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Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Κάτι απόψεις για τις ακτές, τους αιγιαλούς και τις πα-

ραλίες1 που αναγνώσαμε σε πρόσφατο δημοσίευμα

νεοπαγούς εντύπου, για τη σοβαρή και έλλογη, «προ-
σιτή και κλιμακούμενη αναλογικά» ιδιωτική εκμετάλ-

λευση των αιγιαλών καθώς και τον «συνεπή έλεγχο
από τις δημόσιες αρχές», μόνο τον ειρωνικό γέλωτα

μπορεί να προκαλέσει στους παροι-

κούντας την αρχαία αυτή, συλημένη

και αναιδώς προσβαλομένη ιερή

χώρα. Σε ορισμένους δε πικραμένους,

οι ιδανικές αυτές φαντασιώσεις δυνα-

τόν να προκαλέσουν και τον καγχα-

σμό ή την οργή! (όπως τουλάχιστον

διεφάνη από το τηλεφώνημα αναγνώ-

στη μας, που τα ‘βαλε και μαζί μας

γιατί «δεν ευαισθητοποιηθήκαμε»,

από το δημοσίευμα, αφού δεν γράψαμε τίποτα).

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το άλλο θέμα – που

γράψαμε – για την εκκλησιαστική περιουσία στη Βου-

λιαγμένη, που επιθυμεί να την «αξιοποιήσει», η εκ-

κλησία, μ’ έκαναν να «τσιμπιέμαι».

Ποιός είναι ο ανωφελής «τίγρης» λοιπόν;

Αφενός η «αντίληψη» της μαντάμ Πομπαντούρ που

διερωτήθη «γιατί ο λαός δεν τρώει παντεσπάνι»,

αφού δεν έχει να φάει ψωμί. Τουτέστιν η διαπίστωση

ότι στις ελεύθερες παραλίες, η χρήση τους κάθε

άλλο παρά ελεύθερη είναι, αλλά δυσχερής και δυσά-

ρεστη, λόγω ελλείψεως στοιχειωδών μέσων εξυπη-

ρέτησης και ασφάλειας, καθώς και η ρύπανση που
βασιλεύει.
Ευφυής η αιτιολόγηση προς υποστήριξη της «ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας», σεβαστή ως άποψη, αλλά όχι

αποδεκτή καθότι                            Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Δημοσθένους σκέψεις”

Μία ένδοξη αθλητική
διαδρομή! Σελίδα 8

Ιδρύθηκε διαδημοτική

μονάδα επεξεργασίας

βιοαποβλήτων 
Σελίδα 7

“Ανάπτυξη αρδεύσεων

στην Κερατέα”

«Κιβδηλείαν δέ χρή πάντα
ἄνδρα διανοηθῆναι καί
ψεῦδος καί ἀπάτην...»

κοίτα σελ. 14

Mία πρωτοβουλία του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Κερατέας Σελίδα 12

Η Ιδιωτικοποίηση των αιγιαλών αποκλείει τους πολίτες
«...Εκείνο όμως που είναι πρωτοφανές, αλλά συγκαλύπτεται με νομική πα-

νουργία είναι τούτο: Δεν μεταβιβάζεται απλώς η διαχείριση δημοσίων πραγ-

μάτων. Μεταβιβάζονται αυτά ταύτα τα δημόσια πράγματα, δηλαδή οι ακτές,

τα λιμάνια, τα σπήλαια κλπ. ως τμήματα της Ελληνικής Επικρατείας, τα οποία

μέχρι σήμερα ήσαν αναπαλλοτρίωτα ακριβώς διότι ήσαν Δημόσια Κτήση».
Μιχάλης Δεκλερής Αντιπρόεδρος του  ΣτΕ 

Σελίδα 3
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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

η «ελεύθερη, ασφαλής και άνετη πρόσβαση, που μας

«εξασφαλίζει» η «ιδιωτική πρωτοβουλία» στοιχίζει 25

και 50 ευρώ η ομπρέλα! Πράγμα που κάνει απρόσιτη

την προσπέλαση προς τις παραλίες που ξέραμε, αλλά

εξασφαλίζει την ησυχία των περιοίκων πατρικίων,

αφού τους απαλλάσσει από την «πλέμπα»!

Το δεύτερο και σοβαρότερο είναι οι νομικές μεταπη-

δήσεις και ερμηνείες, επικίνδυνες και για την υλική

υπόσταση της έννοιας του κράτους.

Το κακό ξεκίνησε από τον καταστροφέα της Ελλάδος

– κατά τη γνώμη μου – Κώστα Σημίτη, με την ίδρυση

της Ε.Τ.Α. Α.Ε. (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) και την

οριακή νομοθέτηση της εισαγωγής τους, κατά 66%

στα χρηματιστήρια, για να μεταβιβαστεί ένα εκ των

βασικών συστατικών στοιχείων του κράτους, δηλαδή

το έδαφος, κατά ένα μεγάλο μέρος του, ίσο ή και με-

γαλύτερο μιας Πελοποννήσου!(!) σε ιδιώτες ιθαγε-

νείς και αλλοδαπούς. Το νόμο υπερψήφισε τότε, το

2003, το ΠΑΣΟΚ, ενώ το καταψήφισε η Ν.Δ. (πλην

την Κων/νου Μητσοτάκη, που τον υπερψήφισε). Τον

καταψήφισαν ακόμη, το ΚΚΕ και ο τότε «Συνασπι-

σμός». Η κυβέρνηση της Ν.Δ. επί Κώστα Καραμανλή

τον αδρανοποίησε, αλλά δεν τον κατήργησε. Επίσης

με το Νόμο 2971/2001 (πάλι επί Σημίτη) καθιερώνεται

ο όρος «παλαιός αιγιαλός», που προήλθε, λέει, από

προσχώσεις ή τεχνικά έργα, ο οποίος παραμένει στην

περιουσία του Δημοσίου, αλλά ως «ιδιωτική». Δη-

λαδή μπορεί και να την πουλάει (μεταβίβαση κυριό-

τητας).

Αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη έγινε εκ του πο-

νηρού. Υπογραμμίζω ότι η έννοια του «παλαιού αιγια-
λού» υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο του 1940

(2344), αλλά χωρίς τη θεσμοθέτησή του ως «ιδιωτι-
κής περιουσίας του Δημοσίου».
Μ’ αυτή την αλλαγή δημιουργούνται ιδιωτικά εμπράγ-

ματα δικαιώματα, σε εκτάσεις που παλιότερα ήσαν

αιγιαλός, δηλαδή δημόσια κτήση κοινόκτητη και κοι-

νόχρηστη. Απλά, έχουν να κάνουν με κάποια συμφέ-

ροντα, αλλά και με τους «δανειστές» και τα κοράκια,

που καραδοκούν στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Ιδιωτικής Πε-

ριουσίας του Δημοσίου).

Τώρα αυτά είναι «κινέζικα» και πολύ κουραστικά για

το μέσο αναγνώστη και θα παρατήσει το άρθρο στη

μέση... Τον παρακαλώ να μην το κάνει, αν θέλει να

έχει ολοκληρωμένη άποψη και γνώση για το τι γίνεται

γύρω μας.

Αλλά ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ Δημόσιας και

ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου;

Απλά, την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, το Δη-

μόσιο μπορεί να την πουλήσει, όπως ένας ιδιώτης.

Ενώ τη Δημόσια ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ. Είναι θεματοφύλακάς

της. Είναι συστατικό στοιχείο της κυριαρχίας του! Το

άλλο συστατικό στοιχείο της κυριαρχίας ενός κράτος

είναι ο λαός, που δεν πωλείται, αλλά ...εξαπατάται!

Αλλά γι’ αυτά, ας μιλήσει ο εγκυρότατος νομικός και

επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας (ΣτΕ) Μιχάλης Δεκλερής:

Δημόσια Περιουσία του Δημοσίου (Domain Public) 

Και Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου (Fiscus)

Σε ομιλία του ο Μ. Δεκλερής τον Ιανουάριο του 2003,

την οποία είχε δημοσιεύσει η ΕΒΔΟΜΗ (φ.

257/11.1.2003), ξεκαθαρίζει τα πράγματα: «Με άλλα

λόγια, στο τέρμα της νομοθετικής αυτής διολισθή-

σεως, παρέχεται η δυνατότης μεταβιβάσεως σε ιδιώ-

τες (ημεδαπούς και αλλοδαπούς) του 66% Δημοσίας

Κτήσεως που αφορά σε ζωτικό τμήμα του εθνικού φυ-

σικού (περιβαλλοντικού) κεφαλαίου της χώρας.

Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των αρχών που διέ-

πουν την Δημόσια Κτήση στην χώρα μας υπό το ανέ-

καθεν ισχύον καθεστώς Κράτους Δικαίου. Πρέπει να

υπομνησθεί ότι η Δημόσια Κτήση είναι ουσιώδες στοι-

χείο της Κυριαρχίας και της Επικρατείας, δηλ. των θε-

μελιωδών συστατικών αυτής ταύτης της έννοιας του

κράτους, λέει ο Μ. Δεκλερής και παραθέτω κατωτέρω

αποσπάσματα της ομιλίας του: 

«...Εκείνο όμως που είναι πρωτοφανές, αλλά συγκα-

λύπτεται με νομική πανουργία είναι τούτο: Δεν μετα-

βιβάζεται απλώς η διαχείριση δημοσίων πραγμάτων.

Μεταβιβάζονται αυτά ταύτα τα δημόσια πράγματα,

δηλαδή οι ακτές, τα λιμάνια, τα σπήλαια κλπ. ως τμή-

ματα της Ελληνικής Επικρατείας, τα οποία μέχρι σή-

μερα ήσαν αναπαλλοτρίωτα ακριβώς διότι ήσαν

Δημόσια Κτήση».

»Εδώ θα πρέπει να υπομνησθεί η διάκριση μεταξύ

της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, του λεγόμε-

νου fiscus (λατ. Κεφάλαιο) τα οποία είναι ιδιωτικά ακί-

νητα περιερχόμενα στο κράτος από κληρονομίες,

δωρεές κ.λπ. – σχολάζουσες κληρονομίες, κατασχέ-

σεις, απαλλοτριώσεις – και τα οποία το κράτος τα

διαχειρίζεται όπως κάθε ιδιώτης - ιδιοκτήτης, και της

Δημόσιας Κτήσεως, καθ’ αυτό ειπείν Domain Public

(Δημόσιος Τομέας), που είναι ο αποκλειστικός νομι-

κός θεσμός πηγάζων από την Κυριαρχία και Επικρά-

τεια κράτους, που διασφαλίζει το εθνικό κεφάλαιο

της χώρας, ζωτικό τμήμα της Επικρατείας (δημόσια

δάση, βουνά, ακτές, λίμνες, ποτάμια κ.λπ.) και βασικά

κοινόχρηστα πράγματα όπως το οδικό δίκτυο, πλα-

τείες, άλση κ.λπ.

Η Δημόσια Κτήση δεν είναι δικαίωμα κυριότητος υπό

την έννοιαν του Αστικού Δικαίου. Είναι κυριαρχική

και αποκλειστική αρμοδιότης του κράτους, για την

διοίκηση και διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων.

Αυτήν έχει μόνον το Κράτος.

«Το νομικό καθεστώς του εθνικού κεφαλαίου είναι η

κοινοκτησία του ελληνικού έθνους και δη της παρού-

σης γενεάς αλλά και των μελλουσών.

Η Δημόσια Κτήση του Κράτους είναι πράγματι αρμο-

διότης, που υπάρχει χάριν αυτής της κοινοκτησίας και

μόνον. Διότι η κοινοκτησία αυτή είναι στοιχείο της

ταυτότητος της Ελληνικής Κυριαρχίας και Επικρα-

τείας και κατ’ ακολουθίαν της Ελληνικής ταυτότη-

τος».

Με τη θεσμοθέτηση εκείνη, που έμεινε ανενεργός και

με τις μεταγενέστερες τις μνημονιακές, το Νομοθε-

τικό Σώμα, από βαριά αμέλεια, θέλω να πιστεύω, και

εν πολλοίς από άγνοια εις βάθος των νομικών εν-

νοιών, «εψήφισαν πράγματι το εθνικώς και Συνταγ-

ματικώς απαράδεκτο [...] κατά νομική κυριολεξία και

όχι κατά ρητορικό σχήμα, την ΕΚΠΟΙΗΣΗ της ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ»!!!

Υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων
σε ακινησία Σελ. 6

Έφυγε από τη ζωή ο Τριαντάφυλλος
Γιατίλης Σελ. 6

Αντίο Αρμένικο αηδόνι!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Πρώτοι στο ΝΑΤΟ οι Έλληνες πιλό-
τοι! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Υποψήφιος δήμαρχος Μαρκοπούλου ο
Κων/νος Αλαγιάννης Σελ. 13

Άνθρακες ημίν ο θησαυρός πέφηνας
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Επιπλέον ρυθμίσεις ζητά η Περιφέρεια
για οχλούσες δράσεις Σελ. 16

Η δημιουργία ΧΥΤΥ είναι παράνομη
χωρίς υδρογεωλογικές μελέτες Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

H εκποίηση της Ελλάδας
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Την πρώτη του ποιητική συλλογή

παρουσίασε ο δημοτικός σύμβου-

λος και επικεφαλής της “Δημοτι-

κής Βούλησης” στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Δημοσθένης

Δόγκας, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

στην αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα.

Πολύς ο κόσμος! Την εκδήλωση χαιρέ-

τισε ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος και του ευχήθηκε να

προοδεύει σε κάθε του δράση· εκδο-

τική και πολιτική.

Μεγάλο το πάνελ, πολλοί οι ομιλούν-

τες για το βιβλίο:

Λεόντιος Πετμεζας ιστορικός της Τέ-

χνης, βιβλιοκριτικός, Μαρία Ματάλα,

Δρ. Γαλλικής και ελληνικής φιλολογίας

- Εικαστικός, Αρχιμανδρίτης Αντώνιος

Πακαλίδης, προϊστάμενος Ι.Ν. Αγ. Σπυ-

ρίδωνος Τριανδρίας, Γεώργιος Δρίτσας

διεθνολόγος - επικοινωνιολόγος,

Ελένη Παντοπούλου εκδότρια.

Τις απαγγελίες ποιημάτων απέδωσε

εξαιρετικά, η υψίφωνος Ζαφειρώ Χα-

τζηφωτίου.

Την εκδήλωση ολοκλήρωσε το μουσικό

σύνολο Quasi Quartetto με τους μουσι-

κούς:

Γεώργιο Μανωλά: 1ο βιολί

Σπύρο Τραυλό: 2ο βιολί

Καίτη Πάντζαρη: βιολοντσέλο

Χρήστο Μπάκη: πιάνο/ενορχηστρώσεις,

σε μια μουσική πανδαισία που καθή-

λωσε τους ακροατές.

Η εκδήλωση έκλεισε με προσεγμένους

νόστιμους μεζέδες και αναψυκτικά.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της ποιητι-

κής συλλογής του Δημοσθένη Δόγκα,

“Δημοσθένους σκέψεις” ιδιαίτερα όσοι

τον γνωρίζουμε, διαπιστώνουμε ότι

έχουμε έναν άλλον Δημοσθένη μπρο-

στά μας· έναν άνθρωπο πιο ευαίσθητο

αλλά και πιο ανήσυχο· πιο φιλοσοφη-

μένο αλλά και πιο αληθινό.

Το βιβλίο, το αφιερώνει στους γονείς

του· τον εκλιπόντα πατέρα του Δημο-

σθένη Γ. Δόγκα και “την παραπλεύρως
του αγωνιζόμενη μητέρα του, την Έλμα
Δόγκα».
Η εικονογράφηση του βιβλίου φιλοτε-

χνήθηκε από καλλιτέχνη τον Νικόλαο

Πολύζο, τον οποίον τίμησε με αναμνη-

στική πλακέτα ο Δημοσθένης Δόγκας.

Επίσης τίμησε με αναμνηστική πλακέτα

και την εκδότρια Ελ. Παντοπούλου.

Εκδόσεις οσελότος, σχήμα 14Χ21, σελ. 96

Αν η Μούσα σου θέλει...

Δημιουργός ή Συνθέτης,

όσες ώρες κι αν έχεις

και στο πιάνο διαθέτεις,

όταν ψάχνεις τον τρόπο

για να πεις ό,τι έχεις,

θα μπορέσεις μονάχα,

αν η Μούσα το θέλει!

Αν στιχάκια σκαρώνεις

και σε πάρκα ή δάση,

μέσα στο πλήθος ή μόνος,

κυνηγώντας την έμπνευση

σε κατέκλυσε ο πόνος,

της ζωής την ουσία

θα μπορέσεις να βρεις,

αν η Μούσα το θέλει και μόνο!

O Δημοσθένης Δόγκας απονέμει τιμητική πλακέτα στον
καλλιτέχνη Νικόλαο Πολύζο.

O ποιητής υπογράφει αφιερώσεις στο πρώτο του συγγρα-
φικό δημιούργημα. 

Mετά το πέρας της εκδήλωσης, στιγμιότυπα με φίλους και
συνεργάτες. Την εικόνα κλείνει η οικογένεια.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εύ-
χεται στον Δημοσθένη Δόγκα.

“Δημοσθένους Σκέψεις”
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«ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»

Στον κινηματογράφο "Δαναός" θα παρουσιαστεί  τα

Σαββατοκύριακα 20 και 21 Οκτωβρίου η ταινία «ΕΥ-
ΡΩΠΗ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»  των Αννέτας Παπαθανασίου και

Άγγελου Κοβότσου.
Μια παραγωγή της TopCut-Modiano σε συμπαραγωγή
ΕΡΤ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινημα-
τογράφου.
Τρεις έφηβοι, ένας Έλληνας, ένας Σύρος, και ένας Αφγανός,
ονειρεύονται μία ελεύθερη και άνετη ζωή σε μια “τέλεια” Ευ-
ρώπη. Μέσα από τις αγωνιώδεις προσωπικές τους διαδρομές,
που τους φέρνουν πιο κοντά στο όνειρό τους, διαπιστώνουν
πως τέλεια Ευρώπη δεν υπάρχει και πως τα όνειρά τους μπο-
ρούν να ακυρωθούν μέσα από σκληρές πρακτικές και εφιαλ-
τικές καταστάσεις.
Ο 16χρονος Ανδρέας ζει στην Πάτρα με την οικογένειά του
και ονειρεύεται το μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη για σπουδές
και για δουλειά. Το μεγάλο εμπόδιο είναι η δεινή οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικογένειά του, αλλά
και η δική του δυσκολία να προσαρμοστεί στη σκληρή πραγ-
ματικότητα. Ο 16χρονος Σύρος πρόσφυγας Αμπντάλα ζει σε
έναν ξενώνα για ανήλικους άστεγους. Ο 17χρονος Αφγανός
Αλή Ρεζά ζει στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ΑΒΕΞ και
προσπαθεί κάθε μέρα να περάσει παράνομα από το λιμάνι
στην Ιταλία. Έχουν και οι τρεις τα ίδια όνειρα και αγωνίζον-
ται, ο καθένας με το δικό του τρόπο του, να τα πραγματοποι-
ήσουν.  Η ταινία παρακολουθεί τις ζωές τους σε Πάτρα,
Βιέννη και Στοκχόλμη. Κι όλα αυτά σε μια δυσοίωνη ευρω-
παϊκή πραγματικότητα που σύντομα μπορεί να μετατραπεί
σε όνειρο - εφιάλτη γι’ αυτούς που εκπατρίζονται για να επι-
βιώσουν βιολογικά και οικονομικά.
Δαναός. Λ. Κηφισίας 109 (metro Πανόρμου) Τηλ.: 2106922655.

«Nordost»
του Τόρστεν Μπουχστάινερ 

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» γιορτάζον-

τας τα 10 χρόνια λειτουργίας του studio Μαυρομι-

χάλη, παρουσιάζει  κάθε Σάββατο και Κυριακή στις

21.00, το έργο  «Nordost» του Τόρστεν Μπουχστάι-

νερ, σε σκηνοθεσία Στέλλα Κρούσκα. Το έργο βασί-

ζεται σε πραγματικά γεγονότα.
Στις 23 Οκτωβρίου 2002, 42 Τσετσένοι εισέβαλαν στο θέατρο
Ντουμπρόβκα στη Μόσχα. Διέκοψαν την παράσταση του μιούζι-
καλ «Νορντόστ» και κράτησαν ως ομήρους 850 άτομα. Το αίτημα
τους ήταν να  αποχωρήσουν τα ρώσικα στρατεύματα από την
Τσετσενία.  H ειδική αντιτρομοκρατική ομάδα εισέβαλε στο θέα-
τρο. Η επιχείρηση ήταν επιτυχής, λένε οι μυστικές υπηρεσίες.
Ήταν μια αιματοχυσία, λένε οι σχολιαστές. Η ομηρία κράτησε 57
ώρες και στοίχισε τη ζωή σε 170 ανθρώπους.
Από επίσημη πλευρά η Ομηρία στη Μόσχα συγκρίνεται με την

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.  Και σε αυτή την
περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου, θε-
ωρείται αντιπατριωτικό να κάνει κανείς σκέψεις για τα αίτια της
τρομοκρατίας ή για αναίμακτες λύσεις.

Στη παράσταση στο studio Μαυρομιχάλη (Mαυρομιχάλη 134,

Αθήνα, τηλ: 210645.3330), 9 γυναίκες με όχημα το έργο του
Μπουχστάινερ και αληθινές μαρτυρίες από ανθρώπους που έζη-
σαν από μέσα τα γεγονότα, μας δίνουν το ιστορικό της τραγω-
δίας που συγκλόνισε ολόκληρο το κόσμο και που σήμερα 16
χρόνια μετά, οι κάθε είδους παραλλαγές της, αποτελούν τον κα-
θημερινό εφιάλτη της «πολιτισμένης Δύσης».

Τζωρτζίνα Καλέργη

Κυριακή 21 Οκτωβρίου - Αγώνας Δρό-

μου

Δρόμος μνήμης και τιμής: Μπλοκ 15
– Σκοπευτήριο Καισαριανής
Εκκίνηση: ώρα 09:00, Στρατόπεδο

Χαϊδαρίου Καραϊσκάκης Α’ – Μπλοκ

15 Τερματισμός: Σκοπευτήριο Καισα-

ριανής

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018  |  Χορός

και Θέατρο - Ώρα έναρξης: 19:00

Το Μουσικό Σχολείο Αλίμου στο Θέα-

τρο Καλουτά. Προσεγγίσεις της Κατο-

χής: «Πορεία» και «Οικογένεια

Σιμαντώβ»

Παρουσιάζονται δύο πρωτότυπα έργα

που έχουν δημιουργήσει μαθητές και

καθηγητές του σχολείου, με κεντρικό

άξονα την περίοδο της Κατοχής

Το έργο «Πορεία» είναι ένα σύντομο

κινησιολογικό δρώμενο πάνω σε μου-

σικές των Ιάννη Ξενάκη και Αλέκου

Ξένου, αφιερωμένο στην Απελευθέ-

ρωση της Αθήνας, στις 12 Οκτωβρίου

1944

Μουσική: 1ο μέρος από το έργο «Με-

ταστάσεις» του Ιάννη Ξενάκη (1953-

54) και απόσπασμα από το 1ο μέρος

της «Συμφωνίας της Αντίστασης» του

Αλέκου Ξένου (1945)

Το έργο «Οικογένεια Σιμαντώβ» είναι

θεατρικό έργο του μαθητή Φοίβου Μα-

ρίνου, βασισμένο σε πραγματικά γεγο-

νότα σχετικά με τη διάσωση Εβραίων

στην Ελλάδα. Πλαισιώνεται με ζων-

τανή μουσική του απόφοιτου μαθητή

Νείλου Καραγιάννη

Πολυχώρος «Άννα και Μαρία Κα-

λουτά» Δήμου Αθηναίων, Τιμοκρέον-

τος 6Α, Νέος Κόσμος

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Αναγνώσεις: Λογοτεχνία και Ιστορία

στο Μέγαρο Μουσικής

Εκδήλωση Λόγου

Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα MC 3

Ώρα έναρξης: 19:00

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Το Μουσικό Σχολείου Αλίμου στο Πε-

δίον του Άρεως

«Τραγουδώντας για τους νέους της
Κατοχής». Συναυλία

Τη μουσική παράσταση πραγματοποιεί

το «Σύνολο Σύγχρονου Ελληνικού και

Ξένου Δημοφιλούς Ρεπερτορίου» του

Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Πεδίον του Άρεως

Ώρα έναρξης: 19:00

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Το παρελθόν κάτω από τα πόδια μας:
τα καταφύγια της Αθήνας
Εκδήλωση Λόγου

Αστικοί μύθοι, υπόγεια μυστικά, ιστο-

ρικά παράδοξα, κολαστήρια, αλλά και

χώροι έκφρασης… Ο Κωνσταντίνος

Κυρίμης παρουσιάζει δεκατέσσερα κα-

ταφύγια σε Αθήνα και Πειραιά και ξε-

διπλώνει την ιστορία τους

Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτι-

σμού και Καινοτομίας δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 19:00

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις

είναι ελεύθερη

«12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη» 

Η πανελλαδική δράση «Περιβάλλον και

Πολιτισμός», που διοργανώνει το Τμήμα

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επι-

κοινωνίας του Υπ. Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού, έχει στόχο την ανάδειξη του

φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της

χώρας και την ευαισθητοποίηση των πο-

λιτών για την προστασία του. Κεντρικός

άξονας είναι η προβολή του δεσμού των

τεσσάρων στοιχείων της φύσης με την

ανθρώπινη σκέψη διαχρονικά.

Με θεματική της εκστρατείας «Πνοές
Ανέμων» ολοκληρώνεται ο κύκλος της

προβολής των τεσσάρων στοιχείων

της φύσης. 18 - 21 Οκτωβρίου 2018. 

Ο άνεμος, κοσμογονικό στοιχείο σύμ-

φωνα με τους  αρχαίους Έλληνες φι-

λοσόφους, έδωσε ώθηση στην

εξέλιξη του πολιτισμού, καθώς συνδέ-

θηκε με την αρχιτεκτονική και την πο-

λεοδομία, το εμπόριο και τη

ναυσιπλοΐα, την καθημερινή ζωή και

τις τέχνες, τη λατρεία, τα ήθη, τα

έθιμα και τις λαϊκές παραδόσεις.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής

Αττικής, συμμετέχοντας στον εορτα-

σμό, διοργανώνει θεματικές ξεναγή-

σεις και εκπαιδευτικά προγράμματα:

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Αρχαιολογικός Χώρος Μερέντας –

Μνημεία αρχαίου δήμου Μυρρι-

νούντος. (Εγκαταστάσεις του Ιππο-

δρόμου Αθηνών και του Ολυμπιακού

Ιππικού Κέντρου στη Μερέντα Μαρκο-

πούλου. 

11:00 – 13:00: Ξενάγηση με θέμα

«Άνεμοι του βίου, από τη γέννηση
έως τον θάνατο.

Στόχος της ξενάγησης είναι να διε-

ρευνήσουμε τους “Ανέμους του βίου”

που πνέουν σε έναν αρχαίο αγροτικό

δήμο της αττικής υπαίθρου, τον δήμο

του Μυρρινούντος. 
Σημείο συνάντησης: Χώρος στάθμευσης

μετά την πύλη του Νέου Ιπποδρόμου Αθη-

νών. Οι επισκέπτες θα πρέπει να φορούν

καπέλα και να έχουν μαζί τους νερό.

Τηλέφωνο επικ.: ΕΦΑ Αν. Αττικής:

210 3213122 (εσωτ. 112, Χρ. Κατσα-

βού), mkatsavou@culture.gr.

«Του Καιρού τα Μυστικά…»

Διαδραστική εκπαιδευτική έκθεση

Στις 10 Οκτωβρίου άνοιξε για το κοινό η διαδραστική, εκπαιδευτική έκθεση,

μία συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο της Μετεωρολογίας, από την εξέ-

λιξή της ανά τους αιώνες και τα όργανα που χρησιμοποιεί σήμερα, έως την

ερμηνεία των καιρικών φαινομένων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-

γής.

«Του Καιρού τα Μυστικά…» παρουσιάζουν η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και

το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. O σχεδιασμός και η επιμέλεια ανή-

κουν στην Επιστημονική Ομάδα Εκπαιδευτικής Μετεωρολογίας «Περί

Ανέμων & Υδάτων» του meteo.gr.

Διάρκεια: έως 23 Δεκεμβρίου 2018. Θα υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης

για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως, καλώντας στα τηλέφωνα 210 55

65 615 – 210 55 65 629 – 210 55 65 618.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 18:00 – 20:00, Σάββατο 11:00 –

16:00 και Κυριακή 11:00 – 13:00, εκτός επίσημων αργιών. 

Είσοδος δωρεάν.

Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος», Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.

«Πνοές Ανέμων»
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«Μπανταουΐ, ένα παιδί από
την έρημο»

Οι εκδόσεις Καλέντη παρουσιάζουν το βιβλίο: «Μπαντα-
ουΐ, ένα παιδί από την έρημο» του Μοχέντ Αλτράντ, την

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, ώρα 19.00 στο Μητροπολιτικό

Κολλέγιο (Σώρου 74) στο Campus Αμαρουσίου.

Ο Μοχέντ Αλτράντ ήταν ένα παιδί ταπεινής καταγωγής
που μέσα από μεγάλες δυσκολίες και σκληρό αγώνα κα-
τάφερε να φτάσει τόσο ψηλά και να γίνει ξακουστός σε
όλοκληρο τον κόσμο και πολυεκατομμυριούχος.

Η Φιλαρμονική Εταιρεία

Κερκύρας στο ΚΠΙΣΝ
26 Οκτωβρίου 2018, 20.30

1) Ταυτότητα της εκδήλωσης

Η μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, το μα-

κροβιότερο και χαρακτηριστικότερο μουσικό σύνολο του

είδους του στην Ελλάδα, πρόκειται να εμφανιστεί για μια

και μόνη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος (Κτήριο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αίθουσα Σταύ-

ρος Νιάρχος) στις 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.30. 

Μουσική διεύθυνση: Σπύρος Προσωπάρης, 

Σολίστ: Μάριος Μουζακίτης (μέλος της Φιλαρμονικής Ορ-

χήστρας της Μάλτας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βε-

ρολίνο) και Νίκος Μεταλληνός (καθηγητής κρουστών και

μέλος σημαντικών ελληνικών μουσικών συνόλων), αμφό-

τεροι πολυβραβευμένοι και με συνεχή συναυλιακή παρου-

σία εντός και εκτός Ελλάδος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

έργα κορυφαίων μουσουργών της Επτανήσου που συνδέ-

θηκαν με τη Φιλαρμονική, καθώς και έργα του σύγχρονου

μπαντιστικού ρεπερτορίου. Η πλειονότητα των έργων θα

παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Πληροφορίες: http://athens261018.fek.gr 

Εισιτήρια για τη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ διατίθενται από:

• το εκδοτήριο Ticket Services, Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πε-

σμαζόγλου), Αθήνα 

• τα καταστήματα PUBLIC σε όλη την Ελλάδα 

• τον διαδικτυακό τόπο ticketservices.gr 

• τον διαδικτυακό τόπο tickets.public.gr 

• τηλεφωνικό κέντρο της Ticket Services (210 7234567) 

«Το Τάβλι»
του Δ. Κεχαΐδη

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (OAΠΠΑ) και

ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης προσκαλούν στη

θεατρική παράσταση «Το  Τάβλι» του Δημήτρη Κε-

χαΐδη από τη θεατρική ομάδα «Θέατρο των Ανθρώ-

πων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 19.30 στο Δημοτικό

Θέατρο Βάρης (Οδός Άττιδος 7, Βάρη). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Holel Noir”
του Δ. Κεχαΐδη

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης & η Ομάδα της Συναισθημα-

τικής Διαλεκτικής προσκαλούν σε μια παράσταση

με ατμόσφαιρα νουάρ....!, “Hotel Noir - Θύμα ή
θύτης”, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, ώρα 20:00.

Eίσοδος ελεύθερη.
«Εδώ όλα μπορούν να συμβούν. Στο Jazz bar του ξενο-
δοχείου Noir, ανάμεσα σε καπνούς τσιγάρων, αλκοόλ κι
«επικίνδυνους» θαμώνες, συναντιέται η Μαρία Κάλλας
με την Φαίδρα, ο Ντόριαν με την Μόνα Λίζα, αλλά και
τόσοι άλλοι... για παιχνίδια εξουσίας..!!»
Το σπονδυλωτό έργο που παρουσιάζεται είναι αποτέλε-

σμα μιας διαδρομής με θεματικό άξονα το δίπολο θύμα ή

θύτης; Οι ρόλοι ισχυροί, αλλά και αδύναμοι, εναλλάσσον-

ται αλλά παραμένουν εκτεθειμένοι και κάποιες φορές

έχουν την ανάγκη από έναν «σωτήρα» που ίσως είναι το

ίδιο το θύμα...μεταμφιεσμένο.
Ένα παιχνίδι που περιγράφει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο

τους ψυχολογικούς ρόλους που παίζουμε καθημερινά μέσα στις

δυσλειτουργικές σχέσεις. Καταστάσεις που ακολουθούν σχεδόν

πάντα τους ίδιους αμετάβλητους κανόνες. Διαλέξτε τον ρόλο

που σας εκφράζει καλύτερα και ....καλώς ήρθατε στο “Hotel Noir”!

ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα

Σμύρνη, Τηλ. 210 9333 702 – 210 9330 274

Δημοπρασία έργων για τους
πυρόπληκτους

Τριήμερη δημοπρασία διοργανώνει η ΚAPOPOULOS AUC-

TION HOUSE στις 2, 3 & 4 Νοεμβρίου στο Μainstore

Kapopoulos Fine Arts, όπου θα δη-

μοπρατηθεί το έργο του καλλιτέ-

χνη Κωνσταντίνου Βαλαή σε

συνεργασία με τον tattoo artist

“Sake”, αξίας 30.000-40.000€, το

οποίο προσέφεραν αφιλοκερδώς

για τους πληγέντες από τις πυρκα-

γιές στο Μάτι, Αττικής.

Το τελικό ποσό πώλησης θα διατε-

θεί στον ειδικό λογαριασμό στην

Τράπεζα της Ελλάδος από το

Υπουργείο Οικονομικών για την

αρωγή των πληγέντων.

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει

την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στις

22:30 και θα ξεκινήσει με ελεύ-

θερη προσφορά.

Δέχονται γραπτές προσφορές στο

info@kapopoulosart.gr και τηλεφωνικές στο 210 8971 922.

Συναυλία Αλληλεγγύης
για πυρόπληκτους μαθητές 

Ο Δήμος Σαρωνικού και η Ενωση Γονέων μαθητών

του Δήμου οργανώνουν Συναυλία Αλληλεγγύης για

τους μαθητές των πυρόπληκτων Δήμων Ραφήνας και

Μαραθώνα, τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 6μ.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάλου (Καλύβια).

Συλλέγουν την ώρα της εκδήλωσης πακέτα χαρτί

σχήμα Α4 για τις ανάγκες των μαθητών.

Συμμετέχουν: Η φιλαρμονική του Δήμου Σαρωνικού

και του Δήμου Ραφήνας και η Σχολική Χορωδία “Η Θε-

ομήτωρ”.

Αφιέρωμα στον
Μάνο Ελευθερίου

Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου,

Χρήστος Θηβαίος, Μάρθα Φριντζήλα

26, 27, 29 Οκτωβρίου 2018

Το Μέγαρο Μουσικής τιμά τον Μάνο Ελευθερίου, με

ένα μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή, στιχουργό

και πεζογράφο. Ο Γιώργος Νταλάρας, αγαπημένος

φίλος του Μάνου Ελευθερίου, μαζί με την Ελένη Τσαλι-

γοπούλου, τον Χρήστο Θηβαίο και τη Μάρθα Φριντζήλα

ερμηνεύουν τα ωραιότερα τραγούδια του σε μουσική

μεγάλων ελλήνων συνθετών. Στο Α΄μέρος του προ-

γράμματος παρουσιάζεται σε πρώτη θεατροποιημένη

εκτέλεση ο Νοητός λύκος, ένα έργο για τραγουδιστές,

ηθοποιούς και ορχηστρικό σύνολο, βασισμένο στο ομώ-

νυμο ποιητικό κείμενο του Μάνου Ελευθερίου. 
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Έφυγε από τη ζωή ο

Τριαντάφυλλος Γιατίλης

Ήταν περίπου την ίδια εποχή, όταν πριν έξι χρόνια, μήνας

Σεπτέβρης, αποχωριζόταν ο Ανθός από το Τριαντάφυλλο!

Η Ανθή από τον Τριαντάφυλλο Γιατίλη. Τώρα, μήνα Οκτώ-

βρη αποχωριστήκαμε και από τον αγαπητό μας καθηγητή

και φίλο, Τριαντάφυλλο Γιατίλη, πλήρη ημερών, δράσης

και προσφοράς, μέχρι τέλους!

Σπάνιο συνταίριασμα συντρόφων - καθηγητές φιλόλογοι,

λυκιάρχες και οι δυο τους, ακόμη και στα ονόματά τους

ταιριαστοί - Ανθή και Τριαντάφυλλος! Τώρα και πάλι “μαζί”

στην αιωνιότητα, στο άφθαρτο της ύλης και στο μακρό-

χρονο της μνήμης των απογόνων τους, Αντώνη και

Μάριο, που βαδίζουν στα δικά τους χνάρια επί το ...θετι-

κότερο, αφού διάλεξαν τα μαθηματικά (Ο Μάριος είναι

καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο Γλυφάδας). Στη

μνήμη ακόμη των φίλων των μαθητών τους, των πνευμα-

τικών φίλων του “Αττικού Ομίλου” (Α.Ο.Γ.) που τον τίμησε

στο πρόσφατο παρελθόν, εκτιμώντας το έργο του, την

προσφορά του, τη συμπόρευση στις πνευματικές ανησυχ-

ψίες, αναζητήσεις και στις επικούριες ηδονές της τέχνης

του λόγου και του πνεύματος.

Ο δικός μας, Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου, είχε ανα-

φερθεί πολλές φορές, από τη στήλη του και στον Α.Ο.Γ.

για τον αγαπητό Τριαντάφυλλο, τιμώντας τον. 

Θυμάμαι, στο άρθρο του Madre Dolorosa, τον Απρίλη του

‘10, έγραφε: «Ο φίλος και σεβαστός επίτιμος Λυκειάρης,
Τριαντάφυλλος Γιατίλης, δάσκαλος και μέντορας πολλών
επωνύμων της  περιοχής μας, ακόμα και του πολιτικού
αρθρογράφου της “Εβδόμης” Κώστα Βενετσάνου, μου
υπενθύμισε σε μια από τις συχνές ανταλλαγές πνευμα-
τικών απόψεων  που είχαμε, τη σχετική ρήση του Ορα-
τίου. «Graecia capta, coepit ferrum victorem et artes intulit
aggresti Latio» το οποίο ερμηνεύεται ότι «η Ελλάς κατα-
ληφθείσα, κατέκτησε τον σκληρό νικητή και τις τέχνες
εισήγαγε στο αγροίκο Λάτιο».
Ο ίδιος ο Τριαντάφυλλος είχε γράψει πολλές φορές στην

7η, δείχνοντας την εκτίμηση, την αγάπη και το θαυμασμό

του ακόμη στο πρόσωπό μου. Εξάλλου είχε σμιλεύσει κι

αυτός, όπως και η Ανθή, κάποιες πτυχές του χαρακτήρα μου.

Θυμάμαι στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, όταν διορί-

στηκαν στο Γυμνάσιο Γλυφάδας, νέοι φιλόλοφοι τότε,

τρυφερή η Ανθή, αυστηρός ο Τριαντάφυλλος, μα αγαπη-

τός, ακριβοδίκαιος και υπεύθυνος· βαθύς γνώστης και

εραστής του αντικειμένου του...

Πέρασαν γενιές μαθητών από τη διδασκαλική του δοκι-

μασία, της μεταλαμπάδευσης της γνώσης και του ήθους.

Είμαι σίγουρος ότι εκφράζω τη συνισταμένη των συναι-

σθημάτων των μαθητών και μαθητριών που θήτευσαν

κοντά του, κοντά τους.

Εκ μέρους του Αττικού Ομίλου Γλυφάδας αποχαιρέτισε

τον αγαπητό Τριαντάφυλλο η πρόεδρος του Ομίλου Μ.

Ιωάννου.
Kώστας Βενετσάνος

μαθητής και φίλος

Ιστορική μέρα για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου

Παλλήνης θεωρεί τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος

Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, γιατί η Εταιρεία Διανομής Αερίου

Αττικής, ξεκίνησε τις εργασίες επέκτασης του Δικτύου από

τη Δ.Ε. Παλλήνης, ενώ την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου ξεκι-

νούν και στη Δ.Ε Γέρακα. Το συνολικό μήκος του Δικτύου

στο Δήμο προβλέπεται να ξεπεράσει κατ΄ αρχήν τα 11 χλμ.

Το υπό κατασκευή Δίκτυο χαμηλής πίεσης, αφορά σε πε-

ριοχές και κοινόχρηστες υποδομές του Κέντρου της Δ.Ε.

Παλλήνης με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης. Περιλαμ-

βάνει την αξιοποίηση ενός υπάρχοντος σταθμού διανομής

και την κατασκευή τριών νέων. Η χρήση του Φυσικού Αε-

ρίου αναμένεται να ωφελήσει την καθημερινότητα των κα-

τοίκων του Δήμου Παλλήνης σε μία δύσκολη οικονομικά

περίοδο. Παράλληλα, προστατεύεται το περιβάλλον και

βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, λόγω της μεί-

ωσης των παραγόμενων ρύπων.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος, συνοδευόμε-

νος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής, βρέθηκε στα ση-

μεία έναρξης του έργου και εξέφρασε την απόλυτη

ικανοποίηση του για την έναρξη των εργασιών. Μεταξύ

άλλων, επεσήμανε ότι: "Ο ερχομός του Δικτύου Φυσικού
Αερίου στο Δήμο Παλλήνης ήταν ένα στοίχημα για όλους
μας. Με σύμμαχο τους συμπολίτες μας, οι οποίοι στήριξαν

μέσω της συλλογής υπογραφών τις ενέργειες της Δημοτι-
κής Αρχής για τη διεκδίκηση της κατασκευής του Δικτύου,
πετύχαμε κάτι που μέχρι πριν λίγο καιρό φαινόταν αδύ-
νατο. Με συγκεκριμένες εφικτές προτάσεις, μεθοδικότητα
και οργάνωση, επιδιώξαμε και πετύχαμε  έναν ακόμα με-
γάλο στόχο για το μέλλον και την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας".

Μέχρι ...χθες γνωρίζαμε ότι όταν

έχεις βγάλει το αυτοκίνητό σου σε

ακινησία, δεν χρειάζεται να το

έχεις ασφαλισμένο. Αυτό πλέον

άλλαξε, με ...καραμπόλα που ήρθε

από Πορτογαλία. 

Εν προκειμένω το Επικουρικό Κε-

φάλαιο της Πορτογαλίας άσκησε

αγωγή κατά της ιδιοκτήτριας του

ζημιογόνου ανασφαλίστου οχήμα-

τος, το οποίο είχε σταθμεύσει

αυτή στην αυλή του σπιτιού της,

χωρίς, ωστόσο, να προβεί σε ενέρ-

γειες για την επίσημη απόσυρσή

του από την κυκλοφορία.

Το όχημα πήρε ο γιος τής ιδιοκτή-

τριας εν αγνοία της και προκάλεσε

θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.

Η Αγωγή του Επικουρικού Κεφα-

λαίου έγινε δεκτή στην Πορτογαλ-

λία και πλέον γενικεύεται ο

κανόνας και ήρθε και στην Ελ-

λάδα, βάσει της Κοινοτικής Οδη-

γίας: 

«Προδικαστική παραπομπή – Υπο-

χρεωτική ασφάλιση της αστικής ευ-

θύνης που προκύπτει από την

κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

– Οδηγία 72/166/ΕΟΚ – Άρθρο 3, πα-

ράγραφος  1 – Δεύτερη οδηγία

84/5/ΕΟΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 4

– Υποχρεωτική σύναψη ασφαλιστι-

κής συμβάσεως – Όχημα σταθμευ-

μένο εντός ιδιόκτητου οικοπέδου –

Δικαίωμα του οργανισμού αποζημιώ-

σεως να ασκήσει αγωγή κατά του

κυρίου μη ασφαλισμένου οχήμα-

τος».

Πηγή: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού

Δικαίου, www.esd.gr

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων εξηγεί

Σύμφωνα λοιπόιν με το αρ. πρωτ.

ΔΕΕΦ Β 1040412 ΕΞ 2016/10-3-16 έγ-

γραφο της ΑΑΔΕ το οποίο κοινοποι-

ήθηκε σε όλες τις Δ.Ο.Υ. μεταξύ των

περιπτώσεων που συνιστούν λόγο

ανωτέρας βίας για τη θέση οχήματος

σε αναγκαστική ακινησία συμπεριελή-

φθη και η περίπτωση «κατάσχεσης
(υποχρεωτικής παρακράτησης) των
στοιχείων κυκλοφορίας από αρμόδια
δημόσια αρχή και για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται
από διατάξεις νόμων».

Με το ίδιο έγγραφο διευκρινίστηκε

ότι, δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας

η αναγκαστική ακινησία από δημόσια

αρχή ή αφαίρεση των στοιχείων κυ-

κλοφορίας οχήματος, όταν αυτά μπο-

ρούν υπό προϋποθέσεις, όπως η

άμεση καταβολή διοικητικού προστί-

μου ή η ολοκλήρωση του τεχνικού

ελέγχου του οχήματος να επιστρα-

φούν.

Μετά ταύτα, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα κάνουν

πλέον δεκτά, αιτήματα φορολογουμέ-

νων με οχήματα σε αναγκαστική ακι-

νησία, τα οποία υποβάλλονται με το

δικαιολογητικό της παρακράτησης

των στοιχείων κυκλοφορίας από την

Τροχαία. Η παρακράτηση αυτή δεν

είναι δεσμευτική και αίρεται άμεσα με

την καταβολή του σχετικού προστί-

μου.

Yποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων

που δεν κυκλοφορούν αλλά βρίσκονται

σταθμευμένα στο χώρο του ιδιοκτήτη!

Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων “Ο Ρόβας”

Παραδοσιακά μαθήματα χορού
ΔΩΡΕΑΝ

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων

“Ο Ρόβας” δημιουργεί τμήμα παραδοσιακών

χορών για παιδιά από 6 έως 12 ετών. 

Τα μαθήματα θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα γίνονται

στο χώρο του Συνδέσμου (Μικράς Ασίας 3

Βούλα, κάτω από την κεντρική πλατεία). 

Πληροφορίες στο 6942449544.

Επέκταση του δικτύου διανομής 

φυσικού αερίου στο Δήμο Παλλήνης
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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το κρίσιμο

έργο για την οργάνωση δικτύου χωριστής

συλλογής βιοαποβλήτων και την ίδρυση και

λειτουργία διαδημοτικής μονάδας επεξερ-

γασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας και όμορων Δήμων.

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση

Στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής υπεγράφη μία

πολύ σημαντική σύμβαση για τα Μεσόγεια, που όταν

ολοκληρωθεί θα αλλάξει κυριολεκτικά το τοπίο.

Η σύμβαση αφορά την  ίδρυση και λειτουργία διαδημο-

τικής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ραφήνας - Πικερ-

μίου, Σπάτων - Αρτέμιδος, Παιανίας. 

Και οι τέσσερις Δήμοι με αποφάσεις των δημοτικών

τους συμβουλίων, έβαλαν τον “θεμέλιο λίθο” για ένα

τόσο μεγάλο και αναγκαίο έργο.

Η Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Περι-

φερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Ρένας

Δούρου, του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σω-

τήρη Μεθενίτη, του Δημάρχου  Παιανίας, Σπύρου Στά-

μου, του Δημάρχου  Ραφήνας - Πικερμίου, Ευάγγελος

Μπουρνούς και του Δημάρχου  Σπάτων - Αρτέμιδος, Δη-

μήτρης Μάρκου. Στην υπογραφή έδωσαν το παρών ο

Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Κο-

σμάς Παπαχρυσοβέργης, ο Γενικός Γραμματέας του

ΕΔΣΝΑ, Γιάννης Δρίβας, ο Γενικός Γραμματέας του

Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, τέως Δήμαρχος, Βασίλης

Πιστικίδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Παιανίας, Δημήτρης Αλεξίου.

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, μετά τις υπογραφές

δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «σήμερα εκείνο που έχει τη
μεγαλύτερη σημασία είναι, μέσα από τη συνεργασία
Δήμων και Περιφέρειας, να πολλαπλασιάσουμε πρωτο-
βουλίες, σαν τη σημερινή. Μια συνεργασία επωφελής
για τους πολίτες, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου δια-
χείρισης των απορριμμάτων, με στόχο τη μείωση του
όγκου μέσα από τη Διαλογή στην Πηγή. Μια συνεργασία
επίσης η οποία στέλνει και ένα σαφές μήνυμα: ότι το ση-
μερινό, πλήρως αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης θα
πάψει, μόνο όταν όλοι – Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες
– συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια
να χάσουμε άλλο χρόνο. Αυτή η Μονάδα μας δείχνει
τον δρόμο».
Πρόκειται για μία υποδειγματική διαδημοτική συνεργα-

σία για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Διαλογής

στην Πηγή». Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αρχές της κυ-

κλικής οικονομίας και στο πλαίσιο της διαχείρισης απο-

βλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΕΔΣΝΑ σε

συνεργασία με τους τέσσερις Δήμους, προχώρησε στη

συμφωνία κατασκευής της διαδημοτικής μονάδας επε-

ξεργασίας βιοαποβλήτων μεγέθους 45.000 τόνων ετη-

σίως. 

Στην εγκατάσταση θα εξυπηρετούνται κατ’ απόλυτη

προτεραιότητα οι συμβαλλόμενοι Δήμοι για το σύνολο

των συλλεγόμενων μέσω προγραμμάτων «Διαλογής

στην Πηγή» βιοαποβλήτων με δυνατότητα εξυπηρέτη-

σης και άλλων δήμων, με τους όμορους να έχουν προ-

τεραιότητα. 

Για την απόκτηση της αναγκαίας εδαφικής έκτασης

όπου θα κατασκευαστεί η ΜΕΒΑ, την προμήθεια των

μέσων και του εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και

συλλογής των βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχει-

ρήσεις των συμβαλλόμενων Δήμων, καθώς και φορτη-

γού μεταφοράς των υπολειμμάτων, θα υποβληθεί από

τον ΕΔΣΝΑ πρόταση - αίτημα χρηματοδότησης στο

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Η σύμβαση έχει ισχύ 28 ετών, ενώ ο ενδεικτικός προ-

ϋπολογισμός για το σύνολο όλων των προαπαιτούμενων

ενεργειών μέχρι της έναρξης λειτουργίας του, ανέρχε-

ται σε 14.320.000 ευρώ. 

Ο Δήμος Μαρκόπουλου με ομόφωνη

απόφαση, ιστορικής σημασίας του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την

πρώτη στη Περιφέρεια Αττικής, Προ-

γραμματική Σύμβαση μεταξύ του

ΕΔΣΝΑ, του Δήμου μας και των

Δήμων Παιανίας, Ραφήνας και Σπά-

των-Αρτέμιδας για την σύννομη, σύγ-

χρονη και οικονομική διαχείριση των

Βιοαποβλήτων και τη δημιουργία Μο-

νάδας Κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ).  

Η Σύμβαση προβλέπει:

• Τη χωριστή συλλογή των Βιοαποβλή-

των (Πράσινα, Κλαδέματα, Ζυμώσιμα

και Υπολείμματα Φαγητών) με  καθο-

λική εφαρμογή.

• Την αποκεντρωμένη διαχείριση των

βιοαποβλήτων.

•  Την είσοδο στη μονάδα των βιοαπο-

βλήτων και την δυνατότητα επεξεργα-

σίας  και βιοαποβλήτων γεωργικής και

κτηνοτροφικής προέλευσης, ώστε να

μη μένουν ανεξέλεγκτα και μολύνουν

το περιβάλλον μας.

• Την εγκατάσταση και λειτουργία μο-

νάδας Κομποστοποίησης κλειστού

τύπου και τη παραγωγή πιστοποιημέ-

νου Κόμποστ (οργανικού λιπάσματος),

κατάλληλου για όλες τις καλλιέργειες

σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οι-

κονομίας.

Πώς επωφελείται ο Δήμος Μαρκοπούλου:

• Ο Δήμος Μαρκόπουλου θα εξοικονο-

μεί ετήσια, ένα  έως ενάμιση  εκατομ-

μύριο €, προς όφελος των Δημοτών

μας! (Σήμερα δαπανούμε περισσότερα

από τρία εκατομμύρια €).

• Ο Δήμος Μαρκόπουλου εναρμονίζε-

ται πλήρως με τη Νομοθεσία και  επι-

λέγει τον πλέον φιλικό,

περιβαλλοντικά, τρόπο διαχείρισης

των αποβλήτων. Σημειώνουμε ότι η μέ-

θοδος διαχείρισης (χωριστή συλλογή

και Κομποστοποίηση)  εκτός του ση-

μαντικού  οικονομικού οφέλους, είναι

αποδεκτή από όλες τις περιβαλλοντι-

κές οργανώσεις σε όλη τη  Ευρώπη και

στη χώρα μας.

• Η μονάδα Κομποστοποίησης, δεν θα

παραλαμβάνει ιλύ βιολογικών καθαρι-

σμών (λυματολάσπη) ή άλλα υλικά,

εκτός όσων αυστηρά, έχουμε προδια-

γράψει! Σε αυτή την σημαντική από-

φαση, σταθμό του Δήμου μας, δεν θα

επιτρέψουμε ουδεμία παραπληροφό-

ρησηση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:

• O Δήμος μας θα προμηθευτεί σε λί-

γους μήνες και θα εγκαταστήσει δίκτυο

νέων Κάδων –χρώματος Καφέ- μόνο

για τα βιοαπόβλητα!

• Η αποκομιδή θα είναι χωριστή και

ελεγχόμενη ως προς το περιεχόμενο

και την πλήρωση του Κάδου. Τα βιοα-

πόβλητα θα οδηγούνται σε πρώτη

φάση στο εργοστάσιο του ΕΔΣΝΑ στη

Φυλή. Στη συνέχεια στη νέα μονάδα

του ΕΔΣΝΑ και των τεσσάρων Δήμων

Ανατολικής Αττικής. Δεν θα οδηγούν-

ται σε ταφή!

• Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει, όλα τα κόστη

για  την προμήθεια του αναγκαίου εξο-

πλισμού, για την εκστρατεία ενημέρω-

σης των δημοτών νέας, για τη συλλογή

και μεταφορά και για την εγκατάσταση

και λειτουργία της νέας μονάδας Κομ-

ποστοποίησης!

Καλούμε, λοιπόν, όλες τις νοικοκυρές,

όλους τους δημότες, όλους τους κα-

τοίκους, όλα τα παιδιά μας, όλους τους

επαγγελματίες να κάνουν έγκαιρα

κτήμα και συνείδηση, το νέο τρόπο δια-

χείρισης και να συμμετέχουν ενεργά. 

Ο Καφέ Κάδος να περιέχει μόνο βιοα-

πόβλητα. Για μεγιστοποίηση του οφέ-

λους, για Δήμο καθαρό, σύγχρονο,

αντάξιο της ιστορίας μας και των προσ-

δοκιών μας. 

Δημιουργούμε υποδομές!

Θέλουμε τη συμμετοχή ΟΛΩΝ στις

νέες λειτουργίες  και στα οφέλη τους

(οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινω-

νικά)!

Ευχαριστούμε τη Διοίκηση του  ΕΔΣΝΑ

και βέβαια, τις Δημοτικές Αρχές των

Δήμων Παιανίας- Γλυκών Νερών, Ρα-

φήνας και Σπάτων-Αρτέμιδας, για την

άψογη συνεργασία! Ευχαριστούμε επί-

σης, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επι-

χειρήσεων Κομποστοποίησης κ.

Κανακόπουλο Δημήτριο, για τον εξαι-

ρετικό συντονισμό και τη σημαντική

συμβολή του.

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για

ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικής μονάδας

επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 

Ιστορικής σημασίας απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου
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Γ
εννήθηκε 31/1/1937, στην ΑΘΗΝΑ. Έζησε τον

Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και στη συνέχεια τον εμ-

φύλιο.

Τελείωσε τη Νυχτερινή Μέση Εμπορική Σχολή (το πρωί

δουλειά, το απόγευμα Στάδιο, το βράδυ Σχολείο). Πέ-

ρασε στην Ανώτατη Εμπορική αλλά δεν προχώρησε και

μετάνιωσε... 

Αφοσιωθηκε  στον  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, όχι  στους αγώνες

και στις επιδόσεις,   αλλά κυρίως στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

απαντήσεων στα ερωτήματα που τον απασχολούσαν

και απασχολούν μέχρι σήμερα: «Είμαστε η μόνη Χώρα
στην ΕΥΡΩΠΗ  χωρίς Αθλητισμό, ποιες είναι οι αιτίες;»

Ξεκίνησε τον Αθλητισμό σε ηλικία δώδεκα ετών. Η Για-

γιά του, η Πηγή, το γένος Βιτσάρη, ανιψιά του μεγάλου

Γλύπτη Ιωαννη  Βιτσάρη (1844 – 1892) γλυπτά τού

οποίου υπάρχουν στο Α. Νεκροταφείο Αθηνών  και η

Μητέρα του Μαρία τον στήριζαν μέχρι που έγινε Με-

γάλος Αθλητής για την εποχή του. Στα 16 του χρόνια

το 1953 είχε  κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα (Παιδικό

– Εφηβικό – Ανδρικό). Την ίδια χρονιά στο Παναθη-

ναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) ήταν μέλλος της Βαλκα-

νικής Ομάδας Σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. Κατέλαβαν την

πρώτη θέση (Στέφανος Πετράκης – Μιχάλης Τσολάκης

– Μίμης Σπυρόπουλος – Νίκος Γεωργοπουλος). Στη

συνέχεια και για 16 χρόνια είχε πρωταγωνιστικό αθλη-

τικό ρόλο στη Χώρα μας αλλά και στις Βαλκανικές και

Μεσογειακές Χώρες.

Το 1957 με βροχή στο Βουκουρέστι έτρεξε δύο φορές

Προκριματικό, και Τελικό στα 100μ. σε 10.5 καταρρί-

πτοντας το Πανελλήνιο Ρεκόρ το οποίο είχε με 10.6 ο

Μεγάλος Κύπριος αθλητής Ρένος  Φραγκούδης από τη

δεκαετία του 30.

Τον Ιούνιο του 1959 στην Κολωνία,  έτρεξε τα 200 μ.σε

21.1, μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΥΡΩΠΗ!

Το 1959 επίσης, κέρδισε τη 2η θέση στα 200μ. στην Πα-

νεπιστημιάδα  στο ΤΟΡΙΝΟ.

Τον Ιούνιο του 1965 (28 χρόνων) σταμάτησε τον Αθλη-

τισμό και αμέσως ανέλαβε το Κλασσικό Τμήμα του Πα-

ναθηναϊκού (εκείνα τα χρόνια ο ΣΤΙΒΟΣ ήταν το

ΠΡΩΤΟ – ΑΘΛΗΜΑ! Η προσήλωση στη δουλειά του -

στην ουσία, οι αθλητές του, τον ανέβασε στην Εθνική

Ομάδα μέχρι το1982. 

Τότε του έγινε πρόταση από την Αθλητική Ηγεσία της

Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τον Κλασικό

Αθλητισμό.  

NIKΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι ο NIKΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Βουλιώτης και

έχουμε την τιμή να είναι εθελοντής ρεπόρτερ

περί τα αθλητικά, στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.

Με την εμπειρία και τη γνώση που κατέχει, θα έπρεπε

οι αθλητικοί σύλλογοι να διαγκωνίζονται να τον

έχουν στις κερκίδες να μεταδίδει τη γνώση του,

αλλά... 

Ένας μικρός απολογισμός

Όπως ο ίδιος αφηγείται: 

Είμαι παιδί του πολέμου και της Κατοχής. Του εμφυ-

λίου, που ήταν δημιούργημα των συμμάχων μας και

της άρχουσας τάξης. Καταστράφηκε η Χώρα μας και

πληρώνουμε μέχρι σήμερα τις συνέπειες...

Το 1982 μου έγινε πρόταση από την αθλητική ηγεσία

της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να αναλάβω τον  κλα-

σικό αθλητισμό και δέχτηκα την πρόταση με άδεια

της Αθλητικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Τότε έγινε για πρώτη φορά στη Χώρα μας καταγραφή,

φωτογράφηση και συζήτηση με τους υπευθύνους για

τις ανάγκες όλων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Δουλειά που κράτησε περίπου 2 μήνες. Τα αποτελέ-

σματα αυτής της μελέτης δόθηκαν στο Υφυπουργείο

Αθλητισμού, στη ΓΓ Αθλητισμού και στον ΣΕΓΑΣ με

προτάσεις για το τι πρέπει, τι είναι ανάγκη να προηγη-

θεί. [δε βαριέσαι, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις

βρόντα]. Εκτός από εμένα που τα μελέτησα, κανείς

άλλος δεν ενδιαφέρθηκε!!! 

Το 1985 απομακρύνθηκα οριστικά από την ενεργό

δράση. Η παρουσία μου δημιουργούσε προβλήματα…

Στη συνέχεια ασχολήθηκα με την Αθλητική  Δημοσιο-

γραφία ερευνώντας τις ΑΘΛΙΕΣ συνθήκες κάτω από τις

οποίες γυμνάζονται οι αθλητές μας κυρίως στο ΛΕΚΑ-

ΝΟΠΕΔΙΟ δημοσιεύοντας, συνεντεύξεις, φωτογρα-

φίες, έρευνες, στις εφημερίδες “Ριζοσπάστη” και

“Πρώτη”, στο  ραδιόφωνο της εφημερίδας “Δίαυλος 10”

και στον “902 αριστερά στα F.M”:

Η Εποχή μας, χαρακτηρίζεται, από μια αγωνιώδη ανα-

ζήτηση αξιών, αφού οι παλιές  αξίες έχουν χάσει πλέον

την ακτινοβολία τους. Ακριβώς τα ίδια και χειρότερα

συμβαίνουν και στον σημερινό Αθλητισμό. Η Νέα Τάξη

πραγμάτων με την παράλληλη κατάρρευση της Σοβιε-

τικής Ένωσης κουβαλάει μέσα της  μηνύματα που

ακόμα δεν μπορούμε να τα  αποκρυπτογραφήσουμε. Ο

Αθλητισμός, σαν ένα κομμάτι του Πολιτισμού, βρίσκε-

ται και αυτός μπροστά σε μια “Νέα Τάξη  Πραγμάτων”.

Τρεις άξονες του αθλητισμού

Όταν μιλάμε για ουσιαστικό Αθλητισμό εννοούμε τρεις

άξονες:

(Α) Αθλητισμός στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, με ευθύνη

του Υπουργείου Παιδείας.

(Β)Αθλητισμός για όλους (ΜΑ) με ευθύνη της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης.

(Γ) Υψηλός Αθλητισμός (πρωταθλητισμός).

Κύριοι εκφραστές - τα Αθλητικά Σωματεία - οι Αθλητικές

Ομοσπονδίες -  Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.  Και βέ-

βαια  η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι τρεις αυτοί  άξονες είναι σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία.

Εάν ο ένας δεν λειτουργεί, δε λειτουργεί  κανένας.  Για να

λειτουργήσουν οι Άξονες  αυτοί εκτός  από άριστη Υλικοτε-

χνική Υποδομή (στάδια, γυμναστήρια, κλειστές αίθουσες, κο-

λυμβητήρια, σκοπευτήρια, γήπεδα τένις, πιγκ-πογκ, πάλη,

μποξ, γυμναστική κ.λπ. κ.λπ. ...χρειάζεται Επιστημονική στή-

ριξη – Αθλήατροι. Στη Χώρα μας δεν υπάρχει έδρα αθλητια-

τρικής στο Πανεπιστήμιο [Φυσιοθεραπευτές - Αθλητική

Έρευνα - Ανταλλαγές Προπονητών - Σεμινάρια - κ.λπ.].  

Πλούσια Οικονομική Υποστήριξη 

Ο Αθλητισμός – τα ΣΠΟΡ η Άθληση, είναι το Α και το Ω στη

ΖΩΗ των κατοίκων μιας σωστά οργανωμένης ΧΩΡΑΣ.

Γεν. Γραμματεία ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.) – Ποιος θα έπρεπε

να είναι ο Ρόλος της;;; Έτος Ίδρυσης το 1960. Πρώτος

Γ.Γ.Α. ο Γεώργιος Βήχος (δικηγόρος, σκοπευτής) Δ. Ζηγου-

ρόπουλος (αρχιτέκτονας)  Ο. Γκόσιος (πολιτικός μηχανικός)

Ν. Γεωργόπουλος (σχεδιαστής).

Δ. Πλιάτσικας και Χουρδάκης (ανώτεροι  διοικητικοί υπάλ-

ληλοι του Υπουργείου Παιδείας) Αυτοί ξεκίνησαν την ΓΓΑ.

Εμείς σχεδιάσαμε τις πρώτες Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 

Στη συνέχεια, “έχασε η Μάνα το Παιδί τη μάνα”. Ντρέπομαι

για την Εξέλιξη αυτής της Υπηρεσίας… Εάν υπήρχε ΣΟ-

ΒΑΡΟ ΚΡΑΤΟΣ, πολλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Το γε-

γονός και μόνο, ότι, όλα τα Αστικά Κόμματα υπέγραψαν

την συνθήκη του  “ΜΑΑΣΤΡΙΧ” ερήμην του Ελληνικού Λαού

δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για Ελληνική Πολιτική

Σκηνή…Δεν βλέπω τίποτα καλό στα επόμενα χρόνια… Ο

Πολιτισμός, Ο Αθλητισμός,  Η Παιδεία,  Η Υγεία,  η  Ζωή

του  Λαού... από το κακό στο χειρότερο… Ελπίζω να μη

βγω αληθινός……

Αυτά και άλλα πολλά μας είπε ο αθλητής με τα περισσό-

τερα χρυσά μετάλλια σε πανελλήνιους αγώνες οποιουδή-

ποτε ολυμπιακού αγωνίσματος, ΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ!

44 πανελλήνιες νίκες. 43 πανελλήνια ρεκόρ!, όπως σημει-

ώνει ο Νίκος Νταρής σε σημείωμά του. Και δεν έκατσε να

καταγράψει τα ασημένια και τα χάλκινα, ούτε και τα πανελ-

λήνια ρεκόρ συμμετοχής του σε συλλογικά αθλήματα σκυ-

ταλοδρομίας!!!, γράφει.

...Και διηγώντας τα, να κλαις

Kαι συνεχίζει: Αυτό τον ...απολογισμό  τον έγραψα πριν  23

χρόνια, μου το είχανε ζητήσει. Όταν τον διάβασα πρόσφατα,

νόμιζα, ότι τον είχα γράψει χθες. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Αθλητισμός δεν υπάρχει, αφού από το 1833 αυτοί που μας

Κυβερνάνε μέχρι σήμερα δεν τον έβαλαν στα Σχολεία (για

τα δημόσια μιλάω). Για να γυμναστεί σήμερα ένα παιδί, η

οικογένειά του πρέπει να πληρώσει. Εκατοντάδες, χιλιάδες

παιδιά δεν γυμνάζονται. Ο Αθλητισμός πλέον είναι ΕΜΠΟ-

ΡΙΟ. Τα Μεγάλα ΣΤΑΔΙΑ χαρίστηκαν στο Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ,

αντί οι χώροι αυτοί σε συνεργασία με τους ΔΗΜΟΥΣ να γί-

νουν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ,  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ με δωρεάν

άθληση στα παιδιά. Τα Αθλητικά Κέντρα έχουν γίνει ΠΟ-

ΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ …Εάν ο ΛΑΟΣ, ο απλός  εργαζό-

μενος λαός πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται… 

Σήμερα, βροχή  οι κατασχέσεις σε λαϊκά νοικοκυριά,  η δε

Κυβέρνηση χωρίς ντροπή δηλώνει ότι «Αποτελούμε τον
πλέον αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πο-
λιτειών Αμερικής». Όλη η Χώρα μια Αμερικάνικη ΒΑΣΗ, για

Αθλητισμό θα μιλάμε τώρα;;;  

44 πανελλήνιες νίκες.

43 πανελλήνια ρεκόρ!

Μια ένδοξη αθλητική διαδρομή!

Πανελλήνιοι Εφηβικοί Αγώνες, Ιούλιος 1953. 
Ο Νίκος Γεωργόπουλος, πρώτος στα 100μ. με 10,8.
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Φεύγοντας ο Σεπτέμβριος του 2018, πήρε μαζί του, τον

πλήρη ημερών μεγάλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, ηθο-

ποιό, διπλωμάτη και ιππότη ταγμάτων,  που το όνομά του

ήταν Σαχνούρ  Βαγκινάγκ  Αζναβουριάν και το καλλιτε-

χνικό του, που με αυτό ήταν γνωστός σε όλο τον κόσμο,

Σαρλ Αζναβούρ!

Οι γονείς του ήταν Αρμένιοι και εγκαταστάθηκαν στην

Θεσσαλονίκη , όπου γεννήθηκε εκεί η αδελφή του Αΐντα,

αλλά η επιθυμία τους ήταν  να πάνε στην Αμερική,  για

μια καλύτερη ζωή!!

Εγκαταστάθηκαν τελικά στο Παρίσι  και εκεί  γεννήθηκε

στις 22  Μαΐου του 1924 ο γιος τους Σαρλ!!

Ο πατέρας του,  ο Μίσα  ήταν γιος του μάγειρα του

Tσάρου της Ρωσίας Νικόλαου του Β’, και ήταν σπουδαίος

βαρύτονος, ενώ η μητέρα του Κναρ, είχε έρθει στη Θεσσ-

λονίκη, αφού  είχε γλυτώσει από την Γενοκτονία των Αρ-

μενίων, που πραγματοποιήθηκε από τους Τούρκους, τον

Απρίλιου του 1915,  ένα χρόνο μετά από τον πρώτο

διωγμό των Ελλήνων Ιώνων της Μικράς Ασίας, που προ-

ετοίμασε και άνοιξε την όρεξη των σφαγαίων των λαών,

Τούρκων,  οι οποίοι  το 1922 έσφαξαν και ξερίζωσαν τους

Έλληνες της Ιωνικής Γης,  που επί 3.000 χρόνια υπήρξε

η κοιτίδα του ελληνικού και κατ’ επέκταση του παγκό-

σμιου πολιτισμού!!!

Η Κναρ ήταν κόρη πλούσιου Αρμένιου έμπορου που

ζούσε με την οικογένειά της στην  σκλαβωμένη από τους

Τούρκους Αρμενία. Είχε γίνει ηθοποιός και μαζί με τον

σύζυγό της τον Μίσα  έδωσαν στο γιό τους Σαρλ,  από

πολύ μικρή ηλικία,  μουσική παιδεία και από πέντε ετών

συνόδευε τον πατέρα του σε Παριζιάνικα βαριετέ παίζον-

τας κιθάρα!!

Στα εννέα του χρόνια εγκατέλειψε το σχολείο του και

παρά την αντίθετη γνώμη των γονιών του εκείνος συνέ-

χισε την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία με το όνομα Αζ-

ναβούρ!!

Σε μια από εκείνες τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες

είχε την τύχη να γνωριστεί με την Εντίθ Πιάφ, την οποία

ακολούθησε στις περιοδείες της και είχε μια καλή συνερ-

γασία μαζί της!!

Από τότε άρχισε να γράφει τα περιβόητα «θλιμμένα τρα-
γούδια», επηρεασμένος από τις δημιουργίες του Αρμέ-

νιου Σαγιάτ Νοβά του 18ου  αιώνα,  καθώς και του Ομάρ

Καγιάμ, δημιουργώντας  τραγούδια που έγιναν παγκό-

σμιες επιτυχίες και σημάδεψαν την δεκαετία του 1960!!!

Ο μεγάλος τραγουδιστής είχε ερμηνεύσει περισσότερα

από 1200 τραγούδια,  κυρίως στην αγγλική, αλλά και στη

γαλλική, ισπανική, ιταλική και γερμανική γλώσσα!!

Οι καλλιτεχνικές  του δραστηριότητες επεκτάθηκαν  σε

όλον σχεδόν τον κόσμο φτάνοντας μέχρι την Άπω Ανα-

τολή!!

Τον είχε κερδίσει ο κινηματογράφος,  στον οποίο είχε

λάβει μέρος σε 60 ταινίες, ενώ διάφορες πληροφορίες

αναφέρουν ότι οι δίσκοι,  που είχε πουλήσει είχαν φτάσει

τα 180.000.000!!!

Είχε γνωριστεί με την μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια

Νάνα Μούσχουρη, και είχε συνεργαστεί μαζί της, όπως

και με άλλους καλλιτέχνες διεθνούς κύρους!!

Ο Σαρλ Αζναβούρ έγινε γνωστός για την μοναδική φωνή

τενόρου που διέθετε, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά

της,  που ήταν  η καθαρότητα στις ψηλές νότες και η χάλ-

κινη και βαθιά στις χαμηλές!!!

Πρόεδροι κρατών, Πάπες, βασιλικές οικογένειες και αν-

θρωπιστικές εκδηλώσεις είχαν απολαύσει την υπέροχη

φωνή του!!

Δεν ξέχασε ποτέ την Αρμένικη καταγωγή του και συμ-

παραστάθηκε στο βασανισμένο Αρμενικό λαό πολλές

φορές, όπως στο μεγάλο σεισμό του 1988 που είχε ισο-

πεδώσει την πρωτεύουσα της Αρμενίας Ερεβάν!!

Η τελευταία του επίσκεψη στη χώρα των προγόνων του

ήταν το 2014, όπου μαζί με άλλες προσωπικότητες διε-

θνούς φήμης, κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο που είχε

κατασκευαστεί προς τιμήν της μνήμης των χιλιάδων νε-

κρών Αρμενίων,  που είχαν χάσει άδικα την ζωή τους στη

γενοκτονία από τους Τούρκους,  αρχόμενη από τις 24

Απριλίου του 1915!!

Τιμήθηκε πάρα πολλές φορές με σπουδαία βραβεία και

έλαβε μέρος σε πάμπολλες συναυλίες· η τελευταία του

πραγματοποιήθηκε στο ΝΗΚ ΗΑll στην Οσάκα της Ιαπω-

νίας!!

Υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης,  που προς τιμήν του

ανεγέρθη μνημείο με τον ανδριάντα του!!

Το 1995 ο Αζναβούρ ανέλαβε τη θέση του πρέσβη και

του μόνιμου αντιπροσώπου της Αρμενίας στην ΟΥΝΕ-

ΣΚΟ και έγινε μέλος του Ταμείου Διεθνούς Συμβουλίου

Επιτροπών της Αρμενίας, όπου επίσημα αναγνωρίστηκε

σαν μια εξέχουσα δημόσια προσωπικότητα της Αρμενίας

αλλά και σαν ένας ήρωας του αρμενικού λαού!!

Επισκέφθηκε πολλές φορές την Αρμενία  και πάντα για

να προσφέρει βοήθεια και σαν ένδειξη ελάχιστης τιμής

προς το πρόσωπό του, η Αρμενία έδωσε το όνομά του

σε δύο μεγάλες πλατείες, μία στην πρωτεύουσα  Ερεβάν

και μία στην πόλη Γκιουμρί!!

Ο Αζναβούρ υπήρξε αναμφισβήτητα ένας προικισμένος

καλλιτέχνης και ποτέ δεν έδωσε σημασία στα ζηλό-

φθονα σχόλια που γίνονταν γύρω από το κοντό του ανά-

στημα, που ήταν μόλις 1,60 μ. και από τη μη όμορφη

εμφάνισή του!!!

Η προσωπική του ζωή ήταν τρικυμιώδης,  με  τρείς γά-

μους, από τους οποίους απέκτησε έξι παιδιά!

Το 1990 είχε δώσει πληροφορίες για τη ζωή του στην

συγγραφέα και σκηνοθέτη Μίκαελ Κάλλαν, οι οποίες

χρησιμοποιήθηκαν για το γύρισμα μιας ταινίας, που γυ-

ρίστηκε στο εσωτερικό του σπιτιού του και στη γύρω πε-

ριοχή,  στο Πορτ Γκριμόντ στην νότια Γαλλία!!

Τελευταία κατοικούσε στο Σαιντ Συλπίς στο Βω της Ελ-

βετίας και στο χωριό Μούριες της νότιας Γαλλίας, από

όπου ανακοινώθηκε από αντιπρόσωπό του ο  θάνατός

του, την 1η  Οκτωβρίου του 2018, σε ηλικία 94 ετών!!! 

Ο Αζναβούρ ήταν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές

της Γαλλίας με συνεχή παρουσία και παραγωγή στη μου-

σική βιομηχανία και με μια καριέρα που ξεπέρασε τα 70

χρόνια!!

Θεωρήθηκε σαν τον Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας και ο κρι-

τικός της μουσικής Στίβεν Χόλντεν περιέγραψε τον Αζ-

ναβούρ σαν την «θεότητα της γαλλικής μουσικής»!!
Υπήρξε ο πιο δημοφιλής Αρμένιος της εποχής του και

αναγνωρίστηκε σαν ο καλύτερος ερμηνευτής του αιώνα!!

Στις  5 Οκτωβρίου η Γαλλία αποχαιρέτησε τον Σαρλ με

μια τελετή στην Esplanade des invalids,  στο χώρο που

κατευθύνονται με τιμή οι διακεκριμένοι, οι άξιοι, οι πρω-

τεύσαντες πολίτες και τον επικήδειο λόγο τον έδωσε ο

πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που ήταν ένα

εγκώμιο στον εκλιπόντα!! 

Ο Σαρλ Αζναβούρ έζησε ως συνειδητός και συνεπής Γάλ-

λος πολίτης με το φορτίο της ιστορίας του και με το

βλέμμα του στραμμένο στο μακρινό ορίζοντα της λατρε-

μένης του πατρίδας της Αρμενίας!!

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχρισε τον εκλιπόντα

συμπολίτη, τραβαδούρο- ποιητή, συνοδοιπόρο με τους

μεγάλους Γάλλους ποιητές, τελειώνοντας ότι: «οι ποι-
ητές δεν πεθαίνουν ποτέ»!!!
Αντίο αρμένικο αηδόνι!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αντίο αρμένικο αηδόνι!

Αμείλικτα ερωτήματα

«Η συμφωνία των Πρεσπών αφήνει κερκόπορτα για
διεκδικήσεις, στο μέλλον, ακόμη και της Θεσσαλο-
νίκης».
«Σε βάθος χρόνου θα καταλήξουν σε διεκδικήσεις
κατά της Ελλάδας».
«Γιατί πιέζουν την Ελλάδα και όχι την ΠΓΔΜ;»

«Ετσι μειώθηκε ο πληθυσμός των Ελλήνων στην
Κωνσταντινούπολη, παρά ότι προβλεπόταν ρητά από
την Συνθήκη της Λωζάνης». 
Σάββας Καλεντερίδης, Έλληνας Αξιωματικός ε.α. και

συγγραφέας

Μας δουλεύουν...

Εδώ και δύο περίπου εβδομάδες, έχουν “οργιάσει” τα

γυάλινα παράθυρα με τα όσα είπε ο υπουργός Εξω-

τερικών Πάνος Καμμένος για νέες αμερικάνικες βά-

σεις στην Ελλάδα.

Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι.

Πόσο καιρό δουλεύει η βάση της Λάρισας κανείς δεν

το γνωρίζει!!! Ως προσωρινή βέβαια, λόγω έργων στη

Σούδα...

Οσο για το Plan B, άσε που μας τα είχανε πρήξει με

τα μνημονιακά Plan B και C, μας τα ξαναφέρανε τώρα

στο προσκήνιο με τον Π. Καμμένο.

Λες και ο Καμμένος πήγε στους Αμερικανούς και μί-

λησε ως άτομο και όχι ως εκπρόσωπος της ελληνικής

“κυβέρνησης” και σε συνεννόηση με τον Τσίπρα βε-

βαίως, βεβαίως.

To είπε άλλωστε και ο Δημήτρης Καμμένος. Τόσο

πολύ συνεννοημένοι ήταν (Καμμένος - Τσίπρας)  που

η αμερικανική πλευρά γνώριζε πριν φθάσει εκεί ο

Καμμένος τί θα τους πει.

Μας δουλεύουουουν....

Οσο για την αξιωματική αντιπολίτευση που σκίζει τα

ιμάτιά της, είναι η πρώτη διδάξασα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ!

Πρώτοι στο ΝΑΤΟ οι Έλληνες πιλότοι. Πήραν όλες τις πρω-

τιές στην παγκόσμια ελίτ των ιπτάμενων μαχητών Posted

by kalinda 7 Oκτωβρίου 2018. 

Συγκεκριμένα, τον τίτλο του «Καλύτερου Πολεμιστή του

Κόσμου» «Best Warrior» κατέκτησε Έλληνας πιλότος, δη-

μιουργώντας πλέον μια σταθερή παράδοση της Πολεμικής

Αεροπορίας στη σχετική διοργάνωση. Από τη Δευτέρα 10

Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, η 331

Μοίρα (331Μ) της 114 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)/Αεροπορική

Βάση Τανάγρας, συμμετείχε στην 3η Εκπαιδευτική Σειρά

Αέρος για το 2018 του Tactical Leadership Programme

(TLP), στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο Albacete της

Ισπανίας. 

Για το σκοπό αυτό, μεταστάθμευσαν από την 114ΠΜ τέσ-

σερα αεροσκάφη Mirage-2000-5 και ανάλογο ιπτάμενο και

τεχνικό προσωπικό.

Την πρωτιά πήραν οι Έλληνες πιλότοι με τα Mirage 2000-5

στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας κρατώντας και πάλι τα ηνία

μεταξύ των πιλότων του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της εκ-

παίδευσης, η 331 Μοίρα ανέλαβε αποστολές σύμφωνες με

την αποστολή της Μοίρας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Να-

τοϊκό πλαίσιο, με σκοπό την εξοικείωση και τη συνεργασία

όλου του προσωπικού, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις δια-

δικασίες του ΝΑΤΟ.

Στην συγκεκριμένη άσκηση, συμμετείχαν οι Πολεμικές Αε-

ροπορίας της Ισπανίας με αεροσκάφη EF2000 Eurofighter,

της Γαλλίας με Rafale, του Βελγίου με F-16MLU, της Πο-

λωνίας με F-16M και της Ιταλίας με Tornado και AMX. Οι

ιπτάμενοι της 331Μ πρώτευσαν τόσο σε συλλογικό όσο και

προσωπικό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης, μεταξύ

των πληρωμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Να σημειωθεί οτι τα πληρώματα των Ελληνικών Μιράζ ψη-

φίστηκαν από τους Χειριστές των Μαχητικών που πήραν

μέρος στο TLP 2018-3, ως οι Καλύτεροι Πολεμιστές. …Για

να ακριβολογούμε ψήφισαν ποιόν θέλουν δίπλα τους στη

Μάχη οι ξένοι Χειριστές!

Πηγή: veteranos.gr.

H λίμνη με τους ...ιπτάμενους δίσκους

Η εικόνα της λίμνης  είναι εντελώς απόκοσμη: το νερό είναι

γεμάτο φυσαλίδες που μοιάζουν με μικρούς ιπτάμενους δί-

σκους που έπεσαν στο νερό και πάγωσαν αμέσως. Στην

πραγματικότητα πρόκειται για παγωμένες φυσαλίδες μεθα-

νίου, «κάψουλες» με αέριο που παγιδεύτηκαν στο νερό, πά-

γωσαν και συνέθεσαν ένα υπέροχο θέαμα.

Η λίμνη βρίσκεται στην Αλμπέρτα του Καναδά και το αλλό-

κοτο περιεχόμενό της δημιουργείται εξαιτίας φύλλων,

ζώων και άλλων οργανισμών που πέφτουν στο νερό, βυθί-

ζονται και «καταναλώνονται» από βακτήρια που εκλύουν

μεθάνιο. Το αέριο απελευθερώνεται με τη μορφή φυσαλί-

δων και στην επαφή του με το παγωμένο νερό παίρνει τη

μορφή παγωμένων λευκών δίσκων.

Το θέαμα, σύμφωνα με το BBC, είναι εντυπωσιακό αλλά πι-

θανώς και επικίνδυνο. Το μεθάνιο, εκτός του ότι τροφοδοτεί

το φαινόμενο του θερμοκηπίου και θερμαίνει τον πλανήτη,

είναι και πολύ εύφλεκτο. Την  άνοιξη που ο πάγος λιώνει.

Οι μπουρμπουλήθρες του μεθανίου «εκρήγνυνται» και

σκάνε απελευθερώνοντας με θεαματικό τρόπο το περιεχό-

μενό τους- αλλά αν κάποιος έχει την κακή ιδέα να ανάψει

πχ ένα σπίρτο εκεί κοντά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι

μια μεγάλη έκρηξη.

Οι Ματωμένοι καταρράκτες

Το όνομά τους τα λέει όλα. Στους Ματωμένους Καταρρά-

κτες στην ανατολική Ανταρκτική, μοιάζει να ρέει… αίμα, βά-

φοντας κόκκινο τον Παγετώνα Taylor και τη λίμνη Bonney,

κάτω. Έκπληξη και ανατριχίλα...

Βέβαια δεν πρόκειται για αίμα, ούτε νερό που «βάφεται» κόκ-

κινο από άλγη, όπως είχαν φανταστεί οι πρώτοι εξερευνητές

της Ανταρκτικής. Στην πραγματικότητα, ο χρωματισμός αυτός

προκύπτει από μια πολύ αλμυρή υπο-παγετώδη λίμνη.

Όταν η φύση ...ζωγραφίζει

Προτάσεις για ανάδειξη 

αρχαιολογικών χώρων ζητάει

το Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης απευθύνει πρό-

σκληση για προτάσεις σχετικές  με το έργο "Προστασία,

αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και

μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο

Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η

Φάση)", συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ.

Οι εργασίες θα αφορούν παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς

χώρους και μνημεία στην Ακρόπολη Αθηνών, όπως στον

Παρθενώνα και στα Τείχη, στο Ναό του Επικούριου Απόλ-

λωνα στις Βάσσες Φιγαλείας, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη

της Τίρυνθας, στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο

της Δήλου, στη Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο

και σε άλλα σημαντικούς θησαυρούς της χώρας. Οι απαι-

τούμενες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτή-

σεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση

σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς.

Μνημείων που τυγχάνουν διεθνούς αναγνωρισιμότητας, η

οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού στις πε-

ριεχές που βρίσκονται γενικότερα.

Αποστάγματα σοφίας...

Σύζυγοι εν ώρα καθήκοντος...
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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 . . .
Δεν θα γίνει ΧΥΤΥ 

το Λατομείο Μπαράκου

Από τον πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμέ-

νης, Χρήστο Διονυσόπουλο, ελάβαμε την παρακάτω

ενημέρωση, σχετικά με επιστολή του που είχαμε δη-

μοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο μας, και αφο-

ρούσε το Λατομείο Μπαράκου και τη Φασκομηλιά.

Ο Χρ. Διονυσόπουλος μας ενη-

μερώνει ότι όσον αφορά το λα-

τομείο Μπαράκου

«διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα

με χθεσινές, καλά διασταυρω-

μένες, πηγές ενημέρωσης, το

λατομείο, που υπήρχε στα όρια

του δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης και του δήμου

Κρωπίας, έχει προ πολλών

ετών καταστεί ανενεργό, η έκτασή του έχει επουλω-

θεί, έχει υποστεί την προβλεπόμενη από τον Νόμο

φυτοκάλυψη και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τις

συγκεκριμένες αρχαιότητες, καθώς δεν προβλέπεται

μετατροπή του σε ΧΥΤΥ, όπως σημειώσαμε στο ως

άνω έγγραφο, από λανθασμένο συσχετισμένο πλη-

ροφοριών.

Ωστόσο, ο κίνδυνος καταστροφής της περιοχής

αυτής που φιλοξενεί «ένα μεγάλο υπαίθριο Επιγρα-

φικό Μουσείο», είναι υπαρκτός και άμεσος, όσο ο

σπάνιος αυτός αρχαιολογικός χώρος παραμένει

απροστάτευτος και ακάλυπτος από τον Νόμο».

Ο Πρόεδρος της ΚΙ.ΠΟ.Β. Χρήστος Διονυσόπουλος
Φιλόλογος-Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ

REQUIEM ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 

Το Μάιο του 2014 οι Δημότες  του Μα-

ραθώνα έδωσαν (έτσι νόμισαν) τέλος

στην φεουδαρχία που διοικούσε τον

τόπο τα τελευταία 20 και βάλε χρόνια.

Θυμηθείτε τις χαρές που κάναμε.

Εχουμε δήμαρχο ένα μάνατζερ που

έχει περγαμηνές, (έτσι μας είχαν πει)

έχει γνωριμίες, έχει επιρροές, έχει

πλούσιους φίλους που θα επενδύσουν

και θα μας  κάνουν Ριβιέρα. 

Να μην ξεχνάμε και το επιτελείο από

τους παγκοσμίως γνωστούς επιστήμο-

νες που θα έκαναν το “Business Plan”

για την ανάπτυξη, δεν ανάφερε ποτέ

τον όρο της μελέτης σκοπιμότητας το

είχαν ξεπεράσει φαίνεται. Αυτά την

επαύριον της νίκης. 

Και ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και

κάπου ψαχτήκαμε, αρχίσαμε με προ-

σωπικές αντιδικίες καταγωγίου (κου-

κλίτσα, “ενωμένοι αλήτες, λαμόγια,
γεροντική άνοια, ακολουθείτε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, να κολλάς χαρτόσημα και ότι
λέει το ΚΚΕ” ….και το δημοκρατικό-

τατο “θα με φάτε και θα σας φάω στη
μάπα για 5 χρόνια”. Και  συνέχισε αμέ-

σως μετά απευθυνόμενος στους υπαλ-

λήλους του Δήμου αυτού, που είτε ο

Ψινάκης είναι δήμαρχος είτε όποιος

άλλος, στηρίζουν τη λειτουργία του

δήμου, είτε αποτελεσματικά (εάν

έχουν σωστές οδηγίες από τους υπεύ-

θυνους Αιρετούς) είτε όχι, αν οι Αιρε-

τοί δεν κάνουν σωστά την δουλειά

τους. Ειπε λοιπό ο «μέγιστος» του

τόπου στους «ιθαγενείς»  υπαλλήλους

πρώτες οδηγίες  …άκουσον, άκουσον

να ήσαστε πλυμένοι, καθαροί και ευ-

γενικοί με τους πολίτες. 

Περίμεναν οι «ιθαγενείς» τον «αριστο-

κράτη» να τους δώσει οδηγίες υγιει-

νής και κόσμιας συμπεριφοράς. Για το

τι πέρασαν και περνούν οι υπάλληλοι

του δήμου θα επανέλθουμε (είναι αδύ-

νατον να χωρέσουν οι δραστηριότητες

και τα επιτεύγματα της διοίκησης Ψι-

νάκη και της παράταξής του σε μια σε-

λίδα). 

Πρωτοποριακό μοντέλο διοίκησης. Ο

δήμαρχος είτε φοβούμενος την γνώση

που θα αποκτούσαν οι αντιδήμαρχοι

είτε γιατί ο ίδιος είχε και έχει άγνοια

του τι σημαίνει ασκώ διοίκηση, αποφά-

σισε ότι κάθε τακτά «σύντομα» δια-

στήματα πρέπει να αλλάζουν πόστα οι

αντιδήμαρχοι. Έτσι μέχρι να μάθουν

πώς δουλεύει ο τομέας ευθύνης τους

άλλαζαν χωρίς να προλάβουν να απο-

δώσουν, και πάλι φτου και από την

αρχή. Το ίδιο συνέβαινε ακόμη και με

προϊστάμενους υπηρεσιών με κραυγα-

λέο παράδειγμα την μετάθεση της

προϊσταμένης των οικονομικών στην

υπηρεσία καθαριότητος και η επι-

στροφή της μετά από ένα χρόνο. Οσο

προχωράμε θα αναφερθούμε σε πλεί-

στα όσα ευτράπελα αλλά και δραμα-

τικά συμβαίνουν αυτά τα 4 χρόνια

στον τόπο μας. 

Με μεγαλοπρέπεια η τελετή εγκαινίων

του μεγαλύτερου έργου που εγκαινιά-

σθηκε ποτέ στον Μαραθώνα το Πολι-

τιστικό κέντρο – Δημαρχείο στην

αφετηρία του μαραθωνίου· ναι ο λάκ-

κος που χάσκει στην είσοδο της πόλης

μας. Φταίει η κρίση φταίνε τα Capital

Controls  φταίει ότι κανένας δεν είπε

σε κανέννα τι πρέπει να γίνει, φταίνε

όλοι οι άλλοι  εκτός από την διοίκηση

του Δήμου, μας πήραν σβάρνα οι ημε-

ρομηνίες. Ο εργολάβος τα μάζεψε και

έφυγε και η ΕΕ ζητάει ένα εκατομμύ-

ριο για τα έργα που δεν έγιναν. 

Εμείς δεν ξέρουμε ακόμη αν θα το

πληρώσουμε ή όχι. Ο αρμόδιος αντιδή-

μαρχος πρόσφατα κάτι ψιθύρισε ότι το

γλυτώσαμε, αλλά επίσημα έχουμε

άγνοια. 

Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε

όσο μπορέσουμε πιο λεπτομερειακά

τις ενέργειες των αρχόντων μας, που

μετέτρεψαν τις ελπίδες ενός ολόκλη-

ρου τόπου σε απογοήτευση και τελικά

σε αδιαφορία για τα κοινά, αφήνοντας

μερικούς «γραφικούς» να αγωνίζονται

για την αφύπνιση των κατοίκων.... 

Εχει έλθει η ώρα να κάνουμε σούμα τα

κατά και τα υπέρ  της διοίκησης του

Δήμου αυτά τα τελευταία χρόνια,

αλλά και να αρχίσουμε να σηκωνόμα-

στε από τους καναπέδες γιατί πλησιά-

ζει η ώρα των αποφάσεων, που ας

ελπίσουμε ότι θα μας οδηγήσουν σε

επανεκκίνηση της ανάπτυξης του Μα-

ραθώνα.

Το Συντονιστικό της “Δύναμης Πολιτών”

Γιατί πήγαν χαμένα πέντε χρόνια για το Μαραθώνα;

Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυ-

πουργό απέστειλε ο Πρόεδρος

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Επιχειρηματιών Τουριστικών

Επαγγελμάτων καταθέτοντας

την αγωνία του γιατί: «Η τουρι-

στική μίσθωση σπιτιών οδηγεί

τα νόμιμα καταλύματα στο θά-

νατο»

Μεταξύ άλλων σημειώνει ο πρό-

εδρος Δ. Χαδαλής στην επι-

στολή του:  «Ήθελα να

αναφερθώ σε έναν σημαντικό-

τατο κλάδο του τουρισμού,

αυτόν των εγκεκριμένων από

τον ΕΟΤ ενοικιαζόμενων δωμα-

τίων και διαμερισμάτων, που

οδηγείται σε διάλυση εξ αιτίας

της λαίλαπας των τελευταίων

ετών που ακούει στο όνομα κα-

ταλύματα οικονομίας του διαμοι-

ρασμού (ΑΙRΒΝΒ κ.λ.π.).

Μέχρι σήμερα λειτουργούν περί-

που 55 χιλιάδες νόμιμα αδειοδο-

τημένες επιχειρήσεις με περίπου

1 εκατομμύριο κλίνες, οι οποίες

στην πλειοψηφία τους εκσυγ-

χρονίσθηκαν από τα ευρωπαϊκά

προγράμματα παρέχοντας υψη-

λού επιπέδου τουριστικές υπη-

ρεσίες.

[...] Στη ΔΕΘ ακούσαμε για ένα

νέο ρεκόρ αφίξεων το 2018 στον

τουρισμό. Μια αύξηση 15%, με

τις αφίξεις να φθάνουν τα 32

εκατομμύρια. Το ερώτημα είναι

που πήγαν όλοι αυτοί οι τουρί-

στες, από την στιγμή που η ΠΟΞ

δηλώνει, πως η αύξηση ήταν μη-

δενική και ο κλάδος των νόμιμων

καταλυμάτων καταγράφει μεί-

ωση των διανυκτερεύσεων άνω

του 15%. 

Σ
τις αρχές της πρώτης εβδομάδας του Οκτώβρη ήρθε στην

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, στη Βούλα, το σχετικό απορρι-

ματοφόρο του Δήμου για να απομακρύνει κορμό δένδρου

που είχε σπάσει με τον αέρα.  Ο εκσκαφέας του Δήμου ανέβηκε

στο πεζοδρόμιο της Πλατείας (Λακωνίας & Ι. Μεταξά) και έκανε

μεγάλη ζημιά, όπως φαίνεται στην εικόνα.  

Πότε θα επισκευάσει ο Δήμος ΒΒΒ το πεζοδρόμιο; 

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενεία. 

Κάτοικος της Περιοχή T.Τ.

σ.έκδοσης: είναι οι κακοτεχνίες των εργολάβων που δεν ελέγ-

χονται βεβαίως. Γιατί προφανώς κάτω από τα πλάκες είχε κενό!

Ζημιές από τον κυκλώνα έχουν γίνει σε πολλά σημεία του

Δήμου. 

Παράδειγμα στην ελεύθερη

παραλία κάτω από το καφέ

Νότος, ο δήμος είχε τοποθε-

τήσει ομπρέλες, εκ των

οποίων οι μισές ξηλώθηκαν

από τον κυκλώνα και βρί-

σκονται σκόρπιες στην

άμμο... Μήπως πρέπει να τις

μαζέψει ο Δήμος;

«Η τουριστική μίσθωση σπιτιών οδηγεί τα

νόμιμα καταλύματα στο θάνατο»
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Την Τρίτη 9/10 πραγματοποιήθηκε στην

Κερατέα, στον χώρο της «Χρυσής

Τομής», εκδήλωση που αφορούσε την

παρουσίαση της μελέτης του Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών από την

ομάδα των καθηγητών  Ν. Δέρκα και  Κ.

Σταμάτη και των φοιτητών Χρυσ. Κα-

ταντωνάκη και Γ. Χρονόπουλου και

αφορούσε την «Ανάπτυξη των αρδεύ-

σεων στην περιοχή της Κερατέας». 

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Αγροτικός

Συνεταιρισμός Κερατέας, ο οποίος είχε

και την πρωτοβουλία να αναθέσει την

μελέτη στο Πανεπιστήμιο, για να κατα-

δείξει ότι υπάρχει δυνατότητα να ανα-

πτυχθεί η αγροτική οικονομία στην

περιοχή, αν αρδευτεί.

Το θέμα τράβηξε το ενδιαφέρον των

πολιτών, αλλά και των αιρετών αφού

παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο δή-

μαρχος Λαυρεωτικής Δημ. Λουκάς, οι

τέως δήμαρχοι Κερατέας Κώστας Λε-

βαντής και Στ. Ιατρού.

Παρευρέθη επίσης η βουλευτής Γεωρ-

γία Μαρτίνου με τη γιαγιά Μαρτίνου

που έκλεψε την παράσταση, αφού ήταν

η μόνη που ζήτησε να μιλήσει μετά το

πέρας της παρουσίασης.

Στόχος της μελέτης η ανάπτυξη αρδεύ-

σεων με τις υπάρχουσες γεωτρήσεις

και το διαθέσιμο υπόγειο ύδωρ. 

Η παρουσίαση της μελέτης, απέδειξε

ότι υπάρχει η δυνατότητα να δημιουρ-

γήσουν αρδευόμενη γεωργία, ενι-

σχύοντας τον πολύ σημαντικό αυτό

τομέα για την ανάπτυξη του τόπου. 

Στοιχεία της μελέτης

Η Κερατέα δημιουργεί μία λεκάνη που

περικλείεται από το Πάνειο όρος, τη

Μερέντα, το Λαχόρι και το Αγριόκα-

στρο. Από το 1960 όμως έγινε πλη-

θώρα γεωτρήσεων με αποτέλεσμα η

υπερεκμετάλλευση και το υφάλμηρο

νερό.

Γι’ αυτό και το Υπουργείο έγινε πολύ

αυστηρό και απαγορεύει κάθε γεώ-

τρηση. Το νερό έγινε ακατάλληλο λόγω

της αλατότητας και ο υδροφόρος ορί-

ζοντας αλλάζει τις συνθήκες, εισάγον-

τας το θαλασσινό νερό στην

ενδοχώρα. 

Η Κερατέα έχει περίμετρο 38,5 χιλιόμε-

τρα με φυσικά όρια το Πάνειο και τη

Μερέντα. Το έδαφός της αποτελείται

από αυτόχθονη ενότητα σχιστόλιθου

και μάρμαρου εδώ και 5,5 εκατομμύρια

χρόνια, αλλά και την αλλόχθονη ενό-

τητα, αυτή που ήρθε, τα φερτά υλικά. 

Ο Σχιστόλιθος είναι φτωχός σε υδρο-

φορία.

Η Κερατέα δέχεται ετησίως κατά μέσο

όρο 360 χιλιοστά νερό βροχής και το

υπόγειο δυναμικό της περιοχής είναι 3

εκατομ. m3 ετησίως. Μπορούν να ποτι-

στούν 5 με 6000 στρέμματα. Το κλίμα

της είναι ευνοϊκό, δεν πιάνει παγετός.

Βεβαίως η άρδευση αξιοποιώντας φυ-

σικούς όρους πρέπει να υπόκειται σε

σχετικούς ελέγχους ή και περιορι-

σμούς. 

Λύση οι βιολογικοί σταθμοί

Αδιαμφισβήτητα, από την μελέτη προ-

έκυψε ότι, οι βιολογικοί σταθμοί έχουν

τον πρώτο λόγο στην εκμετάλλευση, και

γι’ αυτό ακριβώς η μελέτη περιλαμβάνει

και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Ανα-

μένεται δε η τριτοβάθμια επεξεργασία

προκειμένου να υλοποιηθεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης μίλησε για δημι-

ουργία υδραυλικής μελέτης με δεξαμε-

νές για συλλογή του νερό.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής ενημέρωσε

ότι η νησίδα του Λαυρίου ποτίζεται με

νερό της ΕΥΔΑΠ.

Ο Κώστας Λβεαντής τόνισε ότι ο βιο-

λογικός της Κερατέας πέφτει στο

ρέμα, ενώ προβλέπεται αγωγός που θα

τον πάει στο βιολογικό Λαυρίου.

Μετά το πέρας της παρουσίασης και

των ομιλιών, η γιαγιά κα Μαρτίνου ετών

92 σηκώθηκε και δήλωσε αγρότισα, και

τόνισε ότι έμαθε πολλά από την παρου-

σίαση της μελέτης, αλλά και της έδω-

σαν τροφή για πολλές σκέψεις...

Ο Συνεταιρισμός της Κερατέας θα συ-

νεχίσει τις ενέργειες ενεργοποίησης

των αρμόδιων φορέων. Ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής, έχει την αρμοδιότητα να

ολοκληρώσει την αίτηση για άδεια χρή-

σης των υδάτων, φροντίζοντας για τις

απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση του

τεχνικού έργου, αυτή προβλέπεται στο

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

2014-2020 και αναμένεται και για την

Αττική την προσεχή περίοδο. Έχει ήδη

ξεκινήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-

λάδας, το Μέτρο 4.3.1 αφορά καθαρά

τις "Υποδομές για έργα Εγγείων Βελ-

τιώσεων". Συνεπώς θα βρεθεί και το

χρηματοδοτικό εργαλείο για την ολο-

κλήρωση των ενεργειών, ώστε ο τόπος

να ευνοηθεί από αυτή την προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-

σμού Κώστας Λεβαντής ευχαρίστησε

όλους τους παρευρισκόμενους για την

παρουσία τους, τόνισε την προσπάθεια

να αναδειχτεί η αναγκαιότητα για το

έργο διαχείρισης και εκμετάλλευσης

των υδάτων για αγροτική χρήση. 

Το ευχάριστο είναι ότι είδαμε νέους αν-

θρώπους με ενδιαφέρον για την πρω-

τογενή παραγωγή και αυτό μας γεμίζει

με ελπίδα.
Άννα Μπουζιάνη

«Ανάπτυξη των αρδεύσεων στην

περιοχή της Κερατέας»
Mία πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας

O Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας Δημ. Λεβαντής μιλάει στο ακροατήριο.

O καθηγητής K. Σταμάτης αναλύει.

Η βουλευτής Γεωργία Μαρτίνου πανευτυχής συνοδεύει τη γιαγιά της κα Μαρτίνου.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              20  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Κωνσταντίνος

Αλαγιάννης
υποψήφιος Δήμαρχος 

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Κων/νος Αλλαγιάννης παρουσία συνεργατών του,

35 παλαιών και νέων υποψηφίων Δημοτικών συμβού-

λων ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για την θέση

του Δημάρχου Μαρκοπούλου. 

Να θυμίσουμε ότι ο Κων/νος Αλαγιάννης είναι επικε-

φαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Μαρκο-

πούλου με πέντε ακόμη συμβούλους, με το

συνδυασμό “Κοινωνία Προοπτικής”.

Στο Δήμο Μαρκοπούλου είχαν διεκδικήσει και εκλε-

γεί στη Δημοτική Αρχή, στις προηγούμενες εκλογές,

πέντε συνδυασμοί: “Πάμε μπροστά” με τον νυν δή-

μαρχο Σωτήρη Μεθενίτη, η “Κοινωνία Προοπτικής” με

τον Κων/νο Αλαγιάννη, η “Διέξοδος” με τον Κων/νο

Μεθενίτη, η “Δύναμη Ελπίδας” με τον Γ. Αδάμο, το

“Σχέδιο Δράσης” με τον Λεων. Μπέη και η “Ανατροπή

τώρα” με τη Θάλεια Μπέη.

Ο Κων/νος Αλαγιάννης στην ανακοίνωση της υποψη-

φιότητάς του δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Τον Μάιο του 2019, σε οκτώ  μήνες, έχουμε Δημοτικές
εκλογές. Εκλογές ιδιαίτερα κρίσιμες για το μέλλον του
τόπου μας. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο
και πιο αποτελεσματικό μοντέλο αυτοδιοίκησης. Στους
μήνες που ακολουθούν μέχρι τις Δημοτικές εκλογές, όλοι
μαζί, έχοντας ως βάση ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό
μοντέλο Αυτοδιοίκησης, χάρη στη βοήθεια των συνεργα-
τών μου, αλλά και όλων των συμπολιτών μας, αξιοποιώντας

παράλληλα την εμπειρία μας, μετά από τόσα χρόνια ενα-
σχόλησης με την τοπική Αυτοδιοίκηση, καταφέραμε να δη-
μιουργήσουμε ένα υπερκομματικό, πολυσυλλεκτικό και
ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, με στόχο, την επίλυση των καθη-
μερινών προβλημάτων των Δημοτών μας, την οικονομική
ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας, την αντιμετώπιση της
ανεργίας και την αλληλεγγύη στις αδύναμες κοινωνικές
ομάδες. 
Χωρίς διαχωρισμούς και πολιτικές σκοπιμότητες, κάνοντας
καταγραφή όλων των προβλημάτων και γενικά των αναγ-
κών που υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνά-
μεις μας, διεκδικώντας, αλλά και αξιοποιώντας τις γνώσεις
μας και όλους τους οικονομικούς πόρους, να αλλάξουμε
την πορεία του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και την όρεξη να εργα-
στούμε σκληρά. Η κοινή μας πορεία ξεκίνησε, με μοναδικό
στόχο να οικοδομήσουμε μια "Κοινωνία Προοπτικής". 
Σε αυτή την πορεία σας θέλουμε όλους κοντά μας».
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Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ

«Ὁδοιπορῶν τις ἐν ἐρήμῳ εἶδε γυναῖκα μόνην κατηφῆ
ἑστῶσαν, καί φησιν αὐτῇ· Τίς εἶ; Ἡ δὲ ἔφη· Ἀλήθεια. –
καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν τὴν πόλιν ἀφεῖσα τὴν ἐρημίαν
οἰκεῖς; Ἡ δὲ εἶπεν· Ὅτι τοῖς πάλαι καιροῖς παρ᾿ ὀλίγοις
ἦν τὸ ψεῦδος· νῦν δὲ εἰς πάντας ἀνθρώπους ἐστίν, ἐάν
τι ἀκούειν καὶ λέγειν θέλῃς.

Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ:

Ὅτι κάκιστος βίος καὶ πονηρὸς τοῖς ἀνθρώποις ἐστίν,
ὅτε τὸ ψεῦδος προκρίνεται τῆς ἀληθείας». 

(= Κάποιος οδοιπόρος συνάντησε στην ερημιά μια γυναίκα

μόνη να κάθεται λυπημένη και της λέει: Ποια είσαι; Αυτή

τότε του απάντησε· Η Αλήθεια. Και για ποιο λόγο, αφού

άφησες την πόλη, κατοικείς στην ερημιά; Αυτή τότε του

αποκρίθηκε· επειδή τον παλιό καιρό το ψέμα υπήρχε ανά-

μεσα σε λίγους· τώρα όμως υπάρχει σ’ όλους τους ανθρώ-

πους, αν θελήσεις να ακούσεις και να πεις κάτι, επειδή ο

βίος των ανθρώπων είναι πάρα πολύ κακός και πονηρός,

όταν το ψέμα προτιμάται από την Αλήθεια).

Το παρόν αποτελεί προϊόν αισώπειας μυθοπλασίας. Πάσα

ομοιότητα με τη σημερινή κατάσταση είναι συμπτωματική,

δε θίγει ούτε πρόσωπα ούτε ονόματα ούτε καταστάσεις

και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα!!! 

“Ο νοῶν νοείτω”.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 

ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Κάποτε ο Λουκιανός διδασκόταν στην Α’ Γυμνασίου έστω

και από μετάφραση, το βιβλίο του ΟΕΔΒ λεγόταν «Λουκια-
νού εκλογαί», Αθήνα 1978 και περιείχε (3) έργα: ι) Μια αλη-

θινή ιστορία 2) Τίμων ο Μισάνθρωπος και 3) Νεκρικοί

Διάλογοι.

Σήμερα διδάσκεται υποτυπωδώς ή υπάρχει τουλάχιστον

στο βιβλίο  “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» της Β’ Γυμνα-

σίου, μια μόνο ενότητα - παράγραφος, η 4η, με τίτλο “οι

Σεληνίτες”, από την Αληθή Ιστορία του Λουκιανού, Α’, 23-

26 (διασκευή).

Είναι καιρός πλέον να επανέλθει ο Λουκιανός και να εν-

ταχθεί στα προγράμματα σπουδών της Α’θμιας και Β’θμιας

Εκπαίδευσης, αν θέλουμε να έχουμε μια Παιδεία του

Φωτός και της Αλήθειας και όχι αυτή του Σκότους και του

Ψεύδους και εξ αυτής ανάλογες κοινωνίες και ανθρώπους.

Ο Λουκιανός (= Πεφωτισμένος) δεν διδάσκεται σήμερα

ούτε και στην Γ΄θμια Εκπαίδευση, διότι είναι: 

ΣΑΤΙΡΙΣΤΗΣ των ξεπεσμένων θεών του Ολύμπου.

ΠΟΛΕΜΙΟΣ των Φιλοσοφικών Σχολών, των Διδασκαλιών

τους και των Δογμάτων τους.

ΕΠΙΚΡΙΤΗΣ της αγυρτείας των Ρητόρων/Δημαγωγών/Λαϊ-

κιστών.

ΕΜΠΑΙΚΤΗΣ/ΣΚΩΠΤΗΣ των αδυναμιών του ανθρώπου.

Άρα μη αρεστός, αν και άριστος, στην καθεστυκυΐα τάξη.

Οι περισσότεροι μελετητές, κατέκριναν το έργο του Λου-

κιανού. Τον κατηγόρησαν ότι με την οξεία κριτική του

γκρεμίζει χωρίς να οικοδομεί, επισημαίνει τα αρνητικά της

κοινωνίας χωρίς να προτείνει τίποτε το θετικό (Διαπιστω-

τής και όχι Επιλύτης / Λυτήρ -ῆρος). Παρεξηγούν όμως

και αδικούν τον Λουκιανό, ο οποίος θέλησε από αγάπη

προς τον άνθρωπο να τον φρονηματίσει (σωφρονίσει και

ανυψώσει το ηθικό του) και να τον εξυψώσει με βάση την

Αλήθεια.

Ο Άγγλος Φιλόσοφος Φράνσις Μπέικον (1561-1626) χα-

ρακτηριστικά τόνιζε: «Σκοπός της επιστήμης είναι η απαλ-
λαγή του ανθρώπου από τις πολλαπλές πλάνες και
προλήψεις».

Ο Λουκιανός στο διαλογικό του έργο «Ἁλιεύς ἤ Ἀνα-

βιοῦντες» κεφ. 18, στη συζήτησή του με την Φιλοσοφία

αυτοσυστήνεται ως: «Ἐμοί Παρρησιάδης Ἀληθίωνος τοῦ
Ἐλεγξικλέους». (= Εγώ ονομάζομαι Παρρησιάδης Αληθίω-

νος του Ελεγξικλέους).

Βρίσκεται κατηγορούμενος στο δικαστήριο απ’ όλους τους Φι-

λοσόφους επειδή στο έργο του «Βίων πρᾶσις» (= δημοπρα-

σία φιλοσόφων) τους παρουσίασε με υποτιμητικό τρόπο.

Αυτοπροσδιορίζεται με τις έννοιες που πίστευε πως χαρα-

κτηρίζουν τον σατιρικό του διάλογο, την ελεύθερη έκ-

φραση της γνώμης του, (Παρρησία) την παρουσίαση και

την υποστήριξη της Αλήθειας (Αλήθεια), καθώς και την

οξύτατη κριτική του στην ανθρώπινη υποκρισία, στη συγ-

κάλυψη της Αλήθειας και στην απόκρυψη της πραγματικό-

τητας (Έλεγχος).

ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟ-ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Logo-Game theory)
Η σπουδαία λέξη ΑΛΗΘΕΙΑ με αναγραμματισμό μάς δίνει τη

λέξη ΑΕΙΘΑΛΗ που σημαίνει ότι η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν μαραίνεται /

παρακμάζει ποτέ, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς αν-

θοφορίας διατηρώντας εσαεί την θαλερότητα, την σφριγηλό-

τητα, την ευρωστία, τη δύναμη και την ακμή της.

Η Αλήθεια είναι η μοναδική λέξη στον κόσμο που έχει

διπλή σημασία:

Η μη λήθη (= λησμονιά, λησμοσύνη) και το μη λάθος

(σφάλμα) (από τα ρήματα λήθω/λανθάνω = ξεχνώ, λη-

σμονώ και αστοχώ, σφάλλομαι, κάνω λάθος) δεν ξεχνώ τα

λάθη που έχω διαπράξει και γι’ αυτό τα θυμάμαι και δεν τα

επαναλαμβάνω, τα αποφεύγω, έχοντας διδαχθεί απ’ αυτά

(παθός μαθός).

ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΗΜΙΝ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΠΕΦΗΝΑΣ

«Τί τοῦτ’, ἔφην, ὦ Ἀρίγνωτε, καί σύ τοιοῦτος ἦσθα ἡ
µόνη ἐλπίς τῆς ἀληθείας, καπνοῦ µεστός καί
ἰνδαλµάτων; τό γοῦν τοῦ λόγου ἐκεῖνο, ἄνθρακες
ἡµῖν ὁ θησαυρός πέφηνας»
(= Τι είναι αυτό, Αρίγνωτε, είπα, και συ αποδείχτηκες τέ-

τοιος - δεισιδαίμων - η μόνη ελπίδα της αλήθειας είσαι γε-

μάτος από θυμιάματα και φαντάσματα; όπως η παροιμία

λέγει, άνθρακες ο θησαυρός απεδείχθης.

ΣΧΟΛΙΟ: Ολίγοι έως ελάχιστοι γνωρίζουν το παραπάνω από-

σπασμα από το διαλογικό έργο του Λουκιανού: “ΦΙΛΟΨΕΥΔΗΣ

ή ΑΠΙΣΤΩΝ”, παρ. 32, που καθιερώθηκε ως λαϊκή παροιμία και

σημαίνει “μεγάλες προσδοκίες” που καταλήγουν να είναι ασή-

μαντες και ψεύτικες. Είναι από το σατιρικό διάλογο Τυχιάδη

(Λουκιανού) και Αριγνώτου, πυθαγορικού φιλοσόφου.

ΝΗΜΕΡΤΕΙΑ ή ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ

Νημέρτεια (ἡ) στα δωρικά ναμέρτεια = αλήθεια, ἀληθι-
νότητα, βεβαιότητα, επαλήθευση, ορθότητα, ευθύ-
τητα, γνησιότητα, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια.

Παράγεται από το οµηρικό επίθετο νηµαρτής µε
τροπή του α σε ε, ὁ, ἡ νηµερτής, το νηµερτές < από
στερητικό µόριο νή + ἁµαρτάνω (αποτυγχάνω) = ο

μη αμαρτάνων εις τους λόγους, ο μη αποτυγχάνων του

σκοπού των λόγων του, ο αναμάρτητος, ο αληθής, ο αψευ-

δής, ο αλάνθαστος, ο άδολος, ο ειλικρινής, ο πραγματικός,

ο σωστός. Συνηθέστερα ως επίρρημα το ουδέτερο νημερ-

τές ἐνισπεῖν, νημερτέα εἰπεῖν ἤ µυθήσασθαι = λέγειν

την αλήθειαν, την βεβαίαν και πάσαν αλήθειαν.

«εἰρωτᾷς μ᾽ἐλθόντα θεά θεόν, αὐτάρ ἐγώ τοι νημερτέως
τόν μῦθον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ»

(Όμηρος, Οδύσσεια, ε, 97-98)

(= Με ερωτάς γιατί ήρθα ενώ είσαι θεά και εγώ θεός, θα

σου αποκριθώ ειλικρινώς / την πάσα αλήθεια θα σου πω,

αφού τέτοια είναι η επιθυμία σου).

«νημερτέως γάρ τοι μυθήσομαι οὐδ᾽ἐπικεύσω»

(Όμηρος, Οδύσσεια, τ, 269)

(= την πάσα αλήθεια θα σου πω και τίποτε δε θα σου απο-

κρύψω).

«Καί τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου τοῦ νῦν παρόν-
τος, ὡς τελεσθῆναι χρεών»

(Σοφοκλής, 496-406, “ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ”, στιχ. 173-174)

(= Κι αυτών εδώ η πραγματοποίηση συμπίπτει πια μ’ αυτόν

τον καιρό, που αυτά πρέπει τέλος να πάρουν / τελεσφο-

ρήσουν).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα (2) ομηρικά αποσπάσματα είναι διάλογοι. Το (1)

είναι ο διάλογος της Καλυψούς με τον Ερμή και το (2) ο διά-

λογος Πηνελόπης με τον Οδυσσέα. Κυρίαρχη ιδέα είναι

αυτή της ειλικρίνειας και αλήθειας που στηρίζεται στο επίρ-

ρημα νημερτέως = αναμαρτήτως = αλανθάστως = αμέμπτως

= ανεπιλήπτως. Επίσης διαπιστώνουμε ότι η λέξη μύθος

σημαίνει τον προφορικό λόγο, διήγηση, διάλογο, παραγγε-

λία, συμβουλή, πρόταση, γνώμη, υπόθεση, το θέμα του

λόγου και όχι παραμύθι οπότε θα ήταν ορθή η λέξη παρά-

μυθος. Και το ρήμα μυθέομαι = διηγούμαι προφορικώς γε-

γονότα που έγιναν στο απώτερο παρελθόν. Γι’ αυτό και η

Μυθολογία είναι Προϊστορία και όχι Παρα-μυθολογία.

Νομίζω ότι οι θεοί συζητούν σοβαρά θέματα και δε λένε

ιστορίες - παραμύθια για να περνάει η ώρα τους, αλλά ούτε

και το αντρόγυνο Πηνελόπη - Οδυσσέας μετά από απουσία

(20) ετών έχουν αυτή την “παραμυθική διάθεση”! 

Κιβδηλ(ε)ία, ιωνικά κιβδηλίη = νοθεία, νόθευση, πλαστό-

τητα, παραποίηση, παραχάραξη, διαφθορά, διαστροφή,

φαυλότητα, δολιότητα, απάτη, ψευτιά, πανουργία, χαμέρ-

πεια, ανειλικρίνεια.

«Κιβδηλείαν δέ χρή πάντα ἄνδρα διανοηθῆναι καί
ψεῦδος καί ἀπάτην ὡς ἕν τι γένος ὄν, τοῦτο ιὧ τήν φήμην
ἐπιφέρειν εἰώθασιν οἱ πολλοί κακῶς λέγοντες, ὡς ἐν
καιρῷ γιγνόμενον ἑκάστοτε τό τοιοῦτον πολλάκις ἄν
ὀρθῶς ἔχοι, τόν καιρόν δέ καί ὅπου καί ὁπότε ἀτάκτως
καί ἀορίστως ἐῶντες, τῇ λέγει ταύτῃ πολλά ζημιοῦνται
τε καί ζημιοῦσιν ἑτέρους».

(Πλάτων, 427-347, “ΝΟΜΟΙ”, ΙΑ΄, 916d)

(= Όλοι δηλαδή πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η νό-

θευση ανήκει στην ίδια κατηγορία με το ψέμα και την

απάτη, έστω κι αν πολλοί συνήθως υποστηρίζουν αντίθετα

με το σωστό, ότι αν γίνει την κατάλληλη στιγμή είναι πολ-

λές φορές δίκαιη, δεν προσδιορίζουν όμως τη στιγμή ή το

πού και το πότε, κάτι που βλάπτει τόσο τον εαυτόν τους

όσο και τους άλλους).

«Αὐδᾶτε καί πρόεσθε νημερτῆ λόγον»

(Λουκιανός, 120-180/192, “ΤΡΑΓΩΔΟΠΟΔΑΓΡΑ”, στιχ. 81)

(= αποκριθείτε/φωνάξτε και την πάσαν αλήθεια να μου εκ-

φράσετε, εκστομίσετε).
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Νηµερτείας

ἄρχεσθαι
&

Κιβδηλ(ε)ίας
παύεσθαι
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Ποιητική εσπερίδα με ομιλία, απαγγελίες

και θεματική λαογραφική έκθεση διοργά-

νωσε το  Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης (ΕΚΤ)

της Ελλάδος, όπου δόθηκαν τα «Συγχαρη-

τήρια Διπλώματα» του Διεθνούς Διαγωνι-

σμού Ποίησης στην Ελληνική Γλώσσα με

θέμα «Το περιβόλι της πολιτιστικής παρά-
δοσης», που προκηρύχθηκε με την αιγίδα

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

και τη συνεργασία του Αμερικανο-ελληνι-

κού Ιδρύματος Δυτικής Πεννσυλβάνια–Ελ-

ληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και Λαογραφικό

Μουσείο (AHFWP).

Στο φιλολογικό μέρος της εσπερίδας ο

Πρόεδρος του ΕΚΤ, Ευάγγελος Ανδρέου

ανέπτυξε το θέμα: «Ποίηση. Το επίκαιρο και
το αληθές», ποιήματα απέδωσε η Ράνια Βι-

σβάρδη (3ο πρόγραμμα ΕΡΑ). 

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από

τον Ανδρέα Μπεντάι. 

Τα Διπλώματα απένειμε τιμητικά ο ευρισκό-

μενος στην Ελλάδα διαπρεπής ομογενής

Καθηγητής της Ιατρικής του Παν/μίου Pitts-

burgh, Δρ. Νίκος Γιαννουκάκης, ως Εκτε-

λεστικός Σύμβουλος του AHFWP.

Τα συγχαρητήρια διπλώματα έλαβαν οι:

Ελένη Ζαραμητροπούλου από Κατερίνη, η

Αναστασία Κυριακίδου από Αλεξανδρού-

πολη, η Αθηνά Πουρνάρα καθηγήτρια στο

2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, και για τις μα-

θητικές συμμετοχές οι: Αλέξιος Αξαρλής,

1ο Λύκειο Γλυκών Νερών, Κατερίνα Μα-

νιάτη 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής,

Χρυσούλα Παπανικολάου Εσπερινό Λύ-

κειο Πολυγύρου Χαλκιδικής και Πηνελόπη

Κυριακοπούλου (εκτός συναγωνισμού), 2ο

Γυμνάσιο Γλυκών Νερών.

Στην τελετή το Ίδρυμα Δυτικής Πεννσυλβά-

νια τίμησε με ειδική περγαμηνή αναγνώρι-

σης τον βετεράνο πρωταθλητή Δημήτρη

Μποντικούλη (παλαιός πανελληνιονίκης και

ρέκορντμαν του βάδην) για τη συλλογή,

συντήρηση και διάσωση έργων της ελληνι-

κής λαογραφίας.

Ο Δημήτρης Μποντικούλης επιδόθηκε σε

συλλογή και συντήρηση τεκμηρίων από την

υπεραιωνόβια παράδοση του νεοελληνικού

αθλητισμού καθώς και μαρτυριών από τον

ελληνικό λαογραφικό πλούτο. 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της Ελλάδος

Από αριστερά: Αναστασία Κυριακίδου, Αθηνά Πουρνάρα, Πηνελόπη Κυριακοπούλου, Χρυσούλα Πα-

πανικολάου, Αλέξιος Αξαρλής.

Τρία Διπλώματα στα Γλυκά Νερά
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Τροποποίηση – συμπλήρωση του θε-
σμικού πλαισίου προκειμένου να αν-
τιμετωπιστούν ζητήματα που
ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία
και το περιβάλλον από οχλούσες
δραστηριότητες που λειτουργούν
σε αστικές περιοχές και δεν υπά-
γονται σε καθεστώς περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης, ζητά η
Περιφέρεια Αττικής. Τη δέσμη των
νομοθετικών– κανονιστικών ρυθμί-
σεων που επεξεργάστηκε η Διεύ-
θυνση  Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου
Τομέα Αθηνών, απέστειλε ήδη ο Αν-
τιπεριφερειάρχης βόρειας Αθήνας,
Γιώργος Καραμέρος, στους αναπλη-
ρωτές Υπουργούς Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο,  και
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στέργιο
Πιτσιόρλα.
Αφορμή αποτέλεσε η περίπτωση μο-
νάδας επεξεργασίας καφέ στην Λυ-
κόβρυση, όπου μετά από
καταγγελίες κατοίκων η Περιφέρεια

Αττικής, εξαντλώντας τις αρμοδιό-
τητές της, ανέθεσε στο Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(τμήμα Χημείας) τη διενέργεια εξει-
δικευμένων μετρήσεων ώστε να
προσδιοριστούν ποιοτικά και ποσο-
τικά οι αέριοι ρύποι και να εκτιμηθεί
η επικινδυνότητα ή μη αυτών για τη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον.  
Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται το
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο,
ώστε η Περιφέρεια Αττικής, ως αδει-
οδοτούσα αρχή, να προβεί σε περαι-
τέρω ενέργειες για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητη-
μάτων που ανακύπτουν από τη λει-
τουργία αντίστοιχων μονάδων σε
αστικές περιοχές και οι οποίες δεν
υπάγονται σε καθεστώς περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης (έκδοση
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων ή υπαγωγή σε πρότυπες
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις), προ-
τείνεται, τα συναρμόδια υπουργεία
να αναλάβουν τις εξής νομοθετικές-

κανονιστικές πρωτοβουλίες:
• Νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέ-
πει στην αδειοδοτούσα αρχή να επιβά-
λει πρόσθετα μέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας στις αδειοδοτούμενες δραστη-
ριότητες που δεν υπάγονται σε καθε-
στώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
• Νομοθετική ρύθμιση για τις βέλτι-
στες διαθέσιμες τεχνικές για την πε-
ριβαλλοντική αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων εντός Περιφέρειας
Αττικής.
• Επανεξέταση της απαλλαγής από
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις (Π.Π.Δ.) για τα επαγγελματικά
εργαστήρια, δεδομένου ότι τα όριά
τους είναι πλέον αρκετά μεγάλα (37
kW κινητήρια ισχύς, 70 kW θερμική
ισχύς) και
• Επανεξέταση της χωροθέτησης
μονάδων μεταποιητικών και συνα-
φών δραστηριοτήτων σε αστικές πε-
ριοχές με θέσπιση αυστηρότερων
όρων.

Επιπλέον ρυθμίσεις ζητά η Περιφέρεια Αττικής 

για οχλούσες δραστηριότητες

Ελληνική Δημοκρατία   |    Νομός Αττικής      |                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  |     Δ/νση Οικονομικών   |   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  18-10-2018   |   Aρ. Πρωτ.:  37472

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής
προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χα-
μηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 100/2018 μελέτης της αρ-
μόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 74.400,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Τ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 Ψεκασμός με βιολογικό 90922000-6

φυτοπροστατευτικό προϊόν 1 Υπηρεσίες Τεμ. 9.150 6 55.900,00
για την καταπολέμηση της καταπολέμησης (Πεύκο)
πιτυοκάμπης επιβλαβών εντόμων

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Κοπή και κάψιμο κουκουλιών 77211500-7

σε μη ψεκασμένα πεύκα 2 Υπηρεσίες Τεμ.
φροντίδας δένδρων (Κουκούλι) 2500 1,8 4.500,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Προστασία φοινικοειδών 3 90922000-6 Εφαρμογή

με εφαρμογή εγκεκριμένων Υπηρεσίες ( Εξήντα φοίνικες
χημικών σκευασμάτων. καταπολέμησης επί τρεις (3) 

επιβλαβών εντόμων. επαναλήψεις. 60 10 600,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ (€) 60.000,00
Φ.Π.Α. 24% 14.400,00

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 74.400,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
35-6162.062 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 60.000,00€ 74.400,00€ 90922000-6

& ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ 2018-2019 77211500-7
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ
2018 35-6162.062 35.000,00€
2019 35-6162.062 39.400,00€

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
1.200,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη με α.α
100/2018 και τη με αρ. Πρωτ. 37149/17-10-2018 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 5-11-2018 και

ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Το τεύχος του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και από την πλατφόρμα του  ΚΗΜΔΗΣ  .
Επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών κ. Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

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

Ελληνική Δημοκρατία   |    Νομός Αττικής      |                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  |     Δ/νση Οικονομικών   |   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  18-10-2018   |   Aρ. Πρωτ.:  37459

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙ-
ΝOΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του
εντύπου οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α
118/2018 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 74.350,40€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α-Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€)   ΣΥΝΟΛΟ (€)  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων αστικού και
περιαστικού πρασίνου, άλλων ελεύθερων κοιν. στρ. 1.209 40,00 48.360,00
χώρων και οικοπέδων, με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή και 
αυτοκινούμενου μηχανήματος

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2 Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων αστικού και περιαστικού 

πρασίνου,άλλων ελεύθερων κοιν. χώρων και οικοπέδων, με στρ. 290 40,00 11.600,00
χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού 
χειριστή και αυτοκινούμενου μηχανήματος

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α 35-6162.007 Κ.Α 35-6162.008 ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) cpv

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 48.360,00 11.600,00 59.960,00 77312000-0 , 45343100-4
Φ.Π.Α. 24% 11.606,40 2.784,00 14.390,40
ΣΥΝΟΛΟ (€) 59.966,40 14.384,00 74.350,40
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ανάλυση ανά έτος:

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 2018 ΠΟΣΟ 2019 ΠΟΣΟ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 35-6162.007 500,00  € 59.466,40  €
2. «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 35-6162.008 1.000,00  € 13.384,00  €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
1.199,20 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη με α.α
118/2018 και τη με αρ. Πρωτ. 37152/17-10-2018 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 6-11-2018 και ώρα

έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Το τεύχος του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και από την πλατφόρμα του  ΚΗΜΔΗΣ .
Επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών κ. Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

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

Σεμινάρια Μουσικής 

Προπαιδείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" (Μι-

κράς Ασία 3, Βούλα), εγκαινιάζει  Σεμινάρια Μουσι-

κής Προπαιδείας για παιδιά 2- 6 χρονών.

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη.  Θα
προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέ-
ροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε
να μαθαίνουν ενώ παίζουν» – Carl Orff

Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από

το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής,

της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Έρχονται σε

επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, τραγούδι, κί-

νηση, χορός), µε πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Τα σεμινάρια της μουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:

3 στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρό-

νου  3 στη γνώση του σώματος

3 στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντα-

σίας 3 στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της

μουσικής μνήμης.

Πληροφορίες στα τηλ: 6973063821 και 6998958059.
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Απάντηση σε σχετική ερώτησή του έλαβε ο ευρωβου-

λευτής Νίκος Χουντής (ΛΑΕ) από τον αρμόδιο επί-

τροπο της Ε.Ε.

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

(ΑΕΠΟ) που εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αι-

γαίου, για τη δημιουργία ΧΥΤΥ στη θέση «Πλούσκα»

στην Άνδρο, είναι παράνομη γιατί δεν πληροί τους

ελάχιστους όρους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και,

ως εκ τούτου, δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί με

ευρωπαϊκά κονδύλια.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν, δια στό-

ματος του αρμοδίου Επιτρόπου για θέματα Περιβάλ-

λοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Vella, σε

σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενό-

τητας (ΛΑΕ), Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουν-

τής έθετε υπόψιν το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αιγαίου έχει εκδώσει ΑΕΠΟ για τη δημιουρ-

γία ΧΥΤΥ στην Άνδρο, χωρίς να έχουν διενεργηθεί οι

απαραίτητες υδρογεωλογικές μελέτες, προκειμένου

να αποκλειστεί η μόλυνση των επιφανειακών και υπό-

γειων υδάτων.

Ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, ζητούσε από την Κομι-

σιόν να απαντήσει εάν «είναι δυνατόν να εκδίδεται
ΑΕΠΟ, χωρίς να έχουν ελεγχθεί πρώτα τα υδρογεω-
λογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τυχόν επί-
δραση του έργου στις γεωτρήσεις ύδρευσης», καθώς

και αν μπορεί η Κομισιόν, σε κάθε περίπτωση, «να βε-
βαιώσει ότι, προκειμένου για την έγκριση και, ενδε-
χομένως, συγχρηματοδότηση του έργου, θα πρέπει
να υπάρξει πλήρης υδρογεωλογική μελέτη, με τους
όρους που επιβάλλουν η νομοθεσία και η επιστήμη».

Στην απάντησή του, ο κ. Vella, αφού σημειώνει ότι

στο άρθρο 7 της οδηγίας 1999/31/ΕΟΚ, υπάρχει «μια
σειρά απαιτήσεων που πρέπει να περιλαμβάνει η αί-
τηση άδειας για χώρο υγειονομικής ταφής», σημει-

ώνει ότι, μία εξ αυτών είναι και η περιγραφή των

«υδρολογικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών» του

χώρου δημιουργίας του ΧΥΤΥ.

Σημειώνει δε με έμφαση ότι, «Σύμφωνα με το άρθρο

8 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλή-

των, μια άδεια μπορεί να εκδίδεται μόνο αν η μελέτη

του χώρου ταφής πληροί όλες τις σχετικές απαιτή-

σεις της οδηγίας.

Επιπλέον, πριν αρχίσουν οι εργασίες διάθεσης, η αρ-

μόδια αρχή επιθεωρεί τον χώρο ώστε να εξασφαλίσει

ότι πληροί τους σχετικούς όρους της άδειας».

Καταλήγοντας, ο κ. Vella σημειώνει ότι, «την πλήρη
ευθύνη για την έγκριση έχει η διαχειριστική αρχή, η
οποία οφείλει να διασφαλίσει ότι διαθέτει την τεκμη-
ρίωση που αποδεικνύει ότι τηρούνται η ενωσιακή και
η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, πριν εγκρίνει το έργο
για συγχρηματοδότηση».

σ.συντάκτη: το επισημαίνουμε για να το γνωρίζουν οι

Δήμοι και κάθε αρμόδιος, πριν προχωρήσει σε κάτι

ανάλογο.

Κ
απάτσοι, μπεκερικλήδες (becerikli

τουρκιστί) και ωφελημένοι «παντός

καρού» και καθεστώτος, υπήρχαν,

ως φαίνεται, πάντοτε. Η γένεση του εί-

δους χάνεται στα βάθη των αιώνων των...

δεινοσαύρων!

Όπως θα γνωρίζετε ασφαλώς από τη δαρ-

βίνειο θεωρία, δεν επέζησαν οι ...τυρανό-

σαυροι, αλλά τα ζώα εκείνα που είχαν τη

μεγαλύτερη ικανότητα περιβαλλοντικής

προσαρμογής. Ο ...χαμαιλέων λ.χ.

Την εποχή της τουρκοκρατίας, για παρά-

δειγμα, οι καραγκιόζηδες και οι χατζατζά-

ροι· να τους βαράει ο Βεληγκέκας και να

προσκυνάνε τον “πολυχρονεμένο: Βεζίρη!

Α! Υπήρχαν και οι “κλέφτες”, που για τους

νοικοκυραίους είχαν κακό όνομα: κλε-

φτουριά! 

Ένα παράδειγμα ετεροχρονισμένο, αλλά

πάντα ζωντανό και επίκαιρο, έρχεται από

το ...Βυζάντιο, μετά την πτώση του! Ορι-

σμένοι “χαμαιλέοντες” τα βρήκαν μια χαρά

με τον βάρβαρο κατακτητή. Κι όχι μόνον

καλοπέρναγαν, αλλά ορισμένοι δυνατοί

(οικονομικά), τους εξουσίαζαν κιόλας.

Όπως λέγει δε ο χρονικογράφος Χαλκο-

κονδύλης, ότι ομιλεί περί του τρόπου
καθ’ όν διοργανώθη η διοίκησις επί του
Μωάμεθ Β’ (του κατακτητή)1: Με δυο

λόγια απλοποιημένα, οι Τούρκοι κράτη-

σαν για τους εαυτούς τους τις στρατιωτι-

κές υποθέσεις, τις δε διοικητικές και

οικονομικές ανέθεσαν, έως τα υψηλό-

τατα αξιώματα, από ανάγκη βεβαίως,

στους Έλληνες! Δεν εσκάμπαζαν οι

Τούρκοι απ’ αυτά βλέπεις, ενώ οι μορφω-

μένοι Έλληνες, κυρίως οι περί το Φανάρι,

και γνώριζαν και είχαν τη σχετική πείρα.

«...Η δε προμνημονευθείσα πολιτική ιστο-
ρία εξηγεί οποίοι τινες ήσαν οι γραμμα-
τείς ούτοι, παριστώσα τον Μωάμεθ Β’
περιεστοιχισμένον υπό “φίλων και γραμ-
ματικών χριστιανών”, οίτινες “εδιοίκουν
πάσαν την βασιλείαν”» [των Οθωμανών].

Καταλάβατε; Όπως επί Ρωμαίων με τη φι-

λοσοφία, τα γράμματα και τις τέχνες,

τότε με τους Τούρκους, με τη διοίκηση

και την οικονομία! Οι Διεθνείς Συνθήκες,

στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας

γράφονταν στην ελληνική ή και στην ελ-

ληνικήν!

Αλλά... αλλά πώς χρησιμοποίησαν αυτή

τη δύναμη και την ευκαιρία; «...μεταχειρι-
ζόμενοι την δύναμιν αυτών ενίοτε μεν επί
κοινώ αγαθώ, ως επί τπλείστον όμως
προς το ίδιον συμφέρον.[...] μετεωρί-
ζοντο δε ενίοτε εις υψηλοτέραν τινά πε-
ριοπήν, διετηρούντο δε εν αυτή ...δια
δωροδοκιών και εφρόντιζον μάλλον περί
των ιδίων...» Δηλαδή, “για πάρτη τους”!

Ένας από τους πιο γνωστούς απ’ αυτούς

και από το παλιότερο αρχοντολόι, γνω-

στό για τις εθνοκτόνες διαμάχες τους με

τους Παλαιολόγους, ήταν, τον 16ο αιώνα,

ο Μιχαήλ Καντακουζηνός. Πλουσιώτατος

δε και «φίλος στενός του περιωνύμου με-
γάλου Βεζίρου2 Σόκολη του ακμάσαντος
περί τα τέλη του Σουλεϊμάν Α’ (του “με-

γαλοπρεπή”), τον οποίον τινες εξ υμών

απολαύσατε πρότινος σε γνωστό τηλεο-

πτικό δίαυλο.

Όπως αναφέρει ο Κων/νος Δαπόντες,

χρονικογράφος του 18ου αιώνα, ο Μι-

χαήλ Καντακουζηνός ήταν πλουσιώτατος

«τα δε τζιφτιλίκια και υποστατικά του
έφταναν από την Αγχίαλο έως εις τον
Δούναβιν»! Και συνεχίζει: «τινές αγάδες,
τζιράκια ιδικά του, έγιναν και Βεζίρηδες».

Έναν απ’ αυτούς λοιπόν πήγε ο Καντα-

κουζηνός να τον συναντήσει και να τον

συγχαρεί. Μπαίνοντας δε μέσα στον

οντά (καθιστικό)  - όπου έτυχε να ευρεθεί

και ο Ιμάμης του Σουλτάνου – τον καλω-

σόρισε ο Βεζίρης προσφωνώντας τον

«Μιχάλ-Τζελεπή»3.

Αφού κάποια στιγμή βγήκε έξω ο Μιχαήλ

«είπεν ο Ιμάμης εις τον Βεζίρη: δεν αρμό-
ζει εφέντημ, εις την υψηλότητά σου
ώντας επίτροπος του βασιλέως να είπης
έναν κιάβουρα (γκιαούρη, άπιστο), τζε-
λεπή». 

Αυτή η παρατήρηση του Ιμάμη δεν άρεσε

στον Βεζίρη, αλλά δεν είπε τίποτα,  προ-

φανώς από φόβο, μήπως τον “καρφώσει”

στο Σουλτάνο και τον εκθέσει. Παρών,

λέει ο Δαπόντες, ήταν κι ο χασνεδάρης

του Βεζίρη, που βγήκε ευθύς έξω και είπε

τα καθέκαστα στον Μιχαήλ, ο οποίος του

είπε να πάει στο Βεζίρη και να τον ρωτή-

σει αν είναι ορισμός του, «να κάμω εγώ
αυτόν τον Ιμάμη να με ειπή κι αυτός εμ-
προστά του τζελεπή». Ο Βεζίρης έκαμε

χάζι και «”μακάρ να το κάμη”, του είπεν».
Ευθύς ο Μιχαήλ επήγεν εις το σπίτι του

Ιμάμη, ηύρε τον κεχαγιάν4 του και του

λέει:

- Δος μου κατάστιχο, πόσο βούτυρο εξο-

διάζει ο εφέντης σου, τον χρόνο, πόσα

ξύλα, πόσο μέλι, πόσο κηρί και πόσο κρι-

θάρι εις το αχούρι του, δια να του τα προ-

σφέρω όλα αυτά από λόγου μου...

Μετά δύο ημέρες έστειλε στον Ιμάμη ένα

καράβι με όλες τις προμήθειες. Κι όταν το

βράδυ ο Ιμάμης πήγε στο σπίτι του Βε-

ζίρη, κατέφθασε ειδοποιημένος και ο Μι-

χαήλ. Ο δε Ιμάμης, μόλις τον είδε,

«επροσηκώθη και του λέγει: “καλώς
ήλθες, Μιχαήλ τζελεπή” και εις το λα-
κερντί επάνω πολλές φορές  πολυπλη-
σίαζε τον τζελεπή λέγοντάς του και άλλα
εγκώμια. Και μεγαλοφώνως του έλεγε
“καλώς ήλθες Μιχαήλ Τζελεπή”», λέγον-

τάς του πως είναι άξιος και πως τέτοιοι

άνθρωποι είναι χρειαζούμενοι εις την βα-

σιλείαν και άλλα τέτοια. Ο δε Βεζίρης

εχαμογελούσεν. Όταν βγήκε δε έξω ο

Ιμάμης, λέγει ο Βεζίρης στον Μιχαήλ: «τί
του έκανες μπρε και σε είπεν τζελεπή;».

Κι όταν άκουσε την ιστορία απεφάνθη:

«για σεϊτάν συν, για σεϊταν ογλού συν»
(ή διάβολος είσαι, ή διαβολόπαιδο)! 

...και μας πήρε ο Σεϊταν!... και μας και

τους ...ογλούδες των.

Φιλόβουλος Ακταίος
―――――――

1. Εταιρεία ο “Ελληνισμός”: «Τα διδακτικότερα
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ του Ελληνικού
Εθνους υπό Κων/νου Παπαρρηγοπούλου», 1899,

σελ. 368 κ.ε.

2. Βεζίρης: Κάτι σαν υπουργός ή Διοικητής Περι-

φέρειας, συνήθως αυτόνομης ή πρωθυπουργός

αν προέδρευε (μεγάλος Βεζίρης).

3. Τζελεπής: τίτλος ευγενείας

4. Κεχαγιάς: Αξιοματούχος – οικονόμος – επιστάτης.

Ετεροχρονισμένο Χρονογράφημα

Σεϊτάν ογλού

Η  δημιουργία ΧΥΤΥ, είναι παράνομη  xωρίς υδρογεωλογικές μελέτες
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BOYΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία
Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των δημοσιεύει την παρακάτω προκή-
ρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για
τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με
προϋπολογισμό 209.500€ (πλέον
Φ.Π.Α.) και τίτλο «Προμήθεια ηλε-
κτρονικών υπολογιστών για την κά-
λυψη λειτουργικών αναγκών της
Βουλής των Ελλήνων» σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο τεύχος Διακή-
ρυξης του διαγωνισμού (3/2018).
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 διεύθυνση,
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυ-
πίας της Αναθέτουσας Αρχής.
Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρ-
μογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Βασιλίσσης Σοφίας 11, 1ος όροφος,
Τ.Κ 106 71, Αθήνα, Ελλάδα.
Υπεύθυνοι: Β. Τσομπανίδης (τηλ +30
2103735120, Φαξ +30 2103735081) & Λ.
Σταματάρης (τηλ +30 2103673215).
email: promHY@parliament.gr   
Γραμματεία: τηλ +30 210 3735317,
Φαξ +30 2103735081
2. Επιλεγής τρόπος σύναψης σύμβασης.
α) Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 27 του
ν.4412/2016 και του Κανονισμού της
Βουλής όπως ισχύει.
β) Τύπος σύμβασης, για τη σύναψη της
οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής
προσφορών: Σύμβαση προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών της Βουλής των Ελλήνων».
3. Τόπος εκτέλεσης, γενικά χαρακτη-
ριστικά του έργου.
α) Το έργο θα εκτελεστεί στο Μέγαρο
της Βουλής των Ελλήνων, Σύνταγμα,
του Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής,
Ελλάδα.
Κωδικός NUTS: GR30 EL 303.
β) Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου που
θα προμηθεύσει ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές για την κάλυψη λειτουργι-
κών αναγκών της Βουλής των
Ελλήνων. Συγκεκριμένα, αφορά στην
προμήθεια 430 σταθερών υπολογι-
στών και  20 φορητών υπολογιστών.
Κατά τα λοιπά, ο Ανάδοχος δεσμεύε-
ται να παρέχει το σύνολο των ανω-
τέρω υπηρεσιών σύμφωνα με την
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οι-
κονομικού Αντικειμένου της Σύμβα-
σης, η οποία βρίσκεται στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης του πα-
ρόντος διαγωνισμού.
Κωδικός   CPV: 30200000-1
4. Επικοινωνία
α) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο «Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγω-

νισμοί» στη Διαδικτυακή Πύλη της
Βουλής των Ελλήνων: http://www.hel-
lenicparliament.gr/Enimerosi/Diakiryk-
seis-kai-Proskliseis/Diakirykseis-Diago
nismon/ καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής
http://yeep.parliament.gr/el-gr/ . Στην
περίπτωση αυτή o παραλήπτης απο-
στέλλει σχετική ενημέρωση με τα
στοιχεία του στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο (Email): promHY@parlia-
ment.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, Τ.Κ. 106 71,
Αθήνα. Γραμματεία: τηλ +30 210
3735317, Φαξ +30 2103735081.
β) Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email): promHY@par-
liament.gr , το αργότερο οχτώ (8) ημέ-
ρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντών-
ται συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης https://www.hellenicparlia-
ment.gr/  της Βουλής των Ελλήνων, το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από τη λήξη της ημερομηνίας υποβο-
λής των προσφορών.
5. Ημερομηνία λήξης της υποβολής
των προσφορών.
α) Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών ορί-
ζεται η 09/11/2018, ημέρα Παρασκευή.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10:00 π.μ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν:
Οι προσφορές  υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους είτε (α) με συ-
στημένη επιστολή προς την αναθέ-
τουσα αρχή στη διεύθυνση Βασ.
Σοφίας 11 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ( 1ος
όροφος, γρ. 18-Γραμματεία), είτε (β)
με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής (Βασ. Σοφίας
11 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα (1ος όροφος,
γρ.18-Γραμματεία). 
γ) Οι προσφορές πρέπει να συνταχ-
θούν στην Ελληνική γλώσσα.
Η αποσφράγιση των προσφορών σύμ-
φωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016
θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού, ήτοι την 09/11/2018, ώρα
10:30 π.μ., οδός Βασιλίσσης Σοφίας 11,
1ος όροφος Τ.Κ 10671, Αθήνα.
6. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό για 6 μήνες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ενναλακτικές προσφορές δεν γίνον-
ται αποδεκτές.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει

και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμ-
περιλαμβανομένων και των προσωρι-
νών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφο-
ράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.  
8. Οικονομική και Χρηματοοικονομική
επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει, ως ελά-
χιστη προϋπόθεση, να διαθέτουν ελά-
χιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις
τρείς (3) τελευταίες διαχειριστικές
χρήσεις (2015, 2016, 2017), ίσο με το
200% του προϋπολογισμού της υπό
ανάθεση σύμβασης (μη συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ). 
Αν οι προσφέροντες δραστηριοποι-
ούνται για χρονικό διάστημα μικρό-
τερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο ελάχιστος ετήσιος
κύκλος εργασιών τους για όσες δια-
χειριστικές χρήσεις δραστηριοποι-
ούνται πρέπει να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από το 100% του προ-
ϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμ-
βασης. 
9. Τεχνική και επαγγελματική ικανό-
τητα
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει
επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) συμ-
βάσεις προμήθειας υπολογιστών,
ύψους 300.000€ αθροιστικά.
β) Να διαθέτουν κατάλληλα στελεχω-
μένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με
τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς και
αντίστοιχο τμήμα help desk με τρεις
(3) τουλάχιστον υπαλλήλους με ικα-
νότητα να παρέχουν πρώτου επιπέ-
δου βλαβοληπτικές υπηρεσίες
(διευκρινιστικές οδηγίες κ.α.).
10. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Οι οικονομικοί φορείς για την πα-
ρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
συγκεκριμένα κατά το χρόνο διενέρ-
γειας του διαγωνισμού να διαθέτουν σε
ισχύ και να είναι σε θέση να προσκομί-
σουν πιστοποιητικό της σειράς ISO
9001:2008 από αναγνωρισμένο Ινστι-
τούτο ή Οργανισμό, που εμπίπτει στο
αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, ή άλλο ισοδύναμο
εν ισχύ, από Οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της
συμμόρφωσής τους με πρότυπα δια-
σφάλισης ποιότητας.
β) Τα απαιτούμενα συστήματα ή πρό-
τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και

συγκεκριμένα κατά το χρόνο διενέρ-
γειας του διαγωνισμού να διαθέτουν
σε ισχύ και να είναι σε θέση να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό της σειράς
ISO 14001 ή ισοδύναμο σε ισχύ, ή να
είναι συμβεβλημένοι με φορείς εγγε-
γραμμένους στο ηλεκτρονικό μητρώο
αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, ή με φορείς
συνεργάτες εγκεκριμένων συστημά-
των εναλλακτικής διαχείρισης απο-
βλήτων.  
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξα-
σφαλίσεις
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνο-
δεύεται από εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα
ευρώ (4.190,00 €), που αντιστοιχεί στο
2% της προϋπολογισθείσας αξίας
χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
09/06/2019. 
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.
12. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με
το άρθρο 95 παρ. 5 του ν.4412/2016.
13. Χρηματοδότηση 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από πιστώσεις του Ειδικού Λογαρια-
σμού που διαχειρίζεται η Υπηρεσία
Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πι-
στώσεων της Βουλής των Ελλήνων.
14. Διάρκεια σύμβασης
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
προμήθειας, ορίζεται σε εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες, από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
15. Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή
είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγ-
κεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υπο-
στεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ανα-
θέτουσας αρχής κατά παράβαση της νο-
μοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιόν της, σύμφωνα με το άρθρο 149
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Β΄), όπως ισχύει, Επιτροπής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής
των Ελλήνων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 48/
31.1.2018), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, κατά της σχετικής πράξης ή πα-
ράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολο-
γούν το αίτημά του.
16. Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία 209.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
17. Η διακήρυξη εστάλη στον ελλη-
νικό τύπο και αναρτήθηκε στη Διαδι-
κτυακή Πύλη της Βουλής των
Ελλήνων στις 17/10/2018.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Εφαρ-
μογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ προϋπολογισμένης δα-
πάνης 171.111,32€ συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α., (137.993,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, στον ΚΑΕ 1381,
CPV 33771200-7 και CPV 33771000-
5, για την κάλυψη των αναγκών των
Παραρτημάτων και των Δομών του
Κ.Κ.Π.Π.Α. για δώδεκα (12) μήνες, με
δικαίωμα δίμηνης παράτασης και δι-
καίωμα προαίρεσης 18.000€ συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος
του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α..
Αριθμός Διακήρυξης : 2/ 2018
Ο διαγωνισμός (ΟΙΚ 6666/17-10-
2018) θα διενεργηθεί την 13-11-2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. από
την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού,
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπο-
βάλλουν προσφορά από 22-10-2018
και ώρα 09:00 μέχρι την 09-11-2018
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 22:00
στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες καθώς και η αναλυτική
Διακήρυξη παρέχονται κάθε εργάσιμη
ημέρα και ώρα από το Τμήμα Προμη-
θειών του Κ.Κ.Π.Π.Α. : Τσόχα 5, Αθήνα,
ΤΚ 115 21 (τηλ. 213 2031 061, 213 2031
062, FAX: 210 6401 921). Η αναλυτική
διακήρυξη παρέχεται και ηλεκτρονικά
στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
(http://et.diavgeia.gov.gr/f/kkppa), με
ΑΔΑ: 6Ξ280ΞΧ1-ΘΞΣ, και στο ΕΣΗ-
ΔΗΣ με αρ. συστήματος 64910.
Πληροφορίες: Νταβατζίκος Αργύ-
ριος.
Τα έξοδα δημοσίευσης  των ανακοι-
νώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύ-
νουν τους αναδόχους σύμφωνα με
το με το αρ.4 του Ν.3548/07 και το
αρ.46 του Ν.3801/09.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ

ΑΔΑ: 62ΣΓΩΛ6-ΝΨΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 Κορωπί
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 17-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 15320

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προκηρύσ-
σει τη διενέργεια ανοικτού ΑNΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «Ήπιες παρεμβάσεις αξιο-
ποίησης στο παραθαλάσσιο μέτωπο»
με αριθμό αναφοράς τη σχετική με-
λέτη ΤΥ/16/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προ-
σφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού
είναι η εκτέλεση εργασιών προκειμέ-
νου να αξιοποιηθεί τμήμα του παραθα-
λάσσιου μετώπου στην παραλία Αγίου
Δημητρίου ως ένας σύγχρονος χώρος
αναψυχής και περιπάτου για τους δη-
μότες και τους λουόμενους.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45233253-7
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έξι (6) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου
2018, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πα-
ρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 και ώρα
12:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα
12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμ-
βασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 290.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 158.967,60 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.614,17 Ευρώ
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.137,27 Ευρώ,
Απολογιστικές εργασίες 15.382,99 €
Όφελος απολογιστικών εργασιών
2.768,94 €
Φ.Π.Α 24% 56.129,03 Ευρώ

Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξεως
Α2 και άνω για έργα κατηγορία ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι τέσσερις
χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
(4.677,42€), πρέπει να απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 14 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  17-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  284/2018  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα “Αναπροσαρμογή
ή μη δημοτικών τελών της υπηρε-
σίας  ύδρευσης για το έτος 2019”.
Στο Κορωπί στις 17 Οκτωβρίου
του έτους  2018  κατά την 27η Συ-
νεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
τη διατήρηση των τελών και δι-
καιωμάτων της υπηρεσίας ύδρευ-
σης για το έτος 2019 και εφεξής,

στο ύψος που διαμορφώθηκαν με
την αριθμ.292/17 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και τις παλαι-
ότερες όμοιες που αφορούν στα
λοιπά δικαιώματα και πρόστιμα που
επιβάλλονται σε εφαρμογή των
διατάξεων του κανονισμού ύδρευ-
σης.
Η παρούσα θα έχει εφαρμογή από
1.1.2019 και εφεξής και σε καμία
περίπτωση δεν θα ισχύει αναδρο-
μικά. 
➢Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  17-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  285/2018  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα  «Αναπροσαρ-
μογή ή μη τελών δημοτικών νεκρο-
ταφείων για το  έτος 2019».
Στο Κορωπί στις 17 Οκτωβρίου
του έτους  2018  κατά την 27η Συ-
νεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
τη μη αναπροσαρμογή των τελών
Νεκροταφείων για το έτος 2019 και

εφεξής,  τα οποία θα κυμαίνονται
στο ύψος που καθορίστηκαν με την
υπ’ αρ. 293/16 απόφαση του Δημο

τικού Συμβουλίου.
Το ταμειακό υπόλοιπο των
50.000,00 €, που εκτιμάται να
υπάρχει την 31/12/2018 έχει συμ-
περιληφθεί στον προϋπολογισμό
των εσόδων του έτους 2019 για
την κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών της ανωτέρω υπηρεσίας. 
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα   Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης
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στα πεταχτά

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

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη

απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  Δεν χρειάζε-

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

Τηλ. 2169001034.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

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

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

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

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές αγια μαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6983143256.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδή-

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

ται συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939

Υπαγωγή σε νέα ρύθμιση

χρεών για όσους την έχασαν

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των

αρμοδιοτήτων της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει τη δυνατότητα σε όσους είχαν

μπει σε ρύθμιση χρέους και την έχασαν να μπορέ-

σουν να μπουν σε νέα ρύθμιση.

Όπως σημειώνεται σε έγγραφο της ΑΑΔΕ (Δ.ΕΙΣΠΡ.Α.

1127866 ΕΞ 2018/29-08-2018) οφειλέτες που είναι οι-

κονομικά αδύναμοι και έχασαν τη ρύθμισή τους μπορούν

να μπουν σε νεά ρύθμιση μέχρι 12 ή 24 δόσεις (μηνιαίας

και ισόποσες). 

Γυναίκα η νέα πρόεδρος του ΣτΕ

Η Aικ. Σακελλαροπούλου είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος

του ΣτΕ, μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιχάλη Καλογή-

ρου και πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου:

Αντιπρόεδροι του ΣτΕ είναι οι Δημήτρης Σκαλτσούνης και

ο Μιχαήλ Πικραμένος. Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου

είναι ο  Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, η  Ειρήνη Καλού και η  Δή-

μητρα Κοκοτίνη.

Διεθνή Βραβεία Μελιού Λονδίνου

London International Honey Awards 

Διεθνή Βραβεία μελιού Λονδίνου, θα δοθούν στη διεθνή έκ-

θεση που θα γίνει στις 14-15 Απριλίου 2019. Οι παραγωγοί

μελιού από όλες τις χώρες μπορούν να συμμετάσχουν συμ-

πληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. 

Στόχος των διαγωνισμών είναι να στηρίξουν τους παραγω-

γούς μελιού και τους μελισσοκόμους να βελτιώσουν την ει-

κόνα του εμπορικού τους σήματος προωθώντας προϊόντα

μελιού υψηλής ποιότητας σε κάθε μορφή εμπορίου.

info@londonhoneyawards.com  -

Κορωπί, 16-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Α.Π.: 15219

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’

ΑΡΙΘΜ. 200/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ-

ΔΙΟΥ ΣΤΑ Ο.Τ.439-435 ΤΟΥ Ε.Ρ.Σ.

ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ-

ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑ-

ΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑ-

ΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕ-

ΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑ

ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ-

ΣΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   |  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  |  ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                    
ΚΟΡΩΠΙ,  17-10-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της  283/2018  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με θέμα “Αναπροσαρμογή ή μη
των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2019.’
Στο Κορωπί στις 17 Οκτωβρίου   του έτους  2018  κατά την 27η Συνεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2019 και εφεξής και
τη διατήρησή τους στο ύψος που έχουν καθοριστεί με την 354/17 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  ως εξής:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Οικίες (κατοικίες & Στεγασμένοι Ακάλυπτος χώρος 
κοινόχρηστοι )€/τμ χώροι (καταστήματα επαγγελματικοί επαγγελματικών

χώροι -βιομηχανίες  €/τμ) παροχών €/τμ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Δημοτική 1,33/τμ μέχρι 6000τμ, σε 3,05€/τμ Χρεώνεται το 1/3 του
Ενότητα πάνω από 6001 τμ, 1,1€/τμ χρησιμοποιούμενου
Κρωπίας ακαλύπτου χώρου του ακινήτου 

στις κατά περίπτωση με βάση 
τις τιμές των στεγασμένων χώρων (καταστήματα 

επαγγελματικοί χώροι -βιομηχανίες  €/τμ) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού, το δε κόστος αποκομιδής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο από αυτό των εντός
σχεδίου περιοχών. 
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της  βρίσκεται  αναρτημένη στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΑΔΑ: ΩΡΥΗΩΛΝ_ΩΨ9
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο      19-10-2018
Αρ. Πρωτ.    14785 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΣΜΑ)»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
40300,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας :
Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά για την πα-
ροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΜΑ)», προϋπολο-
γισμού δαπάνης 40300,00€ πλέον
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 2/2018 θεωρημένη μελέτη

του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν4412/2016
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  5η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30πμ
– 11:00πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό γίνον-
ται φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρέ-
χουν υπηρεσίες συντήρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να λάβουν το τεύχος της με-
λέτης και των όρων της διακήρυξης
από το κεντρικό ηλεκτρονικό μη-
τρώο δημοσίων συμβάσεων ή από
το γραφείο προμηθειών του Δήμου
και να ζητήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την παραχώρηση μνημείων

στην ΕΤΑΔ ΑΕ    
Το Επιμελητήριο  Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος  (ΕΕΤΕ)
συμμερίζεται απολύτως  τους φόβους, που  εκφράζουν
φορείς και  η κοινωνία εν γένει, σχετικά με την τύχη Μνη-
μείων και Αρχαιολογικών χώρων, κτηρίων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων που εμπίπτουν
στην αρχαιολογική νομοθεσία, αλλά και κάθε ακινήτου
του Δημοσίου όπου στεγάζονται ή θα μπορούσαν να στε-
γασθούν υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πολιτισμού, κοινω-
νικών υπηρεσιών, αθλητισμού κ.λπ. 
Φόβοι που απορρέουν από την εφαρμογή του Νόμου
4329/2016  σύμφωνα με τον οποίον παραχωρείται στην
ΕΤΑΔ  ΑΕ (Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου)  η κυριότητα,
η νομή και η διαχείριση των προαναφερθέντων χώρων.  
Δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στην απεργία των ερ-
γαζομένων στο χώρο του Πολιτισμού που έχει προκηρυ-
χτεί από  την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ  και τον Σύλλογο Ελλήνων
Αρχαιολόγων, για την Πέμπτη 11/10/2018 και τη συγκέν-
τρωση που θα γίνει στην Ακρόπολη στις 10:30 πμ.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ,  ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ! 

Tο Δ.Σ. του ΕΕΤΕ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

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

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοι-

νού με ελεύθερη είσοδο και θέμα «Ρευματικά Νοσή-
ματα: Κατανόηση και διαχείριση της καθημερινότητας
του χρόνιου πόνου» οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία

Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) το Σάββατο,

20 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 10:30-14:40 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Εντευκτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Κτή-

ριο «Κ. Παλαμάς» (Ακαδημίας 48, Αθήνα).

Στην εκδήλωση ειδικοί ρευματολόγοι, ψυχίατροι, ψυχο-

λόγοι, αναισθησιολόγοι και κλινικοί φαρμακολόγοι

καθώς και  ειδικοί Πληροφορικής & Ιατρικής Εκπαίδευ-

σης θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν και να προτείνουν

λύσεις για την  αποτελεσματική αντιμετώπιση του χρό-

νιου πόνου που υπομένουν οι ρευματοπαθείς και έχει

ως αποτέλεσμα την κακή ποιότητα ζωής τους.  

Μερικά από τα θέματα  είναι η ινομυαλγία, η ψυχολο-

γική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών

τους, οι νεότερες θεραπείες και ο ρόλος της πληροφο-

ρικής και των ψηφιακών  εφαρμογών (applications) στην

αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι

θα μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά τους προς τους

ομιλητές και να λάβουν τις σχετικές απαντήσεις.

Η εκδήλωση είναι μία ευγενική χορηγία των φαρμακευ-

τικών εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ και Pfizer.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρούν να επικοινωνήσουν με:

• ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α , Γραμματεία : (Δευτ.-Παρ.: 10:00 – 16:00),

τηλ: 210 884 7268

• Γραμματεία Εκδήλωσης : ( Δευτ.-Παρ.: 10:00-17:00),

τηλ: 210 364 5629

«Ρευματικά Νοσήματα: Κατανόηση και διαχείριση

της καθημερινότητας του χρόνιου πόνου»

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Υπάρχουν κάποιες λέξεις που ακούμε καθημερινά στον

κοινωνικό μας περίγυρο όπως “άγχος”, “στρες”, “ανησυ-

χία” κ.ά.  Οι λέξεις αυτές ήταν πάντα σημείο αναφοράς

σε πολλές καθημερινές συζητήσεις αλλά είναι κοινή ομο-

λογία πως άρχισαν να χρησιμοποιούνται πιο συχνά από

την εποχή που ξεκίνησε η δύσκολη συγκυρία της οικονο-

μικής κρίσης στην Ελλάδα. Στην κοινωνία που ζούμε, οι

οικονομικές δυσκολίες αποτελούν το κυριότερο κομμάτι

της καθημερινότητάς μας. Όταν λοιπόν κινδυνεύουν οι

ανέσεις και η επιβίωσή μας, τότε μπορούμε ασφαλώς να

υποθέσουμε πως θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες πτυ-

χές της ζωής μας.

Αν λάβουμε υπόψη μας τον Abraham Maslow και την διά-

σημη θεωρία του, της ιεραρχίας των αναγκών (1943),

τότε θα παρατηρήσουμε πως οι ανάγκες του ατόμου είναι

δομημένες με το σύστημα της πυραμίδας. Τη βάση της

πυραμίδας αποτελούν οι βασικότερες ανάγκες μας, όπως

τροφή, ένδυση, στέγη. Όσο ανεβαίνουμε στην πυραμίδα

οι ανάγκες που βρίσκουμε γίνονται όλο και πιο εξεζητη-

μένες. Γι’ αυτό, προκειμένου ο άνθρωπος να επιζητήσει

να ικανοποιήσει τις πιο σύνθετες ανάγκες του (κοινωνική

καταξίωση, επαγγελματική ανέλιξη) θα πρέπει να έχει

πρώτα ικανοποιήσει τις πιο βασικές. Αν λοιπόν εφαρμό-

σουμε τη θεωρία αυτή στο θέμα του άγχους, τότε θα κα-

ταλάβουμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσουμε σε ένα

ικανοποιητικό σημείο προσωπικής ευτυχίας χωρίς να

έχουμε λύσει τα πιο βασικά μας προβλήματα. Ως αποτέ-

λεσμα μπορούμε ασφαλώς να συμπεράνουμε πως η οι-

κονομική κρίση έχει όντως συμβάλει τα μέγιστα στην

αύξηση των επιπέδων του άγχους στο ευρύτερο κοινω-

νικό σύνολο. 

Τι είναι το άγχος;
Τι εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στον όρο “άγχος”;

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο

Ψυχικών Διαταραχών, (5η έκδοση), άγχος είναι  “η αντί-

δραση σε ένα ερέθισμα το οποίο προκαλεί αναστάτωση

στη σωματική αλλά και ψυχική ισορροπία του ατόμου”. 

Η αλήθεια είναι ότι σε χαμηλά επίπεδα, το άγχος δεν μας

κάνει απαραίτητα κακό, αλλά θα μπορούσε να έχει και κά-

ποιες θετικές επιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι μας κρατά

σε εγρήγορση και ετοιμότητα όπως επίσης θα μπορούσε

να είναι και ένας αποφασιστικός παρακινητικός παράγον-

τας. Σε περίπτωση όμως που το άγχος είναι υψηλής έν-

τασης σε βαθμό που δεν μας επιτρέπει να φέρουμε εις

πέρας την καθημερινή μας ρουτίνα, αλλά και μακροχρό-

νιο (τυπικά να είναι παρών πάνω από ένα μήνα) τότε θα

μπορούσε να προκαλέσει πολλά προβλήματα ψυχικής

αλλά και βιολογικής φύσεως. 

Τα αίτια του άγχους είναι υποκειμενικά, επομένως διαφέ-

ρουν από άτομο σε άτομο. Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβά-

νεται τις καταστάσεις γύρω του με τον δικό του τρόπο

και γι’ αυτό τον λόγο θα ήταν αδύνατον να στοιχειοθετη-

θεί μια λίστα με το τι το προκαλεί. Όμως, υπάρχουν ορι-

σμένες συγκυρίες που κατά κανόνα μπορούν να φέρουν

στην επιφάνεια μια τέτοια αντίδραση. Αυτές είναι οι εξής:

― Καταστάσεις που διαταράσσουν την ομαλότητα του

καθημερινού μας προγράμματος

― Καταστάσεις που υπονομεύουν τις βασικές μας ανάγ-

κες (τροφή, στέγη, υγεία, κ.ά.)

― Καταστάσεις που απειλούν την σωματική μας ακεραι-

ότητα

― Καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο αγαπητά μας

πρόσωπα

― Οικονομικά αδιέξοδα

Τι πρέπει να κάνουμε όταν νιώσουμε πως το

άγχος μας κυριεύει

Οι τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους είναι οι εξής:

Επανεκτίμηση της κατάστασης

Πολλές φορές το άγχος μάς φέρνει σε μια κατάσταση

αλλοιωμένης αντίληψης, όπου η προβληματική κατά-

σταση φαντάζει χειρότερη από ότι πραγματικά είναι.

Επομένως, μια αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να

επιστρατεύσουμε την λογική μας για να επανεξετά-

σουμε το ερέθισμα που μας το προκάλεσε. Ως αποτέ-

λεσμα, η νηφάλια επανεξέταση θα μας βοηθήσει να

αντιληφθούμε το πρόβλημά μας καλύτερα και ως εκ τού-

του το άγχος μας να δώσει τη θέση του στην ψυχραι-

μία.

Μετατόπιση της προσοχής μας

Αν το άγχος μας είναι σε τέτοιο επίπεδο όπου δεν μας

επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την λογική μας, τότε

καλό θα ήταν να μετατοπίσουμε την προσοχή μας σε

κάτι που μας προκαλεί ηρεμία ή σε κάτι που θα μας απο-

σπάσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε: αλλη-

λεπίδραση με αγαπητά μας πρόσωπα, βόλτα με το

κατοικίδιό μας, δημιουργικές ασχολίες (μουσική, ζωγρα-

φική) κ.α. 

Σωματική άσκηση

Υπάρχουν πολλαπλές έρευνες που παρουσιάζουν ότι η

σωματική άσκηση προσφέρει αμέτρητα οφέλη όχι μόνο

στην σωματική αλλά και στην ψυχική μας υγεία (Gibson

2015,Danielsson 2013, Erikson, 2011,Martinsen 2009).

Αυτό συμβαίνει λόγω μιας σειράς πολλαπλών και πολύ-

πλοκων βιολογικών λειτουργιών. Ενδεικτικά, κατά την

διάρκεια της σωματικής άσκησης εκκρίνονται ουσίες

στον εγκέφαλό μας  οι οποίες είναι πλήρως συσχετισμέ-

νες με την διάθεση που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές.

Οι νευροδιαβιβαστές είναι με απλά λόγια χημικές ουσίες

που ρυθμίζουν την επικοινωνία των νευρώνων του εγ-

κεφάλου. Η αλληλεπίδραση των νευροδιαβιβαστών συμ-

βαίνει σε σημεία του εγκεφάλου αλλά και του σώματός

μας που ονομάζονται υποδοχείς και ρυθμίζουν μια με-

γάλη γκάμα επεξεργασιών όπως η προσοχή, οι εγκεφα-

λικές λειτουργίες, η ενέργεια, ο ύπνος, η όρεξη κ.α.

Επομένως ανωμαλίες στα επίπεδα των νευροδιαβιβα-

στών μπορούν να επιφέρουν προβλήματα ψυχολογικής

φύσεως (όπως στην περίπτωσή μας το άγχος).

Επιπλέον, η σωματική άσκηση μάς προσφέρει εκτόνωση,

η οποία βοηθάει στην αποβολή των αρνητικών μας συ-

ναισθημάτων. Επίσης, όταν γυμναζόμαστε συστηματικά,

τότε όχι μόνο βελτιώνεται το σώμα μας αλλά κυρίως η

υγεία μας. Όταν λοιπόν έχουμε βελτιωμένη υγεία, τότε

έχουμε και βελτιωμένη ψυχολογία.

Κοινωνικοποίηση

Στην αντιμετώπιση του άγχους, καθοριστικό ρόλο παίζει

ο κοινωνικός μας περίγυρος.  Η ηθική στήριξη από την

οικογένειά μας, τους φίλους μας αλλά και από τους συν-

τρόφους μας είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος

για να νιώσουμε ανακούφιση. Για παράδειγμα, πολλές

φορές ακούμε τους δικούς μας ανθρώπους να περιγρά-

φουν καταστάσεις όμοιες με αυτές που αντιμετωπί-

ζουμε εμείς και το πώς τις χειρίστηκαν. Αυτό μπορεί να

μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε μόνοι

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. 

Φαρμακευτική Παρέμβαση

Η φαρμακευτική παρέμβαση έχει εξελιχθεί πάρα πολύ

στην πάροδο του χρόνου. Τα φάρμακα που έχουμε σή-

μερα είναι κατασκευασμένα βάση σύγχρονων προδια-

γραφών και μερικά από αυτά δεν έχουν παρενέργειες

άξιες αναφοράς. Είναι όμως επίσης άξιο αναφοράς το

γεγονός ότι δεν είναι όλα τα φάρμακα κατασκευασμένα

σε χημική βάση. Υπάρχουν και φυτικά σκευάσματα

όπως τα χάπια βαλεριάνας τα οποία έχουν παρόμοια

δράση με αυτή ενός αγχολυτικού και είναι 100% φυσικά

προϊόντα. Παρόλα αυτά πριν πάρουμε οποιαδήποτε τέ-

τοια απόφαση, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτούμε

τον γιατρό μας. 

Δημήτρης Καρώνης, Κλινικός Ψυχολόγος, MSc

Στο επόμενο τεύχος συνεχίζεται με ασκήσεις αναπνοών

και τρόποι πρόληψης του άγχους.

Άγχος: Ενημέρωση, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση 
σε Περίοδο οικονομικής κρίσης
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Στον Ναυτικό Όμιλο Δελφιναρίου έγιναν το Σαββα-

τοκύριακο, 6 - 7 Οκτωβρίου, οι διασυλλογικοί αγώνες

για σκάφη τύπου Optimist, σε μνήμη του Κων/νου

Πασσίση. 

Διεξήχθηκαν μόλις 3 κούρσες τις δύο ημέρες των

αγώνων, αλλά αυτό στάθηκε αρκετό για τον αθλητή

του NAOB, Βασίλη Κουκούδη, να πετύχει την

πρώτη διάκριση της σεζόν, για την ομάδα optimist

του προπονητή του ΝΑΟΒ Πάχου Παπαστεφάνου. Ο

νεαρός αθλητής κατετάγη τρίτος (3ος) στην κατηγο-

ρία Παίδων. 

Το επόμενο τριήμερο 12-14 Οκτωβρίου, έγιναν στην

Βουλιαγμένη με διοργανωτή τον ΝΟΒ και στις εγκα-

ταστάσεις του, διασυλλογικοί αγώνες  για την κα-

τηγορία των Optimist.

Συμμετείχαν 100 αθλητές από 10 ομίλους μεταξύ

των οποίων και αυτών της Άνδρου, της Λάρνακας και

του Begafigo Κύπρου.

Ο αγώνας ήταν τριήμερος και για το λόγο αυτό ση-

μείωσε ρεκόρ ιστιοδρομιών, (8),συν 1 ιστιοδρομία

των 10 κορυφαίων  αθλητών, medal race.

Ο Αίολος γενναιόδωρος έδωσε την ευκαιρία για

όμορφες μονομαχίες καθ όλη την διάρκεια των

ιστιοδρομιών.

Μεγάλοι νικητές του αγώνα ο Θάνος Κηφίδης και η

Εβελίνα Καραγεώργου από τον ΑΝΟΓ.

Ο αθλητής του ΝΑΟΒ, Ευάγγελος Κουκούδης (αδελ-

φός του Βασίλη) μετά από επτά κούρσες κατέλαβε

την 4η θέση της γενικής κατάταξης.  

Nέες διακρίσεις για τους αθλητές, στους 

διασυλλογικούς αγώνες τύπου Optimist

Η ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ καλεί στο  Ευρωπαϊκό Συ-

νέδριο «Αθλητισμός και Φυσική Άσκηση
για την Ψυχική Υγεία:  από τη θεωρία στην
πράξη» το οποίο σηματοδοτεί την ολοκλή-

ρωση του ευρωπαϊκού έργου EVENTS Proj-

ect και στοχεύει στην αξιοποίηση και

ανάδειξη μεθόδων αξιοποίησης του αθλη-

τισμού και της σωματικής άσκησης στον

τομέα της ψυχικής υγείας, αποσκοπώντας

στη θέσπιση συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών

Οδηγιών (EU Guidelines) για τη σύνδεση

των παραπάνω πεδίων.

To Συνέδριο θα εξελιχθεί στις 23 - 24 Οκτω-

βρίου στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψη-

φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών &

Ενημέρωσης.

Ο χαρακτήρας του Συνεδρίου είναι διεπι-

στημονικός με ομιλητές και παρουσιάσεις

που ειδικεύονται και επικεντρώνονται στη

σύνδεση του αθλητισμού με την πρόληψη

και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών. Στο

πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί

το σεμινάριο του Παντελεήμονα Εκεκκάκη

- Καθηγητή στο Τμήμα Κινησιολογίας, Πα-

νεπιστήμιο ΙΟWΑ, Ph.D., FACSM, και Προ-

έδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του

Συνεδρίου - με τίτλο «Κριτική αξιολόγηση
Τυχαιοποιημένων Ελεγχόμενων Δοκιμών

και Μετα-Αναλύσεων: Μελέτες για την επί-
δραση της άσκησης στην κατάθλιψη».
Συμμετέχουν, η Ελλάδα και άλλες 13 ευρω-

παϊκές χώρες. 

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

«Η σωματική άσκηση ως αντικαταθλιπτική
θεραπεία: Εξέλιξη, προκλήσεις και προοπτι-
κές», 
«Θεραπεία χωρίς φάρμακα. Εφαρμόζοντας
την Φυσική Άσκηση και την Τέχνη στη Θε-
ραπεία. Εμπειρία και προοπτικές» 
«Ψυχική Υγεία και Φυσική Άσκηση: κολύμ-
βηση σε ανεξερεύνητα ύδατα» 
«Άσκηση και Κλινική Κατάθλιψη», 
«Φυσική άσκηση και Ψυχική Υγεία- Ανασκό-
πηση βιβλιογραφίας». 
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου, 2018 - 17:30 - 19:30 

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 - 10:00 –

18:00

Αμφιθέατρο Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης,

Φραγκούδη 11, Καλλιθέα

Επικοινωνία: 2105913826, 

www.eventsproject.eu 

Σημ. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγ-

ματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Για

τους Έλληνες συμμετέχοντες έχει προβλε-

φθεί παράλληλη διερμηνεία.

«Αθλητισμός και Φυσική Άσκηση για την

Ψυχική Υγεία:  από τη θεωρία στην πράξη»
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...στο κύλισμα της μπάλας

EUROLIΓΚΑ

Στις λογικές της κλειστής λίγκας

Την περασμένη βδομάδα ξεκίνησε η Ευρωλίγκα της σεζόν

2018 - 2019. Η διοργάνωση διεξάγεται για τρίτη φορά με

τη μορφή πρωταθλήματος στην κανονική της περίοδο, με

τη συμμετοχή 16 ομάδων, εξακολουθώντας να κινείται

προς την κατεύθυνση της κλειστής λίγκας και επιλέγον-

τας και φέτος να μη διακόψει την αγωνιστική της δραστη-

ριότητα την περίοδο των αγώνων των Εθνικών ομάδων.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που λίγο έλειψε να προκαλέ-

σει «σχίσμα» στη διοργάνωση πέρυσι, τη διαμάχη μεταξύ

της διοίκησης της Λίγκας και του Παναθηναϊκού, τα πράγ-

ματα προς το παρόν μοιάζουν να έχουν ηρεμήσει. Οι σχέ-

σεις μεταξύ του ισχυρού άνδρα της Λίγκας, Τζόρντι

Μπερτομέου, και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός,

Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αποκαταστάθηκαν, ο Παναθη-

ναϊκός απέσυρε τις απειλές αποχώρησης, ανακοινώθηκε

μέχρι και «πάγωμα» των ποινών που είχαν επιβληθεί στον

Δ. Γιαννακόπουλο για τις περσινές του δηλώσεις εναντίον

της διοργανώτριας αρχής - εγείροντας πάντως και ερω-

τήματα για το κατά πόσον η απόφαση αυτή ήταν συλλο-

γική ή, αντίθετα, αν η Λίγκα λειτουργεί με βάση την «ενός

ανδρός αρχή», με τον επικεφαλής της να μπορεί να επι-

βάλλει και να αναιρεί ποινές σε ομάδες ή παράγοντες...

Επιλεκτική διεύρυνση με απώτερες βλέψεις

Φέτος είναι και η τελευταία χρονιά που παίρνουν μέρος

στην Ευρωλίγκα 16 ομάδες. Οπως ανακοινώθηκε, από τη

σεζόν 2019 - 2020 η διοργάνωση διευρύνεται κατά δύο

ομάδες (με αντίστοιχη επέκταση της κανονικής περιόδου

κατά δύο εβδομάδες) με τη χορήγηση των λεγόμενων

«wild cards», δηλαδή καρτών συμμετοχής, με ισχύ δύο

χρόνων. Οι πρώτες ομάδες που θα πάρουν «wild card»

έγινε γνωστό ότι είναι η Μπάγερν Μονάχου (η οποία συμ-

μετέχει και φέτος ως πρωταθλήτρια Γερμανίας) και η γαλ-

λική Βιλερμπάν. Επιλογή όχι τυχαία, καθώς το οικονομικό

μέγεθος και των δύο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για

επέκταση της συνεργασίας και με τη μορφή του κλειστού

συμβολαίου, όπως συμβαίνει ήδη με τις 11 από τις 16 ομά-

δες της διοργάνωσης.

Πρόκειται για προσφιλή τακτική της Λίγκας, στις τάξεις της

οποίας η ιδέα της επέκτασης αυτής της μορφής συμμετοχής

και σε άλλες ομάδες δεν έφυγε ποτέ. Οπως δεν εγκαταλεί-

φθηκε ποτέ, παρά τις κατά καιρούς υποχωρήσεις και παρατά-

σεις, το σχέδιο για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής κλειστής

λίγκας για λίγους και ισχυρούς, σε βάρος φυσικά των εθνικών

διοργανώσεων - και βάση υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος

είναι ακριβώς η τακτική των κλειστών συμβολαίων, για την ώρα

10ετούς διάρκειας. Οι σχεδιασμοί αυτοί φαίνεται ότι επιταχύ-

νονται και εξαιτίας της επιστροφής και ισχυροποίησης της πα-

ρουσίας της FIBA στα του ευρωπαϊκού διασυλλογικού

μπάσκετ, κυρίως με τη διοργάνωση του Champions League.

Χαρακτηριστικά, ο Τζ. Μπερτομέου έχει αποκαλύψει ότι υπάρ-

χουν σκέψεις για περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωλίγκας, στις

20 ομάδες, μέχρι το 2022.

Στο στόχαστρο Εθνικές ομάδες 

και εγχώρια πρωταθλήματα

Η Ευρωλίγκα άλλωστε τηρεί και φέτος την ίδια - κατ' ου-

σίαν εχθρική - στάση απέναντι στις Εθνικές ομάδες και

τους αγώνες που έχουν να δώσουν κατά τη διάρκεια της

χρονιάς στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο

Κύπελλο του 2019, που θα διεξαχθεί στην Κίνα. Παρά τις

δηλώσεις των υπευθύνων της Λίγκας λίγο πριν από το

τέλος της περσινής σεζόν για πρόθεση εξεύρεσης της

«χρυσής τομής» με τη FIBA, τελικά όχι μόνο δεν έγινε

κάτι τέτοιο αλλά οξύνθηκε η κόντρα με την Παγκόσμια Συ-

νομοσπονδία. Η τελευταία επέστρεψε ως «απαράδεκτες»

τις σχετικές προτάσεις που της είχε υποβάλει η Ευρω-

λίγκα και οι οποίες συνιστούσαν ξεκάθαρη παρέμβαση στα

εγχώρια πρωταθλήματα και στις Εθνικές ομάδες από τη

Λίγκα των ισχυρών ομάδων: Μεταξύ άλλων ζητούσε τη

μείωση της αγωνιστικής δραστηριότητας στις εθνικές

διοργανώσεις, τη σύμπτυξη της δραστηριότητας των Εθνι-

κών ομάδων σε μία περίοδο το χρόνο (και μάλιστα το κα-

λοκαίρι), ενώ επιχειρούσε και να διαμορφώσει νέα

κατάσταση σχετικά με το ποιοι παίκτες θα χρησιμοποιούν-

ται στα εθνικά πρωταθλήματα, καταθέτοντας πρόταση για

μίνιμουμ αριθμό παικτών ηλικίας κάτω των 22 ετών.

Εφτασε στο σημείο η Ευρωλίγκα να ζητήσει την αλλαγή

των εδώ και χρόνια προγραμματισμένων ημερομηνιών διε-

ξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου (21/8 - 15/9), προτεί-

νοντας να διεξαχθεί η τελική φάση τον Ιούλιο. 

Σχολιάζοντας τις προτάσεις αυτές, η FIBA έκανε λόγο για

προσπάθεια αλλοίωσης της σημασίας των Εθνικών ομάδων

και των διοργανώσεών τους, για ασέβεια προς το φίλαθλο

κοινό και για σχεδιασμούς όχι προώθησης του project της

Ευρωλίγκας, αλλά υποτίμησης των Εθνικών ομάδων.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Την «έκαψε» ο Προμηθέας
Μέσα σε κλίμα γιορτής, ο Προμηθέας Πάτρας έφτασε

στην πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη μπροστά στο φίλαθλο

κοινό του, με σκορ 79-77 επί της Ολίμπια Λιουμπλιάνας

για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Champions

League. Οι «πρωτάρηδες» στην Ευρώπη Πατρινοί έκαναν

έτσι το 2/2 και με το «καλημέρα» φιγουράρουν στην κο-

ρυφή της βαθμολογίας του ομίλου.

Με αντίπαλο μία ιστορική ομάδα του ευρωπαϊκού μπά-

σκετ, ο Προμηθέας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων,

παρουσιάζοντας καλή εικόνα και δείχνοντας χαρακτήρα

στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του συναρπαστικού σε εξέ-

λιξη αγώνα. Αν και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα η

Ολίμπια ήταν μπροστά στο σκορ (17-20 στο 10', 37-42 ημί-

χρονο, 60-61 στο 30'), οι γηπεδούχοι ουδέποτε άφησαν

τους Σλοβένους να πάρουν μεγάλη διαφορά, χάρη στην

κυριαρχία τους στα ριμπάουντ και βρίσκοντας λύσεις επι-

θετικά από το δίδυμο Ελις - Μέγιερ.

Ηττα για τον Αρη
Στην πρεμιέρα του στο Εurope Cup ο Αρης γνώρισε την

ήττα από τη Φινλανδική Κατάγια με 79-70 στο Αλεξάν-

δρειο, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με 15 πόντους δια-

φορά (29-14 στο 9').

SUPER LEAGUE

«Καμπάνα» στον Φορτούνη
Με μία αγωνιστική αποκλεισμού τιμωρήθηκε από το μονομε-

λές πειθαρχικό όργανο της Super League ο Kώστας Φορτού-

νης, για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και

Ολυμπιακού για την 6η αγωνιστική. Ο παίκτης του Ολυμπια-

κού είχε κληθεί σε απολογία για άσεμνη συμπεριφορά, καθώς

μετά από γκολ του έβρισε οπαδούς των γηπεδούχων κατά

τους πανηγυρισμούς του. Το περιστατικό έγινε μπροστά στη

μαθητική εξέδρα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Ο διεθνής παίκτης θα

απουσιάσει από τον προσεχή αγώνα του Ολυμπιακού στην

Κρήτη με αντίπαλο τον ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιταλός στο Αρης - ΠΑΟΚ
Ο Ιταλός διαιτητής Ντανιέλε Ντόβερι ορίστηκε από την ΚΕΔ

να διευθύνει το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής μεταξύ Αρη και

ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» την Κυριακή 21 Οκτώβρη. Ο

40χρονος ρέφερι θεωρείται από τους πλέον έμπειρους στη

χώρα του, έχοντας περισσότερο από 100 ματς της Serie A

στο ενεργητικό του. Στερείται όμως διεθνούς εμπειρίας,

καθώς μόλις φέτος έγινε διεθνής, ανήκοντας στη β' κατηγο-

ρία της UEFA.

ΠΟΛΟ

«Ξύπνησε» αργά

Πληρώνοντας τα αμυντικά λάθη στο μεγαλύτερο μέρος του

αγώνα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε «στραβά» τις υποχρεώσεις

του στο Τσάμπιονς Λιγκ, γνωρίζοντας την ήττα 7-6 από την

Μπολόνια στην Ιταλία για την 1η αγωνιστική. Οι πρωταθλητές

Ευρώπης μέχρι τα μισά της 3ης περιόδου αντιμετώπισαν σο-

βαρές αδυναμίες σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα η ιτα-

λική ομάδα να προηγηθεί με 6-2. Σ' εκείνο το σημείο οι

«ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν αισθητά σε όλους τους τομείς

και με αντεπίθεση διαρκείας λίγο έλειψε να κάνουν τη με-

γάλη ανατροπή, χωρίς όμως να την ολοκληρώσουν.

ΒΟΛΕΪ

Ανετη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και έχοντας ως προίκα την νίκη

του στον πρώτο αγώνα (3-2) εκτός, ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία

πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ αν-

δρών, επικρατώντας χθες και στην Πυλαία της ουγγρικής Κα-

ζινμπάρτσικα με 3-0 σετ στην ρεβάνς για τον πρώτο γύρο της

διοργάνωσης. Πλέον στην επόμενη φάση οι «ασπρόμαυροι»

θα βρούν στο δρόμο τους την BBSK Κωνσταντινούπολης με

την πρώτη αναμέτρηση να γίνεται την ερχόμενη Τετάρτη

23/10 στο Παλατάκι και τον επαναληπτικό στις 30 ή 31/10

στην Τουρκία. Η τουρκική ομάδα απέκλεισε την φινλανδική

Σασταμάλα με δύο νίκες (3-2, 3-1).

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Διατήρησε το αήττητο ο Ολυμπιακός

Με τον...αέρα της πρόκρισης τον τρίτο γύρο του EHF Cup

ο Ολυμπιακός/όμιλος Ξυνή επικράτησε με 34-19 του Φοί-

βου Συκεών σε αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 4η αγω-

νιστική της χάντμπολ Premier ανδρών. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

TENNIS – BRIEFING – BARBEQUE

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου προσκαλεί την

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 στις εγ-

καταστάσεις του για παιχνίδι, ανταλλαγή ιδεών και

γνωριμίας!

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει Παρουσίαση

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προπονητών.

Θα ακολουθήσει barbeque.




