
21ο €

Αυγουστιάτικη 
πανσέληνος 
την Κυριακή! 

Σελίδα 4

Στην Αθήνα το 
44ο Διεθνές Συνέδριο
Διαστημικής Έρευνας

Σελίδα 13

«Σε μια χώρα που 
κυβερνάται καλά 

η φτώχεια είναι ντροπή»
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Απαλλαγή δημοτικών τελών
μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 

Σελίδα 6

Και το όνομα αυτής
Αθηνά! Σελίδα 12

Τις μέρες αυτές η πολιτική «συζήτηση», συμπεριλαμ-

βάνοντας τους πιο απίθανους ισχυρισμούς από με-

ριάς τόσο της κυβέρνησης όσο και της

αντιπολίτευσης, επικεντρώνεται στην «έξοδο» της

Ελλάδας από τα μνημόνια και στην «είσοδο» στη «με-

ταμνημονιακή» εποχή. Οι ισχυρισμοί των μεν και των

δε, με αποκορύφωμα το πρωθυπουργικό διάγγελμα

στη Ιθάκη για την «Ιθάκη ως τέλος και ως αρχή», κι-

νούνται στη σφαίρα της πολιτικής φαντασίας σε μια

εσκεμμένη απόπειρα συγκάλυψης για μια ακόμα

φορά του διαρκούς εγκλήματος που βρίσκεται σ’

εξέλιξη από το 2010 σε βάρος του

λαού και του τόπου. Οι ισχυρισμοί

αυτοί δεν αντέχουν, προπαντός,

στην παραμικρή αντιπαραβολή με

τα δεδομένα της πραγματικότητας. 

[...]

Μόλις τον Οκτώβριο 2013 βρέθηκε

πρωτοσέλιδη σχεδόν σε όλο τον ελ-

ληνικό Τύπο η επιβεβαίωση του,

τότε ομόλογου του Μοσκοβισί, Όλι

Ρεν απαντώντας σε «ζωντανή»

ερώτηση που του υπέβαλα στο Βίλ-

νιους της Λιθουανίας (Διακοινοβου-

λευτική Συνδιάσκεψη για την Οικονομική Διακυβέρνηση,

video 16.10.2013, «Αυγή» 27.10.2013): «Τα κράτη-μέλη
σε δανειακά προγράμματα… θα υποβληθούν σε με-
ταπρογραμματικό καθεστώς “ενισχυμένης επιτήρη-
σης”… που θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό
απολύτως παρόμοιο με τις καθιερωμένες διαδικασίες
της Τρόικας και των Μνημονίων, όπως τις έχουμε
γνωρίσει στην Ελλάδα:  Με υπογραφή Μνημονίου
Μακροοικονομικής Προσαρμογής, έλεγχο της δημο-
σιονομικής κατάστασης με τετράμηνες αξιολογήσεις,
νέα “μέτρα” εφόσον οποιαδήποτε αξιολόγηση τα θε-
ωρήσει αναγκαία κτλ.» 

[...] Αν όμως αυτό είναι το νομοθετημένο πλαίσιο,

πως ακριβώς θα εφαρμοστεί στη σημερινή μεταμνη-

μονιακή Ελλάδα; Μια χώρα που αντί ν’  απεμπλακεί

από τα μνημόνια και να μειώσει δραστικά το χρέος

της, όπως είχε δεσμευτεί κατά τη σύντομη Άνοιξη του

2015 η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κι επισφρά-

γισε το συγκλονιστικό 61% του Δημοψηφίσματος

τρία χρόνια πριν σαν σήμερα, χάρη στην «ολική επα-

ναφορά» του Ιουλίου 2015 «εξέρχεται» με χρέος-ογ-

κόλιθο (φέτος στο ιστορικά υψηλό 188,6% ως προς

το ΑΕΠ); Και «εξέρχεται»            Συνέχεια στη σελ. 2

της Νάντιας 
Βαλαβάνη*

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑΣ 
χρέος -λιτότητα-μεταμνημονιακή

«ενισχυμένη επιτήρηση»

Παγκόσμιοι πρωταθλητές οι έφηβοι στην υδατοσφαίριση

Και πάλι χρυσός ο Πετρούνιας
Η Εθνική ομάδα στίβου στο Ευρωπαϊκό του Βερολίνου πήρε την 5η θέση με 6 μετάλλια

και 12 τελικούς από τους 37 αθλητές και αθλήτριές της. Χρυσό μετάλλιο ο Γκαβέλας,

«Χάλκινος» στην σφαιροβολία ο Νικολαίδης, Ασημένιο μετάλλιο ο Μαλακόπουλος.

Μέτρα για τους 
πυρόπληκτους Σελίδα 17
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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

με «μνημονιακό τρόπο»  - με δέσμευση να διατηρήσει

ανέγγιχτο το μνημονιακό νομοθετικό οικοδόμημα με

βάση την αρχή της μη αναστρεψιμότητας (irreversabil-

ity) και με «ενισχυμένη επιτήρηση» (enhanced surveil-

lance) προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέχιση της

εξουθενωτικής λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων

«μεταρρυθμίσεων» τουλάχιστον έως το 2060;  

[...]

το «λιγότερο ευνοϊκό» σενάριο στο DSA της ΕΕ προ-

σεγγίζει εκπληκτικά το βασικό σενάριο του ΔΝΤ στοEu-

rogroup του Μαίου 2017. Βασική εκτίμηση της

Προκαταρκτικής Έκθεσης του ΔΝΤ είναι ότι: Η πρό-

σφατη συμφωνία έχει βελτιώσει σημαντικά τη βιωσιμό-

τητα του χρέους μεσοπρόθεσμα. «Αυτή η βελτίωση
μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα μόνο με βάση
υποθέσεις που φαίνονται αισιόδοξες σχετικά με την αύ-
ξηση του ΑΕΠ και την ικανότητα της Ελλάδας να έχει
μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα». Πράγμα που, σύμ-

φωνα με την Έκθεση, κάνει δύσκολη τη διατήρηση της

πρόσβασης στις αγορές μακροπρόθεσμα χωρίς περαι-

τέρω ελάφρυνση του χρέους. Με άλλα λόγια, προκειμέ-

νου να μπορέσει το ΔΝΤ να παραμείνει στο μηχανισμό

επιτήρησης της Ελλάδας, κάνει – για τρίτη φορά μετά
το 2010 – μια «παράκαμψη» των κριτηρίων του Κατα-
στατικού του για τη βιωσιμότητα του χρέους, αποδεχό-

μενο τον κατά Σόιμπλε (Μάιος 2016) χωρισμό του

χρέους σε άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.

Απόφαση για διαρκή εξουθενωτική λιτότητα 

και για τα δισέγγονα μας  για ένα χρέος 

που ισοπεδώνει ανθρώπους και χώρα

Ακόμα και με τα κριτήρια της Τρόϊκας το χρέος παραμένει

μη βιώσιμο. Έστω και μεσοπρόθεσμα, για την επόμενη

15ετία, προκειμένου το χρέος να μην ξεφύγει από κάθε

έλεγχο η Τρόικα απαιτεί διαρκή θηριώδη λιτότητα με

«πλεονάσματα αίματος», που όντως σε τέτοιο ορίζοντα

δεκαετιών δεν έχει εμφανίσει καμιά χώρα στην ιστορία

του κόσμου, ούτε καν οι πετρελαιοπαραγωγικές, και πα-

ραπέρα πλιάτσικο υπό «ενισχυμένη εποπτεία».

[...]

στις «450 μεταρρυθμίσεις» (Σεντένο) ή 32.000 μνημο-

νιακές ρυθμίσεις που υιοθετήσαμε στα οκτώ χρόνια των

Μνημονίων και με βάση την αρχή της μη αναστρεψιμό-

τητας (irreversability) δε μπορούν ν’  «αγγιχτούν» χωρίς

συμφωνία των δανειστών, συμπεριλαμβάνεται η – μο-

ναδική στις χώρες του ΟΟΣΑ - «απαγωγή των δημοσίων

εσόδων» (δηλ. του σκληρού πυρήνα της οικονομικής κυ-

ριαρχίας) απ’ οποιαδήποτε εκλεγμένη κυβέρνηση με

«ανάθεση» σε «ανεξάρτητη αρχή» υπό την Τρόικα

(ΑΑΔΕ). Συμπεριλαμβάνεται επίσης άλλη μια μοναδική

στο είδος της «μεταρρύθμιση», το «Υπερταμείο», με αν-

τικείμενο (Τρίτο Μνημόνιο), τη «ρευστοποίηση της δη-

μόσιας περιουσίας με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα»

- κυριολεκτικά για πενταροδεκάρες: Μετά από επανει-

λημμένες αποτυχίες, το Eurogroup αναθεωρεί το στόχο

των «μεταπρογραμματικών» ιδιωτικοποιήσεων 2018-

2060 σε μόλις 18(!) δις.

Υπενθυμίζουμε ότι με τα δύο πρώτα Μνημόνια το κράτος

αποποιήθηκε το δικαίωμα «ασυλίας» της δημόσιας περι-

ουσίας, ενώ αυτόν τον Μάρτιο το «Υπερταμείο» υπέ-

γραψε ως ανεξάρτητος Εταίρος το Τρίτο Μνημόνιο, ώστε

το σύνολο της δημόσιας περιουσίας να μετατραπεί σε

«εγγύηση» για την «κανονική» αποπληρωμή ενός – μη

αποπληρώσιμου! – χρέους στα επόμενα 96 χρόνια!

[...]

Με άλλα λόγια: Τα τερατώδη 45χρονα πρωτογενή πλε-

ονάσματα που προβλέπονται για την Ελλάδα δεν έχουν

όντως επισυμβεί στην ιστορία οποιασδήποτε χώρας.  Για

να συμβεί αυτό, θα έπρεπε επί 45 χρόνια να υπολογίζε-

ται ανάπτυξη ψηλότερη από τα πλεονάσματα. Οι δανει-

στές όμως επιβάλλουν μεσοσταθμικά πρωτογενή

πλεονάσματα 2025-2060 2,2% με πρόβλεψη αύξησης

ΑΕΠ 1%...)

Ακόμη χειρότερα, ωστόσο, ο κύκλος «αιώνιας κόλα-

σης», στον οποίο καλούν να μεταβεί από το «καθαρτή-

ριο» των μνημονίων η χώρα μας και ο λαός μας - μέχρι

να «σκάσει» η «φούσκα» κτηνώδους λιτότητας των

πρωτογενών πλεονασμάτων έχοντας προηγουμένως

καταστρέψει το μέλλον και εκατομμύρια ζωές - δεν είναι

μόνο παραλογισμός: Επιπλέον, δεν προβλέπεται και

«δεν επιτρέπεται» από πουθενά.

Η Πορτογαλία «εγκατέλειψε» το Μνημόνιο τον Ιούλιο

2014 χωρίς να ολοκληρώσει την τελική αξιολόγηση και

να πάρει την τελική δόση 2,6 δις. (Θυμόμαστε τι καται-

γίδα είχε ξεσπάσει προεκλογικά σε μας, όταν είχα πει

ότι θα απεμπλακούμε από το μνημονιακό καθεστώς

χωρίς να ολοκληρώσουμε την πέμπτη αξιολόγηση και

χωρίς την τελευταία δόση;) Γι΄ αυτό ο Σαμαράς γυρ-

νούσε την Ευρώπη σαν άδικη κατάρα το 2014 εκλιπα-

ρώντας για «πολιτική λύση». 

Στην Πορτογαλία, όμως, η Τρόικα στήριξε την δεξιά κυ-

βέρνηση ώστε να μην καταρρεύσει και να κερδηθεί χρό-

νος για τη «μεταμνημονιακή» ενσωμάτωση της

σοσιαλδημοκρατίας. Σε μας υπήρχε τέτοια συσσωρευ-

μένη αντιμνημονιακή οργή, που η διάσωση της κυβέρ-

νησης Σαμαρά-Βενιζέλου δεν είχε νόημα.

Το θέμα ήταν να ανεβούν οι αριστερές αντιμνημονιακές

δυνάμεις στην κυβέρνηση, ώστε να συντριβούν ή/και

να ενσωματωθούν. Όπερ και εγένετο.

* Το παρόν άρθρο αποτελεί αποσπάσματα, από άρθρο

της Νάντιας Βαλαβάνη, που δημοσιεύτηκε στην ΕφΣυν

σε δύο μέρη.

Συλλογή Σχολικών ειδών στο Δήμο
Μαρκοπούλου Σελ. 6

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
(G.I.S.) στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

“Mαθήματα” ασφάλειας στο νερό,
στο Δήμο 3Β Σελ. 6

To διάγγελμα, η μυθιστορία και η αλ-
ληγορία Σελ. 7, 8

Τα γενέθλια της Αθηνάς
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Η ελληνική θαλασσινή μυθολογία και
τα μυθογέννητα ελληνικά νησιά
Κων/νου Μέντη Σελ. 14

Παγκόσμιος διαγωνισμός Ποίησης
“Κ.Π. Καβάφης” Σελ. 17

ΚΕΕΛΠΝΟ: Πώς μεταδίδεται η
“νόσος των λεγεωναρίων” Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

Οι θέσεις του ΚΚΕ για τα
μέτρα από τις συνέπειες

των πυρκαγιών 

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ διοργανώνει συγκέν-

τρωση, τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, στις 8 μ.μ., στην

πλατεία της Ν. Μάκρης, με θέμα «Οι θέσεις του
ΚΚΕ για τα μέτρα ουσιαστικής αποκατάστασης από
τις συνέπειες των πυρκαγιών και προστασίας της
ζωής του λαού».
Τις θέσεις της Κ.Ε. θα παρουσιάσει ο Δημήτρης

Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις ειδι-

κών και κατοίκων της περιοχής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑΣ 
χρέος -λιτότητα-μεταμνημονιακή

«ενισχυμένη επιτήρηση»
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Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30

Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00

Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30

Το Φεστιβάλ Βιβλίου πραγματοποιείται στο

πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 –

Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου».

Αφιερωματικές βραδιές στους μεγάλους

δημιουργούς –ποιητές και συνθέτες–, με

τη συμμετοχή κορυφαίων τραγουδιστών,

μουσικών, ηθοποιών και με τις παρεμβάσεις

σημαντικών ανθρώπων από τον χώρο των

Γραμμάτων και των Τεχνών, μας ξεναγούν

στα μονοπάτια της περιπετειώδους διαδρο-

μής του ποιήματος, από τη δημιουργία του

στις σελίδες του βιβλίου, μετά στο πεντά-

γραμμο και από εκεί στα χείλη όλων μας.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν

Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 20:00.

Γιατί και φέτος η καρδιά του Πολιτισμού
χτυπάει στο Ζάππειο!

Ένα λυρικό αριστούργημα μουσικής και θεάτρου, βασισμένο στις «Τραχίνιες*» του Σοφοκλή. Πρό-

κειται για έναν πρωτότυπο συνδυασμό Αρχαίας τραγωδίας και όπερας που επιχειρούν, η σκηνοθέτης

–σοπράνο Ειρήνη Κώνστα και ο Παναγιώτης Καρούσος με το εξαιρετικό επιτελείο των καλλιτε-

χνών που αποτελείται από τους, Βασίλη Ασημακόπουλο, Ρέα Βουδούρη, Θεόδωρο Μπιράκο, Κα-
τερίνα Μποτώνη, Ορφέα Τσαρέκα, Μαρίνα Κιοσέογλου και Παντελή Λεγάκη. Η είσοδος είναι
ελεύθερη.

————————————————————-

*Τραχίνα : Αρχαία Πόλη της λεγόμενης «Θεσσαλικής Φθιώτιδας» μεταξύ του όρους Οίτη και του Μα-

λιακού Κόλπου. Η πόλη καταστράφηκε από τους Οιταίους και ξαναοικοδομήθηκε με την ονομασία Ηρά-
κλεια. Το έργο του  αρχαίου Έλληνα ποιητή Σοφοκλή (+406-5π.Χ.) πήρε τον τίτλο «Τραχίνιαι» από το

χορό που τον αποτελούν κορίτσια από την ομώνυμη αρχαία πόλη, την Τραχίνα/Τραχίς.
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«Μουσικές Αλκυονίδες»
στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρησή του (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στην Κυριακά-

τικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπού-

λου, την Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018 και ώρα 9 το

βράδυ, στην συναυλία του συγκροτήματος «Μουσικές
Αλκυονίδες»!
Υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, το νεο-

σύστατο μουσικό σχήμα, «Μουσικές Αλκυονίδες», που

αποτελείται από τρεις φωνές, δύο μπουζούκια, κιθάρα,

κοντραμπάσο και πιάνο, παντρεύει με ξεχωριστό

τρόπο την ελαφρά νεοελληνική μουσική με το λαϊκό

τραγούδι και τα αστικά άσματα των «πατριαρχών» του

ρεμπέτικου ... γεννώντας ανατροπές και πρωτοτυπία!

Επίσης, εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα, θα έχουν τα

τραγούδια εκείνα, που προέρχονται από την Ποίηση,

την οποία σπουδαίοι Έλληνες Μουσουργοί, μελοποί-

ησαν.

Είσοδος Ελεύθερη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώ-

νει από το 2002 με επιτυχία τις εκδηλώσεις της Αυ-

γουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας τους

αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία στο κοινό σε

μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το φως του αυγου-

στιάτικου φεγγαριού. Η Πανσέληνος του Αυγούστου

2018, Kυριακή 26, έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις του

Ευρωπαϊκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Ο εορτασμός της Πανσελήνου του Αυγούστου 2018

θα κορυφωθεί την Κυριακή 26 Αυγούστου, με εκδη-

λώσεις που ξεκινούν από τις 24 Αυγούστου.

Σε 132 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

της χώρας θα πραγματοποιηθούν 95 εκδηλώσεις

(μουσικές συναυλίες, ποιητικές βραδιές, παρατή-

ρηση του έναστρου ουρανού, θεατρικές παραστά-

σεις, εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού,

ξεναγήσεις, προβολές ταινιών) ενώ θα παραμεί-

νουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς τη διοργάνωση

εκδηλώσεων 37 χώροι και μουσεία.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Στο Μουσείο Ακρόπολης

Κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου η Φι-

λαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα ταξιδέψει

το αθηναϊκό κοινό και τους επισκέπτες, στο νοσταλ-

γικό κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου, την Κυ-

ριακή 26 Αυγούστου στις 21:00 στον προαύλιο χώρο

του Μουσείου Ακρόπολης.  

Την ημέρα εκείνη, το Μουσείο θα λειτουργήσει από

τις 8 π.μ. έως τα μεσάνυχτα και η είσοδος στους εκ-

θεσιακούς χώρους του Μουσείου θα είναι ελεύθερη

από τις 8 το βράδυ. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργεί το

εστιατόριο του δευτέρου ορόφου, καθώς και το καφέ

του ισογείου.

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μας προσκαλεί να απολαύ-

σουμε παρέα το αυγουστιάτικο φεγγάρι στην Αθήνα, ανοίγον-

τας τους εκθεσιακούς του χώρους για το κοινό όλη την

Κυριακή 26 Αυγούστου 2018. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μου-

σείου θα είναι επισκέψιμοι έως τις 23.45 (τελευταία είσοδος

στο Μουσείο 23.30).

Επίσης, την ίδια μέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε:

– αφηγήσεις αρχαιολόγων και συζήτηση με το κοινό στις

μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις με θεματική τις «Αμέτρη-

τες όψεις του ωραίου”.

– θεατρικό αναλόγιο από σπουδαστές της δραματικής σχο-

λής Δήλος με αποσπάσματα της αρχαίας ελληνικής γραμ-

ματείας στο Αίθριο του ΕΑΜ σε συνεργασία με την Ένωση

Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής – Αργοσαρωνικού

– Μουσική εκδήλωση στο Αίθριο του ΕΑΜ σε συνεργασία

με τον Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής   θα κρατήσει τους

αρχαιολογικούς χώρους ανοιχτούς, όπως:

1. Αρχαιολογικός Σουνίου: από τις 09:00 έως 24:00

2. Αρχαιολογικός Αμφιαρείου Ωρωπού: από 19:00 έως

24:00

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2018  συνεχίζεται στην

ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους

χώρους, μετά τη διακοπή λόγω της μεγάλης τραγωδίας

και του εθνικού πένθους από την καταστροφική πυρκα-

γιά στο Μάτι Αττικής.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παρουσιάζει τις παρακάτω κι-

νηματογραφικές προβολές και το Σεπτέμβριο θα πα-

ρουσιάσει νέο πρόγραμμα.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις 9 μ.μ.

και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αντί εισιτη-

ρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και

φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

Πρόγραμμα:

26 | 08

«Υπηρέτριες» (The Help)
(2011) Κοινωνική του Τέιτ Τέιλορ με τους: Βαϊόλα Ντέι-

βις, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Έμα

Στόουν. Βραβείο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή

Σφαίρα Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική

Ταινία, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας.

28 | 08

«Η Ρόζα της Σμύρνης»
(2016) Δραματική του Γιώργου Κορδέλλα με τους: Τάσο

Νούσια, Ευγενία Δημητροπούλου, Λήδα Πρωτοψάλτη,

Γιούλικα Σκαφίδα. Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινη-

ματογράφου Καλύτερης Ενδυματολογίας

29 | 08

«Οδύσσεια» (L' Odyssée)
(2016) Βιογραφική του Ζερόμ Σαλ με τους: Λαμπέρ

Γουίλσον, Πιερ Νινέ, ΌντρεϊΤοτού. Βραβείο Σεζάρ Κα-

λύτερου Ήχου.

31 | 08

«Χωρίς Μέτρο» (Whiplash)
(2014) Δραματική του Ντάμιεν Σαζέλ με τους: Μάιλς

Τέλερ, ΤζέιΚέι Σίμονς, ΠολΡάιζερ. Βραβεία Όσκαρ Β'

Ανδρικού Ρόλου, Καλύτερης Μίξης Ήχου, Καλύτερου

Μοντάζ, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου

σε Ταινία.

Πολιτιστικό Φεστιβάλ στο Δήμο Γλυφάδας

Συναυλία στο Ναό Ποσειδώνα 

στο Σούνιο
Ο Δήμος Λαυρεωτικής μεταφέρει το κοινό

με πούλμαν

Συναυλία στο Ναό Ποσειδώνα στο Σούνιο την Κυ-

ριακή 26 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00 με τους

Γιάννη Κότσιρα, Γιώργο Ανδρέου και Κορίνα Λε-

γάκη.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο Δήμος Λαυρεω-

τικής θα διαθέσει πούλμαν για τη

μεταφορά των πολιτών από το

Λαύριο στο Σούνιο, ώστε να

παρακολουθήσουν τη συ-

ναυλία και να απολαύσουν

το φαινόμενο της πανσε-

λήνου. 

Πιο συγκεκριμένα, την Κυ-

ριακή 26 Αυγούστου θα ξεκι-

νήσει πούλμαν από την

Κεντρική Πλατεία Λαυρίου (ΚΕΠ), με

κατεύθυνση προς το Σούνιο στις 19:00, στις 20:00 και

στις 20:45. 

Η επιστροφή προς το Λαύριο θα πραγματοποιηθεί

στις 23:30 και στις 00:30.

Παράλληλα, το ΚΤΕΛ Αττικής θα διαθέσει επιπλέον

δρομολόγια από την Αθήνα (Πεδίον του Άρεως) για

το Σούνιο, με το τελευταίο δρομολόγιο να αναχωρεί

μετά το πέρας της Συναυλίας, από το Σούνιο προς

την Αθήνα.

Eκδηλώσεις στην Αυγουστιάτικη πανσέληνο, την Κυριακή 26/8/18
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Μεσογειακό Φεστιβάλ 

στο λιμάνι της Βάρκιζας 

Αλκηστις Πρωτοψάλτη

Στις 30 και 31 Αυγούστου, ο Δήμος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης θα πραγματοποιήσει, στην παραλία –

λιμάνι της Βάρκιζας τις προγραμματισμένες εκδηλώ-

σεις του 3ου Μεσογειακού Φεστιβάλ οι οποίες είχαν

αναβληθεί δυο φορές,   λόγω κακοκαιρίας.

Πέμπτη 30 Αυγούστου 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη
«Κάτω από τα αστέρια»

Eνα πρόγραμμα με τα αγαπημένα μας τραγούδια, που

αγαπάει ή ίδια η ερμηνεύτρια αλλά και το κοινό της,

τραγούδια μελωδικά αλλά με ροκ πινελιές, τραγούδια

που θα γεμίσουν την ψυχή μας κάτω από τα αστέρια.

Την διαχρονική ερμηνεύτρια - η οποία περισσότερες

από 4 δεκαετίες κρατά τα σκήπτρα με την ξεχωριστή

έκφρασή της και την μοναδική σκηνική της παρουσία

- συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί που την

ακολουθούν εντός και εκτός συνόρων, σε κάθε γωνιά

που ταξιδεύει την Ελληνική μουσική και τα τραγούδια

της.

Ανάμεσα στα υπέροχα τραγούδια και ένα μικρό αφιέ-

ρωμα στον συνθέτη μας Σταύρο Ξαρχάκο!

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.00

Παρασκευή 31 Αυγούστου

1ος Μαραθώνιος Φιλανθρωπικός

Διαγωνισμός Χορού
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνδιορ-

γάνωση με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης και ει-

δικότερα το τμήμα Latin – Ευρωπαϊκών χορών

πραγματοποιεί εκδήλωση με τη συμμετοχή ατόμων

κάθε ηλικίας για την ενίσχυση της «Κιβωτού του Κό-

σμου» 

Υπεύθυνη Διδασκαλίας: Χαμαράτου – Γερολυμάτου

Μέλπω

Ώρα έναρξης: 20.30

Είσοδος Ελεύθερη
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής

6, 7& 8/09 ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

& ΣΑΒΒΑΤΟ

20.00:  ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2018

ΕΞΩΡ. – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ «ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Όπισθεν

Νομαρχίας)

8/09, ΣΑΒΒΑΤΟ

21.00:  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΠΑ-

ΝΗΓΥΡΙ με το Σύλλογο ΑΙΤΟΛΩΑ-

ΚΑΡΝΑΝΩΝ ΓΕΡΑΚΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

14/09, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.30: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΤΩ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ

Ταινίες με θεματική την τζαζ  και

ερμηνεία  από ένα από τα κορυ-

φαία τζαζ σχήματα στην Ελλάδα

με την υπογραφή του  διεθνούς

φήμης σαξοφωνίστα Δημήτρη Βα-

σιλάκη. 
Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

& ΚΙΝ/ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»

15/09, ΣΑΒΒΑΤΟ

20.30: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-

ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ   «Η ΜΕΓΑ-

ΛΟΝΗΣΟΣ»
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕ-

ΡΑΚΑ  (ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

16/09, ΚΥΡΙΑΚΗ

21.00:  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛEΝΗΣ ΤΣΑΛΙΓΟ-

ΠΟYΛΟΥ & BOGAZ MUSIQUE

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΓΕΡΑΚΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ TOY ΔΗΜΟΥ 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΑ ΩΡΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

19/09, ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
18.30 - Εγκαίνια έκθεσης «ΚΤΗΜΑ

ΚΑΜΠΑ». Διάρκεια έκθεσης: από 17/9

έως 30/09. Καθημερινές: 18:00-21:00

Σάββατο&Κυριακή : 10:00-14:00 &

18:00-21:00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΜΠΑ (Κ.Ε.Ε.Τ)

23/09, ΚΥΡΙΑΚΗ

20.00:  «Ο ΛΟΡΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΕΡΠΙΚΟ

ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΛΕΚΑΚΙ»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ ΤΟ ΣΥ-

ΝΟΛΟ SOMOS QUATRO.

Συμμετέχουν: Μαριέττα Δελώτη (σο-
πράνο), Θανάσης Κατερινάκης (κλα-
ρινέτο), Αστέριος Πούφτης
(βιολοντσέλο), Θάλεια Αθανίτη
(πιάνο) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ

Πλούσιος πολιτιστικά ο Σεπτέμβρης στην Παλλήνη

Εκδηλώσεις με τo

Σύλλογο “Υπατία”

O Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας

«Υπατία»,  καλεί φίλους και μέλη

στο Ηρώδειο σε δύο παραστάσεις:

1/ Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

2018, «Βάτραχοι» του Αριστο-

φάνη, Λαζόπουλος.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την

Παρασκευή 31/8/2018 στα τηλ.:

6998958059 και 69322400636.

2/ Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

2018, «Πλούτος» του Αριστο-

φάνη, από το Εθνικό Θέατρο. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την

Παρασκευή 7/9/2018 στα τηλ.:

6998958059 και 69322400636.

Αναχώρηση στις 19:00 από την

πλατεία Βούλας, οδός Ζεφύρου,

πίσω από την Πνευματική Εστία. 
Παρακαλείστε να δηλώσετε έγ-

καιρα συμμετοχή ώστε να εξασφα-

λιστούν οι θέσεις. Για να

μεταβούμε με πούλμαν είναι ανα-

γκαίο να είμαστε 20 άτομα, αλλιώς

θα επιστραφούν τα χρήματα.

Παράσταση

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοι-

νωφελής Δημοτική Επιχείρηση

Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προ-

σκαλούν την Τετάρτη, 29 Αυγού-

στου 2018 και ώρα 21:00, να

παρακολουθήσετε από κοντά τον

αγαπημένο και διαχρονικό ήρωα

μικρών και μεγάλων, ΚΑΡΑΓ-

ΚΙΟΖΗ, σε μία ξεχωριστή παρά-

σταση, που επιμελήθηκε και θα

παρουσιάσει το «Ελληνικό Λαϊκό

Θέατρο Σκιών Μιχάλη Ταυλά-

του», στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη.

«Επιτρέποντες»  
κωμωδία του Μενάνδρου

στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η

(Κ.Δ.Ε.Μ., και το θέατρο «Περία-

κτοι», προσκαλούν στην θεατρική

παράσταση, «Επιτρέποντες» την

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

και ώρα 9 το βράδυ, στο Θέατρο

Σάρας Μαρκοπούλου.
Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, με έναν

7μελή θίασο, παρουσιάζει την κωμω-

δία του Μενάνδρου «Επιτρέποντες».

Μπερδέματα και κωμικοτραγικά περι-

στατικά, που εντείνουν το ενδιαφέ-

ρον και κάνουν την πλοκή να είναι

γεμάτη αγωνία! Όλα καταλήγουν να

λυθούν με την πονηριά τριών υπηρε-

τών, που θα βγάλουν στη φόρα, «τα

άπλυτα» των κυρίων. Όμως όλα θα

οδηγηθούν με σύνεση, σε ένα αίσιο

τέλος.

Εκδηλώσεις στο Κορωπί
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Kάλεσμα συλλογής

σχολικών ειδών στο

Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει και φέτος συλ-

λογή Σχολικών Ειδών, την Τρίτη 28, την Τετάρτη,

29 και την Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018, από τις 9

το πρωί, έως τη 1 το μεσημέρι, στο Ισόγειο του Δη-

μοτικού Μεγάρου Μαρκοπούλου.

Η δράση Αλληλεγγύης διοργανώνεται για την υπο-

στήριξη των παιδιών, δικαιούχων του Κοινωνικού

Παντοπωλείου Δήμου Μαρκοπούλου, που έχουν

αποδεδε ιγμένα

πληγεί από την οι-

κονομική κρίση.

Το κάλεσμα αφορά

στην προσφορά

των παρακάτω

ειδών:

Σχολικές τσάντες,

τετράδια μπλε και

χ ρ ω μ α τ ι σ τ ά ,

μπλοκ ζωγραφικής, ακουαρέλες, μολύβια, γόμες,

ξύστρες, κασετίνες, λευκό χαρτί Α4, χρωματιστά

χαρτόνια, χαρτί γκοφρέ, κόλλες (υγρή και στικ), ψα-

λίδια.

Σημαντικό μέρος της ποσότητας των προσφερόμε-

νων ειδών, θα δοθούν στο «Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα»

και με τη συνεργασία και καθ’ υπόδειξη της Διεύ-

θυνσης Α΄θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,

σε ένα Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ραφήνας - Πι-

κερμίου, για την ενίσχυση των παιδιών πυρόπλη-

κτων οικογενειών!

Απαλλαγή δημοτικών τελών κενών ακινήτων
(μη ηλεκτροδοτούμενων)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεργασία του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης με τη μη κερδοσκοπική οργά-

νωση «Safe Water Sports» η οποία προάγει την ασφά-

λεια στις δραστηριότητες στο νερό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει εγκατασταθεί πρό-

τυπο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην παραλία

της Βουλιαγμένης (έναντι της εισόδου του Αστέρα) που

έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των παιδιών όλων των

ηλικιών, μέσα από το παι-

χνίδι και την ψυχαγωγία, για

όλα τα θέματα που έχουν

σχέση με την ασφάλειά τους

στη παραλία, τη θάλασσα, τα

σπορ και τις δραστηριότητες

που γίνονται σε αυτή.  

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα

σχεδιάστηκε από εκπαιδευ-

τικούς και ψυχολόγους, εθε-

λοντές του «Safe Water

Sports» και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: ενημέ-

ρωση των κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα και τα θα-

λάσσια σπορ, κουίζ με τους κανόνες, παντομίμα,

pictionary, ζωγραφική με τον παιδικό ήρωα «Χταπόδιο

Σέιφ», δημιουργία βραχιολιών και άλλων κατασκευών,

παιχνίδια στόχου, ισορροπίας, ταχύτητας, παζλ, bingo,

επιτραπέζια, memory cards, κύβοι αφήγησης, Playmobil,

«μουσικές μαξιλάρες» και πολλά άλλα. Το κέντρο λει-

τουργεί καθημερινά 11.00-18.00 και στελεχώνεται με

εθελοντές εκπαιδευτικούς και ναυαγοσώστες. 

Παράλληλα στην ίδια παραλία αλλά και στην παραλία

του Μεγάλου Καβουρίου και του Δημαρχείου Βούλας

έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση με οδηγίες για την

ασφάλεια στο νερό.

Με το νέο νόμο που ψηφίστηκε

τον Ιούλιο (Ν. 4555/2018 - ΦΕΚ Α’

133/19.07.2018), κτίρια που είναι

κλειστά και δεν ηλεκτροδοτούνται

απαλλάσονται από τα δημοτικά

τέλη.

Συγκεκριμένα, η κείμενη νομοθε-

σία (αρθρο 222, παρ. 2 του Ν.

4555/2018) προβλέπει τα εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται
η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται
από την καταβολή ενιαίου αντα-
ποδοτικού τέλους καθαριότητας
και φωτισμού από την ημερομηνία
υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη
τους ή του νόμιμου εκπροσώπου
αυτού προς τον οικείο δήμο ότι
δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν».
Προκειμένου να απαλλαγούν εν-

διαφερόμενοι ιδιοκτήτες από τα

δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτού-

μενων ακινήτων, θα πρέπει να προ-

σκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα

Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου

που ανήκει το ακίνητό τους: 

1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδό-

τησης από την ΔΕΗ

2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρή-

σης του ακινήτου.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιο-

λογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε

προθεσμία έξι (6) μηνών από την

έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή

έως 19 Ιανουαρίου 2019. 

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν

αναζητούνται.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω

δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά

κατηγορία ακινήτου και καταβάλ-

λονται κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958

β.δ. (Α’ 171)

Εάν, παρά την υποβολή της δήλω-

σης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή

χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται

σε βάρος του υπόχρεου το τέλος

που αναλογεί από το χρόνο απαλ-

λαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας

και φωτισμού, που αντιστοιχούν

σε χρονικό διάστημα μέχρι την

έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά

το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτρο-

δότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα

με βεβαίωση του αρμόδιου διαχει-

ριστή δικτύου και αυτό δεν χρησι-

μοποιούνταν, σύμφωνα με

υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή

του νόμιμου εκπροσώπου του, δια-

γράφονται ή παραλείπεται η βεβαί-

ωσή τους. 

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν

αναζητούνται.

Για το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης, πληροφορίες στα:

2132020048, 2132020077.

Για το Δήμο Γλυφάδας Τηλ. 213

2025200 

Στη διάθεση των πολιτών  βρίσκεται η διαδικτυακή

εφαρμογή του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

(G.I.S.), του Δήμου Σαρωνικού, έπειτα από την επιτυχη-

μένη ολοκλήρωση του σταδίου πιλοτικής λειτουργίας.

https://saronikos.infogis.xyz/

Η πλατφόρμα G.I.S αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των δρά-

σεων του Δήμου Σαρωνικού για τη διαρκή αναβάθμιση

των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες και χρημα-

τοδοτήθηκε με ιδίους πόρους. 

Μέσω της εφαρμογής, κάθε δημότης έχει τη δυνατό-

τητα να πλοηγηθεί και να πραγματοποιεί αναζητήσεις

σε αρχεία βάσεων δεδομένων του Δήμου, τα οποία συν-

δέονται με χωρικές πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ειδικότερα, τα όρια

του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα όρια των

σχεδίων πόλεως με οικοδομικά τετράγωνα, όρους δό-

μησης, χρήσεις γης, συντεταγμένες και όρια κληροτε-

μαχίων.

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να βρουν στην εφαρμογή

χάρτη των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, καθώς και όλες

τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με την εξέλιξη των

πολεοδομικών μελετών του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Δήμαρχος, Γιώργος Σωφρόνης, τόνισε σχετικά: «Οι

νέες τεχνολογίες  αποτελούν το σημαντικότερο εργα-

λείο για την άσκηση ποιοτικής διοίκησης, στηριγμένης

στις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της

εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ Δήμου και δημοτών. 

Το Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, αποτελεί

σημείο αναφοράς στην προσπάθειά μας να επενδύ-

σουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια εφαρμογή

που εμπλουτίζει τις υπηρεσίες μας και συμβάλλει στη

βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ταυτό-

χρονα, μας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε

καλύτερα το δομημένο και μη περιβάλλον του Δήμου

μας και να το προστατέψουμε αποτελεσματικά, απέ-

ναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους.»

Λειτουργεί Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

(G.I.S.) στο Δήμο Σαρωνικού

Ενημερωτικό περίπτερο για την ασφάλεια στο νερό
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Οπως είχε προγραμματιστεί, ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, με διάγγελμά του από
την Ιθάκη(!) ενημέρωσε τον ελληνικό λαό ότι
τα μνημόνια τελείωσαν. 

Παρουσιάζουμε πλήρες το κείμενό του για
γνώση των αναγνωστών,  σκέψη και κρίση.

«Σήμερα στην πατρίδα μας ξημερώνει μια καινούρ-

για μέρα. Μια μέρα ιστορική.

Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης, και της κοι-

νωνικής ερήμωσης, επιτέλους τελείωσαν.

Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμα της, να ορίσει αυτή

τις τύχες και το μέλλον της.

Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς εξωτερι-

κούς καταναγκασμούς. Χωρίς άλλους εκβιασμούς.

Χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας.

Ο τόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο

μαύρες Συμπληγάδες, λέει ο ποιητής.

Αυτές τις Συμπληγάδες αφήσαμε πίσω μας.

Γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της. Τα

επιτεύγματα, οι αγώνες αλλά και οι οδύνες. Αυτά

δηλαδή που καθόρισαν τη διαδρομή της στην πο-

ρεία των αιώνων.

Μια διαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη. Αλλά είχε

πάντα προορισμό. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές

μέρες, στις πιο μεγάλες φουρτούνες.

Η Ελλάδα βίωσε από το 2010, τη σύγχρονη Οδύσ-

σειά της. Μέσα σε πέντε χρόνια, συνέβησαν πρω-

τοφανή πράγματα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης.

― Χάθηκε το 25% του εθνικού μας πλούτου.

― 3 στους 10 έμειναν άνεργοι.

― 6 στους 10 νέους, επίσης.

― Υλοποιήθηκαν μέτρα λιτότητας 65 δισ. Ευρώ.

― Η βία και η καταστολή, έγιναν κομμάτι της κα-

θημερινότητας.

― Η δημοκρατία ευτελίστηκε.

― Τραπεζίτες έγιναν πρωθυπουργοί και υπουργοί

έγιναν τραπεζίτες.

― Φασιστικές συμμορίες, βγήκαν από τις κρυψώ-

νες τους μετά από 60 χρόνια.

Μια χώρα σε διαρκή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Κι ένας λαός, όμως, που ποτέ δεν αποδέχτηκε τη

μοίρα που του επιφύλασσαν οι ισχυροί. Και έγραψε

νέες σελίδες αντίστασης.

Αυτός ο λαός, πριν από τριάμισι χρόνια πήρε μια

ιστορική απόφαση. Να πάρει το τιμόνι της χώρας

από αυτούς που την οδήγησαν στα βράχια. Και να

το δώσει σε νέους καπετάνιους.

Αναλάβαμε αυτή την βαριά ευθύνη. Με σθένος,

αποφασιστικότητα αλλά και σεβασμό στις θυσίες

του λαού μας. Δεν πορευτήκαμε με βεβαιότητες.

Παρά μόνο με μία.

Αυτή που μας όρισαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες:

Να βγάλουμε τη χώρα από τη στενωπό των μνημο-

νίων και της αέναης λιτότητας.

Περάσαμε από πολλά κύματα για να φτάσουμε σή-

μερα στον προορισμό μας. Το πλήρωμα άλλαξε.

Άλλοι φοβήθηκαν τα κύματα, άλλοι προτίμησαν να

τα δαμάσουν.

Ακούσαμε πολλές φορές τις Σειρήνες της ματαιότη-

τας. Ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται

να αλλάξουν. Και τα μνημόνια θα είναι για πάντα

εδώ.

Ότι δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι όταν απέναντι

σου στέκονται οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες. Τα

θεριά που η μικρή και αδύναμη Ελλάδα δεν θα μπο-

ρούσε ποτέ να νικήσει.

Τίποτα από αυτά, όμως, δεν λύγισε την προσπάθειά

μας. Και αυτό γιατί, οι άνθρωποι που μόχθησαν για

να φτάσουμε στον προορισμό, δεν ήταν πια στο πε-

ριθώριο.

Δεν ήταν πια κλεισμένοι στο αμπάρι, χωρίς φωνή,

χωρίς ελπίδα. Αλλά ήταν στο τιμόνι. Μαζί μας. Και

στα δύσκολα ήταν αυτοί που το κράτησαν σφιχτά.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Σήμερα είναι μια μέρα λύτρωσης. Είναι όμως και η

αφετηρία μιας νέας εποχής.

Και σε αυτή την αφετηρία, δεν θα διαπράξουμε την

ύβρι να αγνοήσουμε τα διδάγματα της Ελλάδας των

μνημονίων. Δε θα αφήσουμε τη λήθη να μας παρα-

σύρει. Δεν θα γίνουμε λωτοφάγοι. Δεν θα ξεχά-

σουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα που

οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια.

Τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου, τη γενικευ-

μένη διαπλοκή και διαφθορά, την ασυδοσία μιας σει-

ράς επιχειρηματικών και εκδοτικών ομίλων που για

χρόνια θεωρούσαν ότι η χώρα τους ανήκει, τον κυ-

νισμό και την περιφρόνηση μιας πολιτικής ελίτ η

οποία νόμισε ότι η Ελλάδα είναι φέουδο και οι Έλ-

ληνες πειθήνιοι υπήκοοι της.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που λοιδόρησαν και

απαξίωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες, επειδή

τόλμησαν να μη συναινέσουν στην υλοποίηση ενός

νεοφιλελεύθερου πειράματος που θα κρατούσε για

δεκαετίες.

Δεν θα ξεχάσουμε όμως και αυτούς που στάθηκαν

στο πλευρό των Ελλήνων και της Ελλάδας στα δύ-

σκολα.

Πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις από όλες τις ευ-

ρωπαϊκές χώρες. Που αντιστάθηκαν σθεναρά στα

σχέδια για έξοδο και τιμωρία της Ελλάδας.

Διότι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα για την Ευρώπη ση-

μαίνει πολλά περισσότερα από δημοσιονομικά με-

γέθη, νούμερα και αριθμούς.

Δε θα ξεχάσουμε τίποτα από όσα ζήσαμε γιατί δεν

είναι απλά η ύλη για τους ιστορικούς του μέλλον-

τος.

Αλλά είναι τα εφόδια μιας χώρας που γράφει τη νέα

σελίδα της ιστορίας της, σε χρόνο ενεστώτα.

Και τώρα που φτάσαμε στον προορισμό μας και

βγήκαμε από τα μνημόνια, έχουμε πλήρη επίγνωση

ότι δεν τελειώσαμε εδώ.

Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας.

Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται

ακόμα απέναντι. Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το

καράβι να ξανά θαλασσοδέρνεται και το λαό ξανά

στα αμπάρια.

Όσοι έφτιαξαν κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση τους,

την Ελλάδα της διαφθοράς και της διαπλοκής, την

Ελλάδα της εξουσίας των λίγων.

Αυτοί που θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να φο-

ροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του δημο-

σίου συμφέροντος, έχοντας τις off shore τους και

τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό.

Αυτοί που θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου

και κανόνα ενός κράτους δικαίου.

Και που τρέμουν στην ιδέα μιας ανεξάρτητης δι-

καιοσύνης.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια

τους.

Τώρα που φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό

μας, έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε τον τόπο μας

όπως του αξίζει.

Οι πολυμήχανοι Έλληνες, γράψαμε με αγώνα και

θυσίες το τέλος των μνημονίων.

Από σήμερα, ξεκινάμε με όραμα και αποφασιστικό-

τητα, για τη νέα εποχή της πατρίδας μας.

Με σύνεση και ευθύνη να μη ξαναγυρίσουμε ποτέ

πίσω στην Ελλάδα των ελλειμμάτων και της χρεο-

κοπίας. Αλλά και με τόλμη για την αναγέννηση της

Ελλάδας

Για μια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνι-

κής δικαιοσύνης.

Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή.»

σ.σ. Η τελευταία του φράση, πιστεύω, ότι είναι όλη η
ουσία της πολιτικής κατάστασης στη χώρα «Γιατί η
Ιθάκη είναι μόνο η αρχή».  Θυμηθείτε τι βρήκε ο
Οδυσσέας στην Ιθάκη ή διαβάστε στην επόμενη σε-
λίδα τον Όμηρο για να θυμηθείτε...  Η διαφορά είναι
ότι oi μνηστήρες γνωρίζουν τον ερχομό του Τσίπρα...

Διάγγελμα του πρωθυπουργού Τσίπρα

για την έξοδο από τα μνημόνια!
21η Αυγούστου 2018
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ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

από τον παππού Όμηρο!

Η μυθιστορία και η αλληγορία

Όταν η πόλη της Τροίας κυριεύθηκε από τους Αχαιούς, μετά

από δεκάχρονο πόλεμο, πολλοί από τους νικητές προέβησαν

σε ακρότητες. Σκότωσαν πολλούς αμάχους, ακόμη κι αυτούς

που ζητούσαν άσυλο μέσα στους ιερούς ναούς των Θεών. Δεν

άφησαν όρθιους ούτε τους ιερούς ναούς των θεών.

Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Οδυσσέας, όπως όλοι, πήρε το

δρόμο της επιστροφής για την Ιθάκη. Για τις προσβολές κατά

των Θεών όμως που διέπραξε στην Τροία (ύβρις) επήλθε η τι-

μωρία του (νέμεσις), δεκάχρονη περιπλάνηση πριν φτάσει

στην Ιθάκη. Ιδιαίτερα όταν ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Πολύ-

φημο, εξόργισε τον πατέρα του Ποσειδώνα, ο οποίος ορκί-

στηκε να μην τον αφήσει ποτέ να επιστρέψει στην Ιθάκη.

Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες

Ο Οδυσσέας έφυγε µε δώδεκα καράβια από την Τροία. Όταν όµως

ξανοίχτηκαν τα πλοία του στο Αιγαίο, οι θεοί έστειλαν άγριους

ανέµους που τα έσπρωξαν βόρεια, στη χώρα των Κικόνων. Ο

Οδυσσέας και οι σύντροφοί του άρπαξαν απ’ τους Κίκονες ζώα

και γλυκό κρασί και κάθισαν στην αµµουδιά να φάνε. Τότε όµως

τους επιτέθηκαν όλοι οι Κίκονες µαζί κι έγινε άγρια µάχη. Πολλοί

πολεµιστές σκοτώθηκαν κι οι άλλοι µπήκανε στα καράβια γρή-

γορα κι έφυγαν µέσα σε άγρια καταιγίδα.

Ταξίδεψαν νότια ως τον κάβο Μαλέα. Τότε άρχισε να φυσά βοριάς

που έσπρωξε τα καράβια µακριά, στην Αφρική. Έτσι έφτασαν στη

χώρα των Λωτοφάγων. Βγήκανε στη στεριά κι ο Οδυσσέας

έστειλε τρεις απ’ τους συντρόφους του να δουν τι άνθρωποι ζού-

σαν σ’ αυτή τη χώρα. Οι σύντροφοί του πήγαν κι όταν συνάντησαν

τους Λωτοφάγους, εκείνοι τους έδωσαν να φάνε λωτούς, που

ήταν φρούτα µαγεµένα! Αµέσως ξέχασαν πατρίδα και συντρό-

φους και δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί. Ανήσυχος ο Οδυσσέας

πήγε να τους βρει. Τους πήρε µε το ζόρι κι αµέσως διέταξε τα κα-

ράβια να σαλπάρουν.

Μέρες πολλές ταξίδευαν, ώσπου οι άνεµοι τους έφεραν στο νησί

των Kυκλώπων. Μόνο το πλοίο του Οδυσσέα πλησίασε εκεί. Τα

άλλα έντεκα καράβια έµειναν σ’ ένα νησάκι απέναντι.

Άραξαν το καράβι κι ο Οδυσσέας µε δώδεκα συντρόφους του βγή-

καν έξω. Κοντά στη θάλασσα είδαν µια θεόρατη σπηλιά και µπή-

καν µέσα. Παντού υπήρχαν δοχεία µε γάλα και καλάθια µε τυρί

και πλήθος αρνάκια και κατσίκια. Έφαγαν και περίµεναν να ’ρθει

ο νοικοκύρης. Όταν τον είδαν όµως τρόµαξαν. Ήταν πανύψηλος

κι είχε ένα µονάχα µάτι στο µέτωπο. Ήταν ο Κύκλωπας Πολύ-

φηµος, ο γιος του Ποσειδώνα. ο οποίος έκλεισε την πόρτα της

σπηλιάς µ’ ένα τεράστιο βράχο κι άναψε δυνατή φωτιά.

Τότε είδε τους ξένους και τους ρώτησε άγρια. «Ποιοι είστε εσείς»; 

«Ξένοι ναυαγοί, γυρίζουµε απ’ την Τροία», του είπε ο Οδυσσέας.

Αµέσως ο Πολύφηµος άρπαξε δυο συντρόφους και τους έφαγε.

Μετά έπεσε για ύπνο. Το πρωί έφαγε άλλους δύο, άνοιξε την

πόρτα της σπηλιάς, έβγαλε το κοπάδι, την ξανάκλεισε κι έφυγε.

Τότε ο Οδυσσέας, πήρε ένα µακρύ κλαδί, το έξυσε στην άκρη,

ώστε να είναι µυτερό, και το έκρυψε στις στάχτες.

Το βράδυ γύρισε ο Πολύφηµος κι έφαγε άλλους δυο απ’ τους συν-

τρόφους. Τον πλησίασε τότε ο Οδυσσέας κρατώντας ένα ασκί µε

γλυκό κρασί και του πρόσφερε να πιει. Εκείνος ήπιε, του άρεσε

και ζήτησε κι άλλο. «Ποιο είναι το όνοµά σου» ρώτησε τον Οδυσ-

σέα.  «Κανέναν µε φωνάζουν», απάντησε εκείνος. «Εσένα, Κα-

νένα, θα σε φάω τελευταίο», απάντησε ο Κύκλωπας και συνέχισε

να πίνει, ώσπου τελείωσε όλο το κρασί και µεθυσµένος απο-

κοιµήθηκε.

Σηκώθηκε τότε ο Οδυσσέας, άρπαξε το µυτερό κλαδί και, µε τη

βοήθεια των συντρόφων του, το κάρφωσε στο µάτι του Πολύ-

φηµου. Εκείνος πετάχτηκε ουρλιάζοντας και φώναζε βοήθεια. Οι

άλλοι Κύκλωπες έτρεξαν έξω απ’ τη σπηλιά «Τι έπαθες, Πολύ-

φηµε», ρωτούσαν. 

«Με τύφλωσε ο Κανένας». «Αφού κανένας δε σε τύφλωσε, τι φω-

νάζεις» του απάντησαν κι έφυγαν θυµωµένοι.

Τα ξηµερώµατα ο Κύκλωπας άνοιξε την πόρτα της σπηλιάς

και ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του βγήκαν χωρίς να

το καταλάβει ο Πολύφημος.

Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης

Ταξιδεύοντας ο Οδυσσέας µε τους συντρόφους του έφτασαν στο

νησί του Αιόλου, που ήταν ο θεός των ανέµων. Ο Αίολος τους κα-

λοδέχτηκε και τους φιλοξένησε περίπου ένα µήνα. Όταν αποφά-

σισαν να φύγουν, τους έδωσε ένα ασκί που µέσα είχε κλείσει

όλους τους άγριους ανέµους. Έξω άφησε µόνο το Ζέφυρο να

σπρώχνει το καράβι. Ο Οδυσσέας κρέµασε το ασκί στου πλοίου

το κατάρτι. Όταν κόντευαν να φτάσουν στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας

αποκοιµήθηκε κι οι σύντροφοί του, νοµίζοντας πως το ασκί ήταν

γεµάτο ασήµι και χρυσάφι, το άνοιξαν. Αµέσως όρµησαν έξω όλοι

οι άνεµοι κι έσπρωξαν τα καράβια µακριά στη γη των Λαιστρυγό-

νων. Υπήρχε ένα λιµάνι εκεί και τα έντεκα καράβια µπήκαν µέσα.

Μόνο ο Οδυσσέας µε το καράβι του έµεινε έξω απ’ το λιµάνι. 

Οι Λαιστρυγόνες έτρεξαν στο λιµάνι ουρλιάζοντας. Ήταν άγριοι

και ψηλοί σα γίγαντες κι άρπαζαν βράχια και τα έριχναν στα

πλοία. Τα έσπασαν όλα και τα βύθισαν και έφαγαν όλους τους αν-

θρώπους που ήταν µέσα. Μόνο του Οδυσσέα το καράβι γλίτωσε

και έφυγαν  γρήγορα από τη γη των άγριων Λαιστρυγόνων.

Οι άνεµοι τούς έριξαν µετά στο νησί της µάγισσας Κίρκης. Άρα-

ξαν σε µια ακρογιαλιά κι ο Οδυσσέας έστειλε µερικούς  συντρό-

φους του να πάνε να ρωτήσουν πού βρίσκονταν. Αυτοί βρήκαν το

παλάτι της Κίρκης. Η Κίρκη τούς πρόσφερε ένα µαγικό ποτό, µετά

τους χτύπησε µε το µαγικό ραβδί της και τους έκανε γουρούνια.

Μόνο ένας γλίτωσε κι έτρεξε πίσω να το πει στον Οδυσσέα. Εκεί-

νος άρπαξε το σπαθί του κι έτρεξε στο παλάτι. Η Κίρκη τού πρό-

σφερε ποτό µα, όταν σήκωσε το ραβδί της να τον χτυπήσει,

εκείνος άρπαξε το κοφτερό σπαθί του και την ανάγκασε να ξανα-

κάνει τους συντρόφους του ανθρώπους. Όταν αποφάσισαν να φύ-

γουν, η Κίρκη συµβούλεψε τον Οδυσσέα να κατεβεί στον Άδη, να

βρει το µάντη Τειρεσία, να τον ρωτήσει πώς θα έφτανε στην Ιθάκη.

Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη

Το καράβι του Οδυσσέα ταξίδεψε ως την είσοδο του Άδη. Μπήκε

ο Οδυσσέας στον Άδη, έσκαψε λάκκο, έσφαξε µέσα δυο αρνιά και

πρόσφερε δώρα στους νεκρούς, πολλοί από τους οποίους µαζεύ-

τηκαν τριγύρω του. Ανάμεσά τους κι ο µάντης Τειρεσίας, που ο

Οδυσσέας τον ρώτησε πώς θα τα κατάφερναν να φτάσουν στην

Ιθάκη. Ο µάντης του είπε: «Ο Ποσειδώνας σε µισεί, γιατί τύφλω-

σες τον Κύκλωπα Πολύφηµο, το γιο του. Όµως, αν δεν πειράξετε

τα βόδια του θεού Ήλιου, όταν θα πάτε στο νησί του, θα φτάσετε

µια µέρα στην Ιθάκη».

Φεύγοντας απ’ τον Άδη, έφτασαν στο νησί των Σειρήνων. Αυτές

µάγευαν τους ναυτικούς µε το γλυκό τραγούδι τους κι όταν αυτοί

πλησίαζαν, τους έτρωγαν. Ο Οδυσσέας  βούλωσε µε κερί  τ’ αυτιά

των συντρόφων του, για να µην ακούσουν τίποτε, και τους διέταξε

να δέσουν τον ίδιον  σφιχτά στο κατάρτι του καραβιού του ώσπου

αποµακρύνθηκαν και δεν ακουγόταν πια το τραγούδι των Σειρή-

νων.

Πλησίασαν µετά το στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Από το

ένα µέρος του στενού η Χάρυβδη ρουφούσε το νερό της θάλασ-

σας κι έπνιγε τα καράβια. Δεν την πλησίασαν και γλίτωσαν. Από

το άλλο µέρος όµως η Σκύλλα, κουλουριασµένη στη σπηλιά της,

τέντωσε τα έξι φοβερά κεφάλια της, άρπαξε έξι συντρόφους και

τους έφαγε. Ξέφυγαν όμως, πέρασαν κλαίγοντας από το φοβερό

στενό και βρέθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα.

Στο νησί του Ήλιου, της Καλυψώς και των Φαιάκων

Μετά από πολλά µερόνυχτα στη θάλασσα, έφτασαν στο νησί του

θεού Ήλιου. Εκεί έβοσκαν τα παχιά βόδια του θεού  και θυµήθηκε

ο Οδυσσέας  τα λόγια του Τειρεσία και παρακαλούσε τους συν-

τρόφους του να φύγουν µακριά απ’ το νησί. Μα εκείνοι ήταν πολύ

κουρασµένοι και δε δέχονταν. Όταν τους τέλειωσαν τα τρόφιµα,

μια ηµέρα, που ο Οδυσσέας κοιµόταν, έσφαξαν µερικά βόδια και

τα έψησαν. Όταν ξύπνησε ο Οδυσσέας τρόµαξε, µα ήταν αργά.

Φεύγοντας απ’ το νησί του Ήλιου ο Δίας τούς έστειλε άγρια κα-

ταιγίδα και κύµατα θεόρατα. Ένα αστροπελέκι χτύπησε το καράβι

και το διέλυσε. Πνίγηκαν όλοι. Μόνο ο Οδυσσέας γλίτωσε.

Πιασµένος από ένα ξύλο παράδερνε στη θάλασσα 10 µερόνυ-

χτα. Τέλος, τα κύµατα τον έβγαλαν στο νησί της Καλυψώς.

Η Καλυψώ τον πήρε στη σπηλιά της και τον φρόντισε, χωρίς να

τον αφήνει να φύγει.  Επτά ολόκληρα χρόνια τον κράτησε στο

νησί της. Ώσπου τον λυπήθηκε η Αθηνά και παρακάλεσε τον πα-

τέρα της, το Δία, να τον βοηθήσει. Εκείνος έστειλε τον Ερµή στην

Καλυψώ και τη διέταξε ν’ αφήσει τον Οδυσσέα να φύγει. Έφτιαξε

λοιπόν µια σχεδία ο Οδυσσέας και ξανοίχτηκε στο πέλαγος. Δέκα

επτά µέρες ταξίδευε και κόντευε να φτάσει στην Ιθάκη. Τότε όµως

τον είδε ο Ποσειδώνας,  χτύπησε µε την τρίαινα τη θάλασσα και

σήκωσε τεράστια κύµατα. Διαλύθηκε η σχεδία κι ο Οδυσσέας βρέ-

θηκε στη θάλασσα. Δυο µέρες και δυο νύχτες κολυµπούσε και τον

έδερναν τα κύµατα. Την τρίτη ηµέρα µε τη βοήθεια µιας νεράιδας

Λευκοθέας, βγήκε σ’ ένα ακρογιάλι. Ξάπλωσε κάτω από µια ελιά,

σκεπάστηκε µε φύλλα και κοιµήθηκε βαθιά. Είχε φτάσει στο νησί

των Φαιάκων.

Την άλλη ηµέρα τον ξύπνησαν κάποιες χαρούµενες φωνές. Ήταν

η βασιλοπούλα Ναυσικά, που λυπήθηκε τον ξένο και τον οδήγησε

στο παλάτι του πατέρα της, του Αλκίνοου. Ο Αλκίνοος τον φιλο-

ξένησε κι όταν κάθισαν να φάνε, ο µουσικός του παλατιού, ο

Δηµόδοκος, έπαιζε τη λύρα του και τραγουδούσε τα κατορ-

θώµατα των Αχαιών στην Τροία. Ο Οδυσσέας τότε συγκινήθηκε,

τους φανέρωσε ποιος ήταν και τους διηγήθηκε τις περιπέτειές

του.

Την άλλη µέρα οι Φαίακες ετοίµασαν καράβι και το σούρουπο ξε-

κίνησαν να πάνε τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Χαράµατα έφτασαν. Ο

Οδυσσέας κοιµόταν και γι’ αυτό τον σήκωσαν στα χέρια και τον

ξάπλωσαν στην αµµουδιά. Έβαλαν δίπλα του τα δώρα που του

χάρισαν κι έφυγαν.

Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Όταν ο ήλιος ανέτειλε, ξύπνησε ο Οδυσσέας, αλλά λόγω της

οµίχλης δεν κατάλαβε πως ήταν στην Ιθάκη. Ήρθε η θεά Αθηνά,

σκόρπισε την οµίχλη κι ο Οδυσσέας κατάλαβε πως βρισκόταν

στην Ιθάκη. Γονάτισε κλαίγοντας και φίλησε το χώµα της πατρίδας

του και η Αθηνά τού είπε: «Οδυσσέα, στο παλάτι σου έχουν µπει

πολλοί µνηστήρες, που κάθε µέρα τρώνε και πίνουν και θέλουν

να παντρευτούν την Πηνελόπη, τη γυναίκα σου, και να γίνουν βα-

σιλιάδες της Ιθάκης. Η Πηνελόπη όµως κλαίει αδιάκοπα και πε-

ριµένει να γυρίσεις. Τώρα όµως πήγαινε στην καλύβα του πιστού

χοιροβοσκού σου, του Εύµαιου, και περίµενε εκεί το γυρισµό του

γιου σου, του Τηλέµαχου, που έρχεται από ταξίδι. Είχε πάει στην

Πύλο και στη Σπάρτη να µάθει απ’ το Μενέλαο κι από το γέρο Νέ-

στορα νέα για σένα».

Αµέσως η θεά µεταµόρφωσε τον Οδυσσέα σε ζητιάνο κι έτσι

αγνώριστος πήγε στην καλύβα του Εύµαιου. Ο Εύµαιος δεν τον

γνώρισε, όµως τον φιλοξένησε πρόθυµα κι ο Οδυσσέας έµεινε

εκεί όλη τη νύχτα.

Την άλλη µέρα έφτασε στην καλύβα ο Τηλέµαχος κι ο Εύµαιος

πήγε στην πόλη να πει στην Πηνελόπη ότι ο γιος της γύρισε απ’

το ταξίδι. Σαν έµειναν µόνοι ο Οδυσσέας κι ο Τηλέµαχος, ήρθε η

Αθηνά κι έδωσε στον Οδυσσέα την πρώτη του µορφή κι εκείνος

φανερώθηκε στο γιο του. Γιος και πατέρας αγκαλιάστηκαν κι

έκλαιγαν πολλή ώρα. Μετά κατάστρωσαν µαζί ένα σχέδιο, για να

µπορέσουν να σκοτώσουν τους µνηστήρες. Τότε ήρθε πάλι η

Αθηνά κι έκανε τον Οδυσσέα πάλι ζητιάνο.

Το άλλο πρωί ο Τηλέµαχος έφτασε στο παλάτι και λίγο αργότερα

έφτασαν κι ο Οδυσσέας µε τον Εύµαιο. Κανένας δεν τον γνώρισε.

Μόνο ο Άργος, το πιστό σκυλί του, που γέρικο περίµενε το αφεν-

τικό του να γυρίσει. Όταν τον είδε κούνησε την ουρά του χα-

ρούµενο. Ο Οδυσσέας το πλησίασε και το χάιδεψε δακρυσµένος.

Μετά από λίγο ο Άργος, ξεψύχησε.

Μπήκε ο Οδυσσέας στο σπίτι του και βρήκε τους µνηστήρες να

τρώνε και να πίνουν... 

σ.σ. Το αλληγορικό διάγγελμα του πρωθυπουργού για την

επιστροφή στην Ιθάκη δεν τελειώνει εδώ. 

Πώς θα αντιμετωπίσει τους μνηστήρες;;;

Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα, θα το ζήσουμε κάποιες γε-

νιές, γιατί ως το 2060 θα έχουμε φύγει πολλοί... 
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Σαν Σήμερα!!!

21 Αυγούστου

1821: Άλωση της Ακρόπολης των Αθηνών από τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο.
1866: Σε γενική συνέλευση των Κρητών  αποφασίζεται
η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. 

1911: Κλέβουν τη «Μόνα Λίζα» από τα Λούβρο!  

1941: Οι Σοβιετικοί ανατινάζουν το μεγάλο φράγμα στον

ποταμό Δνείπερο, για να σταματήσουν τη γερμανική

προέλαση. 

1944 Οι Γερμανοί εκτελούν 30 νέους Έλληνες στην Δα-
μάστα του Ηρακλείου Κρήτης.

1969: Tα τανκς εισβάλλουν στην Πράγα, κατά τη διάρ-

κεια συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας  που ονομάστηκε

«Άνοιξη της Πράγας».

1995: 10.000 νεκροί από τον καύσωνα στη Γαλλία!

2004: Πύρρος Δήμας: ο πιο επιτυχημένος αθλητής στην

ολυμπιακή ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.  

2018: “Βγαίνουμε από τα μνημόνια!” Αυτό ανακοίνωσε

με διάγγελμά του ο Αλέξης Τσίπρας από τη νήσο Ιθάκη,

παριστάνοντας τον Οδυσσέα. 

Μόνο που ο Οδυσσέας ξεγέλασε τους Λαιστρυγόνες

(δε τους υπάκουσε),  τύφλωσε τον Κύκλωπα, δεν

άκουσε τις Σειρήνες, απέφυγε τη Σκύλα και τη Χάρυβδη,

δεν πρόδωσε τους συντρόφους του. 

Αντίθετα ο Τσίπρας “επιστρέφει” στην Ιθάκη κατόπιν

συμφωνίας με τον Ποσειδώνα... αφού ξεπέρασε όλα τα

“εμπόδια” με συναίνεση και υπακοή, προδίδοντας τους

συντρόφους του και το λαό που τον πίστεψε, τον ψή-

φισε και του έδωσε ένα χρυσό όπλο, το δημοψήφισμα

του ΟΧΙ, να διαπραγματευθεί, αλλά το πέταξε στον κά-

λαθο των αχρήστων. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος στο

διάγγελμα: «Αυτός ο λαός, πριν από τριάμισι χρόνια
πήρε μια ιστορική απόφαση. Να πάρει το τιμόνι της
χώρας από αυτούς που την οδήγησαν στα βράχια. Και
να το δώσει σε νέους καπετάνιους». Μόνο που και οι

νέοι καπετάνιοι άφησαν τους “λαιστρυγόνες” να το κυ-

βερνήσουν κι αυτοί απολάμβαναν το ταξίδι...

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Οι πρόγονοι των Ελλήνων, οι οποίοι διέδωσαν το φως της

γνώσης και εκπολίτισαν την ανθρωπότητα, βάζοντας τις

βάσεις όλων των σημερινών επιστημών, είχαν μια άριστα

οργανωμένη κοινωνία στην οποία απολάμβαναν μεταξύ

άλλων και εκθαμβωτικές εορτές, προς τέρψη, γνώση και

παιδεία του εκλεκτού λαού τους!!

Μια από τις μεγάλες  εορτές τους κατά την διάρκεια του

θέρους και ειδικά τον μήνα Εκατομβαιώνα, ο οποίος ισο-

δυναμούσε με τον σημερινό Αύγουστο ήταν η γιορτή των

γενεθλίων της Αθηνάς, της προστάτιδας της πόλης των

Αθηναίων, στην οποία είχε δώσει και το όνομά της  Αθήνα

(Αθήναι), και σήμερα με το ίδιο όνομα είναι πρωτεύουσα

της Ελλάδας!!

Η πνευματικότητα συνυφασμένη με τη γνώση των Ελλή-

νων απεικονιζόταν στο ιερό ναό  των Δελφών,  που ήταν

αφιερωμένος στην δύναμη του ζωοδότη Ήλιου και κατ’

επέκταση στον Απόλλωνα, τον οποίο θεωρούσαν Θεό του

Ήλιου και απεικόνιζε   360 ιδιότητες,  με τα αντίστοιχα

επώνυμα!!!

Ένα μεγάλο «Ε» είχε τοποθετηθεί διαδοχικά,  τρεις

φορές, από ξύλο, χαλκό και χρυσό, στη κορυφή του αε-

τώματος της κεντρικής ανατολικής πύλης του ναού, μαζί

με το «ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ», στην κάτω αριστερή γωνία και

το «ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ», στην κάτω δεξιά του ιδίου αετώμα-

τος!!!

Η προέλευση του συμβόλου και των φράσεων αποδιδό-

ταν στους επτά Έλληνες σοφούς!!

Το γράμμα «Ε» σαν σχήμα συμβόλιζε την ένωση  της

τριαδικότητας του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ, καθ όσον σχηματιζόταν

από τρεις παράλληλες γραμμές που ήταν ενωμένες με-

ταξύ τους, αποδίδοντας  την ομοούσιο και αδιαίρετο τρια-

δική υπόσταση του ΘΕΟΥ!!!

Επίσης  το γράμμα «ε», σαν αριθμός του ελληνικού  αλ-

φάβητου,  αποτελεί τον αριθμό 5, που απεικονίζει την

Συμπαντική πεμπτουσία (Γη, Αέρας, Νερό, Πυρ και Αιθέ-

ρας)!!

Οι πληροφορίες δεν προέρχονται από διάφορους ιστορι-

κούς  αλλοδαπούς (= σε άλλη δα(=γα ή γη) έχουν το πόδι

τους),  αλλά από τον Αμμώνιο τον δάσκαλο του Πλού-

ταρχου και τον ίδιο τον Πλούταρχο στο «Περί του Ει εν
Δελφοίς», ο οποίος ήταν  δια βίου ιερέας του ναού και

του Μαντείου των ΔΕΛΦΩΝ και η ερμηνεία (= του Ερμή

ο νους) του Δελφικού «Ε» είναι η προσφώνηση, που είναι

γεμάτη έκπληξη και σεβασμό προς  στον Ένα ΘΕΟ και ση-

μαίνει Ει (σαι), ο μόνος αιώνιος που υπάρχεις ΘΕΟΣ, σε

αντίθεση με το «Γνώθι σεαυτόν»,  που αποτελεί υπό-

μνηση στο θνητό ον, με την μεταβλητή φύση του, που

υπόκειται σε γέννηση και σε φθορά!!!!

Η απαραίτητη αυτή αναφορά, αποστομώνει όσους κακο-

προαίρετα ισχυρίζονται, ότι οι πρόγονοι των Ελλήνων

ήταν «ειδωλολάτρες», γιατί μπορεί όσοι το λένε, να

έχουν άγνοια της ιστορικής αλήθειας ή έχουν κάποιο

σκοπό που αυτοί γνωρίζουν και αλλοιώνουν την αλή-

θεια!!! Και δυστυχώς αυτό  αναφέρεται και στα σχολικά

βιβλία!!!

Ο πρώτος λαός που γνώριζε να ευγνωμονεί, να ευχαρι-

στεί και να δοξάζει τον ένα και μοναδικό Θεό, ήταν οι Έλ-

ληνες Ορφικοί και αυτή την ανθρώπινη εκδήλωση προς

το Θεό την ονόμασαν  ΘΡΗΣΚΕΙΑ, προς τιμήν της πατρί-

δας του Μονοθεϊστή Ορφέα, του βασιλιά της Θράκης και

γιου της Μούσας Καλλιόπης!!!

Η ειδωλολατρία γεννήθηκε μετά από χιλιετίες,  από τους

Μεσσοποτάμιους  λαούς, και καμιά σχέση δεν είχε με την

πρώτη μονοθεϊστική θρησκεία των ΕΛΛΗΝΩΝ, οι οποίοι

με τους Ολύμπιους Θεούς τους, απεικόνιζαν τις ανθρω-

πομορφικές εκφράσεις του ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ, με κωδικοποι-

ημένα νοήματα,  με αλληγορίες και υπερβολές για να

καταλαβαίνουν μόνο οι μυημένοι, δηλαδή οι γνώστες της

Συμπαντικής Σοφίας, ενώ οι άλλοι νόμιζαν τη Μυθολογία

σαν μια σειρά από συναρπαστικά παραμύθια!!!

Χιλιετίες αργότερα  δημιουργήθησαν καινούργιες θρη-

σκείες, οι οποίες ακούμπησαν πάνω στη Μονοθεϊστική

ελληνική  Θρησκεία αλλάζοντας ονόματα και μετατρέ-

ποντας γεγονότα για να γίνουν προσιτά στους λαούς

τους!! 

Τη μεγάλη εκτίμηση που είχαν οι πρόγονοι των Ελλήνων

προς την γυναίκα,  θέλησαν να την απεικονίσουν στο ιερό

πρόσωπο της Αθηνάς, της γεννημένης από τον ίδιο Μέ-

γιστο Δία, και τις απέδωσαν πολλές ιδιότητες όπως:  αει-

πάρθενος, δυνατή, σεβαστή,  σοφός, προστάτης,

υπέρμαχος στρατηγός, γιατί πετάχτηκε από το κεφάλι

του Δία όταν κατ’ εντολήν του,  τον χτύπησε ο Ήφαιστος

με ένα βαρύ σφυρί και  βγήκε από το κεφάλι του Δία πά-

νοπλη,  φορώντας περικεφαλαία, κρατώντας ασπίδα και

πάλλοντας το δόρυ της και γι’ αυτό λέγεται και Παλλάδα,

αλλά ήταν και προστάτης της χειροτεχνίας, της τέχνης,

της ύφανσης, της ποίησης, της ιατρικής, του εμπορίου και

της στρατηγικής!!

Η   Αθηνά μόλις γεννήθηκε  και είδε  τον Δία, πέταξε

ασπίδα και δόρυ στα πόδια του δείχνοντας ότι αναγνώ-

ρισε την ανωτερότητά του!!!

Η αποκωδικοποίηση της γέννησης της Αθηνάς από το κε-

φάλι του Δία στην σημερινή επιστήμη ερμηνεύεται ότι η

Αθηνά ήταν κλώνος του Δία!!!

Τα γενέθλια της Αθηνάς τα γιόρταζαν την 28η του μήνα

Εκατομβαιώνα που αντιστοιχούσε με τα μέσα Ιουλίου

μέχρι τα μέσα του Αυγούστου και συμπίπτει με την 15η

Αυγούστου!!!

Έσφαζαν  εκατό βόδια και από εκεί πήρε και ο μήνας το

όνομά του, τα οποία αφού τα ευλογούσε ο ιερέας, τα

έψηναν και οι μεν  Θεοί  ικανοποιούνταν με την μυρωδιά

της τσίκνας, ενώ τα κρέατα τα έτρωγαν οι παρευρισκό-

μενοι στη λαμπρή γιορτή που περιελάμβανε πλούσιο καλ-

λιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ πολλά κορίτσια ελάμβαναν

μέρος στην πομπή προς την Ακρόπολη μεταφέροντας το

ιερό πέπλο της Αθηνάς!!!

Ο λαμπρότατος ναός της Αθήνας, που χτίστηκε στην

Ακρόπολη, ο γνωστός σε όλο τον κόσμο με το όνομα:

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ, ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά, αλλά

μέσα στο διάβα των αιώνων η Ελλάδα αποδεκατίστηκε

από πολλούς σκληρούς κατακτητές και ο ιερός ναός λε-

ηλατήθηκε, καταστράφηκε, ατιμάστηκε και μετατράπηκε

από οίκο ανοχής, σε ιδιωτική κατοικία και  σε ναό της

νέας θρησκείας,  της οποίας οι οπαδοί ισοπέδωναν τα

ιερά ελληνικά μνημεία και με τα δομικά υλικά έχτιζαν δι-

κούς του ναούς!!!

Διατηρήθηκαν όμως στη νέα θρησκεία, που δια της βίας

επικράτησε,  πολλά στοιχεία και ελληνικά έθιμα, στα

οποία αναγκάστηκαν να αλλάξουν την έννοια και τους

συμβολισμούς, όπως το ιερό πουλί της Αθηνάς,  η κου-

κουβάγια. Το πουλί της σοφίας, το μετέτρεψαν σε πουλί

του θανάτου και της συμφοράς ή τα αναστενάρια, δηλαδή

η πυροβασία που ήταν εκδήλωση αφιερωμένη στη Θεά

Άρτεμη την απέδωσαν για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα

της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτ\ρίας  Κωνσταντίνο τον

ιδρυτή της Νέας Ρώμης που μετονομάστηκε πολύ αργό-

τερα σε Κωνσταντινούπολη!

Φυσικά αυτές οι γιορτές σήμερα έχουν αντικατασταθεί με

άλλες μεγάλες γιορτές, όπως τα γενέθλια της Παρθένου

Αθηνάς, έχουν αντικατασταθεί με την κοίμηση της Παρ-

θένου Παναγίας!!!

Το παρελθόν και η ιστορία μας αποτελούν τις ρίζες του

γένους μας, και όταν οι ρίζες ενός  δένδρου είναι γερές,

μπορεί και  αντιστέκεται στις θύελλες και στις καταιγίδες,

ενώ αντίθετα, δέντρο με σαθρές ρίζες  θα σωριαστεί κατά

γης,  για να γίνει εύκολη λεία για τους ξυλοκόπους!!!

Η  Παρθένος  Παναγία, που με  μεγάλο σεβασμό τιμάται

η μνήμη της την  15η Αυγούστου σε ολόκληρη την Ελ-

λάδα, ας φωτίσει  με την ιερή Άκτιστη Κτήση της, όλους

τους Έλληνες, για να έχουν την επιθυμία να γίνουν γνώ-

στες στα «του οίκου τους», πριν βρεθούν έξω απ’ αυτόν!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τα γενέθλια της Θεάς Αθηνάς!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παιδική διαδικτυακή αποπλάνηση

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυ-

νομίας το 20% των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδί-

κτυο προσεγγίζονται κάποια στιγμή από παιδόφιλους.

Για αυτό είναι πολύ σημαντικό παιδιά και έφηβοι να μην

εμπιστεύονται κανέναν άγνωστο στο διαδίκτυο, να μην

αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και κυρίως να μη

συναντιούνται ποτέ με διαδικτυακούς «φίλους». Η ενη-

μέρωση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία είναι η μόνη

μέθοδος πρόληψης του φαινομένου.

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αναφέρουν τα φαινόμενα

διαδικτυακής αποπλάνησης χωρίς να ντρέπονται και να

γνωρίζουν πώς να μπλοκάρουν τα ίδια τους παιδόφιλους

που προσπαθούν να τα προσεγγίσουν.

Τέσσερα  (4) σημεία που πρέπει να επισημάνετε στο παιδί

σας προκειμένου να προστατευτεί από τον κίνδυνο της

διαδικτυακής αποπλάνησης.

― Να είναι προσεκτικό στις διαδικτυα-

κές συναναστροφές του: Το παιδί θα

πρέπει να συνειδητοποιήσει, από την

πρώτη στιγμή που αρχίζει να ασχολείται

με το διαδίκτυο, ότι οι άνθρωποι με τους

οποίους συναναστρέφεται online – ανε-

ξάρτητα αν τους γνωρίζει καιρό ή αν

είναι φιλικοί – παραμένουν άγνωστοι. Αν κάποιος το κάνει

να νιώσει περίεργα ή του ζητήσει να κάνει πράγματα τα

οποία δεν επιθυμεί, τότε πρέπει να το εκμυστηρευτεί σε

έναν ενήλικα που εμπιστεύεται. Και σε καμία περίπτωση

δε θα πρέπει να επιχειρήσει να συναντήσει το διαδικτυακό

του «φίλο» χωρίς να έχει ενημερώσει τους γονείς του.

― Να διαφυλάσσει τα προσωπικά του στοιχεία: Όταν συ-

νομιλεί με κάποιον στο διαδίκτυο ή όταν δημοσιεύει θα

πρέπει να κρατά τα προσωπικά του στοιχεία ιδιωτικά. Αν

χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αν έχει προ-

φίλ σε κάποιο παιχνίδι είναι επιτακτική ανάγκη να θέσει

όρια ασφαλείας στο ποιος θα έχει πρόσβαση στο περιε-

χόμενο που δημοσιεύει.

― Να ενημερωθεί για τα εργαλεία ασφαλείας: Αν κάποιος

το ενοχλήσει διαδικτυακά είναι σημαντικό να ξέρει ότι μπο-

ρεί να αποθηκεύσει το μήνυμα ή τη συζήτηση. Ένας εύκολος

τρόπος είναι να χρησιμοποιήσει το print screen και να απο-

θηκεύσει την εικόνα σε ένα αρχείο. Πολλές υπηρεσίες

έχουν εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα να μπλοκάρει και

να αναφέρει χρήστες που γίνονται ενοχλητικοί.

― Να διατηρεί τον έλεγχο: Αν το παιδί νιώσει άβολα με

κάποιον που συνομιλεί στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχει το

θάρρος να μιλήσει σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεται

ή ακόμα να επικοινωνήσει με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-

κλήματος, τηλεφωνικά στον αριθμό: 111 88

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: @CyberAlertGR

Ενημέρωση από το δικτυακό τόπο http://cyberalert.gr/

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα

(smartphones)

Υποδ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Β/ Ελλάδος:

Τηλέφωνο: 2310-388772  -    Fax: 213-1527666

Email: ydheve@cybercrimeunit.gov.gr
Πηγή: SaferInternet4Kids, Childnet International

H φονική φωτιά στο Μάτι, δημιούργησε την ανάγκη συ-

σπείρωσης των ανθρώπων, της αλληλοβοήθειας και του

εθελοντισμού. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ομάδα εθελοντι-

σμού  και υποστήριξης - RPSOS.gr - από κατοίκους της

περιοχής με πρωτοστάτη τον καθηγητή Ανδρέα Βασιλό-

πουλο, δημοτικό σύμβουλο Ραφήνας-Πικερμίου, κάτω

από την πίεση των δεκάδων σύνθετων αναγκών που προ-

έκυψαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Ανάγ-

κες για την ομαλή διαβίωση των συνανθρώπων μας,

ανάγκες για έγκυρη και άμεση πληροφόρηση, ανάγκες

για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πόλης, ανάγ-

κες για την προστασία του αστικού μας περιβάλλοντος.

«Με κοινό στόχο την προσφορά, εθελοντικές οργανώ-

σεις, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και εθελοντές,

ενώσαμε τις δυνάμεις  μας, σχεδιάσαμε διαδικασίες, ορ-

γανωθήκαμε και δίνουμε ουσιαστικές λύσεις» σημει-

ώνουν στην ιστοσελίδα τους: 

https://rpsos.gr και έπιασαν δουλειά.

Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ποιότητας αέρα

Το RPSOS.gr φροντίζοντας για την υγεία όλων όσων κα-

τοικούν ή και δραστηριοποιούνται στις πυρόπληκτες πε-

ριοχές εγκατέστησαν σταθμούς μέτρησης ποιότητας του

αέρα. Το Σάββατο 11/08 εγκαταστάθηκαν 4 σταθμοί (δύο

στην Αστυνομία Ραφήνας και δύο σε πυρόπληκτη οικία

στη Διασταύρωση), οι οποίοι μετρούν συνεχώς σε βάση

24ώρου τα σωματίδια PM 2,5 και PM 10.

Οι εθελοντές του RPSOS.gr αλλάζουν καθημερινά τα

φίλτρα τα οποία μεταφέρονται στο πιστοποιημένο εργα-

στήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων Alpha Measurments.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Βασιλόπουλο επικεφαλής της

εθελοντικής δράσης rpsos.gr «Στόχος της ομάδας είναι

να συγκεντρωθούν στοιχεία, διότι οφείλουμε να ενημε-

ρώσουμε αξιόπιστα τους κατοίκους της περιοχής εάν δια-

τρέχουν κίνδυνο από τον αέρα που εισπνέουν. Τα πρώτα

αποτελέσματα θα είναι έτοιμα σύντομα και θα συνεχί-

σουμε με τις μετρήσεις για αρκετό καιρό ακόμα».

Πέραν των 4 σταθμών που εγκαταστάθηκαν στις 11 Αυ-

γούστου την Δευτέρα 13 πραγματοποιήθηκε και η παρα-

λαβή ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού φορητού σταθμού

μέτρησης μικροσωματιδίων, ο οποίος βαθμονομήθηκε

Τρίτη και Τετάρτη, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για την

κινητή μονάδα μέτρησης ρύπων που προετοιμάζεται. Η

κινητή μονάδα άρχισε να επιχειρεί ανά γειτονιά την

εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

Λίγα λόγια για τις μετρήσεις

Τα αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα, που εμείς ανι-

χνεύουμε με τα όργανα που έχουμε τοποθετήσει, είναι δια-

μέτρου 2,5μm (λεγόμενα ως PM 2,5) και διαμέτρου

10μm(λεγόμενα ως PM 10). Για να γίνουμε πιο κατανοητοί

αξίζει να σημειωθεί ότι μια ανθρώπινη τρίχα έχει διάμετρο

περίπου 70 μm.

Ένας βασικός διαχωρισμός των αιωρούμενων μικροσωμα-

τιδίων στον αέρα είναι με βάση τη διεισδυτικότητα στον αν-

θρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι που επηρεάζει και την υγεία

μας. Τα σωματίδια διαμέτρου άνω των 10μm φιλτράρονται

επαρκώς από το αναπνευστικό μας σύστημα και δεν προκα-

λούν προβλήματα. Τα εισπνεύσιμα σωματίδια έχουν διάμε-

τρο έως 10μm (λεγόμενα και ως PM 10) και περνούν από

τον ρινοφάρυγγα. Τα αναπνεύσιμα σωματίδια έχουν διάμε-

τρο έως 2,5μm (λεγόμενα και ως PM 2,5) και είναι τα πιο

επιβλαβή, καθώς καταφέρνουν να διεισδύσουν έως βαθιά

στους πνεύμονες.

Τα αιωρούμενα σωματίδια δεν είναι ένας ενιαίος ρύπος,

είναι ένα μίγμα πολλών ρύπων. Σε φυσιολογικές συνθήκες,

η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων σε καθαρή

ατμόσφαιρα είναι της τάξεως των 10 μg/m3.

Η έκθεση σε σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση PM 2,5

και PM 10, είναι δυνατόν να προκαλέσει ή να επιδεινώσει

προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος, καρδιοαγγει-

ακές ασθένειες, να επιδράσει στον μηχανισμό αυτοκαθαρι-

σμού του σώματος από ξένα σωματίδια, να προκαλέσει

βλάβη  στους  ιστούς  των  πνευμόνων και άλλα. Στις συνέ-

πειες μπορούμε κυρίως να συναντήσουμε επίμονο βήχα,

φλέγματα και ζαλάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο rpsos.gr. 

το Facebook ή τηλεφωνικά στο 211 800 5440

3 Tρία μήλα που άλλαξαν τον κόσμο!

Αποστάγματα σοφίας...

Η ανάγκη συσπειρώνει τους ανθρώπους
Oμάδα εθελοντισμού  και υποστήριξης - RPSOS.gr - στο Μάτι Αττικής
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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 . . .
H τέλεια καταστροφή και
η τέλεια οργάνωσή της

Αγαπητοί κύριοι, η τραγωδία της Δευτέρας 23 Ιου-

λίου 2018 μας συγκλόνισε όλους και μας ξύπνησαν

μνήμες του 2007, τότε που πάλι κάηκαν σπίτια και

άνθρωποι, που ποτέ δεν μάθαμε ποιος τις έβαλε τις

φωτιές. Είχαμε όλοι την αίσθηση πως το είχαν κάνει

αλλοδαποί με Α κεφαλαίο και όπως κάποια εφημε-

ρίδα έγραφε Κοσοβάροι, Αλβανοί,... 

Επίσης ήταν τόσο τέλεια οργανωμένο να κάνει

πολύ κακό ώστε να πλήξει την εικόνα της χώρας και

τον τουρισμό μας. Αυτό μου θύμισε το σερβάιβορ

Ελλάδας - Τουρκίας, που εμείς οι Έλληνες είχαμε

πάει ως αθλητές ή γυμνασμένοι, αλλά οι Τούρκοι

ήταν τέλεια εκπαιδευμένοι καθένας στον τομέα του

και προετοιμασμένοι ως την τελευταία λεπτομέ-

ρεια, ώστε να κερδίσουν οπωσδήποτε. Ετσι πιστεύω

ότι ήταν φτιαχτό ως την τελευταίο λεπτομέρεια όλο

το κακό στο συνοικισμό Μάτι, ώστε να γίνει όσο με-

γαλύτερο κακό. 

Επίσης έτσι προετοιμασμένοι ήταν κάτι κλέφτες Αλ-

βανοί και Γεωργιανοί, που ένα βράδυ κλέψανε ένα

σπίτι παρακάτω από το δικό μου και είχαν αφήσει

το αμάξι τους στο δασύλειο πάνω από το σπίτι μου

και είχαν διαλέξει μια νύχτα χωρίς φεγγάρι τόσο

σκοτεινή που περνούσαν δίπλα από τα σύρματα και

δεν τους βλέπαμε. Γι’ αυτό να ξέρουμε ότι οι γείτο-

νες δεν θέλουν το καλό μας φυσικά και δεν βοη-

θάνε φυσικά. Κι αν θελήσει η Τουρκία να μας κάνει

κακό θα μας ανοίξει μέτωπα τριγύρω ώστε να διακ-

σορπιστούμε. Και όποιος ήθελε να μας κάνει κακό

το σχεδίασε πολύ καλά.
Μ.Λάπα

σημείωμα έκδοσης: Δημοσιεύουμε για λόγους δε-
οντολογίας την επιστολή του αναγνώστη μας, αλλά
εμείς πρέπει να φροντίζουμε τα του οίκου μας για
να μη  φταίνε πάντα οι ...γείτονες.

Αλέξιος ο Ψευδοκράτορας

Ως έθνος οφείλουμε να δείξουμε κατανόηση στο

δράμα που βιώνει ο Αλέξιος Τσίπρας. Μεγάλωσε

μέσα στο κατεστημένο της Μεταπολίτευσης έχοντας

αφομοιώσει τις αξίες, τα πιστεύω και τις μεθόδους

του. Ηταν ο αρχηγός ενός μικρού κόμματος το οποίο

έγινε κυβέρνηση μέσα από ένα όργιο ψεύδους, που

κατάφερε να ξεπεράσει σε ποσότητα και «ποιότητα»

όλους τους προηγούμενους πολιτικάντηδες. Και

τώρα μπαίνει στο τελευταίο στάδιο της τραγωδίας,

όπου καλείται να πουλήσει το νέο μεγαλειώδες ψέμα,

αυτό της καθαρής εξόδου. 

Βγαίνουμε από τα Μνημόνια, αλλά όχι από την επι-

τήρηση των Μνημονίων. Δηλαδή οι εταίροι θα αποφα-

σίζουν τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε,

αλλά δεν θα έχουν την υποχρέωση να μας δανείζουν

χαμηλότοκα, όπως γινόταν ως τώρα. Θα πρέπει,

πλέον, να δανειζόμαστε από τις αγορές, που έχουν

πιο ρεαλιστικά και επομένως πιο αυστηρά κριτήρια

από ό,τι οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα της διακυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που θα έσκιζαν τα Μνημόνια

σελίδα σελίδα κατάφεραν να επιβάλουν δύο νέα

Μνημόνια, με το τελευταίο να είναι ένα Μνημόνιο

χωρίς λεφτά και να έχει διάρκεια ως το 2023. 

Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν, ειδικά τα τε-

λευταία τρία χρόνια, ήταν οι μεγάλες αυξήσεις

φόρων. Οταν μπήκαμε στο Μνημόνιο το 40% του

εθνικού εισοδήματος κατέληγε στο κράτος. Μετά την

πληθώρα «μεταρρυθμίσεων» από την ελληνική πολι-

τική τάξη και την πεφωτισμένη γραφειοκρατία των

Βρυξελλών, το κράτος πλέον καταβροχθίζει το 56%

του εθνικού εισοδήματος. 

Ο κ. Τσίπρας έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για την

τέλεια καταιγίδα. Εχει τσακίσει τη μόνη ελπίδα της

Ελλάδας, την ιδιωτική οικονομία, με φόρους και γρα-

φειοκρατία. Εχει συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους

για απίστευτα πλεονάσματα και νέες αυξήσεις φόρων

κάθε χρόνο. Τουλάχιστον 500.000 Ελληνες, αυτοί

που θα είχαν να προσφέρουν τα περισσότερα σε μια

ανάκαμψη, έχουν φύγει για το εξωτερικό. Οι επόμε-

νοι, όποτε και όπως αναλάβουν, θα έχουν όλες αυτές

τις υποχρεώσεις και ταυτόχρονα θα πρέπει να δανεί-

ζονται από τις αγορές. Το πολιτικό κεφάλαιο που

είχαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να διασώζουν

το ελληνικό κράτος έχει εξαντληθεί προ πολλού.

Στην επόμενη μεγάλη κρίση η έξοδός μας από το

ευρώ θα είναι το πιο πιθανό σενάριο. 

Κυρίως λόγω του κ. Τσίπρα οι Ελληνες θα έχουν υπο-

στεί όλες τις θυσίες προκειμένου να παραμείνουν στο

ευρώ και στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μια έξο-

δος υπό τις χειρότερες οικονομικές και πολιτικές

συνθήκες. Το πρόβλημα με το ψεύδος δεν είναι μόνο

το ανήθικο της άρθρωσης, αλλά και οι καταστροφικές

συνέπειες που το ακολουθούν. Ο ανίκανος και ανήθι-

κος ψευδοκράτορας τώρα προπαγανδίζει μια καθαρή

έξοδο. Ακόμα ένα μεγάλο ψέμα στα τόσα πολλά που

έχει πει, χωρίς την παραμικρή αίσθηση ενοχής ή

τύψης.

Ναπολέων Λιναρδάτος 

Η Βούλα Παπαχρήστου, με την αξία της ( και όχι με ξένες

πλάτες, που λέει το τραγούδι…) κέρδισε το ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑ-

ΛΙΟ στο άλμα τριπλούν γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς

Αγώνες Ανοικτού Στίβου, στο Βερολίνο.

Αμέσως, τα «συγχαρητήρια» έπεσαν βροχή από όλους,

και ιδιαίτερα των πολιτικών, κομμάτων και μεμονωμένα.

Και εδώ, ξεκινάει το παράδοξο της υποθέσεως. Η Βούλα

έπαψε ξαφνικά να είναι «ρατσίστρια» και «ξενοφοβική»;

Έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, απλώς ΕΛΛΗΝΙΔΑ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ;, Όταν με το καλό γυρίσει, όλοι θα τρέξουν να

φωτογραφηθούν μαζί της, όπως γίνεται σε αυτές τις περι-

πτώσεις. Χωρίς Ντροπή!

Και αυτό το λέω, γιατί όλοι αυτοί οι ματσουλαραίοι που

τώρα στέλνουν αγάπη, συγχαρητήρια, φιλιά, λουλούδια και

ό τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, πρίν από λίγα χρόνια,

της στέρησαν με το «έτσι θέλω» την ύψιστη αθλητική ανα-

γνώριση, την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του

Λονδίνου το 2012.

Επειδή, όλως παραδόξως, η μνήμη μου δουλεύει καλά

ακόμα, θυμάμαι πως με αφορμή ένα χιουμοριστικό σχόλιο

στο twitter, έσπευσαν ΟΛΟΙ να την πετροβολήσουν, να την

καταδικάσουν, να τη βρίσουν, και τελικά να την τιμωρήσουν

με απόσυρση συμμετοχής από τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

παραμονές των, και ενώ ήδη βρισκόταν στο Λονδίνο!

Τι είχε γράψει τότε η Βούλα;

«Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα

κουνούπια του Δυτικού Νείλου θα τρώνε σπιτικό φαγητό»!..

Αμέσως, με μπροστάρηδες τους κόκκινους «προοδευτι-

κούς» και άλλα σκύβαλα, έριξαν την χολή τους, όση περισ-

σότερη μπορούσαν! Και άρχισαν οι…. επιπτώσεις!

Η  ΕΟΕ: «Με απόφαση του αρχηγείου της ελληνικής απο-

στολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, τίθεται

εκτός Ολυμπιακής Ομάδος η αθλήτρια στίβου του άλματος

τριπλούν Παρασκευή Παπαχρήστου για δηλώσεις της που

αντίκεινται στις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Η

αθλήτρια δεν βρίσκεται στο Λονδίνο καθώς αναμενόταν

λίγο πριν την έναρξη των αγωνισμάτων στίβου». 

Ο  ΣΕΓΑΣ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ καταδικά-

ζει το απαράδεκτο σχόλιο της αθλήτριας Βούλας Παπαχρή-

στου στο twitter, το οποίο αντίκειται στις αξίες και τις αρχές

του αθλητισμού αλλά και στο πνεύμα των Ολυμπιακών

Αγώνων που προάγει την αρμονική συνύπαρξη και συνα-

δέλφωση όλων των λαών και φυλών του Κόσμου. Με από-

φασή του, στην σημερινή του συνεδρίαση, το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ

παραπέμπει την αθλήτρια στην Δικαστική Επιτροπή της

Ομοσπονδίας». 

Και όλα τα κόμματα βεβαίως!

“Δημοκρατική Αριστερά”, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. ΚΚΕ, και πολλά

πολιτικά πρόσωπα.

... Αυτοί οι ίδιοι δεν είναι που σήμερα πανηγυρίζουν για την

επιτυχία; Λές και είναι δική τους; Τι έγινε τώρα, από την μια

στιγμή στην άλλη η Βούλα έπαψε να είναι αυτό που την κα-

τηγορούσαν και έγινε αυτή που ήθελαν; Σκέτη αηδία μου

προκαλούν όλα αυτά. Μόνο ένα θα πώ, εκφράζοντας την

συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. ΜΠΡΑΒΟ ΒΟΥΛΑ,

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ!

Ανδρέας Μελεζιάδης

“Αυτόπτης μάρτης”

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι

ΒΟΥΛΑ, ΤΡΙΤΗ 7/8/2018, Βασ. Παύλου, ώρα 10.40

Κάποιο πρόβλημα φωτιάς σε κτίριο ή αυτοκίνητο

παράπλευρα της Εθνικής Τράπεζας.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Όταν έφτασε έγινε

της ...απερίγραπτης. Αδύνατον να προσεγγίσουν τα

οχήματά της, λόγω διπλοπαρκαρισμένων αυτοκινή-

των στο κατάστρωμα προς Βουλιαγμένη.

Κορναρίσματα, αναρχία, ουρά κινουμένων αυτοκι-

νήτων 800 μέτρα!

Δήμος 3Β - ΑΠΩΝ. Ούτε ως θεατής.

Να ξεχάσουμε το προ ολίγων χρόνων οργανωμένο,

καθαρό, όμορφη, προάστιο της Αθήνας!

Δημότης 3Β

Αυτόπτης μάρτυς 

«Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, 
ότι διυλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε!»
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Και το όνομα αυτής 
ΑΘΗΝΑ!

Από το Μόντρεαλ στον Ταΰγετο!

Τρίτη γενιά του απόδημου ελληνισμού, που δεν γνω-

ρίζει από κοντά τα πάτρια εδάφη. Τα γνωρίζει από τα

ακούσματα των γονιών και των παπουδογιαγάδων.

“νόστιμον ἦμαρ”.
Τα γνωρίζει όμως και από την Oμογένεια, που δεν πα-

ραλείπει να τιμά τα έθιμα και τις παραδόσεις της πα-

τρίδας Eλλάδας. 

Κι όμως, μια μεγάλη οικογένεια Ελλήνων μέχρι τρί-

της γενιάς ταξίδεψαν από το Μόντρεαλ του Καναδά

μέχρι τον Ταϋγετο της Λακωνίας, σ’ ένα αετοχώρι για

να βαφτίσουν - ελληνικά - την τέταρτη γενιά...

Έτσι βρέθηκαν στα τέλη Ιουλίου 2018, Παπουδογια-

γάδες, θείοι και θείες, ανήψια και ξαδέλφια - ένα ολό-

κληρο γκρουπ - μετά από το μακρινό ταξίδι, στο

ορεινό χωριό του Ταϋγέτου, Λογκανίκο. Το χωριό

είχε προετοιμαστεί. Οι συγγενείς και φίλοι εν Ελλάδι

είχαν προσκληθεί, η μοναδική ταβέρνα του χωριού

είχε κλειστεί και προετοιμαστεί. 

Όλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, από διάφορες

πόλεις της Ελλάδας που είναι διασκορπισμένες οι με-

γάλες οικογένειες των Μπουζιανέων, των Μαρκέων,

των Θεοφιλοπουλέων και... Άνοιξαν τα κλειστά σπί-

τια, γέμισαν κόσμο, χαρές, κεράσματα, αγκαλιές και

ξαναγνωριμίες. Ξαναγνωριμίες, γιατί από τα πολλά

χρόνο που είχαν να ειδοθούν δεν γνωρίζονταν. Βλέ-

πεις ο χρόνος είναι αμείλικτος...

Η μικρή βαφτίστηκε και πήρε το όνομα Αθηνά!

Οι γονείς Ελένη και Δημήτρης, βάφτισαν το δεύτερο

παιδί τους. Η πρώτη είναι η Ζωή. 

Οι χοροί διαδέχθηκαν όλα τα στυλ και χόρεψαν όλες οι ηλικίες.Οι γιαγιάδες ντύνουν τη νεοφώτιστη Αθηνά.
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Μόλις δύο ημέρες μετά την 49η επέτειο του πρώτου πε‐

ρίπατου ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης και της

60ης επετείου της ίδρυσης της COSPAR (Επιτροπή Δια‐

στημικής Έρευνας‐Committee on Space Research του In‐

ternational Council of Scientific Unions‐ICSU), το

Συμβούλιο της Επιτροπής επέλεξε με σημαντική δια‐

φορά την Αθήνα ως διοργανώτρια του 44ου Επιστη-
μονικού Συνεδρίου της COSPAR το 2022.
Η απόφαση της ανάληψης ελήφθη κατόπιν ψηφοφορίας

στο  42ου Διαστημικό Συνέδριο της COSPAR που οργανώ‐

θηκε από τις 14 ως τις 22 Ιουλίου 2018 στην Pasadena

της California των ΗΠΑ, από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο

της Καλιφόρνια (California Institute of Technology‐Cal‐

tech)  και το Jet Propulsion Laboratory (JPL),  και στο

οποίο συμμετείχαν πάνω από 3.300 επιστήμονες
από όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα συνέ‐

δρια της COSPAR παρουσιάζονται τα σημαντικότερα

αποτελέσματα των ερευνών στο πεδίο της Διαστημικής

Επιστήμης. 

Η διεθνής Επιτροπή Διαστημικής Έρευνας (COSPAR)

ιδρύθηκε το 1958, λίγο μετά την έναρξη της διαστημικής

εποχής και την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου, του

Σοβιετικού Sputnik. Σκοποί της είναι η προαγωγή της

διεθνούς διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας και η ει‐

ρηνική εξερεύνηση του διαστήματος. Αποτελεί βήμα δια‐

λόγου και συνεργασίας, ανοιχτό σε όλους τους

διαστημικούς επιστήμονες παγκοσμίως και δεν εμπλέ‐

κεται σε πολιτικές επιδιώξεις, συνεργαζόμενη στενά με

τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους παγκόσμιους οργανι‐

σμούς. Οι στόχοι της επιτυγχάνονται με τη διοργάνωση

επιστημονικών συνεδρίων μεγάλης κλίμακας ανά διετία,

καθώς και πολλών μικρότερων συμποσίων και συναν‐

τήσεων εργασίας. Η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος της

COSPAR σχεδόν από την ίδρυσή της, μέσω της Εθνικής

Επιτροπής Διαστημικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθη‐

νών.  

Η υποψηφιότητα της χώρας μας για το 2022 προετοιμά‐

στηκε από το Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνο‐

λογίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο συντονίζει την

Εθνική Επιτροπή Διαστημικών Ερευνών. Το Γραφείο θα

λειτουργήσει ως οικοδεσπότης του Συνεδρίου. Η σημαν‐

τική προσπάθεια για τη χώρα υποστηρίχθηκε ενεργά

από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, το Δήμο

Αθηναίων, Υπουργεία, σχεδόν το σύνολο των Πανεπι‐

στημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας.  

Η ανάληψη του COSPAR 2022 συνιστά εθνική επιτυχία,

με δεδομένο τον  ανταγωνισμό σε υψηλό επίπεδο από

τις συνυποψήφιες πόλεις (Βαρσοβία, Λωζάνη και

Πράγα). Πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία να κατα‐

δειχθεί διεθνώς ότι η Ελλάδα έχει την υποδομή και το

έμψυχο επιστημονικό δυναμικό ώστε  να πρωταγωνι‐

στήσει στη Διαστημική Έρευνα και Τεχνολογία. 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής, επικεφαλής της Εθνικής Επι‐

τροπής Διαστημικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

επισημαίνει ότι «η επιλογή της Αθήνας για το Συνέδριο
είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα, την Αθήνα και
την Ακαδημία Αθηνών διότι, μεταξύ άλλων, πρόκειται για
διεθνή αναγνώριση του κύρους του ελληνικού επιστημο-
νικού δυναμικού ανά την υφήλιο. Αποτελεί επίτευγμα,
αλλά ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για ολόκληρη
την ερευνητική κοινότητα της χώρας, ειδικά βέβαια για
εμάς που υπηρετούμε την Επιστήμη του Διαστήματος».
Η στήριξη της υποψηφιότητας της Αθήνας από Έλληνες

επιστήμονες της διασποράς, με συμμετοχή αρκετών

στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, ήταν εξίσου ενθου‐

σιώδης και συγκινητική. 

Το διεθνές συνέδριο της COSPAR έχει χαρακτηριστεί

άτυπα ως Ολυμπιάδα του Διαστήματος και διοργανώνε‐

ται σε διαφορετική Ήπειρο κάθε φορά. Στο Συνέδριο της

Αθήνας αναμένεται να συμμετάσχουν 3.000‐4.000 διε‐

θνώς αναγνωρισμένοι διαστημικοί επιστήμονες από πα‐

νεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά την υφήλιο,

εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διεθνών διαστημικών

οργανισμών, καθώς και οι μεγαλύτερες εταιρείες προ‐

ϊόντων διαστημικής τεχνολογίας παγκοσμίως. 

Στην Αθήνα το 44ο Διεθνές Συνέδριο
Διαστημικής Έρευνας

«COSPAR SCIENTIFIC ASSEMBLY 2022»
Ένα βήμα διαλόγου και συνεργασίας, ανοιχτό σε όλους τους διαστημικούς επιστήμονες παγκοσμίως
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Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΘΟΓΕΝΝΗΤΑ ΚΑΙ

ΓΛΑΥΚΟΘΩΡΗΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΗΣΙΑ
του Πανεπιστημιακού Κωνσταντίνου Σπ. Μέντη 

Στις Ελληνικές θάλασσες οι λυρικές εκστάσεις απο-

κτούν μια Απολλώνια προσωπίδα και συνοδεύουν τις

κυανόχαιτες σμαραγδένιες αυλητρίδες στα γαλαζό-

βλεφα προπύλια του Ανίσκιωτου Πελαγικού Πολιτισμού.

Νηρηϊδική κοιτίδα της Ανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα

και οι Έλληνες εραστές του Θαλασσοπλάνητου Μύθου

του Αιγαίου και του Οδυσσειακού συμπλέγματος.

Σύμφωνα με τον Ησίοδο1 αρχή και πηγή των πάντων

είναι το Χάος.

Από το χάος ξεπρόβαλε το αιώνιο σκοτάδι Έρεβος και

η σκοτεινή Νύξ. Από αυτά το αιώνιο φως ο Αιθήρ και η

λαμπρή Ημέρα. Έπειτα η Γαία, ο Τάρταρος και ο Έρως.

Η Γαία γέννησε τον Ουρανό και τη Θάλασσα Πόντο.

Ο Πόντος ήταν θεός των βυθών της εσωτερικής θάλασ-

σας, από τους αρχαιότερους θεούς, που η Γαία τον γέν-

νησε πριν ενωθεί με το θεό της εξωτερικής θάλασσας

Ωκεανό. Γιοί του Πόντου ήταν ο Θαύμας και ο Φόρκυς

και θυγατέρα του η Κητώ.

• Ο Θαύμας ήταν Θεός των φυσικών φαινομένων στη θά-

λασσα. Γυναίκα του η Ωκεανίδα Ηλέκτρα και κόρες του

οι Άρπυϊες.

• Ο Φόρκυς κυβερνούσε τα θαλάσσια τέρατα.

• Η Κητώ ήταν Θαλάσσια θεά, μητέρα του κύκλωπα Πο-

λύφημου, του δράκοντα Λάδωνα και τριών γοργόνων,

των Γραιών.

Κατά τον Όμηρο, δημιουργός του σύμπαντος ήταν ο

Ωκεανός, που είχε για σύζυγο τη Θέτιδα2.

Οι Έλληνες φιλόσοφοι της Ιωνίας στις αναζητήσεις τους

για την αρχή των όντων εκλαμβάνουν το ύδωρ ως γε-

νεσιουργόν και ζωογόνον παράγοντα.

Κατά την Ελληνική Μυθολογία κυρίαρχος των θαλασ-

σών ήταν ο Ποσειδών3, γιος του Τιτάνα Κρόνου και της

γυναίκας του Ρέας, θεός της θάλασσας.  

Ως θεός της θαλάσσης επικαλούμενος Πελάγιος, Πον-

τοποσειδών, Πόντιος, Θαλάσσιος, Ευρυκρείων και Ευ-

ρυμέδων.. (Ποταμιάνος Κωνσταντίνος, 2001: 13).

Ζούσε στις Αιγές και γυναίκα του ήταν η Αμφιτρίτη, θυ-

γατέρα του θαλάσσιου θεού Νηρέα.  Γιοί του Αλικύμονα

Ποσειδώνα ήταν ο Πολύφημος, ο Κύκνος, ο Γλαύκος, ο

Ανταίος, ο Εύφημος, ο Σκείρων, ο Πελίας, ο Νηκεύς  κ.α.

ΤΑ ΜΥΘΟΓΕΝΝΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΟΘΩΡΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΝΗΣΙΑ

Τα νησιά της Ελλάδος, οι θάλασσες και οι ακρογιαλιές

της αποτελούν το δομικό υλικό και το κυρίαρχο μυθο-

πλαστικό σκηνικό της Ελληνικής Μυθολογίας.   

Τα λευκοθώρητα πελαγοστάσια του Αιγαίου, οι γαλανό-

φωτοι  θαλασσινοί  δίαυλοι  του Ιονίου και του Κρητικού

πελάγου, η ηλιογέννητη θαλασσοκρατόρισσα (η Κρήτη),

αποτελούν τα ξέφωτα μαγνάδια του Ελληνικού Μυθο-

λογικού πολιτισμού. 

Η Ελλάς οφείλει τα πάντα εις τη θάλασσα… Έτσι από

τα γλαυκά πελάγη, που γίνονται αβρόταται θωπείαι εις

την γλαφυράν, την γεμάτην ακατανίκητο θέλγητρον Ελ-

ληνικήν ακτήν, ξεκινά και ο μύθος και η ιστορία αυτής

εδώ της χώρας (Ζαμαρόφσκι Βόϊτεχ, χ.χ.: 675-677). 

Θα ’λεγε κανείς ότι τα νησιά (εννοεί του Αιγαίου) είναι

τα βήματα· τα βήματα των θεών, και προπάντων τα βή-

ματα της Λητούς, όταν έτρεχε κυνηγημένη από την

Ήρα, για να γεννήσει τον Απόλλωνα, το θεό του Φωτός,

και την Άρτεμη, τη θεά Σελήνη-Εκάτη, την Παρθένα

(Χειμωνάς Γ., 1998:315).

Πολλά νησιά και θαλάσσιες περιοχές οφείλουν την ονο-

μασία τους σε  Μυθικούς θεούς και ήρωες και αρκετές

νησιώτικες και παραθαλάσσιες περιοχές συνδέονται με

μυθικά πρόσωπα και με γνωστούς μύθους. Οι Μυθοστό-

λιστες και γαλαζόλευκες νύφες του Αιγαίου (τα νησιά

του Αιγαίου), οι Ελληνικές λευκοκύμονες θάλασσες και

τα ακτογαλανόφωτα στρωσίδια του ήλιου αποτελούσαν

πάντοτε ισχυρή πηγή έμπνευσης για τους λογοτέχνες

μας.

Αιγαίο Πέλαγος, Πελοπόννησος, Μυρτώο Πέλαγος, Ικά-

ριο πέλαγος,  Ρόδος,  Αίγινα, Σαλαμίνα,  Χίος, Ζάκυν-

θος, Κεφαλονιά, Φολέγανδρος, Μύκονος, Ιθάκη, Σύμη,

Άνδρος.

Πολλά νησιά και θαλάσσιες περιοχές οφείλουν την ονο-

μασία τους σε  Μυθικούς θεούς και ήρωες:    Όπως το

Αιγαίο Πέλαγος στον πατέρα του Θησέα Αιγέα, η  Πε-

λοπόννησος (που λεγόταν παλιά Αιγιαλεία) στον Αιγια-

λέα, το Μυρτώο Πέλαγος στο γιο του Ερμή (ή του Δία)

Μυρτίλο, η Ικαρία και το  Ικάριο πέλαγος στον Ίκαρο, η

Ρόδος στη γυναίκα του Θεού Ήλιου Ρόδη, η Αίγινα και

η Σαλαμίνα στις ομώνυμες  Νύμφες, κόρες του Ασωπού,

η Χίος στην εγγονή του Μίνωα Χιόνα, η Ζάκυνθος στον

Ζάκυνθο (γιο του Δάρδανου, βασιλιά της Τροίας), η Κε-

φαλονιά στον ήρωα Κέφαλο, η Φολέγανδρος στο γιο

του Μίνωα Φολέγανδρο, η Μύκονος στον ήρωα Μύκονο,

η Ιθάκη στον ήρωα Ίθακο, η Σύμη στην απαχθείσα από

το Γλαύκο Σύμη, η Άνδρος στον Άνδρο υιό του Ευρυμά-

χου κ.τ.λ.

Κρήτη, Κάρπαθος,  Πόρος,  Σκύρος, Σέριφος,  Κέα,

Ανάφη,  Σύμη, Κως, Νίσυρος, Σάμος, Δήλος, Κύθηρα,

Ελαφόνησος, Κύπρος, Ιθάκη 

Αρκετές νησιώτικες και παραθαλάσσιες περιοχές συν-

δέονται με μυθικά πρόσωπα και με γνωστούς μύθους

όπως:  

Η Κρήτη με το μύθο του Μινώταυρου, ο Ιαπετός με την

Κάρπαθο,  ο Πόρος, η Σκύρος και η Κρήτη με το Θησέα,

η Σέριφος με το μυθικό Περσέα, η Κέα με το Σείριο, η

Ανάφη με τον Απόλλωνα (την ανέδυσε από τα βάθη της

θάλασσας), η Σύμη με το βασιλιά Νηρέα, ο Πολυβότης

με τη Κω και τη Νίσυρο, ο Αγκαίος γιος του Ποσειδώνα

με τη Σάμο (ήταν ιδρυτής της), ο Απόλλων με  τη Δήλο,

η Αφροδίτη με τα Κύθηρα και την Ελαφόνησο (τα δια-

χώρισε) καθώς και με την Κύπρο, ο Οδυσσέας με την

Ιθάκη κ.α.

…  Η ίδια η Ελληνική θαλασσολάτρισσα φύση αποτελεί

μια λαμπερή θεότητα με ουρανόφωτη θωριά.  

Το λιοπερίβλητο άρμα του Φαέθοντα, οι ηλιόμορφες νε-

ράιδες, τα  πορφυρόχρυσα κεντίδια των δειλινών και οι

χρυσοκλωστές του φεγγαριού εναρμονίζονται με τους

λατρευτικούς ύμνους προς τον Αλικύμονα Ποσειδώνα

και με τα ροδιά βήματα της Αφροδίτης (κατά τον Ησίοδο

γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας στην Κύπρο).

Από τα γαλαζόβλεφα σμιλέματα του Πρωτεϊκού λιθο-

ξόου και από τα  Ελληνικά κυανέμβολα πολυδρόμια,

ανεδύθη η Αφροδίτη (στα Κύθηρα) ως σύμβολο της αρ-

μονίας και της τελειότητας και ο Απόλλων ως έκφραση

του φωτός του Ελληνικού Πόντου.
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Ο Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι. Οι Σειρήνες αποτυγχά-
νουν  να τον πλανέψουν και πέφτουν στη Θάλασσα.  

(British Museum, Λονδίνο)



Ζητήστε τα στα Βιβλιοπωλεία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Βούλα, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949, 

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

H κυψέλη της γνώσης
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το βιβλίο αποτελεί μία πνευματική κυψέλη, από

την οποία ο αναγνώστης συλλέγει το “μέλι” δια-

βάζοντας τα αυτοτελή κείμενα τα οποία στο-

χεύουν στην ορθή γνώση, το ήθος και το

κάλλλος.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 224, τιμή 10 €

“Ο Ηγεμόνας” του Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από το Ναπολέ-

οντα Βοναπάρτη

Το κλασσικό βιβλίο του Μακιαβέλλι “Ο Ηγεμό-

νας” κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη,

σελίδα - σελίδα.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 383, τιμή 20 €

Kυκλοφορεί και σε συλλεκτική έκδοση, δερμα-

τόδετη, αριθμημένη σε τιμή 50 €

Βιβλία για χαλάρωση, Βιβλία για σκέψη...

10€
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Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να
Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405
Fαx:      210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr
ΠΡΟΥΠ. : 64.976,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργα-
νισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για την ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ:  ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ
προϋπολογισμού 64.976,00 ευρώ
(περιλαμβανομένου του ποσού για
Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α
́/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό
94/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος).
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5/9/2018,
ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
στο Δημαρχείο Σπάτων - Αρτέμιδος
στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα
& Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004, 3ος όροφ.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκον-
ται  στα γραφεία του Αθλητικού Ορ-
γανισμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση
όλες τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες πριν την διεξαγωγή της Δημο-
πρασίας ήτοι μέχρι και την 4/9/2018
ημέρα Τρίτη ώρα 15.00 Επίσης αν-
τίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν
με δαπάνες και φροντίδα τους, κα-
τόπιν αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περί-
ληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφη-
μερίδες και στον περιφερειακό και
τοπικό τύπο. 
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη
της διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και η με-
λέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στον Α.Ο του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος, Βασ Παύλου 108
& Φλέμινγκ, Τ.Κ. 19004, Σπάτα, τηλ.
210 6633290 πληρ: κ. Λαβδού
Κων/να.

ΣΠΑΤΑ, 21/8/2018
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax: 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 22/08/2018
Αριθ. Πρωτ: 27127

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια κάδων κάδων
(τροχήλατων και υπόγειων) μηχανι-
κής αποκομιδής  απορριμμάτων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,
για το σύνολο των ομάδων (Α-Γ) ή
για το σύνολο των ειδών κάθε ανε-
ξάρτητης ομάδας, για παράδειγμα
το σύνολο των ειδών της ομάδας Α,
ή οποιαδήποτε συνδυασμό των
ομάδων (Α-Γ) και  για το σύνολο

των ειδών αυτών όπως αυτά προσ-
διορίζονται με την αριθμ. 16/2018
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €110.521,20 συμπε-
ριλαμβανομένου του αναλογούν-
τος συντελεστή ΦΠΑ 24%.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 24/08/2018
Καταληκτική ημερομηνία  υποβο-
λής προσφορών 17/09/2018 και
ώρα 15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημέρων από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Η εγ-
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα συμμετοχής.
Για παράδειγμα οικονομικός φο-
ρέας που θα συμμετάσχει για το
σύνολο των ομάδων θα πρέπει να
καταθέσει εγγυητική επιστολή
ύψους, που θα ανέρχεται στο ποσό

των: (89.130,00€*2%) 1.782,60€
(χίλια επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ
και εξήντα λεπτών), αντίστοιχα η
εγγυητική για την συμμετοχή για
την ομάδα Α θα ανέρχεται  στο
ποσό των(9.680,00€*2%) 193,60€
(εκατό τριάντα τριών ευρώ και
εξήντα λεπτών) κτλ. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον μέχρι 15/04/2019 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέ-
τουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr, τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

Με το νέο νόμο «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

και συγκεκριμένα στο άρθρο 258, επιλύονται

ζητήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με τη χρη-

ματοδότηση έργων σε αρχαιολογικούς χώ-

ρους. Η μεταφορά πόρων από την Περιφέρεια

Αττικής για την πραγματοποίηση αρχαιολογι-

κών έργων στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού είναι

πλέον εφικτή στο πλαίσιο προγραμματικής

σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ Πε-

ριφέρειας και Υπουργείου πολιτισμού.

Οι προσπάθειες αξιοποίησης πόρων για τη

χρηματοδότηση σημαντικών αναπτυξιακών

δράσεων που ως τώρα λιμνάζουν, πλέον ξε-

περνιούνται.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς

επεσήμανε την σπουδαιότητα της νομοθετι-

κής ρύθμισης και ανέφερε εργασίες και μελέ-

τες που αφορούν το Αρχαίο Θέατρο Θορικού

όπως:

Αρχαιολογικές εργασίες, τεκμηρίωση, στερέ-

ωση, συντήρηση, διαμόρφωση και ανάδειξη

χώρων. Ανάδειξη ων κινητών ευρημάτων του

Αρχαιολογικού χώρου του Θορικού και της ευ-

ρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής, προϋπο-

λογισμού    1.550.000 €

Αρχαιολογικές εργασίες και έργα προστα-

σίας, στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστα-

σης και ανάδειξης μυκηναϊκών τάφων Θορι-

κού Λαυρεωτικής, προϋπ. 1.230.000 €

Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Θορικού,

προϋπολογισμού    320.000 €

Απομάκρυνση υφιστάμενης προσωρινής αντι-

στήριξης και τοποθέτηση νέας μόνιμης στον

τάφο IV, προϋπολογισμού    200.000 €

Μελέτες αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου

Θορικού και λειτουργικής αναβάθμισης κτι-

ρίων υποδοχής κοινού, προϋπ. 150.000 €

Μελέτες προστασίας, στερέωσης και αποκα-

τάστασης μυκηναϊκών τάφων Θορικού Λαυρε-

ωτικής, προϋπολογισμού    150.000 €

ΑΔΑ: ΩΤΣΔΩΛΝ-2ΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο  23-8-2018
Αρ. Πρωτ. :          11655

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Επαναπροκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό φανερό και
προφορικό διαγωνισμό για τη μί-
σθωση ακινήτου στο Μαρκόπουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
270/1981 , του Ν. 3463/2006 και το
υπ΄ αριθμ. πρωτ 51541/19.12.2011
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-

σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 14η Σεπτεμβρίου
2018, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το 2ο Δημοτικό
σχολείο Πόρτο Ράφτη του Δήμου
Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου Πόρτο Ράφτη του
Δήμου Μαρκοπούλου, μέσα στα
όρια αρμοδιότητας του 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου . (αναλυτική περι-
γραφή και λοιπά στοιχεία βλ.

αναλυτική διακήρυξη αρ πρωτ
11654/23-8-2018)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλών-
τας με απόδειξη αυτούς, των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
καθώς και η αναλυτική διακήρυξη πα-
ρέχονται από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες, Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
2299020000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 23/08/2018
Αριθ. Πρωτ: 27193

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια παροχή υπηρε-
σιών αποκομιδής βιοαποδομήσι-
μων υλικών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016, για , για το σύνολο

των υπηρεσιών όπως αυτά προσ-
διορίζονται με την αριθμ. 17/2018
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €169.880,00 συμπε-
ριλαμβανομένου του αναλογούν-
τος συντελεστή ΦΠΑ 24%.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 28/08/2018
Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 24/09/2018 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Η εγ-
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

και ανέρχεται στο ποσό των:
2.740,00€ (δύο χιλιάδες επτακόσια
σαράντα ευρώ).Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να ισχύει τουλάχι-
στον μέχρι 22/04/2019 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέ-
τουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr, τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΑΔΑ: ΨΗΞ27Λ7-2Κ0
ANΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17,
Τ.Κ: 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: «Εργασίες συντήρησης H/M
εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής (2017)», συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.000.000,00€, (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το αντικείμενο του έργου αφορά
εργασίες συντήρησης, επισκευής  και
ανακατασκευής κατεστραμμένων
τμημάτων  δικτύου ηλεκτροφωτισμού
οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. όπως
αυτό καθορίστηκε με την αρ. πρωτ.
4422/ Ε.Ο./30-8-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ του
Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
3. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολο-
γικά  2η 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 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 της παρ. 1
(ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
4. 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. 
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
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην
117384/26-10-2017 (3821 Β') Κοινή
Υπουργική Απόφαση) «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν
την ανάθεση των Δημοσίων Συμβά-
σεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στημονικών υπηρεσιών  με  χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδι-
κασιών  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδι-
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η
24/08/2018. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών είναι η 24/08/2018. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι η
17/09/2018, ώρα 12:00π.μ 
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης είναι η 24/09/2018, 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 16.129,00 €. 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
23/06/2019. 
9. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9789.05.007 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 δέκα οκτώ (18) μήνες και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 
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. 2132005327-2132005332.
12.Το συνολικό κείμενο της Διακή-
ρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
την 23/08/2018 (κωδικός.
18PROC003592273). 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής

για το Αρχαίο Θέατρο Θορικού
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Παγκόσμιος 

Διαγωνισμός Ποίησης

“Κ.Π. Καβάρης”

Θα δοθούν συνολικά 30 Βραβεία

Θα δοθούν επίσης τιμητικά βραβεία, τιμητικές διακρί-

σεις και έπαινοι από την International Art Academy  σε

όλους τους συμμετέχοντες στην Τελική Φάση, ανά-

λογα με το βαθμό αξιολόγησης των έργων τους.

Μετά την μεγάλη επι-

τυχία των προηγούμε-

νων Διαγωνισμών

όπου η Οργανωτική

Επιτροπή δέχθηκε

πολύ σημαντικά έργα

από εξαιρετικούς σύγ-

χρονους ποιητές, οι

οποίοι εκπροσωπούν

επάξια σήμερα την

Ποίηση ανά τον κόσμο,

η International Art

Academy προχωράει

με αισιοδοξία στον 4ο

Διαγωνισμό, με στόχο

να υπηρετήσει με συ-

νέπεια το νέο θεσμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές βραβευμένες ποιητι-

κές συλλογές από τους προηγούμενους Διαγωνι-

σμούς, εκδόθηκαν ήδη από γνωστούς εκδοτικούς

οίκους.
Όλες οι πληροφορίες για τον Διαγωνισμό υπάρχουν στην

ιστοσελίδα  

http://artsociety.gr/IAA_Poetry_Competition_K.PKavafis.pdf 

Στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη

Στο σημερινό του διάγγελμα (21/8/18) ο Πρωθυπουρ-

γός εκμεταλλευόμενος μία ψευδή αντίληψη περί οι-

κονομίας την οποία είχαν δημιουργήσει οι

προκάτοχοί του εκφώνησε, έναν κατά τα άλλα πολι-

τικά εμπνευσμένο και ελληνοπρεπή λόγο προς ευ-

νουχισμένους πολίτες, που ενώ διαμαρτύρονται για

την καχεξία που βιώνουν φαίνεται να μην καταλαβαί-

νουν τα αίτια που την δημιουργούν.

Πέραν από την αναφορά του στην ελληνική μυθολο-

γία και την παρομοίωση σημερινών καταστάσεων με

δημοφιλείς όσο και διδακτικές ιστορικές αναφορές,

μερικές των οποίων ίσως και να έχουν αφαιρεθεί από

τη  διδακτέα ύλη του Υπ. Παιδείας, αναφέρθηκε σε

δύο τάχα οικονομικά επιτεύγματα της διακυβέρνησής

του.

Το πρώτο αφορά το κατόρθωμα, όπως το θεωρεί,  του

να αποφύγει την έξοδο από το ευρώ πράγμα για το

οποίο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα του έκρουε το

κώδωνα του κινδύνου, ότι δεν θα τα καταφέρει με τις

πολιτικές  που ακλουθούσε και είχε εξαγγείλει όταν

ήταν στην αντιπολίτευση πριν από την κωλοτούμπα

ως κυβέρνηση. Και όμως είχε την μοναδική ευκαιρία

αλλά και την λαϊκή εντολή  με το δημοψήφισμα του

2015 να βγάλει την θηλιά του ευρώ από τον λαιμό της

Ελληνικής κοινωνίας, που αποδεδειγμένα οδηγεί

στην αφαίμαξη της οικονομίας με σύγχρονη απώλεια

της εθνικής κυριαρχίας. Τότε η αντιπολίτευση κατη-

γορούσε τον Υπ. Οικονομικών κ. Λαφαζάνη διότι, ως

όφειλε, είχε plan b για την ετοιμότητα της χώρας

προς επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Ακόμη και ο κ.

Βαρουφάκης ομολόγησε την αναγκαιότητα  της ετοι-

μότητας για έξοδο από μια των χειροτέρων παγίδων

εξάρτησης της Ελληνικής οικονομίας στην οποία την

είχαν οδηγήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Το δεύτερο θανατηφόρο κατόρθωμα για το οποίο

είναι υπερήφανος ο Πρωθυπουργός είναι η επίτευξη

πλεονασμάτων έναντι των ελλειμμάτων των προ-

ηγουμένων κυβερνήσεων. Όλο το πολιτικό σύστημα

με την διαστροφή της σημασίας των λέξεων παρα-

πλανούσε τότε τον λαό και απέκρυπτε ότι το πλεό-

νασμα αφορούσε τον προϋπολογισμό της

κυβέρνησης και όχι των πολιτών. Ως γνωστό το πλε-

όνασμα της κυβέρνησης σημαίνει ότι εισπράττει από

τον λαό  περισσότερα από ότι του επιστρέφει για μι-

σθούς και συντάξεις, υγεία, παιδεία και ασφάλεια.

Σε μία ελεύθερη χώρα με σοφούς άρχοντες ο προ-

ϋπολογισμός της κυβέρνησης πρέπει να είναι αρνη-

τικός ώστε οι πολίτες να παίρνουν περισσότερα από

την κυβέρνηση η οποία καλύπτει το έλλειμμα εκδί-

δοντας νέο χρήμα που πηγαίνει σε παραγωγικές

επενδύσεις και όχι σε ψηφοθηρικά ρουσφέτια. Δυ-

στυχώς τέτοιοι ήταν και είναι οι άρχοντες της άμοι-

ρης Ελλάδος και σήμερα μάλιστα που δεν έχουν την

δυνατότητα έκδοσης χρήματος όχι μόνο δανείζονται

χρήματα αλλά δημιουργούν και πλεονάσματα εις

βάρος του λαού για να καλύψουν δανειακές ανάγκες

χωρίς να έχουν δυνατότητα για αναπτυξιακά έργα.

Κατά τα άλλα θα πρέπει να επαινέσω τον Πρωθυ-

πουργό για τον χαρισματικό του λόγο και την ικανό-

τητα του να κρύβει την αλήθεια και να παραπλανά τον

λαό εκτός και εάν ίδιος δεν έχει επίγνωση της πραγ-

ματικότητας. Όσον αφορά τις δήθεν αντιρρήσεις της

αντιπολίτευσης δεν αξίζει να διαθέσω άλλο χρόνο.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων, Μεταλλουργός

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 

Εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας

και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υπο-

δομών και Μεταφορών για την Οριο-

θέτηση περιοχών που επλήγησαν

από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης

Ιουλίου 2018, η οποία καθορίζει τη

στεγαστική συνδρομή για την αποκα-

τάσταση των πληγέντων κτηρίων

των περιοχών αυτών.

Προβλέπεται η χορήγηση αρωγής:

− Χιλίων (1.000) ευρώ ανά τ.μ. πλη-

γέντος κτηρίου που ανακατασκευά-

ζεται, έως 150 τ.μ. εμβαδού κλειστού

χώρου κατεδαφιστέας ιδιοκτησίας,

χρήσης κατοικίας. 

− Πεντακοσίων  πενήντα (550) ευρώ

ανά τ.μ. πληγέντος κτηρίου που επι-

σκευάζεται, σε συνδυασμό αποζη-

μίωσης των πληγέντων φερόντων και

μη φερόντων στοιχείων και έως 150

τ.μ. εμβαδού κλειστού χώρου επι-

σκευάσιμης ιδιοκτησίας, χρήσης κα-

τοικίας. 

Προβλέπεται, ακόμα, χορήγηση αρω-

γής για λοιπές χρήσεις κτηρίων, ανα-

λογικά προς τα ανωτέρω ποσά,

καθώς επίσης και η χορήγηση των

τόκων των δανείων για το σκοπό της

αποκατάστασης κτηρίων.

Το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για

την αποκατάσταση των κτηρίων των

περιοχών ανέρχεται σε 132.000.000

ευρώ.

Επίσης, στη διαδικασία των εγκρί-

σεων βρίσκεται η Κοινή Απόφαση για

την επιδότηση ενοικίου των κατοίκων

που κατείχαν κύρια κατοικία στις πε-

ριοχές αυτές και αναμένεται η άμεση

έκδοσή της.   

Επιχορηγήσεις στους

πυρόπληκτους Δήμους

Επιχορήγηση θα λάβουν οι Δήμοι

Μαρθώνας και Ραφήνας - Πικερμίου,

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών Π. Σκουρλέτη, αποκλειστικά για

την υλοποίηση της   κοινωνικής προ-

στασίας, και την κάλυψη βιοτικών

αναγκών δημοτών τους, που επλήγη-

σαν από την πυρκαγιά για άμεσες

βιοτικές ανάγκες. 

Δήμος Μαραθώνα (3.756.421 €) και

Ραφήνας – Πικερμίου (743.648,10 €)

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα επιδόματα

Ξεκίνησε ο οριστικός έλεγχος στα «κόκκινα» κτίρια

Ολοκληρώθηκε, η διαδικασία της αλφαβητικής  υποβολής των αιτήσεων

για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδό-

ματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκα-

γιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Για τους πληγέντες οι οποίοι δεν πρόλαβαν ή δεν θα μπόρεσαν  να κα-

ταθέσουν την αίτησή τους, η σχετική προθεσμία λήγει στις 30 Οκτω-

βρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών, που λειτουργούν για το σκοπό αυτό, καθημε-

ρινά από 08:00-20:00, ανεξάρτητα της περιοχής κατοικίας του πληγέντος.

Μέτρα για την ανακούφιση των 

πυρόπληκτων του Ιουλίου 2018
132.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση κτηρίων  

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα επιδόματα
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: Ψ91Η6-402

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Γ4)
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1237                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ-
ΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοι-
κτή Δημοπρασία για την ανάθεση του
έργου «Ανακαίνιση-Κατασκευή Ενδι-
αιτήσεων στη ΝΒΝΕ» προϋπολογι-
σμού δαπάνης οκτακοσίων πέντε
χιλιάδων ευρώ (805.000,00), πλέον
Φ.Π.Α. 24% (ποσού 193.200,00€), για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (CPV
45216200-6) και Η/Μ (CPV 45216200-
6), με επί μέρους ποσοστά εκπτώ-
σεων (άρθρο 95 του ν.4412/2016). 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στον ειδικό, δημόσια προσβά-
σιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (www.hel-
lenicnavy.gr). Η διακήρυξη του

έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με
το πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β".
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως
μέσω της λειτουργικότητας «Επι-
κοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως
την 07/09/2018 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέρον-
τες που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογη-
τικά, το αργότερο στις 07/09/2018.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 12/09/2018, ημέρα
Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-

νικής αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 12/09/2018 και ώρα
12:02 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί
από την Δ/νση Δημοσίων Ναυτικών
Έργων (Γ4) του ΓΕΝ.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχον-
τες οικονομικοί φορείς για την υπο-
βολή των δικαιολογητικών τους
σύμφωνα με τους όρους της διακή-
ρυξης στο πρωτόκολλο της Γραμ-
ματείας της Αναθέτουσας Αρχής
ΓΕΝ/Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτι-

κών Έργων (Γ4) θα πρέπει από την
προηγούμενη ημέρα και από ώρα
08.00 έως 12.00 να μεριμνήσουν
για την έκδοση αδείας εισόδου στο
ΓΕΝ, τηλ. 210 6551486.
4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή-
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ και
στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του Π.Δ.378/87.    
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 16.100,00
ευρώ και ισχύος εννέα (9) μηνών
και τριάντα (30) ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών θα είναι εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται 100%
από το κεφάλαιο της Διαχείρισης
Αυτοχρηματοδότησης της Υ.Υ.
Προκαταβολή και πληρωμή πριμ δε
θα χορηγηθούν. 
7. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν
εντός της Ναυτικής Βάσης Νοτίου
Ευβοϊκού-ΝΒΝΕ (NUTS EL 305).
8. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 13 Αυγ 2018
Για την απουσιάζουσα 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ4
κ.δ

ΜΠΥ A΄ ΠΕ Μηχ/γος Μηχανικός
Άνκα Βασιλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφ.: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  21/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 29504    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                                 
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ Ε.Ε                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 
πολυετούς διάρκειας
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ» πολυετούς διάρκειας,
για τις ανάγκες του Δήμου Χαλαν-
δρίου & των Σχολικών Επιτροπών
της Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας  Εκ-
παίδευσης, με κριτήριο κατακύρω-

σης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη
ποσοστιαία έκπτωση, στη διαμορ-
φούμενη για το συγκεκριμένο
είδος, Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.),
κατά την ημέρα παραδόσεως της
περιοχής του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικό-
τητας (αρ.63 του ν.4257/2014, ΦΕΚ
Α΄ ΄93), (Α.Μ. 65/2018).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 271.752,00 €.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμ-
βάσεων (CPV): 09135100-5: ‘Πε-
τρέλαιο θέρμανσης’.
Η εν λόγω δαπάνη αφορά στις πο-
σότητες, 39.000lt για τις ανάγκες
του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,
79.000lt για τις ανάγκες της Α΄
βάθμιας Εκπαίδευσης και 150.000lt
για τις ανάγκες της Β΄ βάθμιας Εκ-
παίδευσης (ΝΠΔΔ του Δήμου Χα-
λανδρίου).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε
Συστημικό Αριθμό 63346.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
10/09/2018 και ώρα 8:00π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών στο σύστημα:
02/10/2018 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις
09/10/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές  για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής σε ποσο-
στό 1% επί της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 2.191,54€
(Δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα
ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο  βαρύνει τον ανά-
δοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η
διακήρυξη διατίθενται  μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου
http://www.halandri.gr, στην δια-
δρομή: dhmos → diakhryxeis-diago-
nismon → diakhryxeis-2018.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και
«ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και στην Εφημε-
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣOΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ. ΥΕΕΠ: 382
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Βουλή των Ελλήνων/ Υπηρεσία
Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των δημοσιεύει την παρακάτω Προκή-
ρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για
την κατασκευή του έργου: «Αποκατά-
σταση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου
Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων
23» με προϋπολογισμό 4.082.486,77
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνι-
σμού (1/2018).
Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνι-
σμού συντάχθηκε σύμφωνα με το
Μέρος Γ του Παραρτήματος V του
Προσαρτήματος  Α του ν.4412/2016
και σύμφωνα με τον Κανονισμό της
Βουλής των Ελλήνων Μέρος Β΄ (ΦΕΚ
51/Α/97), όπως ισχύει σήμερα.
1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύ-
θυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλε-
ομοιοτυπίας της Αναθέτουσας
Αρχής.
Βουλή των Ελλήνων/ Υπηρεσία Εφαρ-
μογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Βασιλίσσης Σοφίας 11, 1ος όροφος
ΤΚ, 106 71       Αθήνα, Ελλάδα,
Υπεύθυνος: Κ. Πατσέας (τηλ +30
2103735094,  Φαξ +30 2103735095)
Γραμματεία: τηλ +30 210 3735317,
Φαξ +30 2103735081
email: yeep_filel@parliament.gr    
2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της
σύμβασης.
α) Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 27 και 121 του
ν. 4412/2016
και του κανονισμού της Βουλής όπως
ισχύει.
β) Τύπος σύμβασης, για τη σύναψη
της οποίας γίνεται η πρόσκληση υπο-
βολής προσφορών, Σύμβαση Κατα-
σκευής Δημοσίου Έργου:
«Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση Δια-
τηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελ-
λήνων 23.
3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.
α) Το έργο θα εκτελεσθεί στην οδό
Φιλελλήνων 23 του Δήμου Αθηναίων,
Νομού Αττικής, Ελλάδα.
Κωδικός NUTS: GR30 EL303.
β) Φύση και έκταση των εργασιών, γε-
νικά χαρακτηριστικά του έργου.
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκα-

τάσταση και διαρρύθμιση του διατηρη-
τέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων
23 στην Αθήνα. Το κτίριο ανεγέρθηκε
περίπου την δεκαετία του 1920 και
έγινε προσθήκη Γ΄ ορόφου το 1930.
Το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο το
1991 και  περιήλθε στην ιδιοκτησία της
Βουλής των Ελλήνων το 1996.
Αναλυτικά αποτελείται από:
Ισόγειο επιφανείας   359,10 τ.μ.
Α΄ Όροφο  επιφανείας  374,40 τ.μ.
Β΄ Όροφο  επιφανείας  359,10 τ.μ.
Γ΄ Όροφο  επιφανείας  363,00 τ.μ. και
Δώμα
Οι εργασίες που προβλέπονται να
εκτελεστούν αφορούν, καθαιρέσεις,
χωματουργικές, εργασίες, σκυροδέ-
ματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δί-
κτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά),
επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες ή
μεταλλικές κατασκευές και λοιπές ερ-
γασίες για την πλήρη αποπεράτωση
του έργου.
Στο κτίριο θα στεγαστούν Υπηρεσίες
της Βουλής των Ελλήνων καθώς και
αίθουσες για μόνιμες και περιοδικές
εκθέσεις, εκδηλώσεις, κ.ά.
Οι εργασίες που προβλέπονται να
εκτελεστούν περιγράφονται αναλυ-
τικά στο τεύχος της Τεχνικής Περι-
γραφής και περιλαμβάνουν την πλήρη
αποπεράτωση των Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 
Κωδικός CPV: 45453000-7
4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργα-
σιών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες
τριάντα δύο (532) ημερολογιακές
ημέρες, από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. 
5. Οι συγγραφές υποχρεώσεων και
τα λοιπά τεύχη της σύμβασης μπο-
ρούν να ζητηθούν από:
α) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο «Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγω-
νισμοί» στην Διαδικτυακή Πύλη της
Βουλής των Ελλήνων: 
http://www.hellenicparliament.gr/En-
imerosi/Diakirykseis-kai-Proskliseis/ Di-
akirykseis-Diagonismon/ καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής http://yeep.parliament.gr/el-gr/ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα,
να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης, στα γραφεία της αναθέ-

τουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες: Βουλή των Ελλή-
νων/ Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων Βασιλίσσης
Σοφίας 11 1ος όροφος ΤΚ, 106 71
Αθήνα, Υπεύθυνος: Κ. Πατσέας (τηλ
+30 2103735094, Φαξ +30
2103735095) Γραμματεία: τηλ +30
210 3735317, Φαξ +30 2103735081. 
β) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 11/09/2018 η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες, που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 14/09/2018. Όλα τα σχετικά ερω-
τήματα, διευκρινίσεις  και τυχόν συμ-
πληρωματικές πληροφορίες
αναρτώνται στην Διαδικτυακή Πύλη
της Βουλής των Ελλήνων.
6. Ημερομηνία λήξης της υποβολής
των προσφορών.
α) Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών  ορί-
ζεται η 20/09/2018, ημέρα Πέμπτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.μ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβλη-
θούν:
Οι προσφορές  υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους μέσα στην
προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγω-
νισμού, είτε (β) με συστημένη επι-
στολή προς την αναθέτουσα αρχή
στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας 11 Τ.Κ.
106 71 Αθήνα (1ος όροφος, γρ.20 -
21),  είτε (γ) με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Βασ. Σοφίας 11 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα
(1ος όροφος, γρ.18). 
γ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
δ) Στην αποσφράγιση των προσφο-

ρών επιτρέπεται να παραστούν, οι νό-
μιμοι εκπρόσωποι των
διαγωνιζομένων.
Η αποσφράγιση των προσφορών σύμ-
φωνα με τα άρθρα 98 παρ. 1γ και 101
παρ. 1 του ν. 4412/2016  θα γίνει την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ήτοι την 20/9/2018, ώρα 10:00π.μ.,
οδός Βασιλίσσης Σοφίας 11, 1ος όρο-
φος Τ.Κ 10671, Αθήνα.
7. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξα-
σφαλίσεις:
α) Για την συμμετοχή στον διαγωνι-

σμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των εξήντα
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα
επτά ευρώ (65.847,00€)
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
30/04/2019, 
β) Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5%  επί της αξίας της σύμβασης,
χωρίς Φ.Π.Α.
8. Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία 4.082.486,77 Ευρώ (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α)
9. Χρηματοδότηση
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης) και από εθνικούς πόρους μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851 - αριθ. ενά-
ριθμου. έργου 2018ΕΠ08510031).
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατασκευή Οικοδομικών και Ηλε-
κτρομηχανολογικών Έργων 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.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, απαιτείται  οι οικονομι-
κοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι
στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστα-
σής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγ-
κατεστημένοι στην Ελλάδα, μεμονω-
μένοι ή ενώσεις απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του-

λάχιστον στην 3η Τάξη για οικοδομι-
κές εργασίες και στη 2η Τάξη για ηλε-
κτρομηχνολογικές εργασίες.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι σε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του πα-
ραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.,
3. 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. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφό-
σον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 140
του ν. 4412/2016.
11. Οικονομική και Χρηματοοικονο-
μική επάρκεια:
Για τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς (μεμονωμένους και ενώσεις)
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
(α)  Για την κατηγορία Οικοδομικών
(Τρίτη Τάξη ΜΕΕΠ)
Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους
375.000,00€. Από τα ίδια κεφάλαια
εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού
κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία καταβολής
τους και πιστοποίησής τους από τις
εποπτικές αρχές. 
Αξία παγίων στοιχείων ελάχιστου
ύψους 75.000,00€.
(β) Για την  κατηγορία Ηλεκτρομηχα-
νολογικών (Δεύτερη Τάξη ΜΕΕΠ)
Καταθέσεις τουλάχιστον
100.000,00€ ή πάγια στοιχεία συνολι-
κής αξίας 100.000,00€ ή σωρευτικά
καταθέσεις και πάγια στοιχεία συνο-
λικής αξίας 100.000,00€.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να
σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά
στις διατάξεις των άρθρων 99 και 100
του ν.3669/2008, όπως ισχύει.
12. Τεχνική και επαγγελματική ικανό-
τητα: Για τους προσφέροντες οικονο-
μικούς φορείς (μεμονωμένους και
ενώσεις) απαιτείται, 
για την κατηγορία Οικοδομικών, κατ’
ελάχιστον στελέχωση 1 Μηχανικού
με 14ετή τουλάχιστον εμπειρία και
1 Μηχανικό με 11ετή τουλάχιστον

εμπειρία.
για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολο-
γικών, κατ’ ελάχιστον στελέχωση 1
Μηχανικού με 14ετή τουλάχιστον εμ-
πειρία ή 2 Μηχανικών με 11ετή του-
λάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ
αυτών ή 1 Μηχανικού με 11ετή του-
λάχιστον εμπειρία και 2 Μηχανικών
με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία για
έκαστο εξ αυτών.
Τα ανωτέρω ισχύουν  για κάθε έναν
οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να
σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά
στις διατάξεις του άρθρου 100 του
ν.3669/2008, όπως ισχύουν.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6
μηνών  από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών.
14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει
η ανάθεση της Σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
15. Διαδικασίες προσφυγής:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παρά-
βαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της,
σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανο-
νισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως
ισχύει, Επιτροπής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών της Βουλής των
Ελλήνων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
48/31.1.2018), κατά της σχετικής πρά-
ξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. 
16. Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές

προσφορές. 
17. Η διακήρυξη εστάλη στον Ελλη-
νικό τύπο στις 20/08/2018. 
Ημερομηνία ανάρτησης στην Διαδι-
κτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλή-
νων 20/08/2018.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Εφαρ-
μογής Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων
Χρήστος Μπελιάς

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020
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στα πεταχτά

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

Για να “ζωντανέψει”

η Στοά Εμπόρων

Συνεχίζοντας τη δράση «Κατάστημα στο Κέντρο» του πι-

λοτικού προγράμματος ΠΟΛΗ ο Δήμος Αθηναίων δίνει κί-

νητρα για να ανοίξουν ξανά 10 καταστήματα στη Στοά

Εμπόρων που σήμερα είναι κλειστά, σε συνέχεια των έξι

καταστημάτων που απέκτησαν και πάλι ζωή στην Πλατεία

Θεάτρου.

Η δράση στη Στοά Εμπόρων θα εστιάσει στην ενίσχυση επι-

χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική και αλ-

ληλέγγυα οικονομία, παρέχοντας κίνητρα, όπως η κάλυψη

του ενοικίου και των λειτουργικών αναγκών για έξι μήνες,

από τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον Μάρτιο του 2019.

Στόχος της δράσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-

νωση, είναι η έμπρακτη υποστήριξη της κοινωνικής επιχει-

ρηματικότητας αλλά και η δημιουργία ενός παραγωγικού

πυρήνα εντός της Στοάς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων  Γιώργος Καμίνης, σημείωσε:

«Συνεχίζουμε σταθερά την υλοποίηση του σχεδιασμού μας

και προχωράμε στην επαναλειτουργία 10 κλειστών καταστημά-
των που βρίσκονται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της
πόλης, στη Στοά Εμπόρων. Καλούμε όλους όσοι ζουν και εργά-
ζονται στην Αθήνα, επιχειρηματίες, κατοίκους, νέους δημιουρ-
γούς, να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία και να κάνουμε μαζί
ένα μεγάλο βήμα για να δώσουμε και πάλι ζωντάνια και προ-
οπτική σε γειτονιές, πλατείες ή μικρές εμπορικές γωνιές».

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση στη
Στοά Εμπόρων θα μείνει ανοιχτή έως και τις 15 Σεπτεμβρίου
2018 στο  www.polis2.thisisathens.org και απευθύνεται σε φο-
ρείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με
το ν.4430/2016 και σε φορείς οι οποίοι έχουν σαφή και δηλω-
μένο κοινωνικό σκοπό και αντίκτυπο και ασκούν, ή επιθυμούν
να ασκήσουν, επιχειρηματική δραστηριότητα για να πετύχουν
τη βιωσιμότητά τους και την επίτευξη των σκοπών τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγχώρια παρα-
γωγή και διάθεση ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων.
Η δράση είναι μέρος του πιλοτικού προγράμματος ΠΟΛΗ2 που
υλοποιείται από την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβο-
λής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του δήμου Αθηναίων και υπογράφεται από
τον επίσημο οδηγό της πόλης This is Athens.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Αλέξης Γαληνός δή-

λωσε σχετικά: «Συνολικά, η δράση «Κατάστημα στο Κέντρο»

αφορά κλειστά καταστήματα που βρίσκονται συγκεντρωμένα
σε συγκεκριμένους δρόμους ή πλατείες του κέντρου της πόλης,
ώστε να στεγάσουν επιχειρηματικές και δημιουργικές δραστη-
ριότητες. Στόχος της δράσης είναι να ωφεληθεί το σύνολο των
επιχειρήσεων που λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Άλλωστε, τα κλειστά καταστήματα που πρόκειται να ανοίξουν
δεν θα είναι μεμονωμένα, αλλά θα αποτελούν κομμάτι μιας ευ-
ρύτερης διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας θε-
ματικές ενότητες αγοράς είτε στον ίδιο δρόμο είτε σε πολύ
κοντινή απόσταση».

Τονίζεται ότι τα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων αποτε-

λούν ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ και παραχωρήθηκαν προς χρήση

στον δήμο Αθηναίων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο

του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνη-

της περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων ΦΚΑ/ΟΑΕΔ,

με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου

της Αθήνας- Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδο-

σης».
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.polis2.thisisathens.org

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

e-mail:chafartg@otenet.gr

ANAKOΙΝΩΣΗ

Απόρριψη από την Καλλιτεχνική Επιτροπή 

των Δημητρίων 2018 του Δήμου Θεσσαλονίκης 

των προτάσεων του ΕΕΤΕ

Το  Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας κατέθεσε από το χει-

μώνα και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αίτημα για συμμε-

τοχή στα Δημήτρια 2018. Το ΔΣ του ΕΕΤΕ μετά από πρόταση της

επιτροπής Β. Ελάδας του ΕΕΤΕ κατέθεσε δύο προτάσεις προς το

Δήμο Θεσσαλονίκης –Φεστιβάλ Δημήτρια 2018:

Α) ΄Εκθεση των εικαστικών καλλιτεχνών (μελών του ΕΕΤΕ)  που κα-

τοικούν στη Β. Ελλάδα

Β) Περίπτερο του ΕΕΤΕ στα πλαίσια των Δημητρίων 2018 για ενη-

μέρωση του κοινού σχετικά με τα εικαστικά και τη δράση του ΕΕΤΕ. 

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας είναι ο συλλογικός φο-

ρέας των εικαστικών καλλιτεχνών  (ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία του

Υπουργείου Πολιτισμού) που εκπροσωπεί 6000 και πλέον εικαστι-

κούς καλλιτέχνες.

Ερωτήματα εγείρει η απόρριψη από την Καλλιτεχνική Επιτροπή των

Δημητρίων 2018 των προτάσεων του συλλογικού φορέα των εικα-

στικών για συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του

Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι το ΕΕΤΕ εισηγήθηκε δυο εναλ-

λακτικές προτάσεις συμμετοχής, που περιλάμβαναν όλες τις απα-

ραίτητες πληροφορίες σε επίπεδο προϋπολογισμού, τεχνικών

προδιαγραφών συμμετοχής κλπ. 

...Δυστυχώς οι προτάσεις του ΕΕΤΕ, αν και εμπεριστατωμένες και

με την εγγύηση της μακροχρόνιας εμπειρίας και τεχνογνωσίας του

ΕΕΤΕ –από το 1944- , δεν έγιναν δεκτές και στις 4-7-2018 λάβαμε

αρνητική απάντηση από την αρμόδια Καλλιτεχνική Επιτροπή ( να ση-

μειώσουμε ότι το σχετικό έγγραφο ανέφερε ημερομηνία 6-6-2018).

Καθίσταται προφανές ότι οι προτάσεις του ΕΕΤΕ δεν έτυχαν της δέ-

ουσας προσοχής και δεν λειτούργησε ως κριτήριο επιλογής ούτε καν

ο ειδικός ρόλος που ο νόμος αναγνωρίζει στο Επιμελητήριο. Δυστυ-

χώς βιώνουμε μια πολυεπίπεδη κρίση που έχει επιπτώσεις  στην καλ-

λιτεχνική δημιουργία και ιδιαίτερα στην προβολή του έργου των

εικαστικών καλλιτεχνών. Η εισβολή της εμπορευματοποίησης και η

υπερίσχυση αμιγώς οικονομικών και εμπορικών κριτηρίων στον

χώρο της προβολής της καλλιτεχνικής δημιουργίας υπονομεύουν

την αυθεντικότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης και επηρεάζουν την

διοργάνωση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και

δραστηριοτήτων. Και εδώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης   θα πρέπει να

δώσει απαντήσεις..

Για το Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018

είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι λαμβά-

νετε την εφημερίδα για ενημέρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπικού σας αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακα-

λούμε 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 συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε κατά καιρούς την εφημερίδα.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ζητά ΚΑ-

ΘΗΓΗΤΕΣ Ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας.

Αποστείλατε Βιογραφικό, 

Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  Δεν χρειάζε-

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

2169001034.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ENOIKIAZETAI στο ΚΟΡΩΠΙ μονοκατοικία, 100τ.μ.

αποτελούμενη από τρεις κρεβατοκάμαρες, σαλόνι,

τραπεζαρία, καθιστικό, δύο λουτρά, και όλα τα ηλε-

κτρικά είδη, 200 μέτρα από την κεντρική πλατεία. Πλη-

ροφορίες στο 694409517

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα

βοηθό στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέ-

ρευση. Πρωινό ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ZHTEITAI διαμέρισμα τριάρι με δύο κρεβατοκά-

μαρες έως 100 τ.μ., με αποθήκη και πάρκινγκ

στη Βούλα. Τηλ. 210 8993981, 6943910195

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

Ι.Χ. mersendes E 2000 compressor σε άριστη

κατάσταση μέσα κι έξω. Αδεια 31/5/1999 με

205.650χλμ. Τηλ. 210 8955.763, 6974495500,

ώρες 6 - 8 μ.μ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.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  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Οι συνυπογράφουσες ομοσπονδίες και σύλλογοι ασθενών

χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για

εξίσωση της τιμής αποζημίωσης των γενόσημων φαρμά-

κων με τη λιανική τιμή των σκευασμάτων. Το μέτρο όπως

ψηφίστηκε με το νόμο 4549/18 και εφαρμόστηκε με την

αναπροσαρμογή του θετικού καταλόγου, οδηγεί πράγματι

στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ασθενών και

των οικογενειών τους και προάγει τη χρήση γενοσήμων,

εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για το εθνικό σύ-

στημα υγείας. 

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη την τελευταία οκταετία

συμπιέστηκε δραστικά στην Ελλάδα. Ένα μέρος της συμ-

πίεσης απορροφήθηκε από τις μειώσεις των τιμών των

φαρμάκων, ωστόσο ένα σημαντικό τμήμα αυτής της προ-

σαρμογής μετατράπηκε σε οικονομική επιβάρυνση των

ασθενών και των πολιτών. Ως αποτέλεσμα, η επιβάρυνσή

τους προσεγγίζει το 30% της συνολικής φαρμακευτικής

δαπάνης. 

Ταυτόχρονα, ο στόχος για τη διείσδυση των γενοσήμων

στο 40% της εξωνοσοκομειακής αγοράς παραμένει ανέφι-

κτος, καθώς καλύπτουν το 23% της αξίας του συνόλου των

φαρμάκων που καταναλώνονται και το 24% των συσκευα-

σιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η επιτάχυνση της εφαρ-

μογής παρεμβάσεων θετικού χαρακτήρα και η δημιουργία

ενός πλέγματος θετικών κινήτρων για τον ασθενή, το για-

τρό και τον φαρμακοποιό, με την παράλληλη καλλιέργεια

κλίματος εμπιστοσύνης για την ασφάλεια και την αποτε-

λεσματικότητα των γενόσημων φαρμάκων. Σε αυτή την κα-

τεύθυνση άλλωστε, οι σύλλογοι ασθενών δηλώνουν

έτοιμοι να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους σε ένα

στρατηγικό σχέδιο ευαισθητοποίησης του κοινού για τα

γενόσημα. 

Η εξίσωση της τιμής αποζημίωσης των γενοσήμων με τη

λιανική τιμή καθώς και η μηδενική επιβάρυνση για όσους

πλήρωναν συμμετοχή 10% συνιστούν πράγματι θετικά

μέτρα, ωστόσο θα πρέπει να ενταχθούν σε μία συνολικό-

τερη προσπάθεια περιορισμού της ιδιωτικής φαρμακευτι-

κής δαπάνης μέσω της περαιτέρω μείωσης της

θεσμοθετημένης συμμετοχής του ασθενούς στο φάρμακο

και της καταπολέμησης της υπερσυνταγογράφησης και

της προκλητής ζήτησης. 

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες και Σύλλογοι Ασθενών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμό-

νων και φίλων παιδιών με ρευματικά νοσήματα «Ρευμαζήν» 

Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης - Lungs of Life

Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως

Όμιλος Ασθενών με VHL Ελλάδος (Family Alliance - Greece)

Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων

Παν. Σωμ.Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερ-

κινητικότητας ΔΕΠΥ - ADHD Hellas

Πανελ. Σύλ. Ασθενών πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα 

Παν.Σύλ. Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ 

Παν Σύλ Ασθενών με Ψωρίαση Αρθρίτιδα ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ 

Πανελλήνιος Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση 

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας» 

Σύλλ. Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας 

Σύλλογος  Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Σύλλ. Καρκινοπαθών- Εθελοντών- Φίλων- Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών 

Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος (H-MGA)

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» 

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης 

Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας 

Σωμ. φροντ. ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις - MDA Hellas

Agora - Πλατφόρμα Οργανισμών Ασθενών με ρευματικά νοσή-

ματα Νοτίου Ευρώπης

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα δύο τελευταία κρούσματα από τη “νόσο των λεγε-

ωναρίων” - μάλιστα το ένα απεβίωσε - η νόσος που

προέρχεται από βακτήρια που αναπτύσσονται σε υδά-

τινο περιβάλλον, έβαλε σε εγρήγορση το ΚΕΕΛΠΝΟ,

το οποίο εξέδωσε εγκύκλιο με πληροφορίες.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ διευκρινίζει σχετικά με τη νόσο:

Η λεγεωνέλλωση είναι μία οξεία λοίμωξη του ανα-

πνευστικού, που προκαλείται από τα βακτηρίδια του

γένους Legionella. Εμφανίζεται με δύο μορφές:

― τον πυρετό Pontiac, που αποτελεί αυτοπεριοριζό-

μενη λοίμωξη που μοιάζει με γριπώδη συνδρομή και

― τη νόσο των λεγεωναρίων, που εκδηλώνεται κυ-

ρίως ως πνευμονία και είναι δυνητικά θανατηφόρος

σε 5-30% των κρουσμάτων περίπου.

Η λεγιονέλλα είναι ένα βακτηρίδιο ευρέως διαδεδο-

μένο στη φύση, που απαντάται στο υδάτινο περιβάλ-

λον και δύναται να αποικίσει όλα τα συστήματα

ύδρευσης, τόσο το δίκτυο παροχής θερμού όσο το δί-

κτυο παροχής κρύου νερού (ιδανικές συνθήκες πολ-

λαπλασιασμού παρουσιάζονται στο δίκτυο διανομής

νερού σε θερμοκρασίες από 20 βαθμούς C - 50 βαθ-

μούς C). Η μετάδοση της νόσου γίνεται με εισπνοή

του βακτηριδίου, όταν νερό που είναι μολυσμένο δια-

σκορπίζεται στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων (αε-

ροζόλ, ντους).

Η νόσος των Λεγεωνάριων είναι μια επικίνδυνη

μορφή πνευμονίας.  

Για την πρόληψη εμφάνισης της νόσου απαιτείται η

συστηματική λήψη κατάλληλων μέτρων για τη σωστή

λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών εγκα-

ταστάσεων με υδρόψυκτους πύργους ψύξης, ιδιαί-

τερα σε χώρους όπως ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις,

αθλητικές εγκαταστάσεις, υδάτινα πάρκα, νοσοκο-

μεία, ιαματικά λουτρά, κρουαζιερόπλοια, αλλά και η

αποφυγή δημιουργίας εστίας μόλυνσης στα σημεία

των δικτύων όπου παρατηρείται συχνή αυξομείωση

της θερμοκρασίας και εμφανίζονται εναποθέσεις

αλάτων και ξένων σωμάτων γενικότερα.

Η νόσος των λεγεωναρίων δε μεταδίδεται από άν-

θρωπο σε άνθρωπο, ούτε μέσω της χρήσης οικιακών

κλιματιστικών ή κλιματιστικών αυτοκινήτων που δια-

θέτουν αερόψυκτο σύστημα. Η συνήθης θεραπεία πε-

ριλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών.

Συμπτώματα

Η νόσος συνήθως αναπτύσσεται σε διάστημα δύο

έως και δέκα ημερών μετά την έκθεση του εκάστοτε

ατόμου στο βακτήριο της λεγιονέλλας.

Εκδηλώνεται με: Πονοκέφαλο, Μυϊκό πόνο, Ρίγη,

Πυρετό που μπορεί να αγγίξει τους 40°C 

Μέχρι τη δεύτερη ή την τρίτη ημέρα, ο ασθενής θα

αναπτύξει και άλλα συμπτώματα που μπορεί να περι-

λαμβάνουν:

― Βήχα, ο οποίος μπορεί να έχει και βλέννα και με-

ρικές φορές αίμα

― Δύσπνοια ― Πόνο στο στήθος

― Συμπτώματα στο γαστρεντερικό σύστημα, όπως

ναυτία, έμετος και διάρροια

― Σύγχυση ή άλλες ψυχικές αλλαγές.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καταγράφει τα κρούσματα της νόσου

μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοση-

μάτων και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες τοπικές

υπηρεσίες προκειμένου - όπου είναι απαραίτητο- να

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Κατά το έτος 2017, παρατηρήθηκε αύξηση στα κρού-

σματα λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες σε διάφορες ευ-

ρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία

και η Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αποδώσει ιδιαίτερη

σημασία στον έλεγχο και στην πρόληψη της νόσου των

λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα για την τουρι-

στική περίοδο 2018 με διάφορες ενημερωτικές δράσεις.  

Γιατί ονομάζεται “νόσος λεγεωναρίων”

Η νόσος πήρε το όνομά της το 1976, όταν σε ένα ξε-

νοδοχείο στη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ, συναντήθηκαν οι

λεγεωνάριοι του πολέμου (Βετεράνοι πολεμιστές των

ΗΠΑ) σε μία γενική πρόσκληση - εκδήλωση. Εκεί λοι-

πόν από τα κλιματιστικά τοι ξενοδοχείου, ασθένησαν

πολλοί λεγεωνάριοι και πολλοί πέθαναν. Έτσι αποκα-

λύφθηκε το βακτήριο που αναπτύσσεται σε υδάτινο

περιβάλλον και όχι μόνο σε κλιματιστικά και πήρε η

νόσος το όνομα “νόσος λεγεωναρίων”. 

ΚΕΕΛΠΝΟ: Πώς μεταδίδεται η «νόσος των λεγεωναρίων»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ 

του Αν. Υπουργού Υγείας

ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΑΚΗ

για το ΚΕΕΛΠΝΟ

Μετά και από την κατάθεση της έκθεσης ορκωτών λογι-

στών για την αποτίμηση των απολογισμών  των οικονομι-

κών χρήσεων της περιόδου 2007-2014, στην εξεταστική

επιτροπή της Βουλής για την διερεύνηση των σκανδάλων

στον χώρο της υγείας αποδεικνύεται και με την συνει-

σφορά των ανεξάρτητων ελεγκτών το μέγεθος της δια-

φθοράς που επικρατούσε στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Οι ορκωτοί λογιστές λοιπόν διαπίστωσαν πέραν κάθε αμ-

φιβολίας την μαύρη τρύπα στα χρηματικά διαθέσιμα του

ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία δεν είναι ούτε 1, ούτε 10 εκατομμύρια,

αλλά 90 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ. 

Αυτό, σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ έλαβε

594 εκατομμύρια ευρώ κρατική επιχορήγηση και δάνεια

με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μόνο για την πε-

ρίοδο 2007-2014 (δηλ. φόρους και καταθέσεις των ελλή-

νων φορολογουμένων) και κατέγραψε επίσημα ότι ξόδεψε

504 εκατομμύρια ευρώ. Στις 31/12/2014 το υπόλοιπο των

τραπεζικών λογαριασμών ήταν μόλις 3,5 εκατομμύρια €.

Δηλαδή, 90 εκατομμύρια € «έκαναν φτερά» χωρίς να

υπάρχει καμία αποτύπωση τους πως και που χρησιμοποι-

ήθηκαν. Εννοείται ότι και για τα υπόλοιπα χρήματα της «επί-

σημης» λογιστικής αποτύπωσης έχει γίνει όργιο διασπάθισης

υπερτιμολογήσεων, χαριστικών απ’ ευθείας αναθέσεων, «χο-

ρηγιών», παράνομων προσλήψεων ημετέρων κλπ.   

Συνεπώς ρωτάμε πλέον και επισήμως: 

Πού πήγαν τα λεφτά κ.κ. Υπουργοί Υγείας της περιόδου

2007-2014;

Πού πήγαν τα λεφτά κ.κ. διευθυντές και μέλη ΔΣ του

ΚΕΕΛΠΝΟ της περιόδου;

...

Το λόγο για την υπόθεση της «Μαύρης Τρύπας» έχει

πλέον  η Δικαιοσύνη, η οποία πρέπει τάχιστα να ολοκλη-

ρώσει τον διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών του

ΚΕΕΛΠΝΟ και να αποδώσει τις ποινικές ευθύνες τόσο στη

συμμορία του διοικητικού μηχανισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ όσο

και στους πολιτικούς της προϊσταμένους    

Το Γραφείο Τύπου του  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Παύλου Πολάκη
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Σε ελεύθερη χρήση του κοινού και γνωριμία από πιο

κοντά της επιτραπέζιας αντισφαίρισης προχώρησε ο

Δήμος 3Β, τοποθετώντας δώδεκα τραπέζια  επιτρα-

πέζιας αντισφαίρισης (Ping Pong) σε εννιά πλατείες

του. Τα τραπέζια είναι ειδικά διαμορφωμένα για

χρήση σε πάρκο και είναι ελεύθερα στη διάθεση του

κοινού, φτάνει να πάρει δικές του ρακέτες και μπά-

λες και να κάνει ελεύθερη χρήση των τραπεζιών. Αν

θέλει κάποια ...εξειδίκευση δεν έχει παρά να επισκε-

φθεί τον πρωταθλητή σύλλογο του πινγκ πονγκ, τον

Αρη Βούλας.

Τα πάρκα που έχουν τοποθετηθεί τα τραπέζια είναι:

1 στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Κάτω Βούλα)  

1 στην Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (Βούλα)  

1 στην Πλατεία Άλσους – Πανόραμα (Βούλα)  

2 στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Βούλα)  

1 στην Πλατεία Δήμα (Βάρη)  

1 στην Παραλία Βάρκιζας  

2 στην Πλατεία 24ης Ιουλίου (Βουλιαγμένη)  

1 στην Πλατεία Αγ. Παντελεήμονος (Βουλιαγμένη)  

Θα τοποθετηθούν άλλα δύο στην Πλατεία Ζησιμοπού-

λου (Βάρκιζα) όταν ολοκληρωθεί η ανάπλαση της.

Τραπέζια Ping Pong τοποθετήθηκαν σε

εννιά πάρκα του Δήμου 3Β

Παγκόσμιοι πρωταθλητές οι

έφηβοι στην υδατοσφαίριση

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Εθνική

ομάδα υδατοσφαίρισης των Εφήβων στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ουγγαρία.

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στο τέλος,

η Εθνική μας ομάδα νίκησε την Ισπανία με σκορ 9-8.

Οι αθλητές τους Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης,

Πιοβάν Ούγκο, Καλογερόπουλος Ευστάθιος, Δήμου

Δημήτριος, Κουρούβανης Νίκος αλλα και ο Πάτερος

Θεόδωρος που την περσινή χρόνια αγωνίστηκε ως

δανεικός στην ομάδα του Υδραϊκόυ, ήταν από τους

πρωταγωνιστές του Ελληνικού θριάμβου συμβάλλον-

τας τα μέγιστα για την κατάκτηση της κορυφής του

Κόσμου.

«Ασημένια» η Σταματουλά στη σφαιροβολία 

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια,  Μαρία Σταματουλά, αρχικά πα-

νηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, με νέο

ρεκόρ αγώνων, αλλά η ένσταση της Ουκρανίας για την

πρώτη της βολή την έφερε στη δεύτερη θέση παίρνοντας

το ασημένιο μετάλλιο.

Η πρώτη θέση κατέληξε στην Ουκρανή Μοσκαλένκο, η

οποία με με καλύτερη βολή στα 5,65μ, πήρε από την Στα-

ματουλά και το ρεκόρ αγώνων, το οποίο είχε κατείχε από

τη διοργάνωση του 2014 στο Σουόνσι με 5,62μ.

Η καλύτερη βολή της Σταματουλά, από τη στιγμή που ακυ-

ρώθηκε η πρώτη (σ.σ. 6,34μ.), ήταν 5,27μ. που την έφερε

στη δεύτερη θέση του τελικού 

Την τρίτη θέση, αλλά χωρίς μετάλλιο λόγω μικρής συμμε-

τοχής, κατέλαβαν ο Δημήτρης Ζησίδης στην κορίνα F32 και

ο Αναστάσης Πετρόπουλος στο μήκος Τ36. 

Χρυσός κατοστάρης ο Αθανάσιος Γκαβέλας

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. κατηγορίας Τ12, στέ-

φθηκε ο Αθανάσιος Γκαβέλας. Ο 19χρονος Έλληνας πρω-

ταθλητής, στον τελικό του αγωνίσματος, στο πλαίσιο της

2ης ημέρας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φιλοξενεί-

ται στο Βερολίνο, είχε επίδοση 11.47. Χρόνος που απείχε

αρκετά από το 11.27 του προκριματικού, ωστόσο ήταν αρ-

κετό για να τον φέρει στην κορυφή του αγωνίσματος.

Πλέον η Ελλάδα έφτασε τα δύο μετάλλια στη διοργάνωση

της γερμανικής πρωτεύουσας, μετά το χάλκινο της Ανθής

Λιάγκου στη σφαιροβολία.

«Χρυσός» πάλι ο Πετρούνιας 

O Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο για

άλλη μια φορά, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης

γυμναστικής στη Γλασκόβη κάνοντας τους Έλληνες υπε-

ρήφανους. Είναι το τέταρτο χρυσό του Έλληνα Ολυμπιο-

νίκη και παγκόσμιου πρωταθλητή, που παίζει τους κρίκους

στα δάκτυλα! 

Εκπληκτική η εμφάνιση στον τελικό ο Πετρούνιας, που συγ-

κέντρωσε 15,466 βαθμούς (με συντελεστή δυσκολίας 6,30)

και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Δεν μπορεί να μη θαυμάσεις αυτή

την ακινησία του πάνω στους κρίκους! Αυτή την απόλυτη ορι-

ζοντίωση των χεριών του μέσα στους κρίκους.

Το πρώτο χρυσό ήταντο 2015 στο Μονπελιέ, το δεύτερο στο

2016 η Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ και τώρα στη Γλασκόβη.

Χρυσά τα ζευγάρια στο μπότσια

Νέα διάκριση για το ελληνικό μπότσια στο Λίβερπουλ. Μετά

το χρυσό μετάλλιο του Γρηγόρη Πολυχρονίδη στο ατομικό

BC3, Σάββατο 18 Αυγούστου ήταν η σειρά των ζευγαριών

της ίδιας κατηγορίας να βρεθεί στην κορυφή του αγωνίσμα-

τος. Οι Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Άννα Ντέντα και Κων-

σταντίνος Μασούρας, με Sport Assistant τους Κατερίνα

Πατρώνη, Κριστίνα Ντέντα και Σωτήρη Χρονόπουλο αντί-

στοιχα, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στα ζευγάρια BC3,

επικρατώντας στον τελικό  5-3 της Αυστραλίας.

Με τις δύο αυτές διακρίσεις, το ελληνικό μπότσια έκανε τε-

ράστιο άλμα στην παγκόσμια κατάταξη σε επίπεδο ζευγα-

ριών, αφού ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης ούτως ή άλλως

βρισκόταν εδώ και μήνες στο Νο-1 του κόσμου στα ατομικά.

Τα σετ (με πρώτη την Ελλάδα): 1-0, 0-2, 4-0 και 0-1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑμΕΑ
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...στο κύλισμα της μπάλας

UEFA

Αλλάζει στάση για το VAR

Παρά τον αρχικό σκεπτικισμό της απέναντι στο σύστημα

ηλεκτρονικής υποβοήθησης διαιτητή (Video Assistant Ref-

eree - VAR), η UEFA φαίνεται πως μελετά πλέον τη χρήση

του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της, και συγκεκριμένα

στην κορυφαία, το Champions League. Σύμφωνα με δημο-

σίευμα των «Times» του Λονδίνου, η Ευρωπαϊκή Συνομο-

σπονδία προσανατολίζεται προς την εφαρμογή του VAR

από τη φετινή σεζόν και συγκεκριμένα από τη φάση των

προημιτελικών του Champions League. Μέχρι τώρα η UEFA

εμφανιζόταν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημει-

ώνοντας την έλλειψη διαιτητών με εμπειρία στη χρήση

video και την έλλειψη υποδομής στα γήπεδα. Ωστόσο, όπως

τονίζεται στο δημοσίευμα, οι υπεύθυνοι της UEFA άλλαξαν

γνώμη μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του VAR στο Μουν-

τιάλ της Ρωσίας.

Σημειώνεται πως μέχρι τώρα το VAR έχει εφαρμοστεί σε

οκτώ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία,

Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία), προκα-

λώντας ποικίλες αντιδράσεις. Στο «χορό» του VAR αναμέ-

νεται να μπει και η Ελλάδα, αφού έχει αποφασιστεί η χρήση

στο πρωτάθλημα της Super League, εξαιτίας όμως τεχνικών

θεμάτων η έναρξη της εφαρμογής του συστήματος αναμέ-

νεται από τα μισά του πρωταθλήματος της νέας σεζόν.

SUPER LEAGUE

Eξελίξεις στο ιδιοκτησιακό του ΠΑΟ

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις - «σίριαλ», στην

τελική ευθεία φαίνεται ότι βαδίζει η υπόθεση της αλλαγής

στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτό

προκύπτει από τη χτεσινή απόφαση της ΓΣ της ΠΑΕ, που

αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστα-

τικού και την εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία,

που επιτρέπει στον οποιοδήποτε μη Ευρωπαίο να κατέχει

μετοχές του συλλόγου. Φυσικά η αλλαγή θεωρείται «φω-

τογραφική» και αφορά τον υποψήφιο αγοραστή της ΠΑΕ,

Ταϊλανδό, Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ, που φέρεται να εκπρο-

σωπεί ομάδα επιχειρηματιών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η

διπλή σύγκληση ΓΣ για την ερχόμενη Παρασκευή 24 Αυ-

γούστου, προκειμένου στην πρώτη να κλείσει και τυπικά η

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που «τρέχει» αυτή τη

στιγμή, και στη δεύτερη να προκηρυχθεί νέα ΑΜΚ, ώστε να

ανοίξει ο δρόμος για τον υποψήφιο αγοραστή.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Την απόκτηση του Γιώργου Μανθάτη με τη

μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Πανιώ-

νιος, καταρρίπτοντας έτσι τη φημολογία των τελευταίων

ημερών ότι ο παίκτης βρισκόταν κοντά στον Παναθηναϊκό,

ο οποίος πάντως τον ήθελε ως ελεύθερο και όχι ως δα-

νεικό.

ΞΑΝΘΗ: Η Ξάνθη ανακοίνωσε χτες τη συμφωνία της με τον

23χρονο Πορτογάλο αμυντικό Ντίνις ντα Κόστα Λίμα Αλ-

μέιντα, ο οποίος ανήκε στη Μονακό.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Στον ΠΑΣ Γιάννινα με τη μορφή δανεισμού

για ένα χρόνο παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Μυ-

στακίδης. Ο 23χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο με τον

ΠΑΟΚ μέχρι το 2020, ενώ είχε δοθεί δανεικός και κατά την

περσινή σεζόν, στον β' γύρο, στον Παναθηναϊκό.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο αριθμός των ομάδων που θα μετέχουν στα αναδιαρθρω-

μένα πρωταθλήματα είναι η κύρια διαφωνία κυβέρνησης -

επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου

Την ώρα που για μια ακόμη χρονιά ερασιτεχνικά σωματεία

και αθλούμενοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος των οι-

κονομικών προβλημάτων που μαστίζουν το χώρο του ερα-

σιτεχνικού αθλητισμού καθιστώντας την άθληση

πολυτέλεια για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, για την

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ πρωτεύον θέμα δείχνει να είναι

τα προβλήματα των ΠΑΕ και η εξεύρεση λύσης για τους

επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες του ποδοσφαίρου. Ακολουθών-

τας την πεπατημένη προηγούμενων κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ,

ΝΔ) και η νυν συγκυβέρνηση δείχνει να λειτουργεί ως σα-

νίδα σωτηρίας προκειμένου να αποφευχθεί η μεγαλύτερη

απαξίωση του ήδη σαπισμένου «προϊόντος» του επαγγελ-

ματικού ποδοσφαίρου. Σε τέτοιο βαθμό που παρά τους

όποιους... λεονταρισμούς να προσπαθεί να πείσει τους επι-

χειρηματίες του ποδοσφαίρου για την ορθότητα των λύ-

σεων που προτείνει προκειμένου να γίνουν αποδεκτές.

Λύσεις που συν τοις άλλοις περιλαμβάνουν και ένα σημαν-

τικό οικονομικό πακέτο προς τους επιχειρηματίες, το οποίο

έχει εξασφαλιστεί κατόπιν προσπαθειών της ίδιας της κυ-

βέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον στο χώρο μονοπώ-

λησαν τα προτεινόμενα σχέδια από τον υφυπουργό Αθλη-

τισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, για την περίφημη

αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών. Αν και ως

στόχος των σχεδίων αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι η «κά-

θαρση» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εντούτοις είναι

εμφανής μια ακόμη προσπάθεια της πολιτείας προκειμένου

να σώσει το ίδιο το «προϊόν» από τα στοιχεία που το απα-

ξιώνουν και φυσικά τους επιχειρηματίες που δραστηριοποι-

ούνται στο χώρο μέσω του διαχωρισμού τους (π.χ. σε

καλούς και λιγότερο καλούς). Η δημιουργία ενός ελκυστι-

κού «προϊόντος» και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση

των αρνητικών παραγόντων που συνεπάγονται απώλεια

κερδών είναι στα συγκεκριμένα σχέδια ο στόχος, παρά τις

όποιες μεγαλοστομίες των κυβερνώντων. Αλλωστε, αυτό

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πέραν των όποιων

σχεδίων αναδιάρθρωσης, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που

η πολιτεία γίνεται αρωγός στο να βελτιωθούν οι συνθήκες

του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Στα πλέον πρόσφατα

παραδείγματα συγκαταλέγεται και η καθοριστική συμβολή

της (και στο οικονομικό μέρος) στα σχέδια της τοποθέτη-

σης του περίφημου συστήματος ηλεκτρονικής υποβοήθη-

σης του διαιτητή, VAR, που αναμένεται να εφαρμοστεί

κάποια στιγμή από τη νέα σεζόν.

Το ρετουσάρισμα του «προϊόντος» είναι ο βασικός στόχος

των σχεδίων της πολιτείας που αφορούν το επαγγελματικό

ποδόσφαιρο

Με πλεονέκτημα την εξασφάλιση ενός σημαντικού οικονο-

μικού ποσού που φθάνει τα 350 εκατ. ευρώ για μια πεντα-

ετία η κυβέρνηση προτείνει τη δική της εκδοχή για το πώς

πρέπει να λειτουργήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κα-

λώντας τους επιχειρηματίες να την δεχθούν. Τα συγκεκρι-

μένα χρήματα προβλέπεται να δοθούν ως τηλεοπτικό

συμβόλαιο στις ομάδες μέσω της σύμπραξης ΕΡΤ - ΝΟVA,

η οποία θα φθάνει τα 70 εκατ. ευρώ το χρόνο περίπου (30

εκατ. από ΕΡΤ συν 30 - 40 από τη ΝΟVA), το οποίο θα είναι

κλειστό για πέντε χρόνια.

Ωστόσο προκειμένου να δοθούν αυτά τα χρήματα η κυβέρ-

νηση προτείνει μια πλήρη αναδιάρθρωση των επαγγελμα-

τικών πρωταθλημάτων σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Τα

σχέδια προβλέπουν από τη μεθεπόμενη σεζόν 2019/20 το

σπάσιμο της νυν Super League των 16 ομάδων σε δύο πρω-

ταθλήματα, με επωνυμίες Super League 1 και Super League

2, με 12 ομάδες το καθένα. Επίσης, τη δημιουργία μιας νέας

Football League με συμμετοχή επίσης 12 ομάδων.

Ναι μεν αλλά... από τους επιχειρηματίες

Ωστόσο  τα όποια σχέδια της κυβέρνησης δεν βρήκαν απο-

δοχή από τους επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου. Αν και

μετά από διαβουλεύσεις υπήρξε συμφωνία σχετικά με τον

τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της νέας σεζόν,

αυτή δεν ήταν συνολική. Οπως έχει διαφανεί, η κυριότερη

αιτία της διαφωνίας είναι ο προτεινόμενος αριθμός των

ομάδων αφού από πλευράς Λίγκας αντιπροτάθηκε η παρου-

σία 14 ομάδων (και όχι 12) από τη σεζόν 2019/20 και να συ-

ζητηθεί εκ νέου το ζήτημα της περαιτέρω μείωσης (από τις

επόμενες σεζόν). Τα μέλη της Super League δείχνουν να

συμφωνούν με τις υπόλοιπες κυβερνητικές προτάσεις αφού

αποτελούν ...σωσίβιο για τα κέρδη τα οποία κινδυνεύουν

από την απαξίωση του «προϊόντος» που διαχειρίζονται.

Είναι χαρακτηριστικό πως ενόψει της νέας σεζόν  για την

προγραμματισμένη έναρξη (25 - 26 Αυγούστου), επτά από

τις δεκαέξι ΠΑΕ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτό,

ανάμεσα στις οποίες ο Παναθηναϊκός, μέχρι και πριν από

λίγες μέρες παρέμεναν τηλεοπτικά άστεγες μετά και το

σπάσιμο της κεντρικής διαχείρισης που υπήρξε. Μάλιστα,

το συγκεκριμένο γεγονός αποτέλεσε κρυφό χαρτί της κυ-

βέρνησης για πίεση προς τους επιχειρηματίες προκειμένου

να δεχθούν τα σχέδια της αναδιάρθρωσης (μετά τις διαφω-

νίες που προέκυψαν), με την ΕΡΤ να προτίθεται να καλύψει

τις συγκεκριμένες ΠΑΕ για το νέο πρωτάθλημα.

Η κατάσταση στα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελεί το...

κρυφό χαρτί των κυβερνητικών σχεδίων για αναδιάρθρωση

των επαγγελματικών πρωταθλημάτων

Η φημολογία των προηγούμενων ημερών ήθελε τη Λίγκα

να μιλάει με άλλα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου

να λύσει αρχικά το πρόβλημα των επτά άστεγων ΠΑΕ για

τη νέα σεζόν και να μελετούνται εναλλακτικές λύσεις για

τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τα σχέδια του υφυπουρ-

γού. Ωστόσο, οι κόντρες συμφερόντων στο εσωτερικό της

Λίγκας κάνουν το μέτωπο των επιχειρηματιών να μη δείχνει

τόσο συμπαγές αφού οι πληροφορίες θέλουν αρκετές ΠΑΕ

να είναι υπέρ των σχεδίων του υφυπουργού.

Την ίδια στιγμή εκτός από τις ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας

αντιδρούν και οι ομάδες της Football League για το θέμα

του αριθμού των ομάδων.
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Το κυβερνητικό ... σωσίβιο και τα «θέλω» των επιχειρηματιών




