερωτήσεις αναφέρθηκαν στην τύχη

της εκκλησιαστικής περιουσίας, που ιδιαίτερα στο

Δήμο 3Β είναι μεγάλη και ακριβή...

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας

Πασακυριάκος σημείωσε ότι είναι ανησυχητικές οι
εξελίξεις στην περιουσία της εκκλησίας και ζήτησε
να γίνει “ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.” για να καταθέ-
σουν όλες οι παρατάξεις τις θέσεις τους.

Ο Επικεφαλής της Ρι.Κιπ. Θάνος Ματόπουλος ζήτησε

να κάνουν μία κίνηση ως Δημοτική Αρχή και ως Σώμα
καταθέντοντας τη διαφωνία τους για την αξιοποίηση
της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Ο Διον. Κοντονής επίσης αναφέρθηκε στην εκκλησια-

στική περιουσία επισημαίνοντας ότι ο «φύλακας άγ-
γελος της Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κασιδόκωστας
είχε θωρακίσει τη Βουλιαγμένη από πολλές πλευ-
ρές». Με συντελεστή δόμησης τόσο χαμηλό, έτσι

που να μη μπορεί να χτίσει κανείς, αλλά και με το

χαρακτηρισμό τους ως Natura.

Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε ότι

η αντζέντα κάποια στιγμή θα ανοίξει, αλλά «θα συμ-
πληρώσω ότι η θέση μας για το τι ακριβώς σημαίνει
εκκλησιαστική περιουσία για το Δήμο είναι συγκεκρι-
μένη και την έχουμε καταθέσει. Ναι, δεν μπορούμε
να δημεύσουμε πλεόν και οι αποφάσεις δέσμευσης
του ‘80 και του ‘90 έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί.

Στη μνήμη του Βασίλη Φειδά

Ο σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης, Γιάν-

νης Αγαλιώτης αναφέρθηκε στον αιφνίδιο θάνατο

του «ανθρώπου της προσφοράς, Βασίλη Φειδά, που
υπηρετούσε το άθλημα του μπάσκετ», όπως είπε και

πρότεινε να ονομαστεί το κλειστό της Μηλαδέζας σε

Βασίλη Φειδά.

Ο Δήμαρχος επιφυλάχθηκε να απαντήσει.

Αντί για στοιχεία 

παιδικά τραγουδάκια!

Η Σχολική Επιτροπή έστειλε παιδικά τραγούδια αντί

για στοιχεία στους δικηγόρους, όπως κατήγγειλε η

δημοτική σύμβουλος Μ. Σίνα.

Συγκεκριμένα, η Μ. Σίνα είχε ζητήσει από τη Σχολική

Επιτροπή να της δώσουν τα στοιχεία που κατηγορεί-

ται για να τα πάει στο δικηγόρο της. Της έδωσαν λοι-

πόν ένα CD, το οποίο όμως όταν το άνοιξε ο

δικηγόρος, άρχισε να ακούει παιδικά τραγουδάκια!

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής απάντησε ότι

«θα έκαναν λάθος τα παιδιά»...
σ.σ. Όχι τα παιδιά που τραγουδούσαν, αλλά τα παιδιά

που έγραψαν το CD...

Α π ο φ ά σ ε ι ς

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μόνο από την παράταξη

του δημάρχου, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 3Β

και το έτος 2019. Τα περισσότερα έργα, περίπου το

90%, είναι συνεχιζόμενα

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, εν ώρα μαθή-

ματος, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βού-

λας, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι σοβάς

από την οροφή της αίθουσας υπολογι-

στών δίπλα από έναν μαθητή.

Η διεύθυνση του Σχολείου ενημέρωσε

άμεσα τη Δημοτική Αρχή του

Δήμου 3Β, αφού υπεύθυνοι

είναι οι Δήμοι για τις συντηρή-

σεις των σχολικών συγκροτη-

μάτων, και μετέβη άμεσα ο

Δήμαρχος με τους μηχανικούς

της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου.

Όπως σημειώνουν στο δελτίο

Τύπου, «διαπιστώθηκε ότι λόγω
κακοτεχνίας στην κατασκευή
(το 1985) δεν είχε γίνει σωστά
το πρώτο στάδιο της επίστρω-
σης πριν την κατασκευή της
επίχρισης της οροφής, με απο-
τέλεσμα τμήμα αυτής να αποκολληθεί
και να πέσει. Παρά τους μακροσκοπι-
κούς ελέγχους που υλοποιεί η Τεχνική

Υπηρεσία και προβλέπονται από το
πρωτόκολλο επισκευών πριν από την
έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς σε όλα
τα σχολικά κτήρια του Δήμου μας, δεν
υπήρχε καμία απολύτως ένδειξη που
θα μπορούσε να κινήσει υποψίες για

την κακοτεχνία καθώς δεν υπήρχε
ίχνος υγρασίας και η οροφή δεν είχε
φουσκώσει σε κανένα σημείο.

...Σημειώνουμε πως κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης
και συντήρησης του συγκροτήματος
αξίας περίπου 150.000€.   

... Μετά από επικοινωνία του
Δημάρχου με τη διευθύντρια
του Σχολείου, επιβεβαιώθηκε
πως από το συμβάν δεν υπήρξε
κανένας τραυματισμός παιδιού.
αλλά ένας μικρός μαθητής που
βρισκόταν κοντά στο σημείο
της πτώσης τρόμαξε και για κα-
θαρά προληπτικούς λόγους με-
ταφέρθηκε σε παιδίατρο για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει τραυ-
ματισμός.
Τέλος, ο Δήμαρχος επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά με τους γο-
νείς του μικρού Σπύρου για να

ενημερωθεί προσωπικά και επιβεβαί-
ωσε πως το παιδί είναι καλά στην
υγεία του.

Είχαν τύχη μαθητές και εκπαιδευτικοί στο 3ο Δημοτικό Βούλας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β

τα Πιπεράτα...

Τα εν οίκω μη εν Δήμω
Eκεί γύρω στις 9.30 η εμφάνιση δύο αστυνομικών,

ερέθισε τον δημοτικό σύμβουλο Κώστα Πασακυ-

ριάκο, που αντέδρασε ρωτώντας τι δουλειά έχει η

Αστυνομία στη Δημοτική Συνεδρίαση. Κανείς δεν

γνώριζε.

Τελικά αφορούσε θέμα ιδιωτικό, θέμα εκτός Συμβου-

λίου. Παρ’ όλα αυτά η συνεδρίαση διεκόπη για αρ-

κετή ώρα.

Δεν έχεις κάνει συνδικαλιστής, 
δεν ξέρεις από διαδικασία!

Κοντονής: Επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε.

Πρόεδρος (Ψαλλίδας): Δεν υπάρχει επί της διαδικα-

σίας. Ποια είναι η διαδικασία;

Κοντονής: Ανοίξτε το μικρόφωνο να σας εξηγήσω.

Πρόεδρος: Δεν γνωρίζετε από διαδικασία. Δεν έχετε

κάνει ούτε μία ημέρα συνδικαλιστής!!!

σ.σ. Ε, όχι κι έτσι κύριε Πρόεδρε!

Δηλαδή μόνο οι συνδικαλιστές συνδιαλέγονται;

Μπορεί να μην είναι επαγγελματίας συνδικαλιστής,

αλλά είναι επαγγελματίας αιρετός!

Ο Κοντονής έχει διατελέσει τουλάχιστον δεκαετία

Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Βου-

λιαγμένης και γνώριζε πολύ καλά δικαιώματα και ...κα-

κοτοπιές. 
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“Η λειτουργία του
χρήματος 

στην εποχή μας”
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (Eu-

ropean Public Law Organisation – EPLO) προσκαλεί

στο επιστημονικό σεμινάριο με θέμα:  «Η πολιτική

λειτουργία του χρήματος στην εποχή μας«, τη Δευ-

τέρα 26 Νοεμβρίου, ώρα 18:30. στην πλατεία Ποικί-

λης & οδός Διοσκούρων (είσοδος από τη Ρωμαϊκή

Αγορά). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ομιλητές:

Ναπολέων Μαραβέγιας Αναπλ. Πρύτανις του Εθνικού και

Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, καθηγητής του ιδίου

Πανμίου.

Στάθης Τσοτσορός, ομ. καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ.

Σύμβουλος στα “Ελληνικά Πετρέλαια”

Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, καθηγητής Πάντειου

Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Διονύσιος Χιόνης, καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μίου

Θράκης

Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μίου

Θράκης

Οι θεματικές ενότητες της ανάλυσης και της έρευνας

μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις: στην πρώτη ιστορική

ενότητα. Στη δεύτερη ενότητα της πολιτικής οικονομίας

και στην τρίτη ενότητα της πολιτικής φιλοσοφίας.

Έναν χρόνο λειτουργίας  συμπλή-

ρωσε το Κέντρο Κοινότητας του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η νεοσύστατη δομή  που αποτελείται

από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και

ένα στέλεχος για την προώθηση στην

απασχόληση. Λειτουργεί υποστηρι-

κτικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου, έχοντας στόχο την καταπολέ-

μηση της φτώχειας, του αποκλεισμού

από διάφορα κοινωνικά αγαθά και την

μέριμνα για την ένταξη των ωφελού-

μενων στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο

κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του

Δήμου στην οδό Ζεφύρου 2 στην

Βούλα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :

Γιαπατζή Ουρανία (Κοινωνική Λει-

τουργός Συντονίστρια) 213-2019932

Παναγιάρη Βενετσιάνα (Κοινωνική

Λειτουργός) 213-2019933 

Σταθακοπούλου Ολυμπία (Στέλεχος

για την Προώθηση στην Απασχόληση)

213-2019931 ή στείλτε μήνυμα στο

email:  kentrokoinotitas@vvv.gov.gr.

Εξυπηρετούμενοι στα Κέντρα Κοινό-

τητας ανά τους Δήμους, είναι οι πολί-

τες που κατοικούν εντός των ορίων

τους  και ανήκουν στις ευπαθείς ομά-

δες (άνθρωποι που αντιμετωπίζουν

πρόβλημα επιβίωσης λόγω χαμηλού

εισοδήματος, άνεργοι, άστεγοι, άτομα

ανασφάλιστα, με προβλήματα υγείας,

νοητικής υστέρησης, εξαρτημένα

άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες,

αναλφάβητοι, μετανάστες κ.λ.π.)

Τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπη-

ρεσίες όπως:

Υποδέχονται τους προσερχόμενους

πολίτες, για να εντοπίσουν τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν και να

διαπιστώσουν τις ανάγκες τους.

Ενημερώνει τους ωφελούμενους για

τις παροχές που μπορούν να έχουν,

ανάλογα με τις ανάγκες τους («Κοι-

νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,

πρόγραμμα διανομής προϊόντων

ΤΕΒΑ, Συσσίτιο, Κοινωνικό Παντοπω-

λείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινω-

νικό Φαρμακείο, Βοήθεια στο Σπίτι,

προνοιακά επιδόματα, δωρεάν φαρμα-

κευτική περίθαλψη, δομές φιλοξενίας

αστέγων, δομές ψυχικής υγείας, Βρε-

φονηπιακοί Σταθμοί,  προγράμματα

για ηλικιωμένους κ.λ.π.).

Υποβάλλει αιτήσεις για ένταξη στο

πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλ-

ληλεγγύης» και στο ΤΕΒΑ (πρό-

γραμμα διανομής τροφίμων και άλλων

ειδών).

Διεκπεραιώνει αιτήσεις για έκδοση

προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από

τον ΟΠΕΚΑ.

Ενημερώνει τους πολίτες για τις υπη-

ρεσίες, εντός και εκτός του Δήμου,

που είναι αρμόδιες  για την κάλυψη

των αναγκών τους.

Προσφέρει συμβουλευτική και υπο-

στήριξη.

Ενεργοποιεί τους ωφελούμενους με

σκοπό την ένταξή τους στην αγορά

εργασίας, προσφέροντας πληροφό-

ρηση και καθοδήγηση για τις εργασια-

κές ευκαιρίες που υπάρχουν,

βοηθώντας στη  σύνταξη βιογραφικών

σημειωμάτων, ενημερώνοντας για την

διαδικασία συμμετοχής σε διαγωνι-

σμούς του ΑΣΕΠ και άλλων φορέων

(ΟΑΕΔ, Υπουργεία κ.λ.π.) και συμπλη-

ρώνοντας τις αιτήσεις πρόσληψης.

Από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμ-

βριο του 2018 εντάχθηκαν στην αγορά

εργασίας συνολικά 20 ωφελούμενοι

κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν σε

ευπαθείς ομάδες.

Το Κέντρο Κοινότητας έχοντας προ-

σφέρει με μεγάλη επιτυχία τις υπηρε-

σίες του, συνεχίζει την λειτουργία του

για δεύτερη χρονιά με γνώμονα την

αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πο-

λίτη για την κάλυψη των αναγκών του.

Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο 3Β 

Ψήφισμα για τον 

Κωνσταντίνο Κατσίφα

Μετά από αίτημα του συμβούλου της πλειοψηφίας Παν. Σωτηρό-

πουλου, στην προηγούμενη συνεδρίαση 5/11/18, να εκδόσουν ψή-

φισμα για τον θάνατο του Έλληνα Βορειοηπειρώτη Κων/νου

Κατσίφα που δολοφονήθηκε από σκοτεινές δυνάμεις της Αλβα-

νίας. Το θέμα συζητήθηκε (8ο) και αποφασίστηκε να εκδοθεί ψή-

φισμα με συναίνεση και της παράταξης της ΡΙ.ΚΙΠ.

Άρχισαν τα όργανα στη “Ριβιέρα”  

Για όσους δεν το γνωρίζουν εδώ και καιρό το καφέ - ρεστοράν Vive Mare με-

τονομάστηκε σε “Ριβιέρα”. To “Ριβιέρα” λοιπόν με αίτημά του στο Δ.Σ. (θέμα

9ο) ζητούσε άδεια για 40 μουσικές παραστάσεις σε συγκεκριμένες ημερομη-

νίες. 

Ο Θ. Ματόπουλος αντέδρασε σημειώνοντας ότι «βάζουμε ένα ξενυχτάδικο
στα θεμέλια του δημαρχείου».

Το οξύμωρο είναι, όπως ανέφερε ο Κ. Πασακυριάκος, πριν ακόμη εγκριθεί από

το Δημοτικό Συμβούλιο, έπαιζε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς διαφημιστικό
σποτάκι που καλούσε στην πρώτη μουσική παράσταση! Και αναρωτήθηκε ο Κ.

Πασακυριάκος, «αν αιτείται άδεια και το διαφημίζει πριν, είναι θέμα»...

Ο δήμαρχος απάντησε ότι η άποψη αυτή δεν συνάδει με τη μέχρι σήμερα λει-

τουργία της Δημοτικής Αρχής. Σημείωσε ότι τα μουσικά όργανα θα είναι δύο

και ο χώρος που θα παίζουν είναι μονωμένος.

Η άδεια δόθηκε κατά πλειοψηφία. 

Aννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος Γλυφάδας έχει ξεκινήσει, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τo μάζε μα

της ελιάς από τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της

πόλης με σκοπό την παραγωγή ελαιόλαδου και τη διανομή του στους δικαιούχους

μέσω των δημοτικών κοινωνικών δομών.

Κάθε φθινόπωρο, από το 2014 και μετά, συγκεντρώνονται με τη βοήθεια εθελον-

τών καρποί ελιάς από ελαιόδεντρα σε προαύλια σχολείων, σε πεζοδρόμια, σε

πλατείες, στους πρόποδες του Υμηττού και αλλού. Σύλλογοι, σχολεία, φορείς

και κάτοικοι της πόλης συμμετέχουν μαζικά στην προσπάθεια αυτή.

Ο Δήμαρχος Γλυφά-

δας, Γιώργος Παπανι-

κολάου, κάλεσε και

φέτος όσους επιθυ-

μούν να δώσουν το

παρών, «για να στηρί-
ξουμε και πάλι την προ-
σπάθεια αυτή και να
ενισχύσουμε τους οι-
κονομικά ασθενείς
συμπολίτες μας». 
Όπως τόνισε, «το λάδι
που θα παραχθεί θα

διανεμηθεί στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Η διανομή θα γίνει
μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου μας».

σ.σ. Παράδειγμα προς μίμηση για δημάρχους, που στους δήμους τους υπάρχουν

αμέτρητα δέντρα στα πεζοδρόμια, αλλά οι ελιές πέφτουν κάτω, σαπίζουν και ρυ-

παίνουν την πόλη.

Συγκομιδή ελιάς στους κοινόχρηστους 

χώρους, από το Δήμο Γλυφάδας
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Ερέθισμα και αφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσαν  οι
γιορτές των ημερών για ‘’Τα εκατό χρόνια μετά τη λήξη του
Α’ Παγκοσμίου πολέμου’’, που ξέθαψαν σκληρές στιγμές
για εκείνους που ήθελαν να βαθύνουν στα γεγονότα  που
εξελίχθηκαν.   
Η κατάπαυση των εχθροπραξιών του τετράχρονου  Α΄ Παγ-
κοσμίου  πολέμου  1914,  του πολέμου που είχε αρχίσει
στις 28 Ιουλίου του 1914, μετά από διάστημα 99 χρόνων
ευρωπαϊκής ειρήνης, στη λήξη του επισημοποιήθηκε με τα
14 άρθρα  της  Συνθήκης  Βερσαλλιών του 1919. Οι όροι
τους  δόθηκαν προς αποδοχή και υπογραφή στην ηττημένη
Γερμανία η οποία ήταν αυτή  poy είχε ζητήσει  από τις συμ-
μαχικές δυνάμεις την ανακωχή. 
Οι όροι των άρθρων της συνθήκης σε επιλεκτική περίληψη
αφορούσαν: Περιορισμό της εδαφικής επικράτειας  και
ανακατάταξη των συνόρων.  Αφοπλισμό και περιορισμό σε
αριθμό στρατού και  πολεμικού  στόλου  με  απαγόρευσή
σε υποβρυχιακή δύναμη. Αποδοχή της απόλυτης “Ενοχής”
του πολέμου.
Υποχρεώσεις σε επανορθώσεις ζημιών κατεχομένων εδα-
φών,  
Χρηματική αποζημίωση στους  νικητές συμμάχους.
Και βέβαια οι Γερμανοί κατ’ αρχήν υπέγραψαν μεν αυτή την
συνθήκη, αλλά στην πορεία  και δεδομένων των ευκαιριών
που τους δόθηκαν, απέρριψαν την  απόλυτη  ενοχή τους
και τα εγκλήματα της ηγεσίας τους, αλλά και δυσανασχέ-
τησαν για τις υπέρογκες απαιτήσεις των αποζημιώσεων,
που τους επιβλήθηκαν. Και κατάφεραν με σχοινοτενείς  δια-
πραγματεύσεις και πλατειασμούς σταδιακά  να αποσπούν
εύνοια  και μέρος της νίκης από τους νικητές του πολέμου. 
Οι Γάλλοι όμως επέμεναν στο να πληρωθούν όλοι οι όροι
της συνθήκης και κυρίως εκείνοι που απέβλεπαν στον εδα-
φικό διαμελισμό της Γερμανίας και στην οικονομική της ισο-
πέδωση.  Και η επιμονή τους  οφειλόταν στην συνοριακή
γειτνίαση, που  θα είχαν με μια ισχυρή σε δύναμη και εξ
ίσου απειλητική Γερμανία.   
Για την σκεπτόμενη Αγγλία τα πράγματα ήταν πολύ διαφο-
ρετικά.   
Η Αγγλία εν πρώτοις  ήταν τρόπον τινά νησί,  αλλά και  δεν
συνόρευε άμεσα με τη Γερμανία. 
Η  Αγγλία  ήθελε μεν να τιμωρηθεί η Γερμανία για τα κακά
του πολέμου που επέφερε. Όχι  όμως σε βαθμό  ισοπέδω-
σης, αλλά να παραμείνει  ισχυρή και προπαντός  φιλική  ως
στρατηγικό ανάχωμα. 
Μίλησε λοιπόν  φαίνεται σχετικά με τον  τότε Αμερικανό
πρόεδρο τον  Wilson, και αυτός κατά τα ειωθότα  άρχισε σε
φερέφωνο μονολόγου να μεταδίδει, «πως εμείς  σπάσαμε
το δόγμα του απομονωτισμού του Μονρόε αποβλέποντας
στην ‘’Έιρήνη’’ της Ευρώπης την οποία προτιθέμεθα να επα-
ναφέρομε  μένοντας  βέβαια μακρυά από κάθε αντεκδί-
κηση.  Γι  αυτό  ας αρχίσομε με το ότι  δεν πρέπει να μιλάμε
για συνθήκη  ήττας της Γερμανίας, αλλά για ειρήνευση των
λαών» και  συνέχιζε με  τα εν πολλοίς γλυκερά τοιαύτα που
κατέληγαν στο  «δια τούτο και η συμφωνία λήξης του πο-
λέμου πρέπει να βαφτιστεί σαν Διάσκεψη της Ειρήνης του
1919.»*
Και επειδή η Γερμανία οικονομικά δεν μπορούσε να αντε-
πεξέλθει στις πολεμικές της αποζημιώσεις, οι Αμερικανοί

της έδωσαν αμέσως και μεγάλο δάνειο με μια ευνοϊκή μα-
κροπρόθεσμη αποπληρωμή  το οποίο  αν δεν κάνω λάθος
ποτέ δεν εξοφλήθηκε. 

Στο όλο αυτό διπλωματικό παιχνίδι της προεργασίας, πολύ
κοντά στάθηκε  αποτελεσματικά  ο Βρετανός υπουργός
Τζον Μέυναρντ Κέινς.  Σ αυτό εξελικτικά βοήθησαν πολύ
οι σχέσεις του σε  συναισθηματική στενότητα  που είχε συ-
νάψει  κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον
Γερμανό Μέλχιορ.  Σχέσεις αλληλοεκτίμησης λόγω της κοι-
νής τους  ταύτισης στην ‘’ιδιαιτερότητα’’  των προτιμήσεων
τους στη προσωπική τους  ζωή.

Ο Καρλ Μελχιορ, ήταν το δεξί χέρι του Μαξ Βάρμπουργκ,
στην Τράπεζα του Αμβούργου MM Warburg & Co.   

Ο Μέλχιορ ακόμη ήταν στην καταγωγή Εβραίος και στην
επιστήμη εξέχων νομομαθής, με σημαντική  την συμμετοχή
του στον πόλεμο και  με  ικανότητα σε δύσκολους  οικονο-
μικούς χειρισμούς. Και βέβαια  με θέσεις εναντίον του σο-
βιετικού επεκτατισμού. Και επομένως προέβαλε  ότι για να
αποφευχθεί μια προσέγγιση της Γερμανίας προς την σοβιε-
τική Ρωσία θα έπρεπε  να γίνει μια  ευνοϊκή αντιμετώπιση
των πολεμικών οφειλών της Γερμανίας με κουρέματα και
απαλλαγές.

Με κουρέματα,  πράγμα που στο δρόμο από κοινού οι με-
γάλοι των συμμάχων ακόμη και η Γαλλία αποδέχτηκαν και
τελικά υλοποίησαν. 

Ηττημένοι  βέβαια, και   τύποις τουλάχιστον ηττημένοι,
αλλά και όντως σε  ήσσονα εξαθλίωση  ήσαν οι Γερμανοί,
οι οποίοι από την μεριά των νικητών είχαν ακούσει τους
όρους της συνθήκης στο  σκληρό “take it or leave it”,  δη-
λαδή χωρίς το δικαίωμα  άρνησης ή κάποιας περαιτέρω συ-
ζήτησης. 

Αλλά και η οικονομική κατάσταση της Βρετανίας μετά τον
πόλεμο ήταν τραγική.   Πρώτα - πρώτα είχε απωλέσει το
22% της εθνικής της επικράτειας ως και μέρος της Ιρλαν-
δίας (Φέργκιουσον).

Τα δάνεια που είχε συνάψει και ιδιαίτερα από την Αμερική
(ΗΠΑ)  για τις ανάγκες του πολέμου ανέρχονταν στο 136%
του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και από το οποίο το
1/5  οφειλόταν στην Αμερική (ένα δις  λίρες), ενώ η ανεργία
της το 1919  ήταν βυθισμένη στο 11%.  

Πάντως οι όροι της Συνθήκης όπως ειπώθηκε ήταν βαρείς
για τους ηττημένους. Και τους είχαν δοθεί προς υποχρεω-
τική και άνευ περαιτέρω δικαιώματος διαπραγμάτευσης.
Αμέσως όμως στη συνέχεια  οι Γερμανοί τους ανέτρεψαν
και αρνήθηκαν τις υποχρεώσεις τους λέγοντας ‘’δεν έχω
και δεν πληρώνω’’.

Οι όροι πάλι δόθηκαν  ως   πόρισμα  μετά από μακρά συζή-
τηση που είχαν οι σύμμαχοι μεταξύ τους, στην οποία συζή-
τηση  συμμετείχε και η Ελλάδα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο
και τον υπουργό  Ν. Πολίτη.  

Η Ελλάδα είχε από την αρχή συμμετάσχει στον πόλεμο με
απόφαση του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου.  Για την συμ-
μετοχή της Ελλάδος είχε  μεγάλες αντιρρήσεις ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος που ήθελε την ουδετερότητα, είτε γιατί αμ-
φισβητούσε την ειλικρίνεια  των συμμάχων ή γιατί περισ-
σότερο δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τον Κάιζερ Γουλιέλμο
Β΄ με τον οποίον οι σχέσεις δεν ήταν μόνο σχέσεις κατα-
γωγής, αλλά και συγγενικές. 

Οι όροι δόθηκαν  στους Γερμανούς από τη  Μεγάλη Βρετα-
νία,  Γαλλία και τις  ΗΠΑ, ενώ  απείχε η Ρωσία. Και πιο συγ-
κεκριμένα διότι η Ρωσία από το 1917  ως σοβιετική και
ακόμα προ της λήξης του πολέμου, είχε συνυπογράψει ξε-
χωριστό σύμφωνο μη εχθροπραξιών και ειρήνης με τη Γερ-
μανία  ήτοι με το Σύμφωνο  Μπρεστ  Λιτόβσκ (3 Μαρτ.
1918). Αλλά και η Ιαπωνία απείχε η οποία είχε αποχωρήσει
πιο μπροστά για άλλους λόγους. 

Ερχόμαστε  τώρα στα της Ελλάδος 

Στην περίπτωση της Ελλάδος υπήρξε και μια εκκρεμότητα
όσον αφορά τη συμμετοχή της στον πόλεμο και στις εξ
αυτού αποζημιώσεις.  Και η επ’ αυτών συμπεριφορά εκ μέ-
ρους των συμμάχων  γράφει και μελανώνει  αρκετές σελί-
δες της ιστορίας.  
Από τη μελέτη του Ευάγγελου Κεχiμ;oγλου, που στηρίζεται
στο  βιβλίο ‘’Συμμαχικές πιστώσεις. Κράτος και Εθνική Τρά-

πεζα (1817 -1928)” του Ν.Σ. Παντελάκη, παίρνω  τα παρα-
κάτω στοιχεία.  
«Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Γαλλία και η Αγγλία είχαν
παραχωρήσει επί πιστώσει στην Ελλάδα στρατιωτικό υλικό
με την υποχρέωση μετά τη λήξη του πολέμου προφανώς
να το επιστρέψει.
Ποιο όμως θα ήταν το τι θα επέστρεφε αφέθηκε στο να
είναι ασαφές και απροσδιόριστο.  Διαβάζω λοιπόν:  «Επειδή
όμως ήταν άγνωστο ποιο τμήμα του υλικού θα είχε χρησι-
μοποιηθεί για τις γενικές συμμαχικές ανάγκες όποτε δεν
θα έπρεπε να  χρεωθεί αυτό μοναχά η Ελλάδα και ποιο θα
αφορούσε μόνο αυτήν, η σχετική δανειακή σύμβαση που
υπογράφηκε ήταν ασαφής. Έτσι έδινε τη δυνατότητα  στην
Αγγλία και τη Γαλλία να απαιτήσουν όλο το ποσόν των χρη-
μάτων ή να το χαρίσουν ανάλογα με τις μεταπολεμικές
συνθήκες. Πάντως  αν και λιγότερο από το 10%  της αξίας
του, που ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από
τον ελληνικό στρατό, η Ελλάδα  χρεώθηκε  και υποχρεώ-
θηκε να οφείλει το σύνολο του ποσού  που της δόθηκε για
συνολικούς συμμαχικούς σκοπούς, το ύψος του οποίου μο-
νομερώς  καθόρισαν οι σύμμαχοι  στα 20 εκατομμύρια
λίρες, όσο δηλαδή και οι ελληνικές εξαγωγές σε προϊόντα
μιας τετραετίας».
Από την άλλη μεριά  πάλι η Εθνική  μας Τράπεζα  βάσει εγ-
γυητικών πιστώσεων που χορηγούσε αντίστοιχα η Γαλλία
και η Αγγλία εξέδιδε κατά τη διάρκεια του πολέμου  γραμ-
μάτια, τα οποία κατέβαλε ως  προκαταβολές  στον γαλλικό
και αγγλικό στρατό, που ήταν στην Ελλάδα  για τις τρέχου-
σες ανάγκες του.  
Συνολικά λοιπόν το ποσόν ανήλθε σε 15 εκατομμύρια
λίρες.
Από το ποσόν αυτό η Αγγλία κατέβαλε μετά τον πόλεμο το
μερίδιό της οφειλής της που ανερχόταν στο 30% του όλου
ποσού.  Το υπόλοιπο το οφειλόμενο από τη Γαλλία δεν εξο-
φλήθηκε ποτέ!» (Παντελάκης).

Και εδώ ερχόμαστε στο προφανώς ως εκ τούτου τρομερό
γεγονός ότι επί τρία ολόκληρα χρόνια κυκλοφορούσαν
στην Ελλάδα 375 εκατομμύρια δραχμές χωρίς το σχετικό
κάλυμμα. Τρομερό γεγονός  που ενίσχυσε τον πληθωρισμό
στο εσωτερικό της χώρας.  (Χεκίμογλου).  
Να  σημειωθεί  δε επιπροσθέτως  ότι  Αγγλία, Γαλλία και
ΗΠΑ, είχαν ακόμη εγγυηθεί τη χορήγηση δανείων προς την
Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Και με βάση των εγγυήσεων
αυτών, η Εθνική μας Τράπεζα εξέδιδε τραπεζογραμμάτια,
που συνολικά έφταναν στο ποσό των 850 εκατ. δραχμών
ήτοι 34 εκατομ.  χρυσών λιρών.  
Και αυτά όλα σύμφωνα με τον νόμο του 1910, που της
έδινε αυτό το δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα με μο-
ναδικό σκοπό, την αγορά χρυσών λιρών σε συνάλλαγμα με
την προϋπόθεση πάλι ότι θα διέθετε το χρυσό  ή το συνάλ-
λαγμα σε πρώτη ζήτηση σε τιμή ίση με το άρτιο δηλαδή την
ισοτιμία 1 δραχμή =1 φράγκο,  25 δραχμές = 1 λίρα. Το κά-
λυμμα αυτό ήταν τότε ασφαλές αλλά δεν ήταν ρευστό.
Έτσι πρακτικά το ποσόν των 850 εκατομμυρίων δραχμών
ήταν ακάλυπτο.
Η Ελλάδα είχε ζητήσει και την καταβολή  αποζημίωσης για
τις συνολικές  καταστροφές κ.λπ.  που είχε υποστεί κατά
τη διάρκεια του πολέμου.   
Και αναφερόταν στο ποσό  των 4.992.788.736 χρυσών
φράγκων (= 200 εκατομμύρια λίρες) που αντιστοιχούσε στο
διπλάσιο του δημοσίου χρέους της Μεγάλης Βρετανίας.
Στην Ελλάδα  όμως τελικά είχαν δοθεί αντ αυτού από μεν
τη Γερμανία μερικά πεπαλαιωμένα πλοία  ολικής αξίας
543.000 λιρών, από  δε την Βουλγαρία  100.000 λίρες,  ήτοι
σε συνολική αποζημίωση υλικό και χρηματικά ποσά που
εκάλυπταν μοναχά το 1/333 των ζημιών που είχε υποστεί
κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Αυτά λοιπόν και εις άλλα με υγεία. 
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Η Συνθήκη Βερσαλιών 1919

και η παρωδία των αποζημιώσεων
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Στην καθημερινή μας επικοινωνία, χρησιμοποιούμε κά-

ποιες εκφράσεις, ίσως για να προκαλέσουμε  ενδιαφέ-

ρον στη συζήτησή μας, οι οποίες αποτελούν μια

συνήθεια, αφού η προέλευση και η  αιτιολογία τους,

έχουν καλυφθεί από το πέπλο της λήθης!!!

Μεταξύ των πολλών αυτών εκφράσεων, μερικές από τις

πιο συνηθισμένες, είναι οι παρακάτω:

«Πήρε το κρίμα στο λαιμό του»!
Η έκφραση αυτή σημαίνει ότι κάποιος ανέλαβε τις ευθύ-

νες  ενός  άλλου!  

Τη χρησιμοποιούσαν την Βυζαντινή εποχή, κατά την

οποία,  όταν ένας πλούσιος καταδικαζόταν σε φυλάκιση

για κάποια άνομη πράξη του, ο νόμος του έδινε το δι-

καίωμα να πληρώσει κάποιο φτωχό πολίτη, ο οποίος

έναντι  συμφωνημένης αμοιβής υπηρετούσε την θητεία

της φυλάκισης  του τιμωρημένου πλουσίου!!!

«Κατά φωνή κι ο γάιδαρος»!
Λέμε αυτή τη φράση χαριτολογώντας, όταν μιλάμε για

κάποιον και εκείνος εμφανιστεί μπροστά μας εκείνη τη

στιγμή!

Η φράση αυτή προέρχεται από το ένδοξο παρελθόν των

Ελλήνων, όταν οι Έλληνες τιμούσαν ιδιαίτερα το αγαθό,

υπομονετικό και τόσο χρήσιμο για τον άνθρωπο ζώο,

που τότε το έλεγαν όνο!!

Για τα καλά που πρόσφερε στις υπηρεσίες των ανθρώ-

πων  αυτό το ζώο,  το θεωρούσαν ιερό και ήταν αξιαγά-

πητο, οπότε και τη χαρακτηριστική φωνή του την

θεωρούσαν ότι έφερνε καλοτυχία και της απέδιδαν θεϊ-

κές ιδιότητες !!!

Όταν ο Αθηναίος στρατηγός Φωκίων, ο οποίος είχε εκλε-

γεί 45 φορές στρατηγός, λόγω της εντιμότητάς του,

εξεστράτευσε για να συναντήσει τον Φίλιππο και να του

επιτεθεί στο Βυζάντιο, για να μην τον αφήσει να υποτά-

ξει την Αθήνα, (ο Φίλιππος ήθελε να ενώσει όλες τις πό-

λεις κράτη του Ελλαδικού χώρου, κάτω από την εξουσία

του και σαν μια δύναμη όλοι οι Έλληνες να επιτεθούν

εναντίον της Περσικής απειλής), διέταξε  την έναρξη της

επίθεσης τη στιγμή που άκουσε να φωνάζει ένας γάιδα-

ρος, γιατί το θεώρησε καλό οιωνό και πράγματι σε εκείνη

την μάχη είχε νικήσει!

Η φράση έμεινε μέχρι σήμερα, αλλά χωρίς την θεϊκή της

υπόσταση, γιατί από τότε που επιβλήθηκε η Βυζαντινή

κυριαρχία επιβάλλοντας την αυστηρή επιβολή της αλλα-

γής των ελληνικών δοξασιών και μετά την επικράτηση

της νέας  θρησκείας, το ζώο θεωρήθηκε μιαρό, αν και

είχε μεταφέρει τον Χριστό στη ράχη του!!!

«Μη στέκεσαι σαν τον μπάστακα»!
Η φράση χρησιμοποιείται για κάποιον που η παρουσία

του μας είναι ενοχλητική, ενώ η λέξη  μπάστακας δηλώ-

νει τον φύλακα και προέρχεται από την ιταλική λέξη μπά-

στα (basta)  που σημαίνει φτάνει!!

«Καλή σταδιοδρομία»!
Και εδώ η αθάνατη  Ελλάδα πάει μπροστά, γιατί στους

Ολυμπιακούς αγώνες που γίνονταν μόνο από ‘Ελληνες,

που είχαν Έλληνες και τους δύο γονείς τους, όπως είχε

γίνει με τον Μακεδόνα βασιλιά  Φίλιππο και με τον γιο

του Αλέξανδρο, πριν αρχίσουν τα αγωνίσματα οι αθλη-

τές έτρεχαν  μια απόσταση  181,08 μέτρων,  που την χρη-

σιμοποιούσαν και σαν μονάδα μέτρησης του μήκους και

ήταν ίση με το μήκος ενός αθλητικού σταδίου!  Αυτό το

άθλημα σημάδευε την αρχή των αγώνων και οι αθλητές

που θα υπερίσχυαν, κατέχονταν από νικηφόρο πνεύμα

και το θεωρούσαν καλοτυχία!

«Καλή σταδιοδρομία» σήμαινε καλό τρέξιμο στο δρόμο

του ενός σταδίου για να ακολουθήσουν νίκες και στους

επόμενους αγώνες και αυτή ή έκφραση διατηρήθηκε

μέχρι σήμερα με την έννοια της καλής επαγγελματικής

αποκατάστασης ενός νέου!

Η έκφραση «πράσσειν άλογα», είναι γνωστή από τα πα-

νάρχαια ελληνικά χρόνια, αλλά σήμερα παρουσιάζεται

τις περισσότερες φορές παραξηγημένη, γιατί το άκου-

σμά της μοιάζει με την φράση  «πράσινα άλογα», ενώ η

λέξη πράσσειν είναι απαρέμφατο του πράσσω ή πράττω

και σημαίνει κάμνω, η δε λέξη άλογα,  σημαίνει αυτά που

στερούνται της λογικής, οπότε το νόημα της φράσης

είναι: αυτός που κάνει ανοησίες!!
Η λέξη «σύρμα» χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες

των κλεπτών,  για να τους ειδοποιούν  όταν παρουσιά-

ζονται αστυνομικά όργανα στο τόπο της κλοπής! 

Αυτή η λέξη είναι πανάρχαια και αποτελεί μια επίκληση

στον Θεό  Ερμή,  του οποίου μια από τις πολλές  ιδιότη-

τές  του, τον παρουσίαζε σαν  προστάτη των κλεπτών!! 

Επειδή όμως στα Δωρικά το ήτα ( η)  προφερόταν σαν

άλφα (α) και το δασυνόμενο έψιλον (Ε) της λέξης Ερμής

ακουγόταν σαν να είχε μπροστά του το σίγμα, οπότε η

λέξη Ερμής προφερόταν Σερμάς και στην κλητική προ-

σφώνηση από Ερμής έγινε Σερμάς!!    Με την πάροδο

του χρόνου η λέξη Σερμά μεταλλάχθηκε σε  Σύρμα!!!

Επικρατεί η έκφραση  «αυτός είναι για τα πανηγύρια»
και την έλεγαν οι Έλληνες όταν ζούσαν για πολλούς αι-

ώνες στον δικό τους μεσαίωνα, βυθισμένοι μέσα στην

φτώχια, στην αμορφωσιά και στις δεισιδαιμονίες, όπου

τους ψυχοπαθείς τους  θεωρούσαν δαιμονισμένους και

τους πήγαιναν στις εκκλησίες για να τους διαβάσουν μια

ευχή οι παπάδες ή οι καλόγεροι, την ημέρα της εορτής

του Αγίου που συνήθιζαν να γίνονται πανηγύρια  στις εκ-

κλησίες, όπως και σήμερα, για να απαλλαγεί ο ασθενής

από τα δαιμόνια που τον κατείχαν, σύμφωνα με την

γνώμη των λειτουργών της θρησκείας και όχι της ιατρι-

κής επιστήμης, δηλαδή των γιατρών!!

Η έκφραση «κάποιο λάκκο έχει η φάβα» σημαίνει ότι κάτι

κρύβεται πίσω από αυτό που φαίνεται και είναι τόσο

παλιά, όσο και η καλλιέργεια της φάβας στη Σαντορίνη

που τη συναντάμε πριν από 3.500 χρόνια π.Χ.  και κάποιοι

παραγωγοί χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τον ίδιο τρόπο

καλλιέργειας!!

Μετά το μαγείρεμα της φάβας,  η νοικοκυρά προσθέτει

το  λάδι και επειδή η φάβα το απορροφάει, οι άντρες

έλεγαν ότι κάποιο λάκκο, κάποια τρύπα έχει η φάβα και

από εκεί φεύγει το λάδι και χάνεται!!

Άλλη μια συνηθισμένη έκφραση που δηλώνει την ανεμε-

λιά είναι: και ο μήνας έχει εννιά!!
Εδώ επικρατούν δύο εκδοχές, η μια είναι ότι τον αριθμό

εννιά ο Πυθαγόρας τον ταύτιζε με την αρμονία της

φύσης, ενώ η δεύτερη και η πιθανότερη είναι ότι στην

αρχή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους οι δημόσιοι

υπάλληλοι πληρώνονταν στις εννέα κάθε μήνα και εκείνη

η μέρα θεωρείτο ημέρα χαράς και ανεμελιάς!!

Επίσης όταν αναφερόμαστε σε κάποιον πολύ μεθυ-

σμένο,  λέμε «αυτός είναι σκνίπα στο μεθύσι»,  γιατί οι

σκνίπες όταν έβραζε ο μούστος στα βαρέλια πέταγαν

από πάνω τους και  από τις αναθυμιάσεις  έπεφταν αναί-

σθητες!!

«Έγινε Λούης», είναι μια έκφραση που την χρησιμοποι-

ούμε  όταν κάποιος φεύγει πολύ γρήγορα, όπως έφυγε

τρέχοντας ο Σπύρος Λούης, όταν έλαβε μέρος στους

Ολυμπιακούς αγώνες του 1896 στο Καλλιμάρμαρο στά-

διο της Αθήνας, ξυπόλυτος και  χωρίς προπόνηση  και

ήρθε πρώτος στο Μαραθώνιο, κάνοντας  παγκόσμιο

ρεκόρ!!

Χωρίς να χρησιμοποιούμε  συστηματικά στην καθημερι-

νότητά μας  το «μη» και το «δεν», γιατί τότε η ζωή μας

θα γίνει ένα «μηδέν», μπορούμε να ψάχνουμε και να βρί-

σκουμε την προέλευση παρόμοιων εκφράσεων, οι οποίες

είναι πάρα πολλές, και αυτή η γνώση θα μας γεμίζει ικα-

νοποίηση και ευχαρίστηση!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εκφράσεις που κρύβουν ιστορία!!!

Ε, εντάξει τώρα...

Τα CD στην ελληνική κοινωνία έχουν γράψει ιστορία.

Να θυμηθούμε την 35χρονη, τις λίστες που ξεχάστη-

καν με τα δισεκατομμύρια να ρέουν και πολλά που γί-

νονται ωραίες σάτιρες από τον λαό...

Εφτασαν όμως και στο Δήμο 3Β, που η Σχολική Επι-

τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου αντί

να στείλει το CD με τα στοιχεία της υπό κατηγορία

δημοτικής συμβούλου έστειλε παιδικά τραγουδάκια.

Το κατήγγειλε η δημοτική σύμβουλος στη συνε-

δρίαση του Δ.Σ. 19/11/18.

Ε, λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε...

Λάθος και της Αστυνομίας...

Εκυκλοφόρησε ημερολόγιο η Ελληνική Αστυνομία με

χάρτες όπου αναφέρουν τα κατεχόμενα της Κύπρου

ως Βόρεια Κύπρος! και τα Σκόπια ως “Μακεδονία”.

Τσ... τσ... τσ... πολλά λάθη βρε παιδιά.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία

αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα ημερολόγια εκτυπώ-

θηκαν από «ιδιωτική εταιρεία».

Είδες η ιδιωτική πρωτοβουλία!

Βραχιόλια του περάσανε αλλά...

Βραχιόλια του περάσανε και στην ψειρού τον πάνε, λέει

κάποιο άσμα, μόνο που εδώ τον βγάλανε από την ψει-

ρού με βραχιολάκι και τον έστειλαν στο σπίτι του, αλλά

με επιτήρηση, αφού το βραχιολάκι είχε έναν κωδικό που

ειδοποιούσε αν το έβγαζες. Μόνο που την επιτήρηση

την είχαν αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία. Οπότε ένα πρωί

το βραχιολάκι ...έπεσε από το χέρι του, η εταιρεία ενη-

μέρωσε βεβαίως την ελληνική αστυνομία, αλλά ο πρώην

Γαλλοελβετός τραπεζίτης και υπόδικος για ξέπλυμα

βρώμικου χρήματος, για τα υποβρύχια που μας έδωσαν

και, και, εξαφανίστηκε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα σοφίας...

Παραξενιές επισκεπτών 
στα ξενοδοχεία

l Επισκέπτης στο Cardiff Central ρώτησε το προσω-

πικό: Θέλω να μου πείτε, θα χιονίσει αύριο γιατί
θέλω να κάνω γάμο στα λευκά!

l Άλλος ζήτησε από το προσωπικό του Covent Garden:

παρακαλώ να μου εξασφαλίσετε την Ανατολή του
ήλιου από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς μου.

l Πελάτης στο ξενοδοχείο King Cross:  θέλω να μου
γεμίσετε τη μπανιέρα με φρέσκο κατσικίσιο γάλα!

l Επισκέπτης στο London Waterloo ζήτησε από το

προσωπικό: να μου διασφαλίσετε ότι το London Eye
θα γυρίζει με κατεύθυνση αντίθεση του ρολογιού!

l Στο Windsor Central, ένας επισκέπτης, λάτρης της

βασιλικής οικογένειας, ζήτησε από τους εργαζομέ-

νους του ξενοδοχείου: παρακαλώ να μου κρατήσετε
τη θέση μου στην ουρά για το γάμο του Χάρι και της
Μέγκαν, ώσπου να φτάσει η σειρά μου γιατί εγώ πάω
για ύπνο!

l Στο Torquay, ερωτευμένος επισκέπτης ζήτησε από

το προσωπικό: να μου οργανώσετε επίδειξη δελφι-
νιών στις 9 το βράδυ, γιατί αυτή την ώρα θα κάνω
πρόταση γάμου στη σύντροφό μου.

l Ένα από τα πιο παράξενα αιτήματα στο Λίβερπουλ

προήθε από καλεσμένο γάμου ο οποίος ζήτησε από

το προσωπικό: επειδή ακυρώθηκε  η μπάντα της γα-
μήλιας δεξίωσης του φίλου μου, θέλω να ντυθείτε
τέσσερα άτομα  με αμφίεση των Μπιτλς και να παί-
ξετε μουσική!  
πηγή: tornosnews.gr

Ένα «δίχτυ» προστασίας για το

θαλάσσιο περιβάλλον δημιούργη-

σαν 28 περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις, ιδρύματα και φορείς,

ανακοινώνοντας την έναρξη του

«Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θα-

λάσσιο Περιβάλλον» και της νέας

εκστρατείας για τη μείωση των

πλαστικών μιας χρήσης, με πρω-

τοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύ-

ματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.
www.diktyogiatithalassa.gr

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματο-

ποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου

στην Αθήνα, εκπρόσωποι των μελών

του παρουσίασαν το όραμα, τις δρά-

σεις και τη νέα επικοινωνιακή καμπά-

νια του νεοσύστατου δικτύου, με

στόχο την κινητοποίηση του κοινού

για την προστασία του θαλάσσιου πε-

ριβάλλοντος.

Βασικοί στόχοι του «Δικτύου Συνερ-

γασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλ-

λον»  είναι η ένταξη θεμάτων

προστασίας του περιβάλλοντος στον

δημόσιο διάλογο, η ενίσχυση του

βαθμού γνώσης του κοινού, καθώς

και αποτελεσματικότερες  παρεμβά-

σεις που αξιοποιούν την πολλαπλα-

σιαστική δύναμη των μελών του.

#ΜπορώΧωρίςΠλαστικό

Με το μήνυμα «Μπορώ Χωρίς Πλα-

στικό», η νέα καμπάνια του Δικτύου

Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περι-

βάλλον, παροτρύνει το κοινό να ανα-

θεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο

χρησιμοποιούμε καθημερινά τα πλα-

στικά μιας χρήσης και να υιοθετή-

σουμε μια στάση ζωής πιο φιλική στο

θαλάσσιο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης

Τύπου, την οποία συντόνισε η δημο-

σιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου,

εκπρόσωποι του Δικτύου έκαναν τις

ακόλουθες δηλώσεις:

«Για ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο και

πολυπαραγοντικό, όπως είναι η θα-
λάσσια ρύπανση, η λύση δεν είναι
μία. Οι λύσεις είναι πολλές και πολυε-
πίπεδες. Χρειαζόμαστε την ευαισθη-
τοποίηση του πολίτη, την ενίσχυση
της εκπαίδευσης, την αλλαγή νοο-
τροπίας, όπως και την αλλαγή του νο-
μοθετικού πλαισίου, τη σύμπραξη της
βιομηχανίας και την επιβολή κυρώ-
σεων. Σε όλες αυτές τις ανάγκες
απαντά το “Δίκτυο Συνεργασίας για
το Θαλάσσιο Περιβάλλον” και το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λα-
σκαρίδη καλωσορίζει με χαρά την

εκπλήρωση ενός μεγάλου του στό-
χου», δήλωσε η Δρ. Αγγελική Κοσμο-

πούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια

του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανα-

σίου Κ. Λασκαρίδη.

«Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με συ-

νεπή δράση εδώ και δεκαετίες στα ζη-

τήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος,

δεν θα μπορούσε να λείπει από το “Δί-
κτυο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον”. Ο

ένας χρόνος δείχνει ήδη τη δύναμη της

συνέργειας όλων μας κι ευχόμαστε ό,τι

καλύτερο, με ακόμα περισσότερους

φορείς για το μέλλον», δήλωσε η Χρι-

στίνα Κονταξή, Διευθύντρια του Δι-

κτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

«Το διαχρονικό μήνυμα του Γλάρου

της HELMEPA «Όχι Σκουπίδια, Όχι

Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές»
προειδοποιεί εδώ και 30 χρόνια για

τους κινδύνους της ρύπανσης με πλα-

στικά. Σήμερα που η ρύπανση ακτών

και θαλασσών με πλαστικά λαμβάνει

ανεξέλεγκτες διαστάσεις παγκο-

σμίως, είναι άμεση η ανάγκη ενημέ-

ρωσης και κινητοποίησης όλων για

την αντιμετώπιση του προβλήματος,

ώστε να παραδώσουμε ένα υγιές θα-

λάσσιο περιβάλλον στις επόμενες γε-

νεές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο

Kώστας Τριανταφύλλου της

HELMEPA.

Δυο σημεία προβληματισμού έθεσε ο

καθηγητής στο Παν/μιο Πατρών Γ. Πα-

παθεοδώρου, τα οποία θα μπορούσαν

να αποτελέσουν άξονες δράσεις του

δικτύου. Το πρώτο αναφέρεται στον

έλεγχο της αποτελεσματικότητας των

εκστρατειών ενημέρωσης / ευαισθητο-

ποίησης, θέτοντας το ερώτημα κατά

πόσον επιδρούν θετικά στο θαλάσσιο

περιβάλλον. Ως δεύτερο σημείο, έθεσε

την αναγκαιότητα συστηματικών επι-

στημονικών δεδομένων για τη σχε-

δίαση των πολιτικών προστασίας του

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Για την Αειφόρο και Ολοκληρωμένη

Διαχείριση των Θαλάσσιων Πόρων,

μίλησε η Φοίβη Κουντούρη, Καθηγή-

τρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών

«Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» 

Ένα “δίχτυ” προστασίας από 28 οργανώσεις και φορείς   
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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 . . .

Ιστορία, τα σύνορα 

και οι πινακίδες

Επιστρέφοντας πρόσφατα οδικώς από την Κεντρική Ευ-

ρώπη και φθάνοντας στα σύνορα του κρατιδίου των Σκο-

πίων, παρατηρούσα τα σχεδόν ακινητοποιημένα αμέτρητα

οχήματα, που έφεραν πινακίδες ως επί το πλείστον ευρω-

παϊκών κρατών. Προσπάθησα να φαντασθώ τον εαυτό μου

ως έναν από τους πολλούς αυτούς οδηγούς ή επιβάτες:

ανενημέρωτο, απροκατάληπτο, ουδέτερο, να παρατηρώ για

πολλή ώρα μπροστά μου τη μεγεθυμένη πινακίδα του σκο-

πιανού συνοριακού σταθμού: «Welcome to Macedonia».

Προφανώς όλοι αισθάνονται ότι μπαίνουν στην περιοχή της

Μακεδονίας. Οταν όμως οι ξένοι ταξιδιώτες φθάνουν και

καθηλώνονται στον επόμενο συνοριακό σταθμό των Ευζώ-

νων, έχουν, χωρίς αμφιβολία, την αίσθηση πως στο σημείο

αυτό τελειώνει η Μακεδονία και αρχίζει ένα άλλο άσχετο

κράτος, η Greeece. Ομολογώ πως ενοχλήθηκα, για να μην

πω ότι θύμωσα.

Αν και έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, θα προτείναμε να το-

ποθετηθεί, έστω και τώρα, ει δυνατόν σε όλο το προβαλ-

λόμενο μέτωπο του ελληνικού συνοριακού κτίσματος, η

εξής τηλεθέατη ελληνική και αγγλική επιγραφή: «Καλώς

ήλθατε στην κεντρική περιοχή της Αρχαίας Ελληνικής Μα-

κεδονίας». Υπεράνω δε της επιγραφής αυτής να τοποθε-

τηθεί ένας τεράστιος χάρτης με αναγραφή των τριών

όμορων κρατών και χρωματισμένη ολόκληρη την έκταση

της αρχαίας Μακεδονίας με τα ονόματα των σημαντικότε-

ρων αρχαίων μακεδονικών πόλεων, όπως των Στόβων, των

Αιγών, της Πέλλας, του  Δίου, της Θεσσαλονίκης και

άλλων. Η προτεινόμενη επιγραφή και ο χάρτης θα προσφέ-

ρουν έτσι «ακόπως» στους απληροφόρητους ταξιδιώτες τη

σωστή ενημέρωση, με την οποία και θα υποδηλώνεται

σαφώς η σημερινή παραχάραξη της Ιστορίας.

Κατερινα Παπαθωμα - Μαστοροπουλου, Φιλόλογος-αρχαι-

ολόγος, λέκτωρ Κλασ. Φιλολ., Φιλοσ. Σχολής Πανεπιστη-

μίου Αθηνών

...δια χειρός Γιάννη Μανιάτη

Σταδιακή υποβάθμιση και

απαξίωση των 

Πανεπιστημιακών σπουδών

Λόγω επαγγέλματος συζητώ συχνά με φοιτητές και φοιτή-

τριες και αυτά που μου λένε με κάνουν να ντρέπομαι αλλά

και να εξοργίζομαι για όλα αυτά που συμβαίνουν στα Πα-

νεπιστημιακά ιδρύματα. Στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα τα

οποία μεταπολιτευτικά από ναούς της γνώσης έχουν μετα-

τραπεί σε φωλιές κακοποιών και παρακρατικών στοιχείων. 

Για μένα όλα ξεκίνησαν από την ...εισβολή των κομμάτων

στους χώρους αυτούς, αλλά κυρίως στο λεγόμενο Πανεπι-

στημιακό Άσυλο στο οποίο ακόμα και σήμερα κάποιοι δί-

νουν την δική τους ερμηνεία προκειμένου να καλύπτουν τις

άνομες πράξεις τους.

Ανέφερα πρωτίστως τα Κόμματα γιατί αυτά έδωσαν το

έναυσμα για σκηνές έντασης, παραβατικότητας και διχα-

σμού των φοιτητών στην προσπάθειά τους να επιβληθούν

ως πλειοψηφίες, αλλά και ως ισχυρές μειοψηφίες για την

εξυπηρέτηση των Κομματικών τους συμφερόντων.

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα όπου όπως μου λένε φοιτητές

της Νομικής, της ΑΣΟΕΕ, του Πολυτεχνείου, αλλά και του

Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη τα υπόγειά τους να είναι

άβατα για τους απλούς φοιτητές, αφού εκεί κατασκευάζον-

ται οι χιλιάδες μολότοφ τις οποίες συχνά πυκνά ρίχνουν οι

γνωστοί, άγνωστοι δηλ. οι Παρακρατικοί, οι Μπαχαλάκηδες

και τα λοιπά κουκουλοφόρα δίποδα τα οποία καίνε, σπάνε

και γενικά βανδαλίζουν την Κρατική, αλλά και την ατομική

περιουσία όλων όσων έχουν την ατυχία να κατοικούν στους

πέριξ εξ αυτών δρόμους.

Αυτοί λοιπόν όλοι οι (μαυροφορεμένοι συνήθως) αλήτε,ς

μετά από αυτές τις παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες

τρυπώνουν ως ποντικοί στους Πανεπιστημιακούς χώρους

κάνοντας χρήση του λεγόμενου … άσυλου. 

Του άσυλου το οποίο λειτουργεί λες και είναι συνοριακή

γραμμή μη επιτρέποντας στους αστυνομικούς να μπουν και

να συλλάβουν αυτούς τους περίεργους τύπους οι οποίοι

είχαν το θράσος να καταλάβουν κάποια αίθουσα της Φιλο-

σοφικής Αθηνών για να την χρησιμοποιήσουν άκουσον

άκουσον ως γραφείο … κοινού!!! 

Εδώ να αναφέρω και αυτό που συμβαίνει στην ΑΣΟΕΕ όπου

στην περίβολο και υπό την προστασία κάποιων ομάδων

μέσα από τα κάγκελα (για να μην μπορούν να συλληφθούν)

οι πλανόδιοι λαθρομετανάστες πουλάνε την πραμάτεια

τους την οποία έχουν αποθηκευμένη στις αίθουσες του εν

λόγω Πανεπιστημίου το οποίο συν τις άλλοις είναι και

άντρο ναρκέμπορων και τοξικομανών. 

Τα τελευταία χρόνια λέγεται από πολλούς επώνυμους και

ανώνυμους ότι όλη αυτή η ανοχή της Πολιτείας σε αυτές

τις ζοφερές καταστάσεις έχει να κάνει με το ότι οι εκά-

στοτε κυβερνώντες πολλές φορές εξυπηρετούνται από

αυτές είτε για αποπροσανατολισμό είτε και για την διάλυση

και τον εκφοβισμό των απλών πολιτών στην συμμετοχή και

στις πορείες των μεγάλων απεργιών. 

Προσωπικά πιστεύω ότι τα παραπάνω ισχύουν, αλλά έχω

και την πεποίθηση ότι υπάρχει και κάτι βαθύτερο και πιο επι-

κίνδυνο το οποίο έχει να κάνει με την σταδιακή υποβάθμιση

και απαξίωση των Πανεπιστημιακών σπουδών και κατ’ επέ-

κταση γενικά της Παιδείας μιας και είναι γνωστό ότι ένας

αμόρφωτος και χωρίς επίπεδο λαός είναι πιο ευάλωτος και

χειραγωγήσιμος. 

Υποσημείωση

Ας αναλογιστούν οι ιθύνοντες ότι όλη αυτή η ανομία δεν

είναι προς όφελός τους αφού καταργεί με ό,τι αυτό συνε-

πάγεται την έννοια της τάξης και της συντεταγμένης Πο-

λιτείας και επίσης ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να

θρηνήσουμε κάποια στιγμή ανθρώπινα θύματα από τις συ-

χνές οδομαχίες ή από μια μεγάλη έκρηξη στα υπόγεια κα-

τασκευής και φύλαξης των χιλιάδων αυτών μολότοφ.

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: johnpreve@gmail.com

Δημοτική συγκοινωνία 

και ονομασία στα 3Β

Αγαπητή Εβδόμη,

σας παραθέτω δύο θέματα με τη σκέψη και την ελπίδα ότι

ενδαιφέρουν και αφορούν πολλούς κατοίκους της περιοχής

μας.

1: Δημοτική Συγκοινωνία

Με ευχαρίστηση και ανακούφιση δεχθήκαμε προ καιρού την

είδηση της δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας στην ευ-

ρύτερη περιοχή του Καλλικράτειου Δήμου μας (Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης).

Αλλά παρ’ όλο ότι πέρασε αρκετός καιρός που εφαρμόζεται

το μέτρο αυτό, δυστυχώς κατάντησε “δώρο - άδωρο” καθ’

ότι δεν γνωρίζει κανείς πότε με βεβαιότητα θα περάσει το

αυτοκίνητο από κάθε στάση με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να

περπατούν στους δρόμους και τα αυτοκίνητα της Δημοτι-

κής Συγκοινωνίας να περνούν δίπλα τους άδεια από επιβά-

τες.

Πιστεύουμε ότι ορθή αντιμετώπιση θα ήταν σε κάθε στάση

να αναγράφεται ευκρινώς και επακριβώς η συγκεκριμένη

ώρα διέλευσης του αυτοκινήτου.

Με τον τρόπο αυτόν θα εξέλιπε το φαινόμενο των άδειων

αυτοκινήτων και των αθρόων πεζοπορούντων κατοίκων της

περιοχής.

2ο Ονομασία Δήμου

Με σκωπτικό τρόπο ορισμένοι δημότες άλλων περιοχών,

περιπαχτικά, και μεταξύ άστείου και σοβαρού, πολλές

φορές μας λένε ότι δεν σας αρκούσε να έχετε έναν “ΒΟΥ”

(υπονοώντας τα συμπαθή, υπερμεγέθη τετράποδα), θέλατε

τρία “ΒΟΥ”

Προς εξάλειψη του φαινομένου αυτού, αλλά και για λόγους

ενιαίας εμφάνισης της ευρύτερης περιοχής και των κατοί-

κων των τέως χωριστών Δήμων, αλλά και για πρακτικούς

λόγους θα ήταν σκόπιμο η ονομασία αυτή ΒΧ3 σε Δήμο ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ δεδομένου ότι απ’ όλες τις θέσεις της παραλιακής

γραμμής και των τριών χωριστών τώρα περιοχών ατενίζει

κανείς το σημείο απ’ όπου ο πατέρας του ξεχασιάρη Θησέα

με το θάνατό του έδωσε την ονομασία στο όμορφο πέλα-

γος που δροσίζει τα πόδια του ευρύτερου χώρου μας.

Σκόπιμο θα ήταν η πρόταση, να τύχει της δέουσας προσο-

χής των αρμοδίων και να είναι βέβαιοι ότι κάτι θετικό θα

προσφέρουν στους κατοίκους, που πολύ αγαπούν την πε-

ριοχή τους και θα συντελέσει στην αγαστή συνεργασία και

σύμπνοια μεταξύ τους.

Με άπειρη εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες

Χρήστος Γ. Ζαχαράκης

Κόρμπι Βάρης

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”
Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού 

Περιβάλλοντος και του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

σε χώρο της Σχολής Ευελπίδων

Αρχίζει πλέον να γίνεται κατανοητό σε ΟΛΟΥΣ ότι το σχέ-

διο για δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμά-

των σε χώρο της Σχολής Ευελπίδων στον Υμηττό έχει

πάρα πολλά ανεπίλυτα προβλήματα.

Σκοπός μας δεν είναι να ασκήσουμε αντιπολίτευση στην

τωρινή Δημοτική Αρχή, αλλά να προασπίσουμε με κάθε

τρόπο το περιβάλλον. 

Οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή θα εμμένει λοιπόν σε αυτά

τα καταστροφικά για τον Υμηττό και την περιοχή μας σχέ-

δια, θα μας βρίσκει απέναντί της.

Παράλληλα, κρίνουμε θετικό το ότι θα συζητηθεί στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο η ένταξη του Δήμου των 3Β στο Πρό-

γραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του ΕΔΣΝΑ μετά την με

αριθμό πρωτοκόλλου 35421/04-10-2018 επιστολή του

Συλλόγου προς την Δημοτική Αρχή.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Σε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας

προχώρησε ο Δήμος Κρωπίας σε πολλά

σημεία του Δήμου, πολλές εκ των

οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ

άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι παρεμβάσεις γίνονται σε συνεργα-

σία του Δήμου και της Περιφέρειας Ατ-

τικής, μετά από ενέργειες του Δήμου,

αλλά και πολλών φορέων καθώς και

πολιτών, που είναι και οι πρώτοι που θί-

γονται από τις ατέλειες του οδικού δι-

κτύου, των πεζοδρομίων και όχι μόνο.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

4 Τοποθέτηση πεζοφάναρων στη δια-

σταύρωση Λεωφ. Αγίας Μαρίνας και

Λ.Αθηνών-Σουνίου προς παραλία Αγίας

Μαρίνας με διαμορφώσεις πεζοδρο-

μίων. Η τοποθέτηση έγινε από τη Διεύ-

θυνση Μητροπολιτικών Υποδομών της

Περιφέρειας Αττικής. Το έργο έχει ολο-

κληρωθεί και το πεζοφάναρο λειτουρ-

γεί προς ανακούφιση των κατοίκων που

δεν μπορούσαν  να διασχίσουν τη λεω-

φόρο.

4 Τοποθέτηση φαναριών για οχήματα

και πεζούς με διαμορφώσεις πεζοδρο-

μίων-διαβάσεων και άλλες συμπληρω-

ματικές ενέργειες στην είσοδο της

παραλίας Λουμπάρδας (παραλιακή) και

στην απέναντι σύνδεση με τη οδό

Λουμπάρδας. Οι  εργασίες διαμόρφω-

σης από το Δήμο και της πρώτης τεχνι-

κής υποδομής από την Περιφέρεια

Αττικής. Εργασίες που ολοκληρώθηκαν

μέσα στο 2018. Σημαντική επίσης η

συμφωνία που επήλθε  μεταξύ Δήμου

και  ΟΑΣΑ για τροποποιήσεις δρομολο-

γίου. 

Προηγήθηκε αναγκαστικά κατάργηση

της στάσης της λεωφορειακής γραμμής

330 στο σημείο της διασταύρωσης Λ.

Σουνίου με  την οδό Λουμπάρδας και

οριστική τροποποίηση των δρομολο-

γίων από την περίοδο του ΠΑΣΧΑ 2018.

Από το τέλος Ιουλίου τέθηκε  σε πλήρη

λειτουργία, ενώ έγιναν δοκιμές και μι-

κροπαρεμβάσεις.

4 Τη διαμόρφωση, κόμβου φωτεινής

σηματοδότησης, πεζοδρομίων, διαβά-

σεων πεζών, στην έδρα της Πυροσβε-

στικής Υπηρεσίας Κορωπίου. Έγινε

διαμόρφωση της νέας πύλης –εισόδου

/ εξόδου στη Λεωφ. Βασσ Κωνσταντί-

νου. Τέθηκε σε λειτουργία μέσα στο

2018 για πεζούς και οχήματα με προει-

δοποιητικές πινακίδες και φανάρια.

4 Τον Ιούλιο του 2018, από τη Διεύ-

θυνση Περιβάλλοντος Δήμου Κρωπίας,

έγινε επιχείρηση κλαδεμάτων στην πα-

ραλιακή και προς την Οδό Γράνας στην

Αλθέα σε τεράστια δέντρα ευκαλύπτων

που ήταν επικίνδυνα -παρότι δεν ήταν

αρμοδιότητά του- για λόγους δημοσίας

ασφάλειας ΙΧ και πεζών. Το Καλοκαίρι

του 2017, έπειτα από ενέργειες του

Δήμου Κρωπίας με ανάλογη φωτογρα-

φική τεκμηρίωση, η Διεύθυνση Μητρο-

πολιτικών Υποδομών Περιφέρειας

Αττικής εκτέλεσε έργο απομάκρυνσης

βλάστησης από σημεία της παραλιακής

λεωφόρου (επί οδοστρώματος) με κλα-

δέματα και σε δέντρα.

4 Κατασκευάστηκε από το Δήμο Κρω-

πίας (έτος κατασκευής το 2017) λωρίδα

πεζόδρομου και έγιναν ανάλογες δια-

μορφώσεις προσβάσεων στον Σταθμό

Προαστιακού-Μετρό Κορωπίου προς

Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Αναμένονται

οι εργασίες κοπής των στηθαίων από

την Περιφέρεια Αττικής με την τοποθέ-

τηση οδικής φωτοσήμανσης για πεζούς

και ΙΧ. Το έργο αυτό εντάσσεται σε πα-

ρεμβάσεις εξυπηρέτησης εργαζομέ-

νων, επισκεπτών και κατοίκων που

αποκλείονται από στηθαία ασφαλείας

και δεν υπάρχουν διέξοδοι για πεζούς.

4 Επίσης έγιναν από το  Δήμο διαγραμ-

μίσεις καθορισμού θέσεων ΑμεΑ επί

του οδοστρώματος της γέφυρας του

Σταθμού Προαστιακού-Μετρό σε όλες

τις κατευθύνσεις, ενώ συμπληρωμα-

τικά έγιναν διαγραμμίσεις STOP επί

οδοστρώματος σε επικίνδυνα σημεία

του Κορωπίου και κοντά σε σχολικές

μονάδες, που ορισμένοι οδηγοί ΙΧ πα-

ραβιάζουν την οδοσήμανση κατά εξα-

κολούθηση. Ο Δήμος φροντίζει την

συντήρηση του χώρου στάθμευσης

στον Σταθμό Μετρό-Προαστιακού,

χωρίς να έχει την κυριότητα της σκά-

λας πεζών και του χώρου στάθμευσης.

Με επίμονες ενέργειές του, ο Δήμος,

ζητάει την παραχώρηση του χώρου

προς τον Δήμο Κρωπίας, γιατί ανήκει 

βρήκε και τον πραγματικό ιδιοκτήτη του

χώρου που είναι η εταιρεία του Δημο-

σίου ΕΤΑΔ Α.Ε.(!). 

Χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις

στο παραλιακό μέτωπο και στις συνδε-

τήριους οδούς καθώς και σε άλλα ση-

μεία της επικράτειας του Δήμου,

προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια

πεζών και οχημάτων και όπως μας ενη-

μερώνει ο Δήμος, γίνονται ενέργειες

προς σε αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερα η παραλιακή λεωφόρος που

περιβάλλεται από πυκνοκατοιμένη

ζώνη, είναι καρμανιόλα, με τις ταχύτη-

τες που αναπτύσσουν ασυνείδητοι οδη-

γοί. 

Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων 

στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κρωπίας
Πεζοφάναρα, φωτεινοί σηματοδότες, στηθαία ασφαλείας...

Διάβαση πεζών στη Λουμπάρδα.

Kλάδεμα δέντρων στη Λεωφ. Σουνίου.

Επισκευή σκάλας Προαστιακού, αν και
δεν είναι αρμόδιότητας του Δήμου.
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Προβληθείτε με μια συνδρομή!

Δημοπρατήθηκε από την Δ/νση

Τεχνικών Έργων της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής και ξεκίνησαν οι εργασίες

για το έργο με τίτλο «Έργα Αν-

τιπλημμυρικής Προστασίας, Κα-

τασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων

του κυρίως οικισμού Καλυβίων

– Δ΄φάση». Το έργο έχει προ-

γραμματιστεί να ολοκληρωθεί

τον Ιούνιο 2019.

Η κατασκευή αφορά τμήμα των

μη κατασκευασμένων έργων -

τμημάτων που προβλέπονται

στην οριστική μελέτη αποχέτευ-

σης ομβρίων που είχε εγκριθεί

το 1998. Το συνολικό μήκος των

αγωγών είναι 2.825,00μ.

Το έργο για την αποχέτευση ομ-

βρίων υδάτων αφορά στην ολο-

κλήρωση της κατασκευής

κυρίων και κεντρικών αγωγών

που οδηγούν τα όμβρια σε τρεις

συλλεκτήρες υπερτοπικού χα-

ρακτήρα που έχουν ήδη κατα-

σκευαστεί. 

Το έργο καλύπτει την ευρύτερη

περιοχή των Καλυβίων και ειδι-

κότερα στις οδούς: Ελ. Βενιζέ-

λου, Πρ. Γκίνη, Παπαναστασίου,

Επ. Γκίνη, Καναμπάκου, Ν.Στά-

μου, Ελ. Μιχάλη, Ι. Ιωάννου,

Αθηνών, Ε.Καρελιώτη, Ν.Σιδέρη,

Γ.Μακρυγιάννη, 28η Οκτωβρίου,

Γ.Φ. Κόλλια, Σπ. Μαλτέζου, Σωτ.

Μερκούρη, Γ.Φιλίππου, Α.Λαδά

και Ν.Νικολάκη. Επίσης θα τοπο-

θετηθούν και φρεάτια υδροσυλ-

λογής στην πλατεία

Δ.Σωτήρχου, στη διασταύρωση

28ης Οκτωβρίου και Περιφερει-

ακού, στη διασταύρωση

Γ.Παππά και Περιφερειακού και

στην Σουνίου στην περιοχή του

δημοτικού σχολείου.

Ανάδοχος του έργου είναι η

«ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ»,

ενώ ο προϋπολογισμός του

έργου ανέρχεται στα

2.160.000,00€ και χρηματοδο-

τείται εξ’ ολοκλήρου από τη Πε-

ριφέρεια Αττικής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από

το Δ.Σ. Σαρωνικού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Σαρωνικού ενέκρινε τη

σύναψη και  τους όρους της

προγραμματικής σύμβασης με-

ταξύ Περιφέρειας Αττικής  και

Δήμου  Σαρωνικού  για    το

έργο  «Ολοκλήρωση κατα-

σκευής  έργων  αποχέτευσης

ακαθάρτων  κυρίως  οικισμού

Καλυβίων και Κουβαρά» και

όρισε εκπρόσωπο του Δήμου

τον   Σταμάτη Γκίνη  με  αναπλη-

ρωτή  του  τον  Εμμανουήλ Χα-

ρίτο. 

Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στον οικισμό 

Καλυβίων και Κουβαρά από την Περιφέρεια 

Eνιαία Δασική Εκταση
τα 124 στρέμματα 

στο Πανόραμα Βούλας

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, πέτυχε καταθέτοντας

με τη Νομική τους υπηρεσία, ισάρριθμες ενστάσεις, έναντι των

φερομένων ως ιδιοκτητών 161 αγροτεμαχίων του Συνεταιρι-

σμού Καστελοριζίων, να χαρακτηριστούν ως Ενιαία δασική

έκταση 124 στρεμμάτων στην περιοχή του Πανοράματος Βού-

λας.

Οι ενστάσεις κατατέθκαν εμπρόθεσμα ενώπιον των Τριμελών

Επιτροπών του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογία.

Με την αποδοχή των ενστάσεων του Δήμου επιπλέον επε-

τεύχθη: 

― Να διαγραφούν οι εγγραφές στους κτηματολογικούς πίνα-

κες, στους οποίους παρουσιάζονται οι νυν φερόμενοι ιδιοκτή-

τες ως ιδιοκτήτες κατατετμημένων γεωτεμαχίων, ενώ στην

πραγματικότητα πρόκειται για ευρύτερη ενιαία δασική έκταση.

― Να αντικατασταθεί ο εσφαλμένος σχετικός χάρτης με

αυτόν που προσκόμισε ο Δήμος 3Β.

― Να εγγραφεί η επίδικη έκταση υπέρ του Δημοσίου, καθότι

κατά τη σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, αυτή δεν δύναται να αποδοθεί στον Οικοδομικό Συ-

νεταιρισμό Καστελλοριζίων και κατ' επέκταση στους νυν φε-

ρόμενους ιδιοκτήτες.

Οι εν λόγω ενστάσεις συζητήθηκαν ενώπιον των Τριμελών

Επιτροπών του Κτηματολογίου και όλες οι αποφάσεις που εκ-

δόθηκαν επί αυτών δικαίωσαν τα επιχειρήματα που συμπεριέ-

λαβε ο Δήμος 3Β στα 161 υπομνήματα που κατέθεσε ενώπιον

των Επιτροπών προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

Ολες οι αποφάσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκταση

των 124 στρεμμάτων έχει δασικό χαρακτήρα σύμφωνα με το

άρθρο 216 του Ν.4173/1929, όπως αυτό τροποποιήθηκε και

ισχύει σήμερα, και τα συμβόλαια μεταβίβασης από τον Συνε-

ταιρισμό των Καστελλοριζίων στα μέλη του είναι απολύτως

άκυρα, αφού δεν επισυνάπτεται σε αυτά η απαιτούμενη άδεια

του Υπουργού Γεωργίας και επομένως τα 161 ΚΑΕΚ πρέπει να

ενοποιηθούν και να αποδοθούν στο φερόμενο πλέον (σύμ-

φωνα με το Κτηματολόγιο) Οικοδομικό Σύλλογο Καστελλορι-

ζίων Ελλάδος ΣυνΠΕ.
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«Χρηστότης ἤθους ἀπλαστία μετ᾽εὐλογιστίας· ἤθους
σπουδαιότης»

(Πλάτων, 427-347, “ΟΡΟΙ” 412e, 6)

(= Η ηθικότητα/εντιμότητα/ακεραιότητα είναι ανυποκρι-

σία/ειλικρίνεια ήθους συνοδευόμενη από σωφροσύνη/φρό-

νηση/ορθοφροσύνη· σοβαρότητα ήθους).

«τίνος ἀμπλακίας ποινάς ὀλέκῃ»
(Αισχύλος, 525-456/5, “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ”, στίχ. 563)

(= Ποιας αμαρτίας / πταίσματος ποινή πληρώνει;)

ΣΧΟΛΙΟ: Η Ιώ, η κόρη του Ινάχου απευθύνεται στον Προ-

μηθέα, τον Εσταυρωμένο στον Καύκασο, και τον ερωτά για

ποιες αμαρτίες του κόσμου πληρώνει/υποφέρει άδικα.

«Τοιῶνδε ποινάς ἀμπλακημάτων τίνω ὑπαίθριος δεσμοῖς
πεπασσαλευµένος»

(Αισχύλος, 525-456/5, “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ”, στίχ. 112-113)

[= Για τέτοιο αμάρτημα (λέγει ο Προμηθέας) - κλοπή σπέρ-

ματος φωτιάς - τώρα πληρώνω, αλυσοκαρφωμένος στον

ξάγναντο ουρανό].

«Ἀλλά τούτων ἁπάντων αἴτιον, ὅπερ ἐν ἀρχῇ
ἔφηµεν, ἡ ἄγνοια καί τό ἐν σκότῳ που εἶναι τόν
ἑκάστου τρόπον· ὡς εἴγε θεῶν τις ἀποκαλύψειεν
ἡµῶν τούς βίους, οἴχοιντο ἄν φεύγουσα ἐς τό βά-
ραθρον ἡ διαβολή χώραν οὐκ ἔχουσα, ὡς ἄν πε-
φωτισµένων τῶν πραγµάτων ὑπό τῆς ἀληθείας».
(Λουκιανός, 120-180, “Περί τοῦ μή ῥᾳδίως πιστεύειν διαβολῇ”, 32)

(= Αλλά όπως υποστηρίξαμε στην αρχή, αιτία όλων αυτών

είναι η άγνοια και το ότι η ψυχή και η γνώμη καθενός βρί-

σκεται στο σκοτάδι· κι αν κανείς βέβαια από τους θεούς

αποκάλυπτε τι έχουμε όλοι στην καρδιά και στον νου, η

διαβολή/συκοφαντία θα έφευγε και θα έπεφτε στο βάρα-

θρο, γιατί δεν θα είχε πια θέση στον κόσμο, αφού τα πράγ-

ματα θα φωτίζονταν από την Αλήθεια).

ΓΙΑΤΙ Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

Μα διότι αναμφισβήτητα είναι:
ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από το σατιρικό διαλογικό του έργο «ΑΛΙΕΥΣ ή ΑΝΑΒΙ-

ΟΥΝΤΕΣ», κεφ. 20.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
Ο Παρρησιάδης (= Λουκιανός) αναφέρει ποιους χαρακτή-

ρες ανθρώπων μισεί: «Μισαλαζών εἰµι καί Μισογόης
καί Μισοψευδής καί Μισότυφος καί µισῶ πᾶν τό
τοιουτῶδες εἶδος τῶν µιαρῶν ἀνθρώπων· πάνυ
δέ πολλοί εἰσιν, ὡς οἶσθα».
(= Μισώ την αλαζονεία και αποστρέφομαι την απάτη και

απεχθάνομαι το ψεύδος και εχθρεύομαι την οίηση/έπαρση,

μισώ γενικά όλα αυτά τα είδη των σιχαμερών ανθρώπων·

και, καθώς γνωρίζεις, αυτοί είναι πάρα πολλοί).

Από το σατιρικό διαλογικό του έργο «ΘΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

κεφ. 2. Ο Μώμος (= Λουκιανός), η προσωποποίηση της

μομφής και κατηγόριας, εξηγεί γιατί τον επονομάζουν Δη-

μόσιο Κατήγορο.

«ἀξιῶ δέ, ὦ Ζεῦ, µετὰ παρρησίας µοι δοῦναι εἰπεῖν·
οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δυναίµην, ἀλλὰ πάντες µε ἴσα-
σιν ὡς ἐλεύθερός εἰµι τὴν γλῶτταν καὶ οὐδὲν ἂν κα-
τασιωπήσαιµι τῶν οὐ καλῶς γιγνοµένων διελέγχω
γὰρ ἅπαντα καὶ λέγω τὰ δοκοῦντά µοι ἐς τὸ φα-
νερὸν οὔτε δεδιώς τινα οὔτε ὑπ᾽ αἰδοῦς ἐπικαλύ-
πτων τὴν γνώµην·ὥστε καὶ ἐπαχθὴς δοκῶ τοῖς
πολλοῖς καὶ συκοφαντικὸς τὴν φύσιν, δηµόσιός τις
κατήγορος ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπονοµαζόµενος».
(= ζητώ λοιπόν, Δία, την άδεια να μιλήσω καθαρά και ξά-

στερα· γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσω να πω τίποτε,

άλλωστε όλοι γνωρίζουν πόσο ελεύθερος είμαι στη

γλώσσα και ότι δεν θα αποσιωπήσω τίποτα από εκείνα που

δεν γίνονται σωστά· γιατί τα κριτικάρω όλα και εκφράζω

τη γνώμη μου φανερά χωρίς να φοβάμαι κανέναν ή να την

κρύβω από συστολή· γι’ αυτό και πολλοί με θεωρούν φορ-

τικό/ενοχλητικό και συκοφάντη από φυσικού μου και με

αποκαλούν Δημόσιο Κατήγορο).

Με το προσωπείο του Μώμου (= Ψόγου) παρουσιάζεται ο

Λουκιανός στον κωμικό, σατιρικό διάλογο «ΘΕΩΝ ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑ» (= Συμβούλιο / Συνέλευση των θεών) που αποτελεί

μια τριλογία μαζί με τα άλλα δύο έργα, «ΖΕΥΣ ΕΛΕΓΧΟ-

ΜΕΝΟΣ» και «ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ».

Ο Μώμος είναι σύμφωνα με την “Θεογονία” του Ησιόδου,

στίχ. 211-214 γιος του Ύπνου και της Νύχτας και θεωρείται

θεός της χλεύης και της κατάκρισης.

«Νύξ δ᾽ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καί Κῆρα µέλαι-
ναν Θάνατον, τέκε δ᾽Ὕπνον, ἔτικτε δέ φῦλον Ὀνεί-
ρων, οὔ τινι κοιµηθεῖσα θεά τέκε Νύξ ἐρεβεννή,
δεύτερον αὖ Μῶµον καί Ὀιζύν ἀλγινόεσσαν».
[= Και η Νύχτα γέννησε το φοβερό Πεπρωμένο και τον

μαύρο δαίμονα Ψυχοβγάλτη και τον Θάνατο, γέννησε και

τον Ύπνο και τη φυλή/τα είδη των Ονείρων γέννησε, και

τους γέννησε χωρίς να πλαγιάσει με κάποιον η σκοτεινή

θεά Νύχτα, ύστερα πάλι γέννησε τον Μώμο (= Ψόγος - Φι-

λοκατήγορος) και τον αλγεινό τον Μόχθο - Στόνο].

Κατά την Προϊστορία, όταν κλήθηκε ο Μώμος να κρίνει τον

άνθρωπο, τον οποίον έπλασε ο Ήφαιστος «ἐπέπληξε
τόν ῞Ηφαιστον, διότι µή καί θυρίδας ἐποίησεν
αὐτῷ κατά τό στέρνον, ὡς ἀναπετασθεισῶν γνώ-
ριµα γίγνεσθαι ἅπασιν ἅ βούλεται καί ἐπινοεῖ καί
εἰ ψεύδεται ἤ ἀληθεύει».

(Λουκιανός, 120-180, “ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ”, κεφ. 20)

(= Για τον άνθρωπο όμως κατέκρινε τον πρωτομάστορά

του τον Ήφαιστο, γιατί δεν κατασκεύασε παράθυρα στο

στήθος του, τα οποία να ανοίγουν, για να μπορούν όλοι να

γνωρίζουν όσα λαχταρά και όσα σκέπτεται και αν λέει ψέ-

ματα ή αλήθεια). Λέγεται ότι έσκασε από το κακό του, γιατί

όσο και αν έψαξε δεν κατάφερε να βρει καμμία ατέλεια

στην Αφροδίτη. Οι Αρχαίοι παρίσταναν τον Μώμο με προ-

σωπίδα και να κρατά ένα ραβδί, που η πάνω του άκρη κα-

τέληγε σε ομοίωμα κεφαλής γυναίκας (γιατί όχι άνδρα;).

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΘΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”

Οι θεοί συνέρχονται στον Όλυμπο με θέμα ημερήσιας διά-

ταξης να αντιμετωπίσουν το δημιουργηθέν οξύ πρόβλημα

της μαζικής εισόδου / εισροής αλλοδαπών θεών και ημι-

θέων στο Πάνθεον. Ο Μώμος διεκτραγωδεί την παρακμή.

Ο Όλυμπος, το ανθρώπινο δημιούργημα του ελληνικού πο-

λιτισμού, βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Έχει μι-

κρύνει αρκετά η απόσταση που χώριζε τους θεούς από

τους ανθρώπους. Τα κριτήρια ανόδου και ένταξης κάποιου

ημιθέου στο Πάνθεον του Ολύμπου έχουν επικίνδυνα αμ-

βλυνθεί/χαλαρώσει. Ο Μώμος κατηγορεί το Διόνυσο που

ανέδειξε ως θεούς τον Πάνα, τον Σειληνό και τους Σατύ-

ρους και που ανέβασε στον ουρανό τους υπηρέτες και

τους οπαδούς τους. Τους κατακρίνει για παράνομη και κα-

ταχρηστική εγγραφή στα μητρώα του Ολύμπου, ώστε ως

θεοί να συμμετέχουν στις θυσίες, να απολαμβάνουν και

αυτοί δώρα, χωρίς καν να καταβάλλουν το αναλογούν με-

τοίκιον (= φόρο). Ως αίτιο/υπεύθυνο της νόθευσης του συ-

νεδρίου των θεών θεωρεί τον Δία, ο οποίος έχει τη

συνήθεια παίρνοντας διάφορες μορφές να ενώνεται με

θνητές γυναίκες. Το συμπόσιο είναι υπερφορτωμένο από

θορυβώδη όχλο πολύγλωσσων και παντοδαπών/ανάμει-

κτων ανθρώπων, έτσι ώστε η αμβροσία και το νέκταρ να

‘ναι είδη εν ανεπαρκεία (μείωση τροφίμων). Αυτοί επίσης

οι νεοφερμένοι αυθάδεις, αφού παραμέρισαν τους παλαι-

ούς αληθινούς θεούς, ζητούν επιτακτικά να αναλάβουν οι

ίδιοι την προεδρία, σε πλήρη αντίθεση με όλα τα έθιμα των

προγόνων μας και επιθυμούν να τους τιμούν περισσότερο

οι άνθρωποι στη γη.

Συστήνεται  (κεφ. 15) να σχηματιστεί «επταμελής εξετα-

στική των πραγμάτων επιτροπή» (Επιγνώμονες) για να

ελέγξει τα στοιχεία ταυτότητας και τους τίτλους εκείνων

που επιμένουν πως είναι θεοί - καθιερώνεται η θέσπιση,

που είναι αρχέγονη, του “πόθεν έσχες” ή καλύτερα “Πο-

δαπός ο ξένος; Πόθεν;” (Αισχύλος, “Χοηφόροι” στίχ. 657)

[= από πού είναι ο ξένος και από πού έρχεται;] για τους

αθάνατους θεούς και κατόπιν για τους εθνοπατέρες,

καθώς και η ορκωμοσία των εμπειρογνωμόνων πριν να συ-

νεδριάσουν.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης θα αποβάλ-

λονται και θα ρίχνονται στον Τάρταρο. Καταργείται η πο-

λυθεσία (ο Απόλλων ας επιλέξει αν θα ’ναι ή μάντις ή

κιθαρωδός ή ιατρός ή κυνηγός). Ορίζονται ποινικές ρήτρες

και τιμωρίες. Μετά το πέρας της συνέλευσης ψηφίζουν

όλοι οι θεοί δημοκρατικά διά ανατάσεως της χειρός το ψή-

φισμα και αναμένεται να προσκομιστούν όλα τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά για να εξεταστεί αν τα νέα μέλη

πληρούν όντως τις προϋποθέσεις ένταξης/ενσωμάτωσής

τους στην κοινωνία των θεών.

«Οι Αλήθειες μας δεν εξυπηρετούν/βολεύουν 
τις δικές τους “αλήθειες”»

Εμείς καταθέτουμε, αντλώντας σκέψεις πάντα από τις αείρυ-

τες πηγές έμπνευσης και γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής

Γραμματείας, ό,τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και

αλήθεια και όχι ό,τι επινοείται για λόγους παραπλάνησης,

αποπροσανατολισμού, σκοπιμότητας, συμφέροντος, προπα-

γάνδας και ψηφοθηρίας. Διότι το μόνο έννομο συμφέρον που

έχουμε δεν είναι το προσωπικό αλλά το εθνικό, ήτοι η ανά-

δειξη, η διάδοση και η προσφορά του Ελληνικού Πολιτισμού

σ’ όλη την οικουμένη. Κάθε νέο άρθρο μας είναι μια καινούρ-

για αντισυμβατική αποκάλυψη. Είναι ένας κόλαφος στο ψευ-

δοεπιστημονικό ή επιστημονικοφανές κατεστημένο.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος
―――――――――

* Ἀπλαστία = ειλικρίνεια, αψεύδεια,. φιλαλήθεια, αληθολογία·

επίθετο ἄπλαστος, ον = απροσποίητος, ανεπιτήδευτος, ανυπό-

κριτος, φυσικός, άδολος, ο μη πλαστός, ανεπίπλαστος· παράγε-

ται από το στερητικό α+ρήμα πλάσσω/πλάττω = σχηματίζω,

κατασκευάζω, πλάθω, μορφώνω, διαπλάσσω, επινοώ, χαλκεύω.

*᾽Αµπλακία και Ἀµπλάκηµα = πλάνη, σφάλμα, λάθος, αμάρ-

τημα, παράγεται από το ρήμα ἀμπλακίσκω ή ἀμβλακίσκω = αμαρ-

τάνω, αποτυγχάνω, δεν κατορθώνω, στερούμαι, πλανώμαι,

σφάλλομαι, αστοχώ.

Δύο λέξεις άγνωστες για την εποχή μας (απλαστία και αμπλα-

κία), με βαθύ όμως και ουσιαστικό περιεχόμενο, οι οποίες αντα-

νακλούν το επίπεδο της πολιτιστικής και πολιτισμικής στάθμης

και στάσης του λαού μας.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀπλαστίας* 

ἄρχεσθαι
&

Ἀµπλακίας*
παύεσθαι
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H πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Μάρτιο

του 2018, ο Δήμος Παλλήνης και το

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης

Κοινωνικής Πολιτικής, για τη δημιουργία

Σχολών Γονέων, εστέφθη με απόλυτη

επιτυχία και βρήκε ένα κοινό έτοιμο να

ακούσει και να συμμετέχει.

Έτσι συνεχίζεται και φέτος ως πλήρης

ακαδημαϊκή χρονιά μέχρι το Μάιο του

2019. Εκτός από τα παιδιά, που βρέθηκαν

στις αίθουσες διδασκαλίας πριν περίπου

δύο μήνες, ήρθε η σειρά των γονιών να

κάτσουν στα θρανία. 

Στόχος του Σεμιναρίου, όπως σημει-

ώθηκε δεν είναι να υποδείξει ποιος είναι

ο τέλειος γονέας, αλλά να προσφέρει

γνώση για το ρόλο των γονέων, ενημέ-

ρωση για την ανάπτυξη των παιδιών, τε-

χνικές και «χρήσιμα εργαλεία»

προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι γονείς

όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα στις

ιδιαίτερες συνθήκες των ημερών μας.

Παρευρέθηκαν λοιπόν φέτος περίπου 70

γονείς στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημοτικού Καταστήματος της Παλλήνης

και δημιούργησαν μία πολύ δυναμική

ομάδα γεμάτη διάθεση να μοιραστούν,

να ακούσουν, να πληροφορηθούν. 

Οι Σχολές Γονέων αποτελούν μία πρωτο-

βουλία κοινωνικής παρέμβασης, που

πλαισιώνεται από κοινωνικούς επιστήμο-

νες, κατά την οποία αναπτύσσονται θε-

ματικές όπως είναι η επικοινωνία με το

παιδί, οι εξαρτήσεις, η συνεργασία με το

σχολείο για τις οποίες προβλέπεται και

παράλληλη συμβουλευτική.

Σημειώνεται ότι κάθε γονέας του Δήμου

Παλλήνης μπορεί να παρακολουθήσει

όποια συνεδρία της Σχολής θέλει και να

εγγραφεί κατά τη διάρκειά της. 

Οπως ενημερώνει ο Δήμος σύντομα θα

αναρτήσει το πρόγραμμα της Σχολής στο

οποίο θα αναφέρονται οι θεματικές, που

θα αναπτύσσονται κάθε φορά.

Παρών στην έναρξη της Σχολής Γονέων

ήταν και ο Δήμαρχος, Αθανάσιος Ζού-

τσος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποί-

ηση του για την συνέχιση της

λειτουργίας των Σχολών, ενώ χαρακτή-

ρισε ως ενθαρρυντικό στοιχείο για τη ση-

μασία τους την παρουσία πολλών

γονιών, γεγονός που επιβεβαιώνει την

εμπιστοσύνη τους στις κοινωνικές πρω-

τοβουλίες, που αναπτύσσει ο Δήμος.

«Γονιός δε γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι μέρα
με τη μέρα» τόνισε χαρακτηριστικά στον

χαιρετισμό του.

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-

λιτικής και Παιδείας, ο Δημήτριος Μπα-

ξεβάνης, ο οποίος αναφέρθηκε

αναφέρθηκε στο ρόλο τέτοιων δικτύων,

που δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς

να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παι-

διά τους, να ενημερωθούν για τις ανάγ-

κες τους και τις αναζητήσεις τους.

Πολύ σημαντικό για τη φετινή χρονιά

είναι ότι οι Σχολές Γονέων θα αναπτυχ-

θούν σε δύο τμήματα ώστε να εξυπηρε-

τηθούν κατά το δυνατόν περισσότεροι

γονείς βάσει των καθημερινών τους υπο-

χρεώσεων.

Τα δύο τμήματα είναι: Το πρωινό τμήμα

που θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη (εκτός

αργιών) ώρες 10:00-12.00 στο Δημοτικό

Κατάστημα Παλλήνης, Φειδιππίδου 25Α.

Το απογευματινό τμήμα θα ξεκινήσει τη

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Οι συναντήσεις

θα γίνονται Δευτέρες ανά δεκαπενθή-

μερο και ώρες 18.00-20.00 στο 3ο Δημο-

τικό Σχολείο Γέρακα, Μιαούλη και

Γκούρα.

Σχολές Γονέων στο Δήμο Παλλήνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΙΘΑΚΗΣ 12 – ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο:210-6604641 
Fax   :  210-66.12.965
Αρ. Πρωτ: 36428/16-11 -2018  

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού  για
την Προμήθεια φορτηγού οχήματος
τύπου γάντζου (Ηοοk  lift) με παρελ-
κόμενα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Προκη-
ρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφορά (συμφερό-
τερη προσφορά) για την Προμήθεια
φορτηγού οχήματος  τύπου γάντζου
(Ηοοk lift) με παρελκόμενα του
Δήμου Παλλήνης συνολικής προϋπο-
λογισθείσης αξίας 303.800,00 € συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV
είναι:  
CPV: 34144750-0   Οχήματα μεταφο-
ράς φορτίων (φορτηγό όχημα τύπου
γάντζου (Ηοοk lift))  συνολική δαπάνη
πριν Φ.Π.Α:150.000,00 €.
CPV: 34200000-9 Αμαξώματα για αυ-
τοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και
ημιρυμουλκούμενα οχήματα (Απορριμ-
ματοκιβώτιο (container))συνολική δα-
πάνη πριν Φ.Π.Α: 15.000,00 €.

CPV: 43313100-1 Εκχιονιστήρες (Λε-
πίδα αποχιονισμού) συνολική δαπάνη
πριν Φ.Π.Α:45.000,00€.
CPV: 34144420-8 Μηχανήματα δια-
σκόρπισης αλατιού (Αλατοδιανομέας)
συνολική δαπάνη πριν Φ.Π.Α
:35.000,00 €.
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 συμ-
φέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τεχνικής προσφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 28/12/2018,
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00.
π.μ. . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει την
08/01/2019,  ημέρα Τρίτη  και ώρα
11:30. π.μ.
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 δυνατό-
τητα να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ειδών και των τεμα-
χίων.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέ-
χουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνο-
δεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλή-
νης,  ύψους 2% της προϋπολογισθεί-
σης 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 αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής 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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδομένων

(GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 είμαστε υπο-

χρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνετε την εφημερίδα

για ενημέρωσή σας στα τοπικά κυρίως νέα που μπορούσαν να

σας ενδιαφέρουν.  Η διαχείριση του προσωπικού σας αυτού δε-

δομένου γίνεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακαλούμε να

μας το γνωστοποιήσετε, με τηλέφωνο (210 6030655), επιστολή,

mail press@ebdomi.com, φαξ (210 9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε, θεωρούμε ότι θέλετε να συνεχί-

σετε να λαμβάνετε κατά καιρούς την εφημερίδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας   19/11/2018           
Αρ. Πρωτ.  36649 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ  
Προυπ : 100.000,00   ευρώ   
(με  Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή   : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑ  :  30.7322.0041

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παλλήνης,  διακηρύττει την
με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία
επιλογή αναδόχου για την κατα-
σκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ»
εκτιμώμενης αξίας 100.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 
2. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών 18/12/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 13:30 π.μ. 
3. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
με προσφερόμενα επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, εκφραζό-
μενα σε ακέραιες μονάδες επί  τοις
εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95
& 2Α  του Ν.4412/2016.  
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών, που πληρούν
τα κριτήρια των άρθρων 21 και 22 της
διακήρυξης και  δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ
και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των

παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016. 
6. Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται διάστημα 6
μηνών.    Το έργο χρηματοδοτείται από
ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης
(ΚΑ  :  30.7322.0041) προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί. 
7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 1.620,00  €
(2% επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς
το Δήμο Παλλήνης , να βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ , να είναι συνταγμένη σύμ-
φωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη-
μόσιο και το Ν.4412/2016, και να έχει
ισχύ τουλάχιστον  δέκα (10) μηνών
από τη ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση. 
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα   στον
διαγωνισμό κατά την διάταξη του άρ-
θρου 97 του Ν.4412/2016, για διά-
στημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. 
9. Το σώμα της διακήρυξης , τα τεύχη
και τα σχέδια της μελέτης είναι αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
Παλλήνης (www.pallini.gr), στο ΚΗ-
ΜΗΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ, πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 210 66 04 723
Καλδής Παναγιώτης και ΦΑΞ  επικοι-
νωνίας 210 66 12 965.  
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την οικονομική επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: 7ΣΟΗΩΛ6-Ω0Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΤ: 17758/23-11-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας, διακηρύσσει δημό-
σιο συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την
ανάθεση της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ 2018», με προεκτιμώμενη
αμοιβή 29.558,00 Ευρώ (συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένου του εντύπου
της οικονομικής προσφοράς) στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κρωπίας
www.koropi.gov.gr  (Διαγωνισμοί και
Συμβάσεις/Προκηρύξεις και Διαγωνι-
σμοί/Δημοπρασίες). 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 06/12/2018, η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τις προδιαγραφές και οποι-
αδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 07/12/2018. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρότυπη
διακήρυξη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 2132000707,
2132000705 FAX επικοινωνίας 210 –

6624963,  αρμόδιοι υπάλληλοι για επι-
κοινωνία κος Σιούντρης Σπυρίδων, κα.
Χριστίνα Σταθάκου.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλ-
λονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με απο-
στολή, επί αποδείξει, προς την αναθέ-
τουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής (πάντα στη διεύθυνση Δημαρχείο
Κρωπίας, Λεωφ. Βασιλέως Κων/νου 47,
Τ.Κ. 19441, Κορωπί)
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών: Πέμπτη 13/12/2018 και
ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δι-
καιολογητικών συμμετοχής, των τε-
χνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να
γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται στην εκπόνηση μελετών των
κατηγοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που
είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές 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, και διαθέτουν πτυχίο: 1)
στην κατηγορία «Μελέτες Τοπογρα-
φίας 16 πτυχίο τάξης Β΄ και άνω.  
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι εκείνο της «πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη προσφο-
ράς βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής», σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016, που θα προκύψει από τη
στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνι-
κών και Οικονομικών προσφορών των
διαγωνιζομένων που δεν κρίθηκαν
αποκλειστέοι, βάσει των άρθρων 18,
19, 20, 21 και 22 της διακήρυξης. 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση
του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται
σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού ο οποίος δύναται να μει-
ωθεί ή να αυξηθεί, σε περίπτωση που
εξασφαλισθούν μικρότεροι ή μεγαλύτε-
ροι από τους προβλεπόμενους χρόνους
ελέγχου και εγκρίσεων της μελέτης από
διάφορους φορείς.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Κρωπίας, με Κ.Α.
40-7413.001 του Δήμου Κρωπίας
• Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
• Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή Δήμου Κρωπίας.
• CPV: 71351810-4.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Μετά την πολυετή περιπέτεια της οικονομικής κρί
σης και της κοινωνικής παρακμής, η ελληνική κοινω
νία εισέρχεται σε μία νέα ιστορική φάση, την οποία
συνηθίσαμε να την ονομάζουμε: «μεταμνημονιακή
εποχή». Σημασία όμως δεν έχει η ονομασία, αλλά η
επιβεβλημένη κοινωνική ανάγκη να επαναπροσδιορι
σθεί η κοινωνία σε όλους τους τομείς και σε όλες τις
δομές της. 

Ι. Διαμορφώνονται νέες πραγματολογικές συνθήκες
για την αντιμετώπιση των πολιτικών, των κοινωνικών
και των οικονομικών προβλημάτων του τόπου μας.
Ταυτόχρονα διατυπώνονται αιτήματα αυτοπροσδιο
ρισμού της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία μπορούν
να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: η πρώτη ανα
φέρεται στην αδήριτη ανάγκη να ανασυγκροτηθεί η
πολιτική και κατ’ επέκταση η κοινοβουλευτική δημο
κρατία και να απαλλαγούμε οριστικά από την τεχνο
κρατική ρύθμιση των κοινωνικών προβλημάτων μέσω
των μνημονίων. Έχει βεβαίως επιτευχθεί η «έξοδος
από τα μνημόνια», αλλά χρειάζεται σθένος και επι
μονή, για να εξαλειφθεί και το τελευταίο ίχνος επιτή
ρησης και επιτροπείας από τις μεταδημοκρατικές
αρχές. Η πολιτική και η ρυθμιστική λειτουργία της επι
βάλλεται να αποκατασταθεί πλήρως. 

Το δεύτερο αίτημα συνδέεται και αυτό με τον με
τασχηματισμό του πολιτικού και συνειδησιακού αυ
τοπροσδιορισμού μας στη νέα ιστορική φάση.
Οφείλουμε όλοι μας (πολίτες και πολιτικοί) να εργα
σθούμε, για να απαλείψουμε δύο χαρακτηριστικά του
κράτους μας, τα οποία «κατασκευάσθηκαν» ως συγ
κροτησιακές δομές του κατά την περίοδο της κρίσης.
Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: το «φορολογικό κρά
τος» και το «κράτος χρέους». Το πρώτο χαρακτηρι
στικό αναφέρεται στην εσωτερική ανασυγκρότηση
του κράτους και στον ρόλο τον οποίο παίζει στην οι
κονομική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Το δεύτερο
έχει να κάνει με τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο σύ
στημα δημοσιονομικής οργάνωσης. 

Όσον αφορά στο δεύτερο αυτό αίτημα, το οποίο
επαναδιατυπώνεται ως πολιτικό ζήτημα αυτοσύστα
σης ενός σύγχρονου ορθολογικού κράτους, αξίζει να
σημειωθεί, ότι η ίδια η συγκρότηση του κράτους
προσδιορίζεται από την επαναθεμελίωση της πολιτι
κής. Η τεχνοκρατική αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων, οδήγησε στο «κράτος χρέους» και στο
«φορολογικό κράτος». Κατά την νέα ιστορική φάση
επιβάλλεται να ανακατασκευασθεί το Κράτος ως πο
λιτική δομή, η οποία εγγυάται την πολιτική ελευθερία
των πολιτών και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Το τρίτο κοινωνικό αίτημα αναφέρεται στο ζήτημα
της θέσης της χώρας μας στον παγκόσμιο καταμερι
σμό ισχύος. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα δεν αντιλαμ
βάνεται τον εαυτό της ως κομπάρσο στη διεθνή
σκηνή, αλλά θέτει σε εφαρμογή σχέδια πολιτικής, οι
κονομικής και πολιτισμικής ηγεμονίας στις επιμέρους
γεωστρατηγικές σφαίρες (βλ. Βαλκάνια, Ανατολική
Μεσόγειο κ.α.). Στη νέα ιστορική φάση η ελληνική κοι
νωνία ανακτά το χαμένο έδαφος στο γεωπολιτικό
πεδίο, το οποίο κληρονόμησε από την περίοδο της
κρίσης. Και επιπλέον διεκδικεί, όπως φάνηκε και στην
περίπτωση της «Συμφωνίας των Πρεσπών», ρυθμι

στικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

ΙΙ. Τα αιτήματα της κοινωνίας επιβάλλεται να διατυ
πωθούν ως πολιτικές κανονιστικές ιδέες και στη συ
νέχεια να «μεταφρασθούν» σε πολιτικές αποφάσεις
και πράξεις. Τα τρία μείζονα λοιπόν κοινωνικά αιτή
ματα: η επανασύσταση της πολιτικής έναντι της τε
χνοκρατίας, ο κοινωνικός και οικονομικός ρόλος του
κράτους και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο κα
ταμερισμό ισχύος, βρίσκονται στο πολιτικό τραπέζι.
Και το ερώτημα διατυπώνεται ως εξής: ποιές από τις
υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας μπο
ρούν να επωμισθούν το πολιτικό έργο της μετατροπής
αυτών των κοινωνικών αιτημάτων σε πολιτικές απο
φάσεις και πράξεις; Οι συντηρητικές πολιτικές δυνά
μεις του κοινοβουλίου: ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ όπως και άλλες εξωκοινοβουλευτικές
δυνάμεις δεν είναι σε θέση να επεξεργασθούν στοι
χειωδώς κάποιο ορθολογικό σχέδιο απάντησης στα
κοινωνικά αιτήματα. Ο συντηρητισμός όπως όλοι γνω
ρίζουμε, είναι «κλειστό σύστημα» διακυβέρνησης
στην ιστορία των κοινωνιών. 

Το έργο της πολιτικής «μετάφρασης» των κοινωνι
κών αιτημάτων, αναλαμβάνουν οι προοδευτικές πο
λιτικές δυνάμεις εκ των πραγμάτων. Αυτές οι
δυνάμεις στο κοινοβούλιο είναι: ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ και το Ποτάμι. Παρατηρείται όμως το εξής
πολιτικό παράδοξο: ενώ οι κοινωνικές τάσεις ορίζουν
το προοδευτικό πλαίσιο της πολιτικής δράσης, οι ηγε
σίες των πολιτικών κομμάτων αρνούνται να ακούσουν
την ίδια τη «φωνή της κοινωνίας». Διατυπώνεται λοι
πόν μία «διαφορά», μία απόσταση ανάμεσα στα κοι
νωνικά αιτήματα και στο πολιτικό έργο των
προοδευτικών κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

Όλοι εμείς οι οποίοι κατανοήσαμε αυτή τη «δια
φορά», αυτή την απόσταση, αναλαμβάνουμε την
πρωτοβουλία της σύγκλισης των προοδευτικών δυνά
μεων. Μία τέτοιου τύπου πρωτοβουλία αποβλέπει σε
δύο στόχους: πρώτον, να γεφυρωθεί επιτέλους η
απόσταση ανάμεσα στην κοινωνική δυναμική του πο
λιτικού αυτοπροσδιορισμού του τόπου μας, και στα
υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κομματικά υποκείμενα,
τα οποία δεν αποδέχονται τις συμμαχίες για κοινή πο
λιτική δράση. Ο δεύτερος στόχος της πρωτοβουλίας
μας ανάγεται στην υπεράσπιση των θεμελιωδών συ
στατικών της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρα
τίας, η οποία υποφέρει παντοιοτρόπως κατά τα
τελευταία τριάντα χρόνια (μετά το έτος τομή: 1989).
Οι δύο αυτοί στόχοι διαμεσολαβούνται και αλληλο
συνδέονται με τον εξής διαλεκτικό τρόπο: σε αντί
θεση προς τον συντηρητισμό (ως ιδεολογία και ως
πολιτική) οι προοδευτικές δυνάμεις, στο βαθμό που

δεν εγκλωβίζονται σε προπολιτικές συνθήκες, μπο
ρούν στην εκάστοτε πολιτική και ιστορική συγκυρία
να επεξεργάζονται ιδεολογικά προγράμματα και πο
λιτικά σχέδια, τα οποία συγκεκριμενοποιούν τη δια
μεσολάβηση των δύο στόχων της πρωτοβουλίας μας. 

Επί του προκειμένου λοιπόν, έχουμε μπροστά μας
δύο «πράγματα» (με τη φιλοσοφική έννοια του
όρου): την απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά αιτή
ματα και την πολιτική δράση των υφισταμένων προ
οδευτικών κοινοβουλευτικών υποκειμένων (αυτό
είναι το ένα) και από την άλλη την ορθολογική δικαιο
πολιτική δομή της ίδιας της πολιτικής κοινωνίας και
την υπεράσπισή της. Η ιστορικοπολιτική προοπτική
της ελληνικής κοινωνίας, προσδιορίζεται απ’ αυτούς
τους δύο παράγοντες (απ’ αυτά τα δύο «πράγματα»).
Η δική μας πρωτοβουλία έχει ως στόχο της, να απο
σαφηνίσει στην κοινή γνώμη (στη δημόσια σφαίρα)
τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά «πράγ
ματα». Αυτό σημαίνει, ότι στο βαθμό που δεν γεφυ
ρώνεται η «διαφορά» ανάμεσα στα κοινωνικά
αιτήματα και τα υφιστάμενα κομματικά υποκείμενα
του προοδευτικού χώρου, τότε επιβάλλεται να εξετά
σουμε κατά πόσον αυτά τα κοινοβουλευτικά κόμματα
εντάσσονται στο σύστημα της προοδευτικής πολιτι
κής ή τελικά ανήκουν στον απηρχαιωμένο συντηρητι
σμό. Από την άλλη, όλοι εμείς που συμμετέχουμε σ’
αυτή την πρωτοβουλία τονίζουμε, ότι το αξιακό σύ
στημα του σοσιαλισμού (όπως ιστορικά θεμελιώθηκε
και όπως ισχύει στις μέρες μας) είναι επίκαιρο στον
εικοστό πρώτο αιώνα και συνιστά το μοναδικό πρω
τοποριακό πρόγραμμα πολιτικής δράσης. 

ΙΙΙ. Τελική παρατήρηση και σχόλιο:
Η πρωτοβουλία μας υπερασπίζεται τον πολιτικό

αυτοπροσδιορισμό της ελληνικής κοινωνίας στις συν
θήκες της «μεταμνημονιακής εποχής». Ταυτόχρονα
απευθύνει έκκληση προς τις ηγεσίες των προοδευτι
κών πολιτικών κομμάτων να διαβουλεύονται και να
συνεργάζονται όχι μόνον στα επιμέρους θεματικά αν
τικείμενα του πολιτικού βίου μας (βλ. συμφωνία των
Πρεσπών, αναθεώρηση του Συντάγματος κ.α.), αλλά
προ πάντων να επεξεργασθούν την «πολιτική δια
φορά» ανάμεσα στην κοινωνία και τα ίδια τα κομμα
τικά υποκείμενα του προοδευτικού χώρου. Το
ιστορικό μέλλον της ελληνικής κοινωνίας προσδιορί
ζεται τελικά απ’ αυτό που ονομάζω: δομική σύγκλιση
των προοδευτικών δυνάμεων. Κάθε φορά που η ελ
ληνική κοινωνία ως πολιτική οντότητα δεν «άκουσε»
τη δεδομένη βιοτική και κοινωνική πραγματικότητα,
τότε οδηγήθηκε σε «τραγωδίες». Η πρωτοβουλία μας
αρθρώνει μία έλλογη κραυγή πολιτικής αγωνίας! Η
ελληνική κοινωνία μπορεί να προχωρήσει στη νέα
ιστορική φάση της μόνον με την σύγκλιση των προ
οδευτικών δυνάμεων. Η σύγκλιση αυτή έχει επιτευχ
θεί στην ίδια την κοινωνία και περιμένουμε όλοι μας
(πολίτες και πολιτικοί) να εκφρασθεί και στην κομμα
τική σφαίρα και τελικά και στο πολιτικό επίπεδο. 

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙ
ΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. 

TA ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

γράφει ο

Θεόδωρος 

Γεωργίου*

«Κάθε φορά που η ελληνική κοινωνία
ως πολιτική οντότητα δεν “άκουσε” τη
δεδομένη βιοτική και κοινωνική πραγ
ματικότητα, τότε οδηγήθηκε σε “τρα
γωδίες”»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας  19/11/2018            
Αρ. Πρωτ.  36649 
ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝ-
ΤΖΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προυπ : 100.000,00 Ευρώ (με
Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή   : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑ  :  30.7322.0041

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παλλήνης,  διακηρύττει την
με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ» εκτιμώμενης
αξίας 100.000,00  €  συμπεριλαμβα-
νομένου  ΦΠΑ 24% 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 
2. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών 18/12/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 13:30 π.μ.  
3. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προ-

σφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοει-
δών εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε
ακέραιες μονάδες επί  τοις εκατό (%),
σύμφωνα με το άρθρο 95 & 2Α  του
Ν.4412/2016 .  
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών, που πληρούν
τα κριτήρια των άρθρων 21 και 22 της
διακήρυξης και  δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ
και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016. 
6. Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διάστημα
6 μηνών.    Το έργο χρηματοδοτείται
από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλή-
νης  (ΚΑ  :  30.7322.0041) προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί. 
7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 1.620,00  €
(2% επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς
το Δήμο Παλλήνης , να βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ , να είναι συνταγμένη σύμ-
φωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη-
μόσιο και το Ν.4412/2016, και να έχει
ισχύ τουλάχιστον  δέκα (10) μηνών
από τη ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση. 
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα   στον δια-
γωνισμό κατά την διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διά-
στημα εννέα (9) μηνών από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών . 
9. Το σώμα της διακήρυξης , τα τεύχη
και τα σχέδια της μελέτης είναι αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
Παλλήνης (www.pallini.gr) , στο ΚΗ-
ΜΗΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ , πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 210 66 04 723
Καλδής Παναγιώτης και ΦΑΞ  επικοι-
νωνίας 210 66 12 965 .  
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την οικονομική επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ

Eνεργοποιείται η διαδικασία
διαγραφής οφειλών και η
απαλλαγή ασφαλισμένων
από επιβληθέντα πρόσθετα
τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω  εύ-
λογης αμφιβολίας για την
υπαγωγή τους στην παράλ-
ληλη ασφάλιση δύο ή πε-
ρισσότερων πρώην φορέων
εξαιτίας της πολυνοµίας,

της πολυπλοκότητας και
των συνεχών τροποποι-
ήσεων του σχετικού νομο-
θετικού πλαισίου, κατά το
παρελθόν. 
Οι αποφάσεις αφορούν: 
1. Οφειλές νέων ασφαλι-
σμένων (για πρώτη φορά
από 1/1/1993 και μετά)  σε
δύο ή περισσότερους

πρώην φορείς, οι οποίοι δεν
προέβησαν σε επιλογή
ασφαλιστικού φορέα σε
χρονικό διάστημα 6 μηνών
από την έναρξη της δεύτε-
ρης απασχόλησης. Ως μονα-
δικό κριτήριο εξέτασης των
αιτημάτων των ασφαλισμέ-
νων τίθεται η  πλήρης ασφά-
λιση σε έναν φορέα. 
2. Οφειλές που δημιουργή-
θηκαν σε σχέση με την υπα-
γωγή στην ασφάλιση του
πρώην ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ
λόγω πληθυσμιακών και ει-
σοδηματικών κριτηρίων. Κρι-
τήριο για την εξέταση των
αιτημάτων των ασφαλισμέ-
νων ορίζεται η πλήρης
ασφάλιση σε έναν φορέα
για την ίδια δραστηριότητα. 

ν.4554/2018 (130 Α’)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
: Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  : 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλε-
κτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του
Ν.4412/2016), για την ανάθεση του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΝΕΑ
ΜΑΚΡΗ», συνολικού προϋπολογι-
σμού 33.500.000,00€ (με δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
9%, απολογιστικά, αναθεώρηση,  και
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει. 
2. Το έργο αφορά στη βελτίωση 15,5
χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 29. Τα
3,71χλμ. αφορούν στη βελτίωση των
αστικών τμημάτων Διονύσου και Νέας
Μάκρης, ενώ τα υπόλοιπα 11,79 χλμ.
αφορούν στη βελτίωση του ενδιάμεσου
υπεραστικού τμήματος.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που
είναι εγκατεστημένα σε: 
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε .Ο.Χ.), 
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και 
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3(β) του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. 
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης. 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα 117384/26-10-
2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική
Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητη-
μάτων που αφορούν την ανάθεση των

Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε-
τών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο
στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 σχετικά με τη χρήση των επιμέ-
ρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)". 
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 16-
11-2018 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 16-11-2018,
ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η 12-
12-2018,  ώρα 12:00. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 19-12-2018,  ώρα 10:00. 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματι-
κές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχε-
τικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα
(10) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών (και
παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και
έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα
σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 540.322,00 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-
πραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοι-
νές υπέρ όλων των μελών της. Η
εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών που ορίζεται για διά-
στημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις
12-10-2019 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9781.05.037 και το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. 
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Έργα. Πληροφορίες στα
τηλ. 2132005315, 5333.
12.Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην Υπηρε-
σία Επίσημων Δημοσιεύσεων της
Ε.Ε.  την 06-11-2018
13. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: κωδι-
κός ΑΔΑΜ 18PROC003959952

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαγραφή οφειλών και απαλλαγή ασφαλισμένων 
από πρόσθετα τέλη, τόκους...



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

στα πεταχτά

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

Eκμάθηση Αγγλικών στα 3Β ΔΩΡΕΑΝ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 3Β, σε συνεργασία

με την Εθελόντρια Καθηγήτρια Αγγλικών   Αφροδίτη

Μπαζάκου, δημιούργησε δυο  τμήματα Δωρεάν εκμά-

θησης Αγγλικής γλώσσας: 

α) αρχαρίων 

β )προχωρημένων στο ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ τα οποία ήδη

λειτουργούν. Μετά από πολλά αιτήματα ξεκινάει  νέο

τμήμα  Αγγλικών στο ΚΑΠΗ Βάρης, από τη Δευτέρα

12 Νοεμβρίου, ώρα 11.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.

Αιμοδοσία στο Σαρωνικό

Τη 12η Εθελοντική Αιμοδοσία, πραγματοποιεί ο

Δήμος Σαρωνικού, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου

9:00-13:00, στο Δημαρχείο Σαρωνικού στα Καλύβια.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

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.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 20 Νοεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 3558

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑΣ 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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-
ΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ-Δ’ ΦΑΣΗ»,
εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβα-
σης 243.040,00 ευρώ (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και θα υπο-
βληθεί 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 Επικοι-
νωνίας:
――――――――――――――――
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: 45431000-7
• Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης: 1. Εκσκαφή(μικρού εύρους) της
προς επίστρωση περιοχής για την
μόρφωση σκάφης. 2. Μόρφωση σκά-
φης οδού. 3. Διάστρωση λεπτής
στρώσης σκυροδέματος με πλέγμα
ως βάση των λιθοστρώτων. 4. Κατα-
σκευή λιθόστρωτου (καλντεριμιού)
από φυσική πέτρα , όμοια με τις υφι-
στάμενες κατασκευές.
• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.
• Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)
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, παράγεται
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 ηλεκτρονικής
έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγ-
μένη 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 13/12/2018, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 15:00.
• Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη 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 3.920,00 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 13/7/2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
Γεώργιος Κουκουδάκης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17,  117 43 Αθήνα 
Τηλ.:   213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρο-
νικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό,
“με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”
(άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016),
για την ανάθεση του έργου: «Εργα-
σίες άρσης καταπτώσεων πρανών
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής», προϋπολογι-
σμού 885.000,00€ (με τα απρόβλε-
πτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. 
2.Το έργο θα εκτελεσθεί σε ρέματα
αρμοδιότητας περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατολικής Αττικής. 
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1η τάξη και
άνω και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και 
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένω-
σης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1
(ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος. 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η δια-
κήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην 117384/26-10-
2017 (3821 Β') Κοινή Υπουργική Από-
φαση ) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση

των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, με-
λετών, και παροχής τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
21/11/2018. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 21/11/2018.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υπο-
βολής των προσφορών είναι η
14/12/2018, ώρα 12:00π.μ 
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-
γισης είναι η 20/12/2018, ώρα 10:00
π.μ. 
7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνι-
σμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και
δέκα (10) ημέρες πριν από την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών (και παρέχονται από την
Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Τα σχετικά αι-
τήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής ποσού 14.253,40 €. Σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση
πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχι-
στον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφο-
ρών που ορίζεται για διάστημα εννέα
(9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 7/10/2019. 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις του Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑΕΠ
2014ΕΠ58500037 της ΣΑΕΠ 585 και
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής. Προ-
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
11. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευ-
τεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Έργα. Πληροφορίες στα
τηλ. 2132005333 - 5330.
12.Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την
20/11/2018 (κωδικός
ΑΔΑΜ:18PRΟC004032364).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

Τι ισχύει με το σύστημα παραπομπών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

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

Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Απο-

φάσεις που καθορίζουν το ημερήσιο

πρόγραμμα των γιατρών στα Κέντρα

Υγείας και τη χρονική διάρκεια των

προγραμματισμένων επισκέψεων.

Πιο αναλυτικά στις Υπουργικές Απο-

φάσεις προβλέπεται ότι:

― αυξάνεται η χρονική διάρκεια των

προγραμματισμένων επισκέψεων (από

10’ σε 15’).  Επισημαίνεται, ωστόσο,

ότι η πραγματική διάρκεια κάθε επί-

σκεψης υπόκειται αποκλειστικά στην

επιστημονική κρίση του  γιατρού.

― Καθιερώνεται το σύστημα παρα-

πομπών, μέσω του οποίου οι πολίτες

θα μπορούν να έχουν μειωμένους

χρόνους αναμονής και καλύτερη

φροντίδα. Ο οικογενειακός γιατρός

ενεργώντας  με επιστημονικά κριτή-

ρια και με βάση τις πραγματικές

υγειονομικές ανάγκες του πολίτη,

τον καθοδηγεί στο σύστημα υγείας.

Η τελική επιλογή του γιατρού εξα-

κολουθεί να γίνεται ελεύθερα.

― Το νέο σύστημα παραπομπών θα

τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την

01/01/2019.

― Οι προγραμματισμένες επισκέ-

ψεις διακρίνονται σε δύο βασικές

κατηγορίες (με παραπομπή και

χωρίς παραπομπή) με σκοπό την

βέλτιστη εξυπηρέτηση των περιστα-

τικών που αποδεδειγμένα απαιτούν

περαιτέρω φροντίδα.

Οι παραπομπές κατηγοριοποιούν-

ται με βάση την εκτίμηση της ανάγ-

κης: α) άμεση παραπομπή, με ισχύ

10 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό

γιατρό, β) προληπτική παραπομπή,

με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών

σε ειδικό γιατρό, γ) παραπομπή χρο-

νίου νοσήματος με ισχύ 12 μηνών

για το σύνολο των απαιτούμενων

επισκέψεων σε ειδικό γιατρό.

Επισημαίνεται δε ότι:

― Δεν καταργείται ο ελεύθερος

προγραμματισμός επισκέψεων.

― Δίνεται προτεραιότητα σε όσους

αξιοποιούν το σύστημα παραπομπών

μέσω του οικογενειακού γιατρού.

― Δεν καταργείται η ελεύθερη επι-

λογή ιατρού.

― Στα έκτακτα περιστατικά δεν απαιτεί-

ται παραπομπή σε κανένα επίπεδο.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17,   117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο
Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων
συμβάσεων μελετών άνω των ορίων
του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέ-
σης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» προεκτιμώμενης
αμοιβής 275.834,65 Ευρώ (προ ΦΠΑ)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο
27 του Ν.4412/2016 και τους όρους της
σχετικής διακήρυξης.
2. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης
είναι η μελέτη οριοθέτησης και διευ-
θέτησης του ρέματος Μαρκοπούλου.
Η συνολική μελέτη θα περιλαμβάνει:
Μελέτη Υδραυλικών Έργων, αποτε-
λούμενη από μελέτη οριοθέτησης,
μελέτη διευθέτησης εκτός κατοικη-
μένης περιοχής (σε στάδιο προμελέ-
της και σε στάδιο οριστικής μελέτης),
Τοπογραφική Μελέτη για την αποτύ-
πωση της ζώνης του ρέματος,
Περιβαλλοντική Μελέτη, σε στάδιο
ΜΠΕ,
Γεωτεχνική Μελέτη
Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.–
Φ.Α.Υ.
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέ-
της ανέρχεται σε 275.834,65 € (χωρίς
ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώ-
μενες αμοιβές των παρακάτω επιμέ-
ρους κατηγοριών μελετών:
1. 102.820,66 € για μελέτη κατηγορίας 13 
2.  33.314,61 € για μελέτη κατηγορίας 16 
3. 63.001,69 € για μελέτη κατηγορίας 21
4. 40.719,26 € για μελέτη κατηγορίας 27 
και 35.978,43 € για απρόβλεπτες δαπά-
νες 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγω-
νισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των ζητούμενων κατηγο-
ριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,

4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας   
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των περι-
πτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή
σε διαφορετικές κατηγορίες μελε-
τών.
5. Οι προσφέροντες απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών
στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών
του άρθρου 12.1 της παρούσας . Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μη-
τρώα του Παραρτήματος XI του Προ-
σαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει
τεχνική ικανότητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 16: ένα (1)
τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπει-
ρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 21: ένα (1)
τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 13: ένα (1)
τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.
Για την κατηγορία μελέτης 27: ένα (1)
τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.
Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία
υπηρεσίας κάθε απαίτηση ανά κατη-
γορία υπηρεσίας πρέπει να ικανοποι-
είται από ένα τουλάχιστον από τα
μέλη της ένωσης.
6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 
7. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
22/11/2018. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 22/11/2018,
ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
20/12/2018, ώρα 12:00. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης είναι η 27/12/2018, ώρα 10:00. 
8. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματι-
κές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχε-
τικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές υποβάλλονται μέχρι και την
10/12/2018 και παρέχονται από την
Υπηρεσία μέχρι και την 14 / 12 / 2018.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμ-
μετοχής ποσού 5.516,00 €. Σε περί-
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή
ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ
όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει
να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι
μέχρι τις 20/02/2020. 
10. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9762.05.050. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
11. Η συνολική προθεσμία για την πε-
ραίωση του αντικειμένου της σύμβασης
ορίζεται σε δέκα επτά (17) μήνες από
την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο
καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέ-
της ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 
12. Το κείμενο της περίληψης διακή-
ρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης θα αναρτη-
θούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της
ενότητας: Διαγωνισμοί. Πληροφορίες
στα τηλ. 2132005321, 2135330.
13. Προκήρυξη σύμβασης(Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην Υπηρε-
σία Επίσημων Δημοσιεύσεων της
Ε.Ε.  την 14/11/2018.
14. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυ-
ξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την
20/11/2018 
(κωδικός ΑΔΑΜ: 18PROC004034713)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΤ0ΦΩΛ6-ΦΘΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 22-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 17705
Βασ. Κων/νου 47,  19400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προκηρύσ-
σει τη διενέργεια ανοικτού ΑNΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/25/2018.
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 οι απαιτούμενες εργασίες
που θα πρέπει να εκτελεστούν προ-
κειμένου να συντηρηθούν τα σχολικά
κτίρια και οι αύλειοι χώροι τους.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45259000-7 
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 180
ημερολογιακών ημερών από την επο-
μένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου
2018, Τελευταίες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρασκευή 14 Δεκεμ-
βρίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΝ:
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα
12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη
18/12/2018 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα
10:00
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 400.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 232.498,63 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 41.849,75 €
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 41.152,26 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Απολογιστικές εργασίες ποσού
6.000,00 €
Όφελος απολογιστικών 1.080,00€.
ΦΠΑ 24% 77.419,36 €
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από πρόγραμμα ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ ΙΙ και ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η τάξη
και άνω ή Κοινοπραξία Α2 για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι Έξι χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και
εξήντα ενός λεπτών (6.451,61 €),
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 11 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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι ποσού 806,40 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τε-
χνική Μελέτη με α.α  66/2018 και τη
με αρ. Πρωτ. 43684/20-11-2018 σχε-
τική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καρα-
μανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 10-12-
2018 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Το τεύχος του διαγωνισμού (διακή-

ρυξη, τεχνική μελέτη, περιληπτική
διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και από την πλατ-
φόρμα του  ΚΗΜΔΗΣ .
Επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών
κ. Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ.:
2132019955, 
email. promithies@vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ CPV
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
35-7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 40.319,85€ 49.996,61€ 43323000-3   
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

Βούλα:  23-11-2018
Aρ. Πρωτ.:  44427

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει συνοπτικό μει-
οδοτικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» με σφραγισμένες

προσφορές και  συμπλήρωση του εν-
τύπου οικονομικής προσφοράς και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα οικονομική προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή) στο σύνολο της προσφο-
ράς επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α 66/2018
μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προ-
ϋπολογισμού 49.996,61€  (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά
135 είδη αυτόματου ποτίσματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  20-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  333/2018  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα: «Γνωμοδότηση Δήμου Κρω-
πίας αναφορικά με την κυκλοφο-
ριακή μελέτη στη Λεωφόρο
Βασιλέως Κωνσταντίνου για την
εκτέλεση εργασιών του έργου :
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου – Παιανίας” και έγκριση
ως προς το σκέλος της που αφορά
στην προσωρινή αλλαγή κατεύθυν-
σης της οδού Γ. Κουλοχέρη».
Στο Κορωπί στις 20 Νοεμβρίου  του
έτους  2018  κατά την 32η Συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης της
κυκλοφοριακής μελέτης στη Λεω-
φόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου για
την  εκτέλεση εργασιών του έργου :
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κο-
ρωπίου – Παιανίας’ και εγκρίνει  τις
προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση
εργασιών του ανωτέρου έργου  στη
Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου,

για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
Σαββατοκύριακων από την έγκριση
της σχετικής άδειας από το αρμόδιο
τμήμα της τροχαίας, όπως αυτές πε-
ριγράφονται στην τεχνική έκθεση και
το σχέδιο. 
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται ο αποκλεισμός της
Λεωφόρου Βασ. Κων/νου από την
συμβολή της με την οδό Βασιλίσσης
Όλγας μέχρι την διασταύρωσή της με
την οδό Συνταγματάρχου Δαβάκη.
Για την εκτέλεση των εργασιών απο-
φασίστηκε ο αποκλεισμός της Λεω-
φόρου να είναι καθολικός, σε όλο το
πλάτος και μήκος της οδού στο εν
λόγω τμήμα. 
Αποκλεισμός για τα λεωφορεία και
βαρέως τύπου οχήματα και φορτηγά
θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα από
τη συμβολή της Λεωφόρου Βασ.
Κων/νου με την οδό Λέκκα Χατζή
μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Αναπαύσεως. 
Στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων, ο αποκλεισμός της Λεωφ.
Βασ. Κωνσταντίνου θα έχει ως συνέ-
πεια τα οχήματα που στην υφιστά-
μενη κατάσταση προσεγγίζουν τη
Λεωφόρο από τις οδούς Λεωφ.
Βάρης - Κορωπίου (από τα νότια) και
Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου
(από τα ανατολικά), να πραγματοποι-
ούν σχετική παράκαμψη μέσω των
οδών Συντ.Δαβάκη και Αριστείδη

Γκίκα. Ταυτόχρονα τα οχήματα που
προσεγγίζουν τη Λεωφ. Βασ. Κων-
σταντίνου από τη Λεωφόρο Λαυρίου
θα πραγματοποιούν παράκαμψη μέσω
των οδών Γ.Κουλοχέρη, η οποία για τις
ανάγκες του έργου αλλάζει κατεύ-
θυνση, Κολοκοτρώνη και Συντ.Δαβάκη.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται για χρο-
νικό διάστημα τεσσάρων (4) Σαββατο-
κύριακων και μόνο για τις ημέρες
αυτές.
➢ Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα. 
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τo συνημμένο   αυτής
σχέδιο βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλύβια 20/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 15401
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφορίες: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317, Fax: 2299048289
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
ανάδειξης Προμηθευτών για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη προσφερόμενη τιμή). Προσφο-
ρές υποβάλλονται για α) για όλες τις
κατηγορίες και β) η για κάθε μία, η πε-
ρισσότερες ξεχωριστά και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα

από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολο-
γισμός της Μελέτης ανέρχεται στο
ποσό 368.680,78€ χωρίς ΦΠΑ
(317.718,21€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%
και 24%), για το έτος 2018.  
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί
µε  χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών: 22/11/2018 και ώρα
10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 28/12/2018
και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνο-
λικής 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 τριάντα (30)
ημέρες από την επόμενη της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών 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. 19010
και στο τηλέφωνο 22993-20317 (Ρου-
μελιώτης Ντάνιελ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις 

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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Εφυγε από τη ζωή

ο Βασίλης Φειδάς

Ο άνθρωπος της προσφοράς!

Τα ξημερώματα της 12ης Νοεμβρίου 2018 χάθηκε

ένας πάνω από όλα άνθρωπος και μετά ένας άνθρω-

πος που βοήθησε το ερασιτεχνικό μπάσκετ να κάνει

βήματα μπροστά. Για ένα απλό λόγο. Αγαπούσε το

μπάσκετ. Ο Βασίλης Φειδάς δεν είναι πια κοντά μας.

Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. 

Μέχρι σήμερα είχε δραστηροποιηθεί και έχει συνδέ-

σει το ονομά του με τον Αθλητικό Όμιλο “Αναγυ-

ρούντα” Βάρης. Ήταν μέλος  στην επιτροπή του

πρωταθλήματος ΕΣΚΑΝΑ.

Βαθειά θλίψη και οδύνη εξέφρασε ο πρόεδρος και το

ΔΣ του Αναγυρούντα, στην διοίκηση του ΕΚΑ και

στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

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. 

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. 

Οι εγγραφές άνοιξαν! 

Ημερομηνία εκδήλωσης: Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

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

“Καραγκιοζιλίκια”!!!
καταργούν τα κλασσικά

αγωνίσματα στίβου

... "Νοσηροί Εγκέφαλοι" στην Ε.Α.Α & στην IAAF ...

ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ τον Αθλητισμό ΣΤΙΒΟΥ!

“Καραγκιοζιλίκια” στους "Ευρωπαϊκούς Ολυμπια-

κούς Αγώνες Στίβου" του 2019, που θα γίνουν 23-

28 Ιουνίου στο Μίνσκ)!

Οι "Καρεκλοκένταυροι" του ΣΕΓΑΣ "υποκύπτουν"

στα Διεθνή "Κελεύσματα"! 
ΓΕΛΟΙΟΙ "ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ" ανακοινώθηκαν από την Ε.Α.Α.

(Ευρωπαϊκή Αθλητική Ομοσπονδία) στο Πρόγραμμα των

ΕΟΑ του 2019, όπου ΔΕΝ θα υπάρχουν τα Κλασσικά Αγω-

νίσματα Στίβου, αλλά ένας συνδυασμός Κλασσικών με

"ΤΣΙΡΚΟ", όπως η διεξαγωγή μικτών αγωνισμάτων (π.χ.

σκυταλοδρομίες με τη συμμετοχή δύο ανδρών και δύο γυ-

ναικών), το tracathlon που είναι επίσης μικτό αγώνισμα

(ένας άνδρας μια γυναίκα), οι οποίοι θ’ αγωνιστούν σε μια

σειρά αγωνισμάτων σε "συνεχή ροή" (τρέξιμο με ... "αντί-

σταση", ρίψη σφαίρας με τα δυό χέρια, υπερπήδηση εμ-

ποδίων, μήκος άνευ φοράς, τρέξιμο με πέρασμα από το

εμπόδιο της "λίμνης" του στιπλ, τρέξιμο με πρόσθετο ...

"βάρος" για τους άνδρες), κ.α. ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ

... Πρόκειται για Αλλαγές που εφαρμόζει η Ε.Α.Α, υπό τον

τίτλο DNA (Dynamic New Athletics).

... Οι Αλλαγές Αγωνισμάτων και Κανονισμών προκάλεσαν

την αντίδραση της συντριπτικής πλειονότητας των Ομο-

σπονδιών των 51 Ευρωπαϊκών χωρών στο πρόσφατο Συ-

νέδριο της ΕΑΑ στη Λωζάνη, αλλά παρόλα αυτά θα

δοκιμαστούν το 2019! 

Φυσιολογική διάλυση και στο χώρο του Αθλητισμού. Καμία

έκπληξη σχετικά με την συμφωνία όλων των Αστικών Πο-

λιτικών Κομμάτων σε όλα τα Κράτη της ΓΗΣ. Ποιος θα ση-

κώσει σήμερα κεφάλι στο Μ. Κεφάλαιο ;;; Αφού κέρδισαν

τρις εκατομ. από την ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ των ΣΠΟΡ,

σήμανε η ώρα για αλλαγή εξωτερικής εμφάνισης, Παγκό-

σμιας  είναι η καλύτερη  εποχή….

Φτώχια – Εγκληματικότητα – Πορνεία – Λαθρεμπόριο – Πό-

λεμοι σε όλη τη ΓΗ για τα Συμφέροντα των ΜΕΓΑΛΩΝ. Από

τα χρόνια τα δικά μου, σε όλα τα αθλητικά Πόστα από Δ.Ο.Ε

– Διεθνείς Παγκόσμιες Ομοσπονδίες – Κρατικές Ολυμπια-

κές Επιτροπές κουμάντο πάντα έκαναν άνθρωποι του ΚΕ-

ΦΑΛΑΙΟΥ. Στις δικές μου ημέρες, αυτό επικρατούσε και στις

ομοσπονδίες των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ…..και όλα

αυτά συμβαίνουν γιατί οι ΛΑΟΙ της ΓΗΣ κοιμόμαστε ΟΡ-

ΘΙΟΙ…..Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στα τέλη της δεκαετίας του  ‘60 δη-

μόσια είχα πει, ότι “είναι από τα μεγαλύτερα Κοινωνικά –
Πολιτικά – Οικονομικά  Ζητήματα της εποχής μας”. Από

τότε μέχρι σήμερα, δεν έχω δει άσπρη μέρα… 

NIKOΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Πανελλήνιο πρωτάθλημα

ξιφασκίας σε αμαξίδιο»

Tην Κυριακή 25 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. θα εξε-

λιχθεί  το «Πανελλήνιο πρωτάθλημα ξιφασκίας σε

αμαξίδιο 2018» στο Μάτι Αττικής, στο Ξενοδοχείο

Cabo Verde (Λ. Ποσειδώνος 41, τηλ. 22940 33111). 

Β΄ Εθνική Ανδρών: 

Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Η ομάδα Ανδρών του Πρωτέα  φιλοξε-

νεί τον Οίαξ Ναυπλίου για την 7η αγω-

νιστική του πρωταθλήματος Β’ Εθνικής

Ανδρών (Νότιος όμιλος) την Κυριακή

25 Νοεμβρίου στις μ.μ. στο κλειστό

γυμναστήριο Βούλας.

Α1 Εθνική Γυναικών: 

Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στη 1:00

μ.μ. η ομάδα η Ομάδα Γυναικών του

“Πρωτέα”  φιλοξενεί τον ΓΑΣ ΚΑΛΥ-

ΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο της Βούλας για την 4η

αγωνιστική του πρωταθλήματος

Μπάσκετ της Α1 Εθνικής Γυναικών.

Oι ομάδες του Πρωτέα Βούλας αγωνίζονται αυτή

την Κυριακή στο Κλειστό Γυμναστήριο της Βούλας
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΑΟ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 76-70

Στάση ΟΑΚΑ
Μπορεί στο τέλος να αγχώθηκε λίγο παραπάνω, ωστόσο ο Πα-

ναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει μια σπουδαίας σημασίας νίκη

επί της Μπαρτσελόνα με 76-70 στο ΟΑΚΑ, για την 8η αγωνι-

στική της Ευρωλίγκας. Σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις

τους το τελευταίο διάστημα, οι «πράσινοι» έβαλαν «φρένο»

στο νικηφόρο σερί 5 αγώνων των Καταλανών, έφτασαν τις 5

νίκες στη διοργάνωση (έναντι 3 ηττών) και ανέβηκαν στην 6η

θέση.

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια

του αγώνα, έχοντας ως όπλο κυρίως την πολύ καλή αμυντική

λειτουργία, που κρατούσε χαμηλά στο σκορ την Μπαρτσε-

λόνα. Στη δε επίθεση, παρά την κακή βραδιά του Καλάθη (2

πόντοι) ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα έδωσε τις λύσεις.

Πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν οι Τόμας και Λασμέ, ενώ στα

κρίσιμα σημεία «μίλησε» ο Λάνγκφορντ. Η ελληνική ομάδα

είχε σταθερά το προβάδισμα (13-10 στο 10', 34-25 ημίχρονο,

55-50 στο 30'), ενώ στα τελευταία λεπτά, με τον αγώνα να γί-

νεται ντέρμπι (74-68), επέδειξε συγκέντρωση και ψυχραιμία

που έφεραν τη νίκη. Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα προ-

σπάθησε να «χτυπήσει» κάτω από τα καλάθια με τους ψηλούς

της, πλήρωσε όμως την αδυναμία της στην περιφέρεια, όπου

δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί από τα καλά μαρκαρίσματα του

Παναθηναϊκού.
Παναθηναϊκός: Τόμας 14, Λάνγκφορντ 8, Λάσμε 11, Παπαπέτρου 6,

Παππάς 7, Γκιστ 5, Βουγιούκας 2, Λεκαβίτσιους 3, Λοτζέσκι 8, Καλά-

θης 2, Αντετοκούνμπο 3, Μήτογλου 7.

Μπαρτσελόνα: Σεραφέν 15, Πάνγκος 4, Ρίμπας 1, Σίνγκλετον 4, Μπλά-

ζιτς, Σμιτς, Ερτέλ 12, Οριόλα 4, Κούριτς 17, Κλαβέρ 7, Τόμιτς 6.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Ηττα με παράπονα για τον Προμηθέα Πάτρας
Στα ίσα πάλεψε ο Προμηθέας Πατρών τον αγώνα με τη Βίρ-

τους Μπολόνια, φαβορί και μόνη αήττητη ομάδα του 4ου ομί-

λου του FIBA Champions League, εν τέλει όμως δεν απέφυγε

την εντός έδρας ήττα 95-85 για την 7η αγωνιστική. Ηταν η

δεύτερη ήττα για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση (5-2),

που πάντως παραμένει στη δεύτερη θέση πίσω από τη Βίρτους

(7-0), κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην επό-

μενη φάση.

Προμηθέας: Μπράουν 9, Λίποβι 8, Οντουμ 8, Σαλούστρος 16,

Τσαϊρέλης 21, Ελις 4, Γκίκας 14, Μέγερ 5, Παρκς.

Βίρτους: Αραντόρι 23, Μπαγέ 7, Πάντερ 13, Κβάλε 16, Τέιλορ

12, Ρόσι, Καπελέτι 3, Κουρνού 9, Κράβιτς 12, Παγιόλα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

O Eυαγγέλου στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός
Ο Αγγελος Ευαγγέλου του συνδέσμου Αθηνών θα είναι τελικά

ο διαιτητής του ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στο Περιστέρι,

μεταξύ του 2ου Ατρόμητου και του 3ου Ολυμπιακού, όπως

γνωστοποίησε η ΚΕΔ. Η επιλογή για Ελληνα διαιτητή προ-

έκυψε, αφού ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο Περέιρα, δεν

έκανε δεκτό το αίτημα των δύο ομάδων για ξένο διαιτητή.

Οι διαιτητές στους υπόλοιπους αγώνες της 11ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός - Απόλλων: Φωτιάδης (Καστοριάς). Αστέρας

Τρίπολης - Λάρισα: Παπαπέτρου (Αθηνών). Παναιτωλικός -

ΑΕΚ: Σκουλάς (Θεσσαλίας). ΠΑΟΚ - Ξάνθη: Σέζος (Κιλκίς).

ΟΦΗ - Αρης: Τζήλος (Λάρισας). ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδειακός:

Τζοβάρας (Φθιώτιδας). Πανιώνιος - Λαμία: Φωτιάς (Πέλλας).

FOOTBALL LEAGUE

«Φρέναρε» στον Βόλο ο Εργοτέλης
Στον Βόλο σταμάτησε το νικηφόρο σερί του πρωτοπόρου της

Football League Εργοτέλη, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την

ομώνυμη ομάδα για την 5η αγωνιστική. Οι Ηρακλειώτες παρέ-

μειναν πάντως 1οι και αήττητοι, ενώ ο Βόλος ανέβηκε στην 3η

θέση. Επιβλητική η Κέρκυρα, νίκησε εντός έδρας με 3-0 τη

Δόξα Δράμας. Βαθμούς και γκολ μοιράστηκαν στα Σπάτα Αήτ-

τητος και Παναχαϊκή (1-1), ενώ ισόπαλη έληξε και η τοπική

κόντρα των Χανίων μεταξύ Πλατανιά και Κισσαμικού (0-0).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Βόλος - Εργοτέλης 1-1, Κέρκυρα -

Δόξα Δράμας 3-0, Ηρόδοτος - Απόλλων Πόντου 0-1, Πλατανιάς -

Κισσαμικός 0-0, Αήττητος Σπάτων - Παναχαϊκή 1-1, Καραϊσκάκης

- Αιγινιακός 4-0, Σπάρτη - Τρίκαλα 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώ-

νεται σήμερα με την αναμέτρηση στο Καυταντζόγλειο μεταξύ

Ηρακλή και Απόλλωνα Λάρισας (15.00 - ΕΡΤ3).

Η βαθμολογία: Εργοτέλης 13, Πλατανιάς 11, Βόλος 10, Απόλλων

Λάρισας 10, Ηρόδοτος 9, Παναχαϊκή 8, Κέρκυρα 7, Δόξα Δράμας

7, Καραϊσκάκης 6, Απόλλων Πόντου 6, Αήττητος Σπάτων 5,

Σπάρτη 5, Ηρακλής 4, Τρίκαλα 3, Αιγινιακός 2, Κισσαμικός 2.

VOLLEYLEAGUE
Σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ τα ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα επι-

κράτησαν αντίστοιχα των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού με 3-0 σετ

στα ντέρμπι της εξ αναβολής πρώτης αγωνιστικής της Vol-

leyleague ανδρών. Υπενθυμίζεται ότι η αγωνιστική είχε ανα-

βληθεί εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που προέκυψαν από

την αποχώρηση του Ηρακλή Χαλκίδας λίγο πριν από την

έναρξη του πρωταθλήματος. Η πρεμιέρα της αγωνιστικής δρά-

σης είχε γίνει από τη 2η αγωνιστική.

Στου Ρέντη οι «ερυθρόλευκοι» αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά

έφθασαν στην επικράτηση επί των «κιτρινόμαυρων» κατα-

κτώντας τα τρία σετ με 25-23, 25-21, 25-22. Στην Πυλαία ο

ΠΑΟΚ πήρε τα τρία σετ επί των «πρασίνων» με 25-23, 25-15,

25-22. Ωστόσο για τον «Δικέφαλο» η χαρά της νίκης μετριά-

στηκε από τον τραυματισμό του Τζούριτς, ο οποίος αποχώ-

ρησε υποβασταζόμενος και στη θέση του πέρασε ο Ιβάν

Μαρκέζ.

ΠΟΛΟ
Ξέσπασε στη Σπαντάου

Στη Σπαντάου ξέσπασε ο Ολυμπιακός για τα στραβοπατήματα

(μία ήττα - μια ισοπαλία) στο ξεκίνημα των αγώνων του ομίλου

στο Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών, νικώντας την χτες στον Πειραιά

με 11-4 για την 3η αγωνιστική. Ετσι οι πρωταθλητές Ευρώπης

πήραν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση φέτος αναπτερώ-

νοντας το ηθικό και φυσικά τις ελπίδες για πρόκριση. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» παρά το αρχικό νωθρό ξεκίνημα που τους έφερε

πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου (3-2),

στη συνέχεια ανέβασαν ρυθμούς ανοίγοντας το δρόμο για τη

νίκη. Με πρωταγωνιστή επιθετικά τον Γούνα (3 γκολ) και καλή

άμυνα πραγματοποίησαν ένα επιμέρους σερί 5-0 που τους

έφερε μπροστά με 7-3 βάζοντας τις βάσεις για την τελική επι-

κράτηση. Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-1, 2-1, 3-0

Οι σκόρερ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Δερβίσης 1,

Μπούσλιε 1, Μουρίκης 2, Γούνας 3, Ομπράντοβιτς 1.

ΣΠΑΝΤΑΟΥ: Σαουντάντιερ 1, Νεγκρεάν 1, Ντεντόβιτε 1, Πγέ-

σιβατς 1.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι «αποκαλύψεις», 

η πραγματικότητα και τα κέρδη

Οι αποκαλύψεις του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel»

για τα όσα συμβαίνουν στην πίσω όψη της «βιτρίνας» του

ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η προοπτική εξελίξεων μο-

νοπώλησαν το διεθνές ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα.

Το εν λόγω δημοσίευμα, σύμφωνα με το περιοδικό, στηρί-

ζεται σε έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του από την

ιστοσελίδα «Football Leaks» (όπου κατά καιρούς βγαίνουν

στη φόρα διάφορα σκάνδαλα που σχετίζονται με την πο-

δοσφαιρική βιομηχανία). Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρα-

κτικές που ακολουθούν οι ισχυροί σύλλογοι προκειμένου

να προστατεύσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα και

να μεγιστοποιήσουν το μερίδιό τους στην «πίτα» των κερ-

δών, που αποφέρει η ποδοσφαιρική βιομηχανία.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τέτοιες διαρροές γίνονται κατά

καιρούς, με βάση πληροφορίες άλλοτε περισσότερο και άλ-

λοτε λιγότερο αξιόπιστες, με διάφορες σκοπιμότητες ως

προς τις πληροφορίες που έρχονται στο φως ή τη στιγμή

που επιλέγεται η διαρροή, η ουσία όμως είναι ότι δεν μι-

λάμε ούτε για μεμονωμένες περιπτώσεις ούτε για «κακώς

κείμενα». Πρόκειται για την πραγματικότητα του σύγχρο-

νου εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, το οποίο συν-

δέεται άμεσα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα

πολυεθνικών και μεγαλοεπιχειρηματιών, το κυνήγι για όλο

και μεγαλύτερα κέρδη και για την πρωτοκαθεδρία στο

«προϊόν». Καθίσταται έτσι πεδίο αδυσώπητων συγκρού-

σεων αντιτιθέμενων συμφερόντων, και ως μέρος αυτής της

μάχης θα πρέπει να ιδωθούν τόσο τα κατά καιρούς σκάν-

δαλα όσο και η εναλλαγή των μερών των προαναφερθέν-

των ανταγωνισμών σε ρόλους «καλών» και «κακών».

Η απειλή της κλειστής Λίγκας...

Το ζήτημα με την πρόθεση των ισχυρών ευρωπαϊκών συλ-

λόγων για τη δημιουργία κλειστής Λίγκας, ανεξάρτητης

από την UEFA, επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από το δη-

μοσίευμα του «Der Spiegel», διαψεύδοντας όσους εκτιμού-

σαν ότι είχε «παγώσει» μετά την αναδιάρθρωση του

Champions League από την UEFA προς όφελος των ισχυ-

ρών, με την εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους για

ομάδες από τα 4 ισχυρά πρωταθλήματα (16 από τις 32).

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, οι αλλαγές αυτές δεν ικανο-

ποιούν την ποδοσφαιρική «ελίτ», που εξακολουθεί να επε-

ξεργάζεται σχέδιο κλειστού πρωταθλήματος υπό τη δική

της διαχείριση. Γίνεται λόγος για 16 ομάδες με εξασφαλι-

σμένη συμμετοχή για 20 χρόνια, καθώς και για σκέψεις δη-

μιουργίας δεύτερης κατηγορίας, οι ομάδες της οποίας θα

έχουν τη δυνατότητα να προβιβάζονται στην πρώτη κατη-

γορία μέσω αγώνων πλέι οφ.

Η ομάδα των ισχυρών που φέρεται να πρωτοστατεί στα

σχέδια αυτά αποτελείται από τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσε-

λόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Αρσεναλ, Μάντσε-

στερ Σίτι, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους, Μίλαν

και Μπάγερν Μονάχου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν

προστεθεί και οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μαρσέιγ,

Ιντερ και Ρόμα. Η πρώτη αντίδραση στα σενάρια «απόσχι-

σης» ήρθε από πλευράς FIFA, με τον πρόεδρό της Τζιάνι

Ινφαντίνο να απειλεί με αποβολή από το Μουντιάλ και το

Euro όσους παίκτες συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα.
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