
22ο €

Θεοφάνεια σε Δήμους 
Σελίδα 5

Οικοδομείται 

ο αρχαιολογικός χώρος 

του Αρδηττού!!!
Σελίδα 5

Το “πέτρινο κτήριο” στο Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Σελίδα 3

Θετικές εξελίξεις στη σχολική

στέγη στο Δήμο Κρωπίας
Σελίδα 7

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και ΔΗΜΟΙ
σε επιφυλακή για τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα

...Κι αρχιχρονιά!
Στο αέναο κύλισμα του χρόνου δεν υπάρχουν

σταθμοί, πέρας, αρχή*...

Απλά, κυλά απαλά
στου απείρου, η σφαίρα, τη σιωπή...
...Και κάποια στιγμή περνά το νοητό σταθμό όπου

βρίσκεται το «τέρμα» του παλιού γερο-χρόνου, που

φεύγει και η «αρχή» του «νέου», που γεννιέται!

Κι ο χρόνος αυτός, όπως είναι ήδη γνωστό, καθορί-

ζεται από μια πλήρη περιφορά της

γης γύρω απ’ τον Ήλιο μας.

Αυθαίρετη καθορισμένη μονάδα από τον άνθρωπο,

αλλά πρακτικά, όπως είναι ευνόητο, πολύ χρήσιμη.

Ακόμα και ο εορτασμός της «πρωτοχρονιάς» δεν

αναφέρεται σε κάποιο παγκόσμια αποδεκτό εγγο-

νός, όπως θα μπορούσε π.χ. να θεωρηθεί η 4η

Οκτωβρίου! Η ημέρα που ο Άνθρωπος, το 1957,

έθεσε σε τροχιά γύρω απ’ τη Γη τον πρώτο τεχνητό

δορυφόρο, σπάζοντας τα δεσμά της γήινης βαρύ-

τητας1, τη χρονιά που είχε ορισθεί ως πρώτο Γεω-

φυσικό έτος. Θα μπορούσε να ορισθεί ως πρώτο

Αστροφυσικό Έτος (Έτος 1ο).

Κι αν θέλαμε γιορτάσι με πανανθρώπινη αξία θα ορί-

ζαμε, ως πρωτοχρονιά, την πρώτη ημέρα της Άνοι-

ξης, που η φύση αναγεννάται. 

Μα δεν έχουμε παντού στη Γη τις ίδιες εποχές.

Εδώ, αυτή τη στιγμή, ακουμπάμε τους μηδέν βαθ-

μούς κελσίου (00 C) και στην Αυστραλία το θερμό-

μετρο χτυπάει τους 50! Τέλος πάντων, ας τη βρουν

τη λύση οι ειδικοί. Εκείνο που είναι επιβεβλημένο

για την πολιτισμένη –             Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Έρρωσθε και Ευδαιμονείτε
Ευχές για καλύτερες ημέρες 
στην ανατολή 
του 2019

Έρρωσθε και Ευδαιμονείτε
Ευχές για καλύτερες ημέρες 
στην ανατολή 
του 2019 Οδηγίες προστασίας - Παγετός,

Χιονόπτωση-Χιονοθύελλα 
Σελίδα 12

Η “αναβολή” για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστημάτων

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων στο Σαρωνικό
Σελίδα 6
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

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

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

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

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

σύγχρονη ανθρωπότητα, είναι ότι δεν μπορούν να κα-

θορίζονται οι χρονολογίες και οι μετρήσεις του χρό-

νου – έννοια καθαρά των φυσικών επιστημών – από

τις δοξασίες των διαφόρων θρησκειών, της ιουδαϊ-

κής, της χριστιανικής, της μωαμεθανικής, της βουδι-

στικής, της βραχμανικής κ.λπ. Για να κατανοήσουμε

τι συμβαίνει μ’ αυτό, να θυμηθούμε ότι οι Εβραίοι π.χ.

θεωρούν πως «από κτήσεως κόσμου» έχουν περάσει

συνολικά 5.779 χρόνια. Κι εδώ οι ειδικοί επιστήμονες,

αστροφυσικοί κ.λπ. με τα τηλεσκόπια του διαστήμα-

τος, με τα διαστημόπλοια που εξερευνούν το ηλιακό

μας σύστημα, μας μιλάνε για 13.800 εκατομμύρια

χρόνια από την έναρξη της δημιουργίας του Σύμπαν-

τος, από το big bang, ενώ τη Γη την τοποθετούν εκεί

γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και την εμφά-

νιση της ζωής, στην ατελέστερη μορφή της, στα 2000

εκατομμύρια χρόνια (2 byr, δις).

Δεν είναι πλέον κατάλληλες οι θρησκείες να καθορί-

ζουν τέτοιους κανόνες, πράγμα που βλάπτει και τις

ίδιες, με τις αναξιοπιστίες, επιστημονικά, που προβά-

λουν δογματικά. Κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει

ότι θέλει για να καλύψει τα ερωτηματικά του, τις με-

ταφυσικές του ανάγκες, τις φοβίες του, τις παραδό-

σεις του λαού του κ.λπ., αρκεί να μη θέλει να επιβάλει

τις απόψεις του με τη βία.

Αρκετά έχει πληρώσει και πληρώνει η ανθρωπότητα

με τους θρησκευτικούς φονταμενταλισμούς, φανατι-

σμούς και ενίοτε ιδιοτελείς επιδιώξεις, επιχρισμένες

ιδεαλιστικά.

Ξέφυγα, ημέρες χαράς που είναι, αισιοδοξίας και

ευχών, σε ορθολογισμούς επιστήμης και φιλοσοφίας.

Τη συγνώμην σας ζητώ.

Αλλά θα διολισθήσω πάλι, μιας και αναφέρθηκα στις

ευχές, που όλοι ανταλλάσσουμε αυτές τις ημέρες.

Και καλά κάνουμε: Η ψευδαίσθηση, η χαλαρότητα, η

ελπίδα χρειάζονται, για να γλυκάνουν κάπως την

ψυχρή λογική, το φιλοσοφικό στοχασμό.

Καλή Χρονιά, λοιπόν
Καλύτερη από πέρυσι

Αν έπιαναν όμως οι ευχές που ανταλλάσσουμε θα

’μασταν όλοι ευτυχισμένοι, σε μια κοινωνία ειρηνική.

Δε θα ’λειπε το χαμόγελο απ’ τα χείλη κανενός και

θα χαίραμε άκρας υγείας.

Καλές οι ευχές σαν προτροπή, σαν τόνωση αισιοδο-

ξίας, σαν προδιάθεση να προσπαθήσουμε, να κά-

νουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. «Να κάνουμε
κάτι», γιατί οι ευχές δεν πραγματοποιούνται από

μόνες τους, ούτε με λίγη τύχη (αστάθμιτοι και απρό-

βλεπτοι παράγοντες).

Εκείνο το «... και χείρα κίνει» είναι το «μυστικό της

επιτυχίας», της υγείας, της ευτυχίας! Και ...λίγη τύχη·

να μην έρθουν ανάποδα. 

Οι στόχοι μας να ‘ναι εφικτοί, τίμιοι, δίκαιοι! Κι ας μην

επιτυγχάνονται πάντα. Να ξαναπροσπαθούμε πιο με-

θοδικά, με περισσότερη και «μαθηματική» σκέψη. Με

γνώση και περίσκεψη. Η γνώση, όπως είναι γνωστό,

αποκτάται με την καθημερινή εμπειρία – την ανάλυση

των επιτευγμάτων και κυρίως, με τη διύλιση των πα-

θημάτων – και τη μελέτη. Μη βαριόμαστε να μελε-

τάμε.

Η προσωπική μας πείρα, θολωμένη κι από τα συναι-

σθήματα, είναι μια φτωχή πηγή. Το βιβλίο, τα υπεύ-

θυνα άρθρα, είναι η συσσωρευμένη εμπειρία, άνω του

μέσου όρου εγκεφάλων, όλων των εποχών.

Με τη μελέτη αυξάνεις την πρόσληψη πληροφοριών,

δεδομένων και με την άσκηση της κρίσης μαθαίνεις

να τ’ αναλύεις. Η επαλήθευση της γνώμης σου είναι

μια απόλαυση· είναι η επιβεβαίωση!

Μιαν «ευχή» ακόμη, μια προτροπή!

Μη μνησικακείς· ΑΓΑΠΑ!

Η αγάπη είναι καθρέφτης· αντικατοπτρίζει το είδωλό

σου, Αγάπα τον άλλον, για τον άλλον και η αγάπη επι-

στρέφει, γρήγορα ή αργά στον εαυτό σου.

Ας ευχηθούμε όλοι για όλους! Ας το προσπαθήσουμε

όμως...

――――――
* Μια αρχή υπήρξε αμέσως μετά τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG

πριν 13,8 byr δις χρόνια, όπου άρχισε να καταλαμβάνεται διά-

στημα από την ύλη και η μετακίνησή της στο χώρο (από το ση-

μείο Α στο σημείο Β) γέννησε την έννοια του χρόνου.

1. Την 4η Οκτωβρίου του 1957 εκτοξεύτηκε ο πρώτος τεχνητός

δορυφόρος της Γης, από Ρώσους επιστήμονες· ο Σπούτνικ1,

βάρους 83,6 kg.

...Κι αρχιχρονιά!

Αρμοδιότητες στην Τ.Α. Σελ. 6

Μύθοι σε παράλληλη επικαιρότητα 
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Νικηφόρος Β’ Φωκάς!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

ΣΟΚ προκαλούν τα στοιχεία για τη
ρύπανση των θαλασσών Σελ. 10

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ο Δήμος Σαρωνικού βράβευσε τους
πρωτοετείς φοιτητές! Σελ. 13

Περί φιλανθρωπίας
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Βασιλόπιτα στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 15

Βιβλιοπαρουσίαση Σελ. 15

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Διαμαρτύρονται οι πυρόπληκτοι στο Μάτι

- Τα υπουργεία απαντούν Σελ. 16-17

Διαβάστε ακόμη

Σε ισχύ παραμένουν οι υφι-

στάμενες απαλλαγές –

εξαιρέσεις από την κατα-

βολή διοδίων στους σταθ-

μούς της Εγνατίας Οδού

και των κάθετων αξόνων

του αυτοκινητόδρομου, για

κατοίκους όμορων περιο-

χών, ανέργους και ΑμεΑ,

που θεσμοθετήθηκαν με

Αποφάσεις του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών

Χρήστου Σπίρτζη.

Παράλληλα δεν αλλάζει

από την Πρωτοχρονιά η Τι-

μολογιακή Πολιτική τελών

– διοδίων και ως εκ τούτου

δεν θα υπάρξουν αυξήσεις

στα διόδια της Εγνατίας

Οδού.

Συγκεκριμένα,  σε Εγκύ-

κλιο του Υπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών

Χρήστου Σπίρτζη, την

οποία απέστειλε στην

Εγνατία Οδό Α.Ε.,  υπο-

γραμμίζεται πως «εξακο-
λουθούν να ισχύουν και
μετά την 1η Ιανουαρίου
2019 οι υφιστάμενες σή-
μερα απαλλαγές από την
καταβολή διοδίων – τελών
στους Σταθμούς Διοδίων

της Εγνατίας Οδού και των
κάθετων αξόνων αυτής».
Οι απαλλαγές αφορούν Ι.Χ

ιδιωτικά ή Ι.Χ επαγγελμα-

τικά οχήματα κατοίκων

όμορων περιοχών, ανέρ-

γων και ΑμεΑ.

Διευκρινίζεται δηλαδή,

πως παραμένουν σε ισχύ οι

διατάξεις για τις εξαιρέ-

σεις, σύμφωνα με την

Υπουργική Απόφαση του

Υπουργού Υποδομών και

Μεταφορών της 27ης Νο-

εμβρίου 2017, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με την

Απόφαση της 15ης Δεκεμ-

βρίου 2017.

Στην Εγκύκλιο αναφέρεται

επίσης ότι, οι απαλλαγές

από την υποχρέωση κατα-

βολής διοδίων θα παραμεί-

νουν σε ισχύ είτε μέχρι να

τεθεί σε πλήρη λειτουργία

το ηλεκτρονικό αναλογικό

σύστημα διοδίων, είτε έως

ότου εγκριθεί από την αρ-

μόδια Γενική Διεύθυνση Κι-

νητικότητας και

Μεταφορών της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής (DG- MOVE)

η νέα Τιμολογιακή Πολιτική

διοδίων της Εγνατίας

Οδού.

Xωρίς Διόδια οι κάτοικοι όμορων περιοχών της Εγνατίας οδού
Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

Υπογράφηκε η μισθωτήρια σύμβαση με την Ακαδημία

Αθηνών για το ακίνητο του κληροδοτήματος Μάξιμου

Μητσόπουλου στη Λεωφ. Βασιλέως Παύλου

Κλείνοντας το 2018,  στις 20 Δεκεμβρίου, υπεγράφη

από τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλο και τον Πρόεδρο της Ακαδημίας

Αθηνών καθηγητή Αντώνιο Κουνάδη η σύμβαση μα-

κροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου του κληροδοτή-

ματος Μάξιμου Μητσόπουλου στη Βούλα, γνωστό ως

«κόκκινο κτήριο», για σαράντα χρόνια. 

Το ακίνητο αποτελείται από οικόπεδο επιφάνειας

1174 τ.μ. και ένα πέτρινο διώροφο κτήριο συνολικού

εμβαδού 226 τ.μ. και βρίσκεται Βασ. Παύλου 1.

Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος, στόχος της μίσθω-

σης είναι, μετά τη ολική ανακατασκευή και ανακαί-

νιση του κτηρίου, η δημιουργία ενός πολυχώρου που

θα περιλαμβάνει πολιτιστικό κέντρο, δανειστική βι-

βλιοθήκη, «θερμοκοιτίδα» νεανικής επιχειρηματικό-

τητας, ενώ στον εξωτερικό χώρο προβλέπεται η

δημιουργία δημοτικού θερινού κινηματογράφο.

Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στα 600 € με ετήσια

αύξηση μισθώματος 1,3 % και το σύνολο του ποσού

θα διατεθεί από την Ακαδημία για τη χρηματοδότηση

δύο υποτροφιών. Ο προϋπολογισμός των εργασιών

ανακατασκευής, ανακαίνισης και υποστύλωσης ανέρ-

χεται στο ποσό των 410 000 € καθώς δίνεται έμφαση

στη διατήρηση της μοναδικής αρχιτεκτονικής του

κτηρίου και την ανάδειξη της ιδιαίτερης κόκκινης

πέτρας, που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή

του και η οποία σηματοδοτούσε (τουλάχιστον κά-

ποτε) τη Βούλα. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και

ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί άμεσα μετά την υπο-

γραφή της σύμβασης.

Υπολογίζεται ότι σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο να λει-

τουργήσει ως νέος πολυχώρος πολιτισμού του

Δήμου.

Για το θέμα έχουμε γράψει πολλές φορές, και πι-

στεύουμε ότι είναι ένα κτήριο, στην ωραιότερη θέση

και έχει μία αρχιτεκτονική που δεν πρέπει σε καμιά

περίπτωση να χαθεί. Είναι από τα ελάχιστα κόκκινα

κτήρια της Βούλας που περισώζεται, από τα πάρα

πολλά που είχε κάποτε.

Για τη μετατροπή του κτηρίου σε βιβλιοθήκη είχε

πρωτοστατήσει η καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου,

που συγκέντρωνε υπογραφές για να μπορέσει να πε-

ράσει στο Δήμο το κτήριο. 

Εύχομαι στους συμπολίτες μου
στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

και στην υπόλοιπη Αττική

Καλή Χρονιά, με Υγεία, Ειρήνη και Πρόοδο
H γιορτή των Θεοφανείων και

ο Αγιασμός των Υδάτων να μας βοηθήσουν
να κάνουμε όλοι μαζί  τις ευχές μας πράξεις.

Το “Πέτρινο κτήριο” όπως είναι σήμερα.

O δήμαρχος υπογράφει τη σύμβαση με τον πρόεδρο της Ακαδημίας

Η εικόνα είναι μακέτα του Δήμου, με τη νέα μορφή του κτηρίου! 

Με 40ετή μίσθωση το “πέτρινο κτήριο” περνάει στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Εκδηλώσεις με το Σύλλογο

“Υπατία”

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Βούλας ΥΠΑΤΙΑ (Μικράς Ασίας

3, Bούλα), συνεχίζει με το νέο χρόνο τις εκδηλώσεις του.

Συγκεκριμένα: 

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ Λογοτεχνικές βραδιές για τους συγγρα-

φείς, τους ποιητές και τους εραστές της γραπτού λόγου.

Ποιητική συνάντηση και ποιητική βραδιά με συντονιστή τον

ποιητή Μιχάλη Αβούρη. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και συμμετοχής: 6936345449

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, γίνεται ανάγνωση κειμένων

λογοτεχνικών κειμένων βιβλίων με συντονίστρια την Ιφι-

γένεια Χαντζή - Αμοργιανού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και συμμετοχής: 6998958059

Σεμινάρια

Από τον Ιανουάριο 2019 εγκαινιάζει, στο πλαίσιο των πο-

λιτιστικών δραστηριοτήτων του 

Α/ Σεμινάριο Ζωγραφικής Πληροφορίες  τηλ 6949898650

Β/ Σεμινάριο Χαρακτικής Πληροφορίες τηλ. 6977262 202

Γ/ Σεμινάρια βυζαντινής αγιογραφίας για αρχάριους. 

Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει σχέδιο και ζωγραφική εικό-

νας με φυσικά χρώματα  σε χαρτί και σε ξύλο.

Πληροφορίες, τηλέφωνα: 6937353455 και 6998958059

“Βουρκόλακας”
του Αργύρη Εφταλιώτη

στον Τεχνοχώρο Εργοτάξιον

Κυριακή 20 Ιανουαρίου (Πρεμιέρα) 

Το Έργο βασίζεται στο δημοτικό ποίημα “Του νεκρού

αδελφού”.

Η Δέσπω ζει με τους εννιά γιους και τη μικρότερή της κόρη

σε κάποιο χωριό της ορεινής Ελλάδας. Η Αρετή, κόρη της

Δέσπως, σε ηλικία γάμου πολιορκείται από το Στεφανή,

έναν νεαρό του χωριού ταπεινής καταγωγής. Ο Κωνσταν-

τής, ο μεγαλύτερος από τους γιους, έχει διαφορετικά σχέ-

δια και θέλει να παντρέψει την αδερφή του με έναν

πλούσιο έμπορο από τη Βαβυλώνα. Ο Κωνσταντής έρχεται

σε σύγκρουση με τη μητέρα του η οποία δε θέλει να απο-

χωριστεί τη μοναχοκόρη της και βάζει τον πρωτότοκό της

να της ορκιστεί ότι αν συμβεί κάποιο κακό θα τη φέρει

πίσω με κάθε κόστος….

«Ο Βουρκόλακας», το μοναδικό θεατρικό έργο του Αργύρη

Εφταλιώτη (1900), αποτελεί ένα κείμενο βαθιά εμπνευσμένο
από τον πλούτο των δημοτικών τραγουδιών, το οποίο αποτυ-
πώνεται σε μια σύγχρονη διασκευή που συνδιαλέγεται με τη
λαϊκή παράδοση αλλά αγγίζει το σήμερα. 
Τα όνειρα, οι προλήψεις και η λαϊκή σοφία εκτυλίσσονται
μέσα από ένα μουσικό παραμύθι που ζωντανεύουν οι ηθοποιοί
επί σκηνής σκιαγραφώντας την κοινωνική δομή, την πατριαρ-
χική κοινωνία και το ρόλο της γυναίκας στον οικογενειακό
ιστό. Μέσα από τον καταιγιστικό ρυθμό, το θεατρικό παιχνίδι
και τις διαρκείς εναλλαγές συναισθημάτων, ο  θεατής εμπλέ-
κεται στην εξέλιξη των δράσεων ενώ παράλληλα ενεργοποι-
ούνται αισθήσεις και μνήμες από μια ιστορία που μοιάζει
παλιά αλλά παραμένει μια βαθιά προσωπική ανάμνηση. 

Λιγά λόγια για την Ομάδα:
Η ομάδα ‘ΑΥΤΗ κ’ ΑΥΤΟΙ’ αποτελείται από τους Ελένη Αλη-

φραγκή, Σπύρο Αναστασίνη και Αντρέα Ψύλλια, δυο ηθοποιούς

και μία μουσικό και συστήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό το

2017 στα Duet Festival (2017) και Bob Theater Festival (2018) με

κομμάτι του ίδιου έργου. Πλέον η ομάδα και ο δικός τους ‘Βουρ-

κόλακας’ αποκτούν την πλήρη τους υπόσταση κάτω από τη στέγη

του Τεχνοχώρου Εργοτάξιον.    

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κυριακή 20 (Πρεμιέρα)

και 27 Ιανουαρίου 2019 στις 20.15. Και από τις 31 Ιανουα-

ρίου κάθε Πέμπτη στις 21.15 (για 10 παραστάσεις) 

Εισιτήρια: 10 ευρώ (κανονικό), 5 ευρώ (μειωμένα)

Ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 8 ατόμων στο 6983930220.

Τεχνοχώρος "Εργοτάξιον"

Διογένους 1, Αγ. Δημήτριος- δίπλα στο μετρό της Δάφνης 

Κρατήσεις: 6983930220, email: ergotaxion@gmail.com 

ΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ' Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ
του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΣΑΡΔΑΚΑ

«Οι κάτω απ’ τα’ αστέρια» ζωντανεύουν την ιστορία τους

στη σκηνή του Άλφα.Ιδέα.

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική επαρχία, πόλη νη-
σιού. Η Μένια και ο Νικολής πάνε μαζί σχολείο, γίνονται
αχώριστοι, ονειρεύονται, κάνουν έρωτα, ερωτεύονται «για
πάντα.  Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγματικότητα –

όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον εαυτό της. Οι δύο ήρωες

όμως ποτέ δεν παύουν να σημαδεύουν ο ένας τον

άλλον»...  

Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις πολύ μεγάλες

προσδοκίες και την πολύ σκληρή πραγματικότητα, με

φόντο τη μικρή κοινωνία της επαρχίας, τις παραλίες του κα-

λοκαιριού και την ξέγνοιαστη εποχή της αθωότητας.
Συντελεστές:

Ερμηνεύουν: Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής

Σκηνοθεσία: Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλα

Φωτογραφίες: Σοφοκλής Μπιμπής

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη στις 21:15, Τετάρτη 19:15 

Παράταση έως 13 Φεβρουαρίου 2019

Θέατρο Άλφα.Ιδέα, Πατησίων 37 και Στουρνάρα 51, Αθήνα

Τηλ.: (210) 5238742, 5221444

Διαλέξεις του Κέντρου

Ερευνών Αστρονομίας της

Ακαδημίας Αθηνών για τα

100 Χρόνια από την ίδρυση

της Διεθνούς Αστρονομικής

Ένωσης

Το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

(ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών, συμ-

μετέχει ενεργά στον εορτασμό των

100 χρόνων από την ίδρυση της Διε-

θνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU)

με μία σειρά εννέα ομιλιών για το

ευρύ κοινό που θα λάβουν χώρα στην

ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της

Ακαδημίας (Πανεπιστημίου 28) εντός

του 2019. 

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU)

είναι ο διεθνής οργανισμός των επαγ-

γελματιών αστρονόμων (ερευνητών

και καθηγητών πανεπιστημίων) που

έχει ως σκοπό την προώθηση της

Αστρονομίας σε όλες τις εκφάνσεις

της, στην έρευνα, την επικοινωνία, την

εκπαίδευση και την ανάπτυξη, μέσω

διεθνών συνεργασιών. Έχει πάνω από

13500 μέλη σε περισσότερες από 100

χώρες σε όλο τον κόσμο. Η IAU είναι

επίσης, η αναγνωρισμένη αρχή ονομα-

τοδοσίας των ουρανίων σωμάτων και

των σχηματισμών στην επιφάνεια

τους. Ιδρύθηκε το 1919 και αποτελεί

το μεγαλύτερο επαγγελματικό σωμα-

τείο στον χώρο της Αστρονομίας.

Η σειρά των ομιλιών που διοργανώνει

το ΚΕΑΕΜ εντάσσεται στο πλαίσιο

των 250 εκδηλώσεων που έχουν προ-

γραμματιστεί μέχρι σήμερα να διοργα-

νωθούν σε περισσότερες από 50

χώρες και έχουν τον γενικό τίτλο “100
χρόνια κάτω από τον ίδιο ουρανό”
(IAU100). 

11 Iανουαρίου 2019, 6μ.μ.

Η πρώτη από τις 9 ομιλίες, με τίτλο

“100 χρόνια αστρονομικών ανακαλύ-
ψεων”, θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουα-

ρίου 2019 στην ανατολική αίθουσα του

Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πα-

νεπιστημίου 28, στις 18:00, με κεν-

τρικό ομιλητή τον Καθηγητή

Αστροφυσικής του ΕΚΠΑ κ. Κανάρη

Τσίγκανο, που είναι ο γενικός συντο-

νιστής των εκδηλώσεων του “IAU100”

στην Ελλάδα. 

Θα προηγηθεί μια σύντομη εισαγωγή

από τον Ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κον-

τόπουλο, ο οποίος έχει διατελέσει Γε-

νικός Γραμματέας της IAU κατά τα έτη

1973-1976. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να επικοινωνήσετε με τον Διευ-

θύνοντα το ΚΕΑΕΜ, Π. Πάτση,

Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα,

τηλ. 210-6597169, fax 210-6597602">,

patsis@academyofathens.gr">210-

6597602, patsis@academyofathens.gr

Ακαδημία Αθηνών / Academy of Athens

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα / Panepis-

timiou 28, Athens, Greece

“100 χρόνια κάτω από τον ίδιο ουρανό” (IAU100)

“100 χρόνια αστρονομικών ανακαλύψεων”
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LEONARDO DA VINCI
500 YEARS OF GENIOUS

Eως 30 Μαρτίου 2019

Τρεις μεγάλες εκθέσεις για τη ζωή και το έργο του Λεο-

νάρντο Nτα Βίντσι ενώνονται στην Αθήνα για πρώτη

φορά, δημιουργώντας μία έκθεση – σταθμό.

H εταιρεία παραγωγής Λάβρυς παρουσιάζει, σε συνεργα-

σία με τη Grande Exhibitions, το Leonardo Da Vinci – 500
Years of Genius.

Ένα εμβληματικό κτίριο του κέντρου της Αθήνας, το Παλιό

Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, μεταμορφώνεται για να

φιλοξενήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Με τη συνδρομή του

Μουσείου Leonardo da Vinci στη Ρώμη, του Ινστιτούτου Lu-

miere Technology στο Παρίσι, αλλά και ειδικών από Ιταλία

και Γαλλία, το Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius
επιδεικνύει το πλήρες φάσμα των επιτευγμάτων του Λεο-

νάρντο, τιμώντας έτσι τη μεγαλύτερη διάνοια όλων των επο-

χών, 500 χρόνια μετά το θάνατό του.

Τρείς εκθέσεις ενώνονται στην πιο ολοκληρωμένη έκθεση

για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι που έγινε ποτέ στον κόσμο,

δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυμάσουν:

Τις μηχανικές εφευρέσεις του Λεονάρντο 

75 μοντέλα των εφευρέσεών του, αναπαραγωγές σε φυσικό μέ-

γεθος, διαδραστικές μηχανές, αντίγραφα των περίφημων κω-

δίκων του και συνολικά πάνω από 200 εκθέματα σχεδιασμένα

σε συνεργασία με το Μουσείο Leonardo da Vinci της Ρώμης.

Da Vinci Alive – The Experience

Μία καθηλωτική οπτικοακουστική, βιωματική εμπειρία που

παρουσιάζει τη ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου καλλιτέ-

χνη και εφευρέτη. 

Τα Μυστικά της Μόνα Λίζα

Τα μυστικά του πιο διάσημου έργου τέχνης στον κόσμο, απο-

καλύπτονται για πρώτη φορά από τον Pascal Cotte και το Lu-

miere Technology Institute. Μία λεπτομερής επιστημονική

ανάλυση και παρουσίαση του αινιγματικού αυτού πίνακα. 

Ανακαλύψτε κι εσείς την εκπληκτική ζωή και το έργο του Λε-

ονάρντο ντα Βίντσι μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι στο χώρο

και το χρόνο, και διεισδύστε στο μυαλό του απόλυτου Homo

Universalis, του ανθρώπου που έθεσε τα θεμέλια για κά-

ποιες από τις σημαντικότερες εφευρέσεις της ανθρωπότη-

τας, όπως το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, το υποβρύχιο, το

αλεξίπτωτο και το ποδήλατο.

ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2019

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00 Θα

πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας από την Αδελφότητα “Μέγα Ρεύμα Ταξιάρχης”

με αφορμή και τη συμπλήρωση των 90 χρόνων από

την  ίδρυσή της.

♫ Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019  19:00♫

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης σας προσκαλεί  σε μια

ξεχωριστή βραδιά με εορταστικές μελωδίες για να

υποδεχθούν το 2019 όπως του αξίζει,

επ’ ευκαιρία της Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας της.

Την βραδιά θα ντύσουν με τις μοναδικές φωνές τους,

η Σοπράνο Λητώ Μεσσήνη,

ο Τενόρος Χρήστος Δεληζώνας και

ο Βαρύτονος Νικόλαος Καραγκιαούρης.

-Στο πιάνο συνοδεύει  ο Πάνος Λουμάκης και στο

τσέλο

ο Νηρέας Μαρκάκης.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Στο Δήμο Κρωπίας θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Αλυκού και

στην ομώνυμη γραφική παραλιακή περιοχή του Σαρωνικού

Κόλπου με την παραδοσιακή ρίψη του Σταυρού. Ο Αγια-

σμός των υδάτων  θα τελεστεί 10:30πμ. 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσκαλεί να τιμήσετε τον Εορ-

τασμό των Θεοφανείων, την Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019,

και ώρα 10 π.μ. το πρωί, στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Eχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν, το Λιμενικό Σώμα,

Ιστιοπλοϊκοί Σύλλογοι, η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκο-

πούλου και επίσημοι Φορείς, της πόλης. 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο Δήμος Παλλήνης καλεί, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

στις 11:30΄, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα (Μιλτιά-

δου & Γαργηττού) για τον Αγιασμό των Υδάτων.

Μετά την τελετή του αγιασμού, θα ακολουθήσει κέρασμα

από το Σύλλογο Κρητών Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης

στο χώρο του παρκινγκ του κολυμβητηρίου.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
H γιορτή των Θεοφανείων, θα γίνει την 6η Ιανουαρίου

2019, ημέρα Κυριακή όπως παρακάτω:

Στη Δημοτική Ενότητα ΚερατέαςQ

Άγιος Παντελεήμονας -Κακή Θάλασσα, Ώρα 10:30 

Η Λιτανεία και η τελετή κατάδυσης θα πραγματοποιηθεί

υπό την συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κερατέας

Αγία Μαρίνα- Δασκαλειό: Ώρα 10:30   Καθαγιασμός των

Υδάτων -  Κατάδυση Τιμίου Σταυρού.

Άγιος Αλέξανδρος- Δασκαλειό: Ώρα 10:30.

Ναός Μεταμόρφωσης- Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο): 10:30

Προφήτου Ηλίoυ Θορικού Κερατέας (Τουρκολίμανο), Ώρα 10:30.

Στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου, Κυριακή  6-1-2019

Καθεδρικό Ναό Αγίας Παρασκευής, Ώρα 11:00   Καθαγια-

σμός των Υδάτων, στο Λιμάνι Λαυρίου.

Πώς θα γιορταστούν τα Θεοφάνεια στους Δήμους

Ένας κηρυγμένος από το 1960 αρχαι-

ολογικός χώρος, στους πρόποδες του

Αρδηττού, κοντά στην ανατολική όχθη

του Ιλισού, στην περιοχή, που κατά

την αρχαιότητα, ονομαζόταν Άγρα ή

Άγραι, κινδυνεύει να εκποιηθεί και να

παραδοθεί στην επενδυτική βουλιμία

ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι ο

χώρος που λατρευόταν η  Αγροτέρα

Αρτέμιδα, μια από τις σημαντικότερες

ιστορικά αρχαιολογικές τοποθεσίες

στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκον-

ται και τα άλλα παριλίσια μνημεία

καθώς και ο ναός του Ολυμπίου Διός.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, επί-

κειται συνεδρίαση του  Κεντρικού Αρ-

χαιολογικού  Συμβουλίου (ΚΑΣ) όπου

θα συζητηθεί  η εισήγηση της αρμό-

διας διευθύντριας  της  Γ Εφορείας

Αρχαιοτήτων, με την οποία ζητά την

υπό όρους δόμηση του οικοπέδου

1390τμ., όπου βρίσκεται ο αρχαιολο-

γικός χώρος. 

Και αυτό παρά το γεγονός ότι το ΚΑΣ

έχει ζητήσει  τρεις φορές (!1964, 1995

και 2002 την απαλλοτρίωση του

χώρου και παρά το γεγονός επίσης ότι

εκτός από τα θεμέλια του Ναού της

Αγροτέρας Αρτέμιδας, σε πρόσφατη

ανασκαφή αποκαλύφθηκαν θεμέλια

ναού, που αποδίδεται στο Μειλίχιο

Δία. 

Είναι φανερό, όπως επισημαίνει σε

ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος  Ελ-

λήνων Αρχαιολόγων ότι “oι ευθύνες
των διαδοχικών πολιτικών ηγεσιών
είναι προφανείς.  Αυτή η απαράδεκτη
και απαξιωτική για το κύρος των αρμο-
δίων οργάνων της πολιτείας κατά-
σταση, που διαμορφώθηκε υπό την
πίεση ιδιωτικών συμφερόντων, όχι
μόνο θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον αρ-
χαιολογικό χώρο, αλλά προσβάλλει
βάναυσα τη νομιμότητα”. Αυτό βέβαια

ισχύει και για  δεκάδες μνημεία σε

όλη τη χώρα, που έχουν εκποιηθεί ή

εκποιούνται στο βωμό των “επενδύ-

σεων”, αλλά κυρίως για  χιλιάδες

άλλα μνημεία, που με ευθύνη της ση-

μερινής κυβέρνησης, έχουν ενταχθεί

στο Υπερταμείο για “αξιοποίηση”.

H Σύμπραξη για τα ιστορικά Μνημεία,

όπως αναφέρει και στο ιδρυτικό της

κείμενο, τονίζει για μια ακόμη φορά

ότι μόνο οι πολίτες μέσα από τα ορ-

γανωμένα κινήματα μπορούν να στα-

ματήσουν την πολιτική της εκποίησης

των ιστορικών μνημείων και τη μετα-

τροπή τους σε εμπορεύματα.

Για το λόγο αυτό πραγματοποιούν ξε-

νάγηση διαμαρτυρίας εναντίον της

εκποίησης του Ναού της Αγροτέρας

Αρτέμιδας, με σκοπό να ενημερώσουν

τους συμπολίτες μας για τη σημασία

των μνημείων και παράλληλα να διεκ-

δικήσουν την υλοποίηση της πρότα-

σης του Συλλόγου Ελλήνων

Αρχαιολόγων, ο οποίος στην ανακοί-

νωσή του τονίζει: “Ο χώρος της Αγρτέ-
ρας Αρτέμιδας, που αποτελεί
αρχαιολογική ενότητα με τον γειτνιά-
ζοντα αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπι-
είου, θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση
των ανασκαφικών  εργασιών και των
αναγκαίων μελετών, να αποδοθεί στο
κοινό ως ένας ανοικτός αρχαιολογικός
χώρος και χώρος περιπάτου”  
Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός

Μάκης Σταύρου, και εκτός από το Ναό

της Αγροτέρας Αρτέμιδας θα περιλαμ-

βάνει και τα άλλα παριλίσια μνημεία,

όπως και το Ναό του Ολυμπίου Διός.

Συνάντηση Σάββατο 12 Ια-

νουαρίου, 11πμ, μπροστά στην

είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του

Ναού του Ολυμπίου Διός, απέναντι

από το Ζάππειο  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-

χής  Νόρα Πολυδούρη 6949138298

Οικοδομείται ο αρχαιολογικός χώρος του Αρδηττού!!!

“Το πρόβλημα της 
φιλοσοφικής Μεθόδου”

Η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία προσκαλεί στη διά-

λεξη του καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θεόδωρου Γεωργίου,

με θέμα: “Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Μεθόδου”,
την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, ώρα 19.00 - 21.00,

στο Αμφιθέατρο “Αντώνης Τρίτσης”, Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 Αθήνα.

Της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση.
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Αρμοδιότητες στην Τ.Α.

αλλά με γνώση και υπευθυνότητα

Το παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού

«Ήμουνα νιος και γέρασα», ν’ ακούω να δοθούν -

και δίνονται και καλώς δίνεται... - αρμοδιότητες

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ναι, να δοθούν· αλλά

αυτό προϋποθέτει υπευθυνότητα και στοιχειώδεις

γνώσεις.

Με λύπη μου όμως, έχω διαπιστώσει, στην πολύ-

χρονη, για δεκαετίες, δημοσιογραφική μου δια-

δρομή,  ότι δεν υπάρχει ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

(Με τις λαμπρές εξαιρέσεις, βεβαίως, που απλώς

επιβεβαιώνουν τον κανόνα).

Στην καλοπροαίρετη, πάντα, κριτική μου να επικεν-

τρωθώ, σήμερα, στο θέμα της διαδικασίας του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, που δεν είναι καθόλου

τυπικό.

Αφορμή παίρνω από μια πολύ σημαντική πρό-

σφατη απόφαση του Δήμου Σαρωνικού. Διευκρι-

νίζω ότι δεν στοχοποιείται ούτε ο Δήμος, ούτε η

Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-

λίου. Το γεγονός επισημαίνεται:  

Η Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση του

Δημάρχου επί του συζητηθέντος θέματος της Ημε-

ρήσιας διάταξης για την ενεργειακή αναβάθμιση

του κοινόχρηστου φωτισμού...

Ένας σύμβουλος ρωτάει, “τί ψηφίζουμε;” Πρώτο

διαδικαστικό λάθος που το έχουμε παρατηρήσει

επανειλημμένως. Προσέχουμε και ακούμε τί θέτει

σε ψηφοφορία ο πρευδρεύων, ο οποίος, βεβαίως,

οφείλει πριν απ’ την έναρξη της ψηφοφορίας να

εκφωνήσει ευκρινώς και επακριβώς την πρόταση.

Κατά την ψηφοφορία δεν γίνονται συζητήσεις, αν-

τιπροτάσεις, ερωτήσεις, διευκρινίσεις. Γίνεται

μόνο τοποθέτηση μ’ ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ. (Υπάρχει

και το ΠΑΡΩΝ - άρνηση ψήφου, στις διάφορες εκ-

δοχές του).

Διευκρίνιση: Αν υπάρχουν άλλες προτάσεις, εκτός

της κύριας, μπαίνει πρώτη σε ψηφοφορία η κύρια

πρόταση και αν μειοψηφίσει, μπαίνουν και οι

άλλες κατά σειράν. Αν όμως υπάρχει τροπολογία

της κύριας πρότασης, προηγείται η τροπολογία, κι

αν υπερψηφιστεί, ενσωματώνεται στην κύρια πρό-

ταση.

ΠΟΤΕ, μα ποτέ δεν τίθενται δυο προτάσεις, συγ-

χρόνως, για να επιλέξουν οι Σύμβουλοι ή τη μία, ή

την άλλη: «Εγώ ψηφίζω την πρόταση του...», “εγώ

του άλλου!” Αυτό ακριβώς έγινε κατά την ψηφο-

φορία της πρότασης του Δημάρχου Σαρωνικού.

Ετέθη σε ψηφοφορία η πρόταση του Δημάρχου

και υπερψηφίστηκε η μη πρόταση της αναβολής!

Εάν είχε τεθεί πρόταση αναβολής, έπρεπε να προ-

ηγηθεί. Δεν είχε κατατεθεί πρόταση αναβολής,

παρά μόνο έκφραση γνώμης, κατά ρητή δήλωση

του συμβούλου, που την εξέφρασε και ...την ψή-

φισε(!), αφού την ψηφίζανε κι άλλοι! Και δεν είχε

τεθεί σε ψηφοφορία. Άρα; Άρα η απόφαση αναβο-

λής είναι ΑΚΥΡΗ, αλλά de factum ισχυρή, αφού

δεν υπερψηφίστηκε η κύρια και μοναδική πρόταση. 

Aς προσέχουμε, λοιπόν.

Κώστας Βενετσάνος

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού

(25η/27/12/18), στις ερωτήσεις,

Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης

καυτηρίασαν τον τρόπο που αντέ-

δρασε ο δήμαρχος Γιώργος Σω-

φρόνης στην “συντομισμένη”,

όπως τη χαρακτήρισε αποχή των

συμβούλων με αποτέλεσμα να μην

μπορέσει να συνεδριάσει ο Δήμος

κατ’ επανάληψιν, κάτι που είχαμε

αναφέρει σε προηγούμενο φύλλο

μας. Ακόμη κατηγορήθηκαν ότι

επηρεάστηκαν από τον τέως δή-

μαρχο και νυν αντιπεριφερειάρχη

Πέτρο Φιλίππου, ο οποίος με ανα-

κοίνωσή του δηλώνει ότι θα διεκ-

δικήσει εκ νέου το Δήμο!

Το θέμα για το οποίο υπήρξε η έλ-

λειψη απαρτίας, ήταν όπως κατα-

γράφεται στην πρόσκληση:  Λήψη

απόφασης του Δημοτικού Συβου-

λίου για την  «Υπογραφή Σύμβασης

Εκχώρησης Απαιτήσεων από  αντα-

ποδοτικά τέλη κατ ́ εφαρμογή του

άρθρου 209 του  ν.  3463/2006 (όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν.

4257/2014) για την εξασφάλιση υλο-

ποίησης της Σύμβασης (εφεξής

ΣΠΥ): “Ενεργειακή Αναβάθμιση; Αυ-

τοματοποίηση  Συστημάτων Ηλεκτρο-

φωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων;

Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικο-

νόμηση Ενέργειας στο  Δήμο Σαρωνι-

κού” και σύμβασης Μεσεγγύησης για

την  σύσταση  Ειδικού Καταπιστευτι-

κού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού

(escrow account) κατάθεσης του εκ-

χωρούμενων απαιτήσεων από αντα-

ποδοτικά τέλη. Εξουσιοδότηση του

Δημάρχου Σωφρόνη Γεώργιο για την

υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων

Ενεχειρίασης Απαιτήσεων και Με-

σεγγύησης». 

Η πρόεδρος Μαρία Κόλλια είχε

αναφερθεί στα καθήκοντα του δη-

μοτικού συμβούλου, που με την

αποχή τους, δεν εξυπηρετούσαν.

Στις αιτιάσεις των συμβούλων επε-

σήμανε ότι «Οταν αναφέρθηκα
στους δημοτικούς συμβούλους,
αναφέρθηκα σε όλους τους συμ-
βούλους. Τώρα όταν απουσίαζαν
σε δύο συνεδριάσεις, θεώρησα ότι
ήταν εσκεμμένη. Τα καθήκοντα
του δημοτικού συμβούλου είναι
συγκεκριμένα».

Το θέμα δεν έρχεται πρώτη φορά,

όπως ανέφερε η πρόεδρος.  Εχουν

προηγηθεί τρεις συνεδριάσεις, η

πρώτη στις 29/3/17 όπου το Δημο-

τικό Συμβούλιο αποφασίζει ομό-

φωνα για την ενεργειακή αναβάθ-

μιση του κοινόχρηστου φωτισμού

με εκχώρηση τελών ηλεκτροφωτι-

σμού προς την εταιρεία που θα το

αναλάβει (αρ. απ. 51/17).

Λάθος ψηφοφορία

Μετά τη συζήτηση της αποχής πε-

ρισσότερο, και τις επιφυλάξεις

των συμβούλων, η πρόεδρος προ-

χώρησε στην ψηφοφορία δηλώ-

νοντας ότι ψηφίζουν την πρόταση

του δημάρχου  με ένα ΝΑΙ ή ένα

ΟΧΙ.

Αντ αυτού και ενώ έχει ξεκινήσει η

ψηφοφορία, σύμβουλοι της αντι-

πολίτευσης απευθύνθηκαν προς

την πρόεδρο και ρώτησαν τί ψηφί-

ζουμε; “Έχουμε δύο προτάσεις ναι
ή όχι. Η πρόταση του κου Βολά-
κου... συγγνώμη για να μην κά-
νουμε κανένα λάθος. Να
ξεκαθαρίσουμε”, ρώτησε ο Αλ.

Αθανασόπουλος: Η πρόεδρος δεν

το διευκρίνισε και πάλι.

Τουναντίον παρενέβη ο Γραμμα-

τέας του Δ.Σ. Νίκος Βολάκος ση-

μειώνοντας ότι «στηρίζω το έργο,
αλλά για λόγους διαφάνειας και
επειδή υπάρχουν στοιχεία και από
τον αντιπεριφερειάρχη που πρέπει
να ελεγχθούν, για μερικές ημέρες
να ελέγξουμε και να επαναφέ-
ρουμε το θέμα». Δεν κατέθεσε

όμως πρόταση αναβολής. 

Παρ’ όλα αυτά οι σύμβουλοι άρχι-

σαν να ψηφίζουν “αναβολή” χωρίς

να τους σταματήσει η πρόεδρος.

Αλλοι ψήφιζαν ΝΑΙ και άλλοι την

“πρόταση του δημάρχου”, o δε Βο-

λάκος ψήφισε “την πρότασή μου!”.

Και αφού τελείωσε η ψηφοφορία

και έγινε η καταμέτρηση βρέθηκαν

περισσότερα τα “αναβολή” και η

πρόεδρος δήλωσε ότι το θέμα

αναβάλλεται, καταγράφοντας ότι:

Το Δημοτικό Συβούλιο αποφασίζει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την αναβολή

της συζήτησης του θέματος, αρ.

απ. 268. 

Ψέματα και Αλήθειες

Μετά τη συνεδρίαση ο δήμαρχος

εξέδωσε μία μακροσκελή ανακοί-

νωση, σχετικά με τα όσα είπε ο Π.

Φιλίππου, τονίζοντας ότι τα λέει:

«Για να συκοφαντήσει και να ακυ-

ρώσει στη συνέχεια το έργο αυτό,

ο κ. Φιλίππου λέει συνειδητά 4 ΨΕ-

ΜΑΤΑ», τα οποία είναι περιλη-

πτικά:

• ΨΕΜΑ ΠΡΩΤΟ, ισχυρίζεται ότι

το έργο ακυρώθηκε από το πρό-

σφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

• ΨΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ, ισχυρίζεται ότι

για να διαφυλαχθεί το συμφέρον

του Δήμου, πρέπει να ακυρωθεί η

όλη διαδικασία...

• ΨΕΜΑ ΤΡΙΤΟ, ισχυρίζεται  ο κ.

Φιλίππου ότι η λύση που προκρί-

θηκε δεν είναι συμφέρουσα για το

Δήμο.

• ΨΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ συγχέει σκό-

πιμα και τον αριθμό των μόνιμων

κατοίκων με τον αριθμό των φωτι-

στικών...

Και σε κάθε ψέμα, ο δήμαρχος,

δίνει τη δική του αλήθεια. 

Σημειώνουμε ότι λόγω μεγέθους

δεν δημοσιεύεται αυτούσιο το κεί-

μενο.

Στην ανακοίνωση του δημάρχου, ο

Π. Φιλίππου απαντά καταλήγον-

τας: «Αυτό που νομίζω ότι πρέπει
να κάνουν όλοι οι δημόσιοι φορείς,
όπως και ο Δήμος Σαρωνικού, όταν
υπάρχουν μεγάλες αμφισβητήσεις
για τα αποτελέσματα ενός διαγω-
νισμού, είναι να επαναλάβουν τον
διαγωνισμό με διαφάνεια και ελεύ-
θερο ανταγωνισμό  για να επιτύ-
χουν  καλύτερους οικονομικούς
όρους». 

Αννα Μπουζιάνη

Η “αναβολή” για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστημάτων

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων στο Σαρωνικό
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“ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

“Υμηττός, 
ένα οικοσύστημα που 

συμβάλλει καθοριστικά
στην ποιότητα της ζωής μας”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ

προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: “Υμηττός, ένα οι-
κοσύστημα που συμβάλλει καθοριστικά στην ποι-
ότητα της ζωής μας”.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δρ. Αλεξάνδρα Μαρή, Αρχαιολόγος της Εφορείας

Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας: “Σπήλαια αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος στο Νότιο Υμηττό”,
Απόστολος Αλεξόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.: “Μια συνο-

πτική Γεωπεριβαλλοντική προσέγγιση του Υμηττού”

Νάσος Αναγνωστόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περι-

βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: «Η συμμετοχή του

ορεινού όγκου του Υμηττού στην κλιματική αλλαγή».

Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019, ώρα 7μ.μ.

Θέατρο Δημοτικού Σχολείου Βάρης (οδός Αττιδος 7)

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Επικοινωνία: syllogos.archedemus@gmail.com

6944826717 - 6973 699783

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

«Εύχομαι το 2019 να φέρει Υγεία, Οικογενειακή Γα-
λήνη και Αγάπη! Οι ευχές μας θέλουμε να πραγμα-
τοποιούνται! 
Γι’ αυτό ζητούμενο αποτελεί η αποκατάσταση των
μεγάλων κοινωνικών συνεπειών των άδικων μνη-
μονιακών νόμων που εξακολουθούν να προβλημα-
τίζουν,  όλους τους πολίτες μας, τη νέα γενιά, τους
εργαζομένους, τους ανέργους, τους συνταξιού-
χους, τους ξενιτεμένους Έλληνες και να υπονο-
μεύουν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
υπηρετούμε. 
Ο  Δήμος μας είναι  το κοινό μας σπίτι. Η απόλυτη
αφοσίωση στο έργο της προόδου του είναι η  απο-
στολή μας και το 2019. 

Καλή χρονιά! 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Δήμαρχος Κρωπίας

Ελληνική παιδεία στο εξωτε-

ρικό. Yπάρχουν λύσεις

Σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κας. Κα-

κακουνάκη, για την προσφορά Ελληνικής παιδείας

στα Ελληνόπουλα στο εξωτε-

ρικό, και την έλλειψη πόρων

για να στέλνουμε δασκάλους

και να συντηρούμε σχολεία,

υπάρχουν λύσεις όπως της

Zoom distance learning / video

communications (και πολλές

άλλες), που θα μπορούσε να

αξιολογήσει το Υπουργείο

Παιδείας και η Ακαδημία

Αθηνών!

Μπορεί λεφτά να μην υπάρχουν, αλλά οι νέες τε-

χνολογίες προσφέρουν πολύ έξυπνες tailor-made

(κομμένες-ραμμένες στις ανάγκες και τους στό-

χους) προσβάσεις στη γνώση!

Καλή Χρονιά 
Πέτρος Γ. Δούκας

http://www.kathimerini.gr/983843/gallery/epikairothta/ereynes/ag-

wnas-dromoy-gia-ta-sxoleia-ellhnikwn-sto-e3wteriko.

Η Ν.Δ. Σαρωνικού κόβει βασιλόπιτα

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Σαρωνικού, προσκαλεί τη Δευτέρα,

14 Ιανουαρίου 2019, ώρα 20:00, στην κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας στο «L AMICO» στην Ανά-

βυσσο (Λ. Αθηνών - Σουνίου 17).

Η πρόσκληση περιλαμβάνει μπουφέ και ελεύθερη

κατανάλωση σε κρασί.

Για κρατήσεις προσκλήσεων επικοινωνείτε με την

αντιπρόεδρο κα Κορωναίου, τηλ.  6972321252.

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας προχώρησε

πρόσφατα σε άμεσες αποφάσεις αγοράς οικοπέδων

για την κατασκευή δύο σχολικών συγκροτημάτων:

του 5ου  Νηπιαγωγείου και 5ου Δημοτικού Σχολείου

(σ.σ λειτουργούν  από το 2013 σε μισθωμένο κτίριο)

και του 3ου Γενικού Λυκείου Κορωπίου (σ.σ λειτουρ-

γεί από το 2008 αυτόνομα σε μισθωμένο κτίριο). Για

το σχολικό συγκρότημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης (5ο Νηπιαγωγείο και 5ο Δημοτικό Σχολείο) είναι

καθορισμένο το  οικόπεδο (Ο.Τ 341)  και προχωρημέ-

νες οι διαδικασίες αγοράς του για την κατασκευή του. 

Για το 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου, ο Δήμαρχος Κρω-

πίας, Δημήτριος Κιούσης στη συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Κρωπίας (Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου

2018) ανέφερε ότι η ανάγκη στέγασής του σε ιδιό-

κτητο κτίριο είναι πλέον μεγάλη. Έχει αυξηθεί ο αριθ-

μός των μαθητών και δεν μπορεί το υπάρχον κτίριο

να καλύψει τις ανάγκες στέγασής τους. 

«Οι αποφάσεις αγοράς των ακινήτων είναι αποφά-
σεις ευθύνης απέναντι στη νέα  γενιά του Κορωπίου
που επιζητεί κατάλληλους ιδιόκτητους χώρους δημό-
σιας δωρεάν εκπαίδευσης με υψηλές προδιαγραφές»
κατέληξε ο δήμαρχος.

Το 5ο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου

λειτούργησαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-

2014 σε ενοικιαζόμενο κτίριο. Η λειτουργία του τότε

προκάλεσε αρκετές συζητήσεις διότι εκείνη την πε-

ρίοδο κατόρθωσε ο Δήμος Κρωπίας  να ανοίξει σχο-

λείο… ενώ σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν 260

σχολεία!». Η αύξηση του αριθμού των μαθητών τα

επόμενα χρόνια έκανε επιτακτική την ανάγκη σε

πρώτη φάση της μετεγκατάστασης του 5ου Νηπια-

γωγείου σε άλλο ενοικιαζόμενο κτίριο. Η Δημοτική

Αρχή αποφάσισε το 2018 την άμεση αγορά του οικο-

πέδου 341, για την κατασκευή του 5ου Νηπιαγωγείου

και Δημοτικού Σχολείου.

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου λειτουργεί από το

2008 αυτόνομα σε μισθωμένο κτίριο. Αποφασίστηκε

το 2018 η αγορά οικοπέδου για την κατασκευή του

στην  περιοχή «χωροταξικής» ευθύνης του.

Θετικές εξελίξεις στη σχολική στέγη 

Eκσυγχρονισμός του δικτύου

ύδρευσης στον Δήμο Λαυρεωτικής 

Σημαντικό έργο ύδρευσης με γνώμονα τη βελτίωση

της ποιότητας ζωής στον Δήμο Λαυρεωτικής, προ-

ϋπολογισμού 3,24 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ, προ-

χωρά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

H Περιφέρεια Αττικής και η Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυ-

ρεωτικής υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση με

αντικείμενο την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευ-

σης των οικισμών Αγίου Γεωργίου και Αρί, συνολι-

κoύ μήκους νέων δικτύων 9.663 μέτρων, και την

αντικατάσταση τμημάτων δικτύου διανομής της Κε-

ρατέας συνολικού μήκους 9.631 μέτρων.
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«Ένα μύθο θα σας πώ,
που  ον λέγανε παιδιά»

Οι μύθοι στην ιστορία του ανθρώπου δεν έχουν τη

θέση παιδικού παραμυθιού, αλλά τη θέση μιας αλλη-

γορικής συμβουλής που αφυπνίζει και σε κρατά σε

εγρήγορση.  

Ο Φάλαρης που ήταν Τύραννος  στον Ακράγαντα

της Σικελίας, ( 670-554 π.Χ.)  φαίνεται να ήταν μια

ιδιαζόντως σε ψυχική διαστροφή ακραία προσωπι-

κότητα. 

Είχε,  λένε,  φτιάξει ένα μεγάλο σιδερένιο βόδι που

άνοιγε σαν σεντούκι,  και εκεί  μέσα με το ζόρι

έχωνε τον πάντα αντιφρονούντα.

Σε συνέχεια το “βόδι” με τον αντιφρονούντα, το κά-

θιζε επάνω σε αναμμένα κάρβουνα. Τσίριζε ο  “αντι-

φρονούντας” από τον πόνο και η παρέα τού

κυβερνήτη, ευωχούσε για το εφεύρημα. 

Ο Φάλαρης  όμως ο Τύραννος, δεν είχε πάρει με  το

ζόρι ή και με τη βία την εξουσία στα χέρια του. Την

εξουσία του την είχε παραδώσει ο ίδιος ο λαός. Ο

λαός  που γονατισμένος από την αδικία και κατα-

πίεση  που του γινόταν, εκλιπαρούσε  για τη σωτηρία

του.

Και ο Φάλαρης άρπαξε την ευκαιρία και κατά τα γνω-

στά πορεύτηκε.

Ο  ποιητής Στησίχορος ή και Τεισίας (632 π.Χ. Ιμέρα

Σικελίας),  βέβαια όταν οι συντοπίτες έλεγαν, ο Φά-
λαρης θα έρθει  να  μας σώσει, τους ξυπνούσε  με

τον παρακάτω απλοϊκό μύθο.

«Ήτανε, έλεγε,  κάποτε ένα άλογο, που  ευτυχι-
σμένο βοσκούσε στο χωράφι του. Κάποτε ένα άγριο
ελάφι άρχισε να του καταπατά το χωράφι και  να του
τρώγει το χορτάρι. Τόσο που το άλογο έμενε νη-
στικό. Επιχείρησε τότε να διώξει το ελάφι, δεν τα
κατάφερε και ζήτησε τη βοήθεια του ανθρώπου. Ναι,
του είπε συμπονετικά ο “καλός” άνθρωπος, θα σε
βοηθήσω, αλλά πρέπει να  σε  καβαλικέψω πρώτα
και  με το χαλινάρι που θα βάλλω στο λαιμό σου,
μαζί θα τα καταφέρομε.  Έτσι και έγινε. Η σέλλα

μπήκε, ο άνθρωπος το  καβαλίκεψε, το χαλινάρι σφί-

χτηκε, το ελάφι μπροστά στην καινούργια εξέλιξη

τρομαγμένο  εξαφανίστηκε, αλλά ο άνθρωπος δεν

κατέβαινε από τη ράχη του αλόγου και όλο του

έσφιγγε το χαλινάρι. 

Τον μύθο φαίνεται πως ο στρατηγός Μακρυγιάννης

κάπου τον είχε ακούσει και στο μυαλό  του τον ταύ-

τισε  με την κυβερνητική πολιτική του Καποδίστρια... 

Και μάς έδωσε τον  ίδιο  μύθο στη δική του παραλ-

λαγή: «Να σκύψεις να σε καβαλικέψω», είχε πει πάλι

ο άνθρωπος στο άλογο. «Θα σε  καβαλικέψω και  με
τα άρματά μου, μαζί θα διώξομε “το θερίον” (την

Τουρκία) και θα γοδέρωμεν (κυβερνήσομε;) αυτόν
τον καλόν  τόπον». 

Μπιστεύτηκε  (λοιπόν) το καημένο το άλογον δια

την καλή την τροφή κι έκλινε τον αυχένα του.  Κι ο

κακορίζικος άνθρωπος το’ βαλε την σέλα, την

έσφιξε καλά και τον  χαλινό.   

«Το  θερίον το σκοτώσαμε», (αργότερα) διαμαρτυ-

ρήθηκε το άλογο, «εσύ παίρνεις τα αγαθά του
τόπου, βγάλε (και από μένα) τον χαλινό και τη σέλα
που μό ’βαλες και κατέβα τώρα από πάνου μου, να
βοσκήσω και εγώ».
«Ο χαλινός και η σέλα δεν βγαίνει από πάνω σου,
ούτε εγώ θα κατέβω πλέον», του απάντησε ο άν-

θρωπος.

Ο “κακός” άνθρωπος, αφού τον βοήθησε το άλογον

και με τη δύναμή του σκότωσε το θερίον κι έλαβε εις

την εξουσίαν του εκείνον τον λαμπρόν τόπον να γο-

δέρει (νέμεται;) τα  αγαθά, το δυστυχισμένον τ’ άλο-

γον, όχι μόνον που δεν ωφελήθη, αλλά του μπήκε κι

ο χαλινός και η σέλα κι ο διαβολάνθρωπος καβάλα

και τά ’φηνε νηστικόν και φορτωμένον.  

Και συνεχίζει   στα απομνημονεύματά του ο Μακρυ-

γίαννης: «Ο μύθος σαν να  μοιάζει με την αρετή του
Κυβερνήτη μας. Όταν “το θερίον” είχε την πατρίδα,
θυσιάστηκαν, σκοτώθηκαν, αφανίστηκαν οι Έλληνες
και του κάμαμεν χαζίρι (ετοιμασία), τον φέραμε να
κυβερνήσει να μας αναστήσει, να μας βγάλει κι εμάς
εις την κοινωνίαν του κόσμου και να τον λέμε ευερ-
γέτη μας και σωτήρα μας κι εμείς να ζήσομε ως άν-
θρωποι  κι αυτός να δοξαστεί.  
Ο Κυβερνήτης  μας (όμως)  φέρνει οπαδούς των τυ-
ράγνων να τον οδηγήσουνε πώς τυραγνούνε εκείνοι
οι τύραγνοι, να τυραγνήσει και  αυτός (εμάς)». 

Ο Μακρυγιάννης υπήρξε πάντοτε “υπερβολικός”,

γράφει και επισημαίνει στο εισαγωγικό του βιβλίου

των “Απομνημονευμάτων” του  αγωνιστή, ο καθηγη-

τής Δασκαλάκης. 

“Υπερβολικός”, θα προσέθετα εγώ, όταν προβαίνει

σε εμπαθή κριτική και μάλιστα εμπαθή, όταν αυτή

ασκείται μοναχά για τις πράξεις των άλλων.

Και μάλιστα όταν αυτές συνθέτουν και συν δραμα-

τουργούν την τραγικότητα του εμφύλιου σπαραγ-

μού. 

Το θέμα μας ως μήνυμα σήμερα δεν είναι όμως αυτό,

ούτε  η όποια επιμέρους συμπεριφορά του Καποδί-

στρια, τον οποίον ακόμα αποφεύγει και να πει με το

όνομά του  και απλά τον  αποκαλεί Κυβερνήτη,  μα

και ούτε η άσκηση της όποιας κριτικής επί των λε-

γομένων του Μακρυγιάννη. 

Είναι απλά το μήνυμα του μύθου ως αλληγορία και

συνετισμό προς την πιθανότητα μιας διαχρονικής

επανάληψης. 

Και για λίγο κοντά  μα και ενδεικτικά σε βραχυτάτη

σημείωση  από το βιογραφικό του  Μακρυγιάννη:

Ο  στρατηγός Μακρυγιάννης ο οποίος από πατέρα

λεγόταν Τριανταφύλλου, αλλά και συχνά άκουγε

στο μακρύς–Γιάννης,  είχε γεννηθεί  το 1797 σε

χωριό κοντά στο Λιδωρίκι.   Όταν ήταν βρέφος οι γο-

νείς του, μέσα στη νύχτα φεύγοντας από το χωριό

τους από το κακό των Τούρκων τον παράτησαν σε

μια θυμωνιά, γιατί το κλάμα του τους φανέρωνε.

Αλλά η μάνα του δεν άντεξε, γύρισε και τον ξανα-

μάζεψε.  Τα παιδικά του χρόνια από τα επτά του

ήταν σε ξενοδούλεια. Σε συνέχεια ψιλορίχνεται στο

εμπόριο. Στο 1820 μυήθηκε  στη Φιλική Εταιρεία  και

εντάχτηκε στον ένοπλο αγώνα.  Σε πολλές μάχες

διέπρεψε κα ανήλθε σε ηγετικές θέσεις με πολλές

υποχρεώσεις. Από τις μάχες που συμμετείχε ενδει-

κτικά αναφέρονται της Άρτας,  του Νεόκαστρου, της

Ακρόπολης και των Μύλων του Άργους. Τραυματί-

στηκε επτά φορές και οι πληγές ήταν ανοιχτές μέχρι

του θανάτου του.

Πολλές φορές συνελήφθη και  φυλακίστηκε  και

δάρθηκε δεμένος στα σίδερα  από Τούρκους μα και

Έλληνες.

Πρωτοστάτησε στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμ-

βρίου  για το Σύνταγμα τού 1861. 

Αργότερα συνελήφθη για συνομωσία κατά του κα-

θεστώτος του Όθωνα. Καθαιρέθηκε από τα υψηλά

στρατιωτικά του αξιώματα και καταδικάστηκε αρχικά

σε θάνατο που μετατράπηκε την τελευταία στιγμή

σε 20 ετών φυλάκιση. Μετά τριετία με απόφαση του

υπουργού στρατιωτικών  Δ. Καλλέργη  του δόθηκε

χάρη. Η  νέα κυβέρνηση του 1862 τον αποκατέστησε

στο βαθμό του υποστράτηγου και του απένειμε τον

βαθμό του αντιστράτηγου.  Απέθανε την 27η Απρι-

λίου του 1864  σε ηλικία 67 ετών. 

Θα ήθελα κλείνοντας να αναφερθώ στην γνώμη του

Κ. Σιμόπουλου όπως την  βρίσκω να γράφεται στο

βιβλίο του  Μ. Κοπιδάκη:  “Εν λόγω ελληνικώ”.  «Ο
Μακρυγιάννης υπόσχεται ότι θα πει γυμνή την αλή-
θεια αλλά φυσικά η φιλαλήθεια δεν μπορεί πάντοτε
να υπηρετεί αγγογγύστως την αμεροληψία…  
…Έτσι ορθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα “Απομνημο-
νεύματα” αποτελούν ένα μείγμα γνησίων και απατη-
λών πληροφοριών αξιοπιστίας και αφερεγυότητος». 
Και ο Σεφέρης στο βιβλίο του “Δοκιμές” για τον Μα-

κρυγιάννη γράφει: 

«Το περιεχόμενο της γραφής του Μακρυγιάννη
είναι ο ατελείωτος και ο τραγικός αγώνας του αν-
θρώπου που με όλα τα ένστικτα της φυλής του ρι-
ζωμένα βαθιά μέσα στα σπλάχνα του, αναζητά την
ελευθερία, το δίκιο την ανθρωπιά». 

Αυτά για σήμερα και καλή υγεία στην κανούργια

χρονιά. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Μύθοι σε παράλληλη

επικαιρότητα
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Αστέρια και φεγγάρι είχαν κρυφτεί πίσω από τα πυκνά σύν-

νεφα του Βοσπόρου,  σαν να  αισθάνονταν  ντροπή για τις

ανθρώπινες πράξεις,  που στερούνταν των ηθικών αρχών!!!

Η παγερή νύχτα είχε αγκαλιάσει την Κωνσταντινούπολη,

την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατο-

ρίας,  που είχε ιδρυθεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντινο

το 330 μ.Χ. με το όνομα Νέα Ρώμη, πάνω στους 7 λόφους,

της ελληνικής αποικίας των Μεγαρέων, που λεγόταν Βυ-

ζάντιο  από το όνομα του  βασιλιά τους τον Βύζαντα!!  

Ο αέρας σάρωνε ότι έβρισκε στο πέρασμά του και σήκωνε

τρεις πήχεις τα κύματα στο Βόσπορο, ενώ  το παγωμένο

χιόνι είχε αγκαλιάσει  ολόκληρη την πόλη!!    

Ο  Νικηφόρος Φωκάς ήταν 52 χρόνων, κοντός, μελαχρινός

και άσημος, αλλά άριστος στρατιωτικός, εγκρατής, σκλη-

ραγωγημένος και βαθειά θρησκευόμενος, με τάσεις προς

τον μοναχικό βίο!!!

Μετά την αποτυχία τού πρώτου του γάμου, είχε ορκιστεί  ότι

δεν θα τον απασχολούσε στο μέλλον άλλη γυναίκα, παρά

μόνο τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας του, που τότε αντι-

μετώπιζε μεγάλο κίνδυνο από τους  Άραβες!!

Ο Φωκάς ανήκε στη Δυναστεία των Μακεδόνων, δηλαδή

ήταν Έλληνας, γιατί Μακεδόνες είναι μόνο οι έχοντες ελλη-

νικό DNA!!! Η Δυναστεία  των Μακεδόνων άρχισε να διοικεί

την Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 867 με αυτοκράτορα

τον Βασίλειο Α΄. και τελείωσε  το 1054, όταν ο Πατριάρχης

Μιχαήλ Α΄ ο Κηρουλάριος,  έβαλε τέλος στις σχέσεις της

Ανατολικής Ορθοδόξου Χριστιανικής εκκλησίας με την Δυ-

τική εκκλησία του Πάπα της Ρώμης!!   

Ένα μεγάλο στρατιωτικό επίτευγμα του Φωκά,  για την Βυ-

ζαντινή αυτοκρατορία, ήταν η ανακατάληψη της Κρήτης

από τους Σαρακηνούς, δηλαδή τους Άραβες!!

Από τα λάφυρα που πήρε ο Φωκάς μετά την αιματηρή μάχη

στο Χάνδακα, όπως έλεγαν τότε το Ηράκλειο, που σύμ-

φωνα με ιστορικούς είχαν σκοτωθεί  από τα ευσεβή Χρι-

στιανικά στρατεύματα του Φωκά γύρω στους 200.000

άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, γένους και ηλικίας

και από τους αμύθητους θησαυρούς που αποκόμισε,

έδωσε και στον φίλο του, που τον είχε ακολουθήσει στην

εκστρατεία, τον μοναχό Αθανάσιο Αθωνίτη και από αυτό

το χρυσάφι, που προερχόταν από τις σφαγές ανθρώπων

κτίστηκε η ιερά  Μονή της Μεγίστης Λαύρας στο όρος

Άθω, το οποίο πριν κυριευθεί και καταστραφεί ο ελληνι-

σμός από την Ρωμαϊκή λαίλαπα, ήταν αφιερωμένο στον

Αθώο Δία, και εκείνος το χάρισε στην Άρτεμη και αποτε-

λούσε άβατο για τους άνδρες, αλλά με την υποδούλωση

του ελληνικού μεγαλείου, επεβλήθησαν οι επιθυμίες και οι

επιδιώξεις των κατακτητών  στους σκλαβωμένους Έλλη-

νες και έκτοτε γράφτηκε η ιστορία  από τους νικητές

«κατά το δοκούν»!!  

Ο Αθανάσιος ήταν ο θεμελιωτής του μοναχισμού στο Άγιο

Όρος και για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην εκκλησία

ανακηρύχτηκε Άγιος (δεν πρέπει να τον συγχέουμε με τον

Πατριάρχη Αλεξανδρείας, τον Άγιο και Μέγα Αθανάσιο που

γιορτάζεται η μνήμη του την 18η Ιανουαρίου, αλλά ούτε να

μπερδεύουμε τον αυτοκράτορα Νικιφόρο Α΄, που είχε

βάλει σκληρούς φόρους που οι αντίπαλοι του τους αποκα-

λούσαν «κακώσεις» , με τον Νικιφόρο τον Β΄, τον Φωκά)!!!

Αφού οργάνωσε ο Φωκάς, διοικητικά, στρατιωτικά και θρη-

σκευτικά την Κρήτη,  άφησε σαν αναμορφωτή του νησιού

τον Άγιο Νίκωνα τον «Μετανοείτε»!!!

Αυτοκράτορας  στη Κωνσταντινούπολη ήταν τότε ο Ρωμα-

νός ο Β’, ο οποίος υποδέχθηκε θριαμβευτικά τον Φωκά,

αφού του παρέδωσε αφάνταστους θησαυρούς από τις λε-

ηλασίες των μαχών της Κρήτης!! 

Όταν πέθανε ο Ρωμανός σε ηλικία 26χρονών από κατα-

χρήσεις, η χήρα του η Θεοφανώ ήταν μόλις 20 ετών, πα-

νέμορφη και πανούργα και είχε δύο μικρά παιδιά, για τα

οποία ζήτησε προστασία από τον Φωκά, που για τον λόγο

αυτό τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και μόλις την

είδε ο Φωκάς ξέχασε τις υποσχέσεις του και την νυμφεύ-

τηκε και έγινε αυτοκράτορας!!

Ο Φωκάς ξαναπήρε από τους Άραβες  την Κιλικία, η οποία

ήταν ελληνική αποικία από αρχαιοτάτων χρόνων και ιδρύ-

θηκε από τον Κίλικα, τον αδελφό της Ευρώπης, του Κάδ-

μου, του Θάσου και του Φοίνικα, του βασιλιά της ελληνικής

αποικίας της Φοινίκης. Όλοι ήταν παιδιά του βασιλιά Αγή-

νορα του ιδρυτή της Φοινίκης, που είχε καταγωγή από το

Άργος και κατοικούσε στην ελληνική αποικία υπτίως του

Αιγαίου,  την Αίγυπτο!!!

Ακολούθησε η ανακατάληψη της Κύπρου, καθώς και  ένα

μεγάλο μέρος της Συρίας  που επεκτάθηκε έως την Τρί-

πολη , ενώ τα ενδιαφέροντα του Φωκά, έφθασαν πέρα από

τον ποταμό Ευφράτη και μέχρι την Νότια Ιταλία και την Σι-

κελία!!

Τα έξι χρόνια όμως των συνεχών πολέμων,  είχαν κουράσει

το στρατό  του και αυτό το χρησιμοποίησε ο ανιψιός του ο

Ιωάννης  Κουρκούας, ο λεγόμενος Τσιμισκής και συνεργα-

ζόμενος με  την γυναίκα του Φωκά  την Θεοφανώ, την

οποία είχε και ερωμένη, έβαλε σε εφαρμογή την 10η Δε-

κεμβίου του 969 μ.Χ., ένα δόλιο σχέδιο με το οποίο θα σκό-

τωνε  τον Φωκά και θα γινόταν εκείνος αυτοκράτορας,

τάζοντας γάμο στην Θεοφανώ!!

Σ’ εκείνη την ολέθρια συνομωσία,  συνεργάστηκε και ο έμ-

πιστος ευνούχος του αυτοκράτορα, ο οποίος  τον διαβε-

βαίωσε  ότι όλα ήταν στην εντέλεια και θα μπορούσε με

ηρεμία να απολαύσει τον ύπνο του εκείνο το βράδυ,  ο πο-

λέμαρχος και θεοσεβούμενος  αυτοκράτορας!!

Ο Τσιμισκής, τη νύχτα εκείνη, είχε περάσει στην απέναντι

πλευρά του Κεράτιου κόλπου, για να έχει άλλοθι!! Την κα-

θορισμένη ώρα έφυγε με βάρκα για να γυρίσει στην Κων-

σταντινούπολη και κινδύνεψε να ανατραπεί η βάρκα από

τη μεγάλη θαλασσοταραχή, αλλά στο τέλος έφτασε εγκαί-

ρως!! 

Πέντε άντρες γεροδεμένοι και αποφασισμένοι για όλα,

ντυμένοι με γυναικεία ρούχα, μπήκαν στο δωμάτιο του αυ-

τοκράτορα με τη βοήθεια του ευνούχου και τρομοκρατή-

θηκαν όταν είδαν ότι ο αυτοκράτορας έλειπε από το

κρεβάτι του!!

Με ένα όμως νεύμα του ευνούχου κοίταξαν σε μια γωνιά

του δωματίου και πάνω σε μια προβιά κοιμόταν αμέριμνος

ο Νικιφόρος Β’ Φωκάς, όπως συνήθιζε στις πολεμικές εκ-

στρατείες του, αλλά και από θρησκευτικούς λόγους, γιατί

του άρεσε ο ασκητισμός!! 

Στην πρώτη αντίδρασή του, ο Φωκάς, δέχτηκε ισχυρό κτύ-

πημα στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε από

τους χριστιανούς υπηκόους του και το μεν ακέφαλο σώμα

πέταξαν από το παράθυρο και έμεινε εκεί μέχρι το άλλο

βράδυ, ενώ το κεφάλι του το κράτησαν σαν τρόπαιο!! 

Το ίδιο βράδυ ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας ο Τσιμισκής

και πανευτυχής εξέφρασε την επιθυμία να νυμφευτεί την

χήρα του θείου του και ερωμένη του την Θεοφανώ, που

ήταν και η καλύτερη βοηθός του σ αυτή την βρωμερή

πράξη!!

Μετά την ενθρόνιση του Τσιμισκή η σωρός του Φωκά  κη-

δεύτηκε με αυτοκρατορικές τιμές μέσα σε πολυτελή μαρ-

μάρινη λάρνακα και με μια υπέρμετρη υποκρισία

κουκούλωσαν το στυγερό έγκλημα με το μανδύα ενός θε-

οκρατικού καθωσπρεπισμού, ενώ πάνω στον τάφο του

έγραψαν «Τους νίκησε όλους εκτός από μια γυναίκα»!!!

Η Θεοφανώ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τσιμισκή, γιατί με

εντολή του Πατριάρχη κλείστηκε σε μοναστήρι, ενώ ο Τσι-

μισκής  νυμφεύθηκε μια από τις αδελφές του Ρωμανού Β΄,

την Θεοδώρα των Μακεδόνων!! 

Τα ονόματα  του Φωκά και του ανιψιού του Τσιμισκή, το

απελευθερωμένο πλέον ελληνικό κράτος τα έδωσε σε

οδούς, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό ονόμασε μια Φρεγάτα με

το όνομα του Νικιφόρου Φωκά, ίσως γιατί αυτό που συμ-

βαίνει με τους Έλληνες, δεν έχει ξανασυμβεί  σε κανένα

άλλο μέρος του πλανήτη, δηλαδή οι κατακτηθέντες να κα-

τευθύνουν τους κατακτητές τους,  διοικητικά,  πνευματικά

ή πολιτιστικά!!          

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αύριο τα Φώτα και ο Φωτισμός

Μεγάλη γιορτή για την ορθοδοξία και τα Φώτα ή Θε-

οφάνεια ή της Άγιασης.

Ιδιαίτερα στον αγροτικό πληθυσμό, ήταν πολύ με-

γάλη γιορτή, αφού περίμεναν να πάρουν το άγιο νερό

και να πάνε στα κτήματα να τα ραντίσουν για να

έχουν καλή σοδειά.

H ημέρα γιορτάζεται με πολλές και όμορφες εκδηλώ-

σεις στους διάφορους Ναυταθλητικούς Ομίλους, με

τους αθλητές να έρχονται με τα σκαφάκια τους και

να πέφτουν στο νερό για να πιάσουν το σταυρό.

Στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας, στο Ναυτικό Ομιλο Βου-

λιαγμένης, στο Ναυτικό Ομιλο Βάρης - Βάρκιζας, στο

Ναυτικό Ομιλο Αγίας Μαρίνας Κορωπίου και όπου

υπάρχει θάλασσα και ναυταθλητισμός, θα λέγαμε.

Εκλογές στους ΟΤΑ

Η εκλογική “μάχη” έχει ξεκινήσει για τα καλά ιδιαίτερα

σε ορισμένες πόλεις. Λίγοι οι υποψήφιοι που διεκδικούν

δημαρχιακούς θώκους στους περισσότερους Δήμους.

Δείγμα των καιρών; Η απαξίωση της πολιτικής; Απουσία

μήπως της ανάγκης να προσφέρεις στον τόπο σου; ή

απαξίωση του Δημάρχου γενικότερα; Όλα μαζί;

Θα περίμενε κανείς ότι η απλή αναλογική θα έφερνε πε-

ρισσότερες υποψηφιότητες, αφού υπάρχει η δυνατό-

τητα να συμμετέχεις στο δημοτικό συμβούλιο και με

πολύ λιγότερα ποσοστά πλέον.

Βέβαια αν σκεφθούμε όπως o αναγνώστης «Σπύρος Νό-
τιος», που σχολίασε την πληροφορία που έγραφα στο

προηγούμενο  φύλλο ότι εμφανίζεται «Νέα δημοτική κί-
νηση στα 3Β», θα έπρεπε σε κάθε Δήμο να κατεβαίνει

μόνο ένας υποψήφιος για να είναι πρώτος και να μην

υπάρχει δεύτερος! Όσο για το “μπάτζετ” αναρωτιέμαι,

ποιο δήμαρχο υποστηρίζει που θα ξοδέψει 200.000 €

για τον προεκλογικό του αγώνα!!!

Που αν βγει δήμαρχος, με τους “μισθούς” της 4ετίας δεν

θα καλύψει ούτε τα μισά. Οπότε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Νικηφόρος Β’, Φωκάς!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μία μικρή θαλάσσια χελώνα καρέτα βρέθηκε να πλέει

νεκρή στο ανατολικό Αιγαίο τις ημέρες των Χριστουγέν-

νων, με 84 κομμάτια πλαστικού στο στομάχι της (ένα μπα-

λόνι, κομμάτια από πλαστικές σακούλες και πολυεστερικές

συσκευασίες, ένα θραύσμα από παιχνίδι και πολλά άλλα).

Λίγες ημέρες πριν, μία Πράσινη Θαλάσσια Χελώνα βρέθηκε

επίσης νεκρή στην ακτή έπειτα από την κατάποση ενός πα-

ραγαδιού. 

Η έρευνα του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στον τομέα της

πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών μας, ξεκίνησε το 2009

σε εργαστήρια που εδρεύουν στη Σάμο, με στόχο να εκτι-

μηθεί το μέγεθος του προβλήματος που έχουμε προξενήσει

από την αλόγιστη χρήση και ακατάλληλη απόρριψη πλαστι-

κών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η έρευνα αυτή γίνεται σε

συνεργασία με εξειδικευμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού

όπως τα Παν/μια Essex και West England, Bristol της Βρε-

τανίας, καθώς και με τον Ελβετικό οργανισμό Ocean Care.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουν παρουσιαστεί σε

διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά είναι τουλάχι-

στον ανησυχητικά. Ενδεικτικά:

– Σε περισσότερα από 500 δείγματα ψαριών που αναλύθη-

καν, το 100% περιείχε μικροσκοπικές ίνες πλαστικού στο

στομάχι τους, με τον αριθμό των μικροπλαστικών ινών να

είναι υψηλότερος, στα είδη ψαριών που ανήκουν σε υψη-

λότερο τροφικό επίπεδο (π.χ. οι γόπες είχαν κατά μέσο όρο

15,4 ίνες ενώ οι σφύνερες είχαν 42,2 ίνες ανά ψάρι). Αντί-

στοιχα εντοπίστηκαν μικροπλαστικές ίνες και στο σύνολο

των δειγμάτων από θαλάσσια ασπόνδυλα είδη (αχινοί, ολο-

θούρια, σφουγγάρια κα), αλλά και από τα επιφανειακά

νερά.

– Έπειτα από την ανάλυση των μικροπλαστικών ινών που

συσσωρεύτηκαν στο ίζημα από 110 παραλίες σε ολόκληρη

την Ελλάδα, μόνο σε ένα δείγμα δεν περιέχονταν μικρο-

πλαστικές ίνες, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγο-

νός ότι κάποιες ακτές ακατοίκητων νησίδων είχαν

περιεκτικότητα από μικροπλαστικές ίνες, αντίστοιχη με

αυτή των ακτών της Αττικής.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, όπως έχει αποδειχθεί από

πρόσφατη έρευνα, τα πλαστικά που επιπλέουν στις θάλασ-

σες ως απορρίμματα, θραύσματα ή ως μικροσκοπικές ίνες,

λειτουργούν ως «σφουγγάρια», απορροφώντας τοξικές

χημικές ουσίες που επίσης βρίσκονται στις θάλασσες μας.

Έτσι πέραν από τα χημικά που περιέχονται από την κατα-

σκευή τους, στις μικροπλαστικές ίνες ανιχνεύονται και

άλλες τοξικές ουσίες, ακόμα και παράγωγα του DDT και

των PCB, η χρήση των οποίων έχει απαγορευθεί εδώ και

πολλές δεκαετίες.

Έως τώρα, για κάθε μορφή ρύπανσης που έπρεπε να αντι-

μετωπιστεί, είχαμε συνηθίσει να επικαλούμαστε συγκεκρι-

μένους αίτιους – π.χ. συγκεκριμένες βιομηχανίες. 

Όμως αναφορικά με την πλαστική ρύπανση της ελ-

ληνικής φύσης και των θαλασσών μας, για πρώτη

φορά οι αίτιοι είμαστε όλοι μας και η ευθύνη είναι

συλλογική. 

Όλοι μας έχουμε συντελέσει σε μία μη αναστρέψιμη

καταστροφή για τις θάλασσες μας και την τροφή

μας, η οποία όχι μόνο προκαλεί σοβαρή βλάβη σε

όλους μας, αλλά θα αποτελέσει και μία βαριά κληρο-

νομιά για τις επόμενες γενιές.

Το Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και η Μεσόγειος γενικότερα, ως

μία θάλασσα που συνέβαλε επί χιλιετίες στην ανταλλαγή

ιδεών, γνώσεων, πολιτισμού και αγαθών, έχει μετατραπεί

τις τελευταίες δεκαετίες από όλους μας σε ένα πεδίο αν-

ταλλαγής χιλιάδων τόνων σκουπιδιών ετησίως. Είναι γεγο-

νός ότι συνηθίσαμε να ζούμε σε μία χώρα που παρουσιάζει

την προσβλητική εικόνα μίας ατελείωτης χωματερής,

όπου τα σκουπίδια διασπείρονται με τον άνεμο και τη

βροχή προς κάθε κατεύθυνση, επηρεάζοντας όχι μόνο τις

θάλασσες που είναι ο τελικός αποδέκτης, αλλά και για τον

ίδιο τον πολιτισμό μας. Το μέτρο της χρέωσης της πλαστι-

κής σακούλας που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, δεν λύνει

το πρόβλημα, απλώς το ακουμπάει και μας ξεβολεύει λίγο

από τις κακές μας καθημερινές συνήθειες.

Mε εξαίρεση ελάχιστων δήμων όπου λειτουργεί η ανακύ-

κλωση αποδίδοντας παράλληλα οικονομικά οφέλη, είμαστε

η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου χάνονται κάθε χρόνο τερά-

στια ποσά από τη μη ανάκτηση των αξιοποιήσιμων ανακυ-

κλώσιμων υλών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους πιο

αποτελεσματικούς μηχανισμούς ανακύκλωσης στην Ελλάδα,

βασίζεται στους Ρομά και τους αλλοδαπούς που συγκεντρώ-

νουν πιθανώς τον κύριο όγκο του ανακυκλώσιμου υλικού!  

Συνεπώς, η λύση δεν είναι ούτε να βασιζόμαστε στις

εξαιρέσεις, ούτε να περιμένουμε να εφαρμόσουμε

και πάλι ετεροχρονισμένα τις επόμενες γραφειοκρα-

τικές και ελάχιστα αποτελεσματικές πρωτοβουλίες

της Ε.Ε. η οποία ξεκάθαρα στηρίζει την βιομηχανία

πλαστικού και ενθαρρύνει την παραγωγή και κατα-

νάλωσή των πλαστικών προϊόντων. Σαν πολιτεία

αλλά και σαν πολίτες μίας χώρας που συμβάλλει τα

μέγιστα στο παγκόσμιο πρόβλημα της πλαστικής ρύ-

πανσης, οφείλουμε να λάβουμε δραστικά μέτρα, έτσι

ώστε να παύσει τόσο η καταστροφή που προκαλούμε

καθημερινά στα οικοσυστήματα και την τροφή μας.

Θοδωρής Τσιμπίδης 
Δι/ντής – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

http://archipelago.gr

Τρώμε πλαστικό καθημερινά

στο τραπέζι μας!!!

Προκαλούν σοκ τα στοιχεία για την 

πλαστική ρύπανση των θαλασσών μας!

Διαχείριση απορριμμάτων μέσω του διασκορπισμού!

Μία χαρακτηριστική εικόνα μαρίνας για ακριβά σκάφη
στην ριβιέρα της Αττικής

Μια ανεπίτρεπτη εικόνα μίας χώρας όπου ο τουρισμός απο-
δίδει > από 35 δις ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ.

Παράνομες χωματερές – μία εικόνα που όχι μόνο μας προ-
σβάλλει, αλλά και μας κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ετη-
σίως σε πρόστιμα προς την ΕΕ.
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ-Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Η παράταξη “Νέα Εποχή” εξέδωσε ανακοίνωση κατά της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει κλίμα

ανασφάλειας και θυμού στους πολίτες, αφού επιχειρεί να

αμφιβητήσει ευθέως την ποιότητα του νερού μας. 

Γνωστές μικροπολιτικές, αλλά και επικίνδυνες μεθοδεύ-

σεις του κ.  Λεβαντή, ο οποίος εξακολουθεί να μην κατα-

λαβαίνει ότι αυτές οι μεθοδεύσεις αποτιμήθηκαν και

κρίθηκαν από τους συμπολίτες μας.

Εμείς, με σεβασμό στους πολίτες και θεωρώντας ότι η δη-

μόσια υγεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο

πολιτικών αντιπαραθέσεων, αρνούμαστε να μπούμε στη

διαδικασία κατηγοριών και διαπληκτισμών.

Θα ήταν εύκολο και εξόχως βολικό να εκδώσουμε ανακοί-

νωση με την κατάσταση που παρέλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ το

δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότη-

τας Κερατέας, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε διοικητικό επί-

πεδο.

Θα ήταν εύκολο να αποδείξουμε γιατί κάποιοι έκαναν

αγώνα να παραμείνουν τα δίκτυα στο Δήμο, να κλείσει η

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και τελικά να εκχωρηθεί το ύψιστο δημόσιο

αγαθό.

Θα ήταν εύκολο να παρουσιάσουμε φωτογραφίες, βίντεο,

στοιχεία.

Με την παρούσα όμως ανακοίνωση θα σταθούμε μόνο

στην αλήθεια του σήμερα και του αύριο.

Η Λαυρεωτική προμηθεύεται νερό αποκλειστικά από την

ΕΥΔΑΠ, η οποία και εγγυάται την ποιότητά του. Η

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έχει σύμβαση με ανεξάρτητο πιστοποι-

ημένο εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιεί μηνιαία ανα-

λύσεις από τυχαία σημεία του συνόλου του δικτύου.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι διαθέσιμα σε

όλους τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ένωσης

των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Λαυρεωτικής: http://ydor.edeya.gr/. 

Η δεξαμενή του Αγίου Αθανασίου, η οποία τροφοδοτείται

από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, διανέμει νερό μέσω εσωτερι-

κού δικτύου στην πόλη της Κερατέας.

Ο τροφοδοτικός αγωγός λόγω παλαιότητας δεν άντεχε τις

υψηλές πιέσεις και ειδικά τους χειμερινούς μήνες παρου-

σίαζε συνεχείς θραύσεις.

Συνέπεια των θραύσεων του αγωγού ήταν οι πολύ μεγά-

λες απώλειες ύδατος, οι συχνές διακοπές υδροδότησης

και προβλήματα στο κεντρικό οδικό δίκτυο, από τις τομές

για την αποκατάσταση των βλαβών.

Από την ανάληψη της ευθύνης των δικτύων από τη

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., τοποθετήθηκε βαλβίδα εκτόνωσης εντός

της δεξαμενής. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιήθηκαν

οι ζημιές στον αγωγό και εξοικονομήθηκε ένα μεγάλο

ποσό χαμένου νερού που χρέωνε η ΕΥΔΑΠ.

Η λειτουργία όμως της βαλβίδας εκτόνωσης έχει κάποιες

φορές ως συνέπεια (τους χειμερινούς μήνες μόνο) την

υπερχείλιση της δεξαμενής, με μέγιστη απώλεια ύδατος

τα 2 κυβικά ανά ημέρα!

Ταυτόχρονα, το σκουριασμένο καπάκι που φαίνεται στο

βίντεο, δεν αφορά το εσωτερικό της δεξαμενής, αλλά χρη-

σιμεύει απλά ως φωταγωγός του παλαιού βανοστασίου

της δεξαμένης!  

Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. λειτουργεί με μοναδικό γνώ-

μονα την αναβάθμιση των υπηρεσιών της και διαρκώς διε-

ρευνά τις δυνατότητες για νέα έργα και βελτιώσεις, με την

αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλειίων, δεν το επι-

βεβαιώνεται από τα λόγια μας, αλλά από τα ίδια τα έργα μας! 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ:

Αγαπητοί Δημοσιογράφοι,

Κανένα πραγματικό πρόβλημα, δεν έχει μεταξύ του, το ζεύγος

Πατούλη! Σε απόλυτη συνεννόηση, γίνονται ΟΛΑ και μας κο-

ροϊδεύουν!

Ο κος Γιώργος Πατούλης, λόγω των οικονομικών ελέγχων

(τωρινών και επόμενων)  στο Μαρούσι (ειδικά στις Δημοτικές

Επιχειρήσεις), θέλει να επηρεάζει αποφασιστικά, την τωρινή

κατάσταση, αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις!

... Ο κος ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, ο υπ. Δήμαρχος Αμαρουσίου, με την

επίσημη στήριξη της ΝΔ, είναι ένας ικανότατος, ΕΝΤΙΜΟΣ και

ιδιαίτερα αξιοπρεπής  άνθρωπος!

Εάν η ΝΔ, ήθελε και θέλει ακόμα, να κλείσει γρήγορα το συγ-

κεκριμένο  θέμα, θα μπορούσε να πει στον κο Γιώργο Πατούλη,

να συνεννοηθεί άμεσα με την σύζυγό του, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, να

ξέρει, ότι θα κατέβει ως υπ. Περιφερειάρχης, ΧΩΡΙΣ,την πο-

λιτική της στήριξη!!

Για τον τουλάχιστον, περίεργο λόγο, που η Νέα Δημοκρατία,

ΔΕΝ θέτει ευθέως αυτό το δίλημμα,  στον υπ. Περιφερειάρχη

της, οφείλει να δώσει σαφείς εξηγήσεις, ο Γραμματέας Αυτο-

διοίκησης, κος Τάσος ΓΑΪΤΑΝΗΣ!

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης,

Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

Υποψ. Περιφερειακός Σύμβουλος  με τον Γιάννη Σγουρό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ:

Η σημερινή δήλωση του απερχόμενου δημάρχου Μαρκό-

πουλου Σ. Μεθενίτη, βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με

το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Προφανώς ζήλεψε τη δόξα του γνωστού στην ελληνική

λαϊκή παράδοση μαλλιαρού τρολ, του «βρωμοκοιλαρά» κα-

λικάντζαρου  Μαγάρα.

Προσπαθεί να εισέλθει σε «ξένο σπιτικό», στο Δήμο Αμα-

ρουσίου, επιχειρώντας  να «πριονίσει» χωρίς επιτυχία το

«δέντρο», στο οποίο στηρίζεται όλα αυτά τα χρόνια ο

Δήμος.

Συστήνουμε στον «καλικάντζαρο» Μεθενίτη να κοιτάξει

«τα του οίκου του».

...Αλλά και δεν νομιμοποιείται να κάνει υποδείξεις στη Νέα

Δημοκρατία,  όταν ο ίδιος επέλεξε να συμμετάσχει στην

κρίσιμη για το μέλλον της Πατρίδας  μας εκλογική αναμέ-

τρηση του προσεχούς Μαΐου, ως υποψήφιος σε ψηφοδέλ-

τιο, που υποστηρίζεται επίσημα από αντίπαλο κόμμα.

Οι καλικάντζαροι επέστρεψαν ήδη στα υπόγειά τους. Οι πο-

λίτες της Αττικής θα κάνουν πέντε μήνες ακόμη υπομονή,

μέχρι να επιστρέψει κι ο «καλικάντζαρος» Μεθενίτης στη

φυσική του θέση, στα «υπόγεια» της πολιτικής.

Καλή Χρονιά.

https://neaarxiattiki.gr/

ΕΥΧΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ 

ΤΟΥ ΝΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

Είναι  αυτονόητες οι ευχές που μοιράζονται στο τέλος του

χρόνου, από κάθε φυσιολογικό άνθρωπο για:  

• Καλόν, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο

• Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη και Τύχη. 

Σ’ αυτές τις όμορφες και αναλλοίωτες ευχές, μιας και βρι-

σκόμαστε στο κατώφλι του νέου χρόνου 2019, που κλη-

ρονομεί  έντονα τα σημάδια  αναταραχής σε πολλά σημεία

του κόσμου, αλλά  και στη γειτονιά μας, ίσως είναι η κα-

τάλληλη στιγμή για να επαναδιατυπώσουμε  ευχές που

μένουν ανεκπλήρωτες για πολλά, πολλά  χρόνια, όπως

είναι: 

Η κατάκτηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, σύμ-

φωνα με τις αιώνιες πολιτικές παραδόσεις της Ελληνικό-

τητας.  Παραδόσεις που αποτελούν παρακαταθήκη όχι

μόνο για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους πολίτες

όλων των κρατών.

Σήμερα λοιπόν ευχόμαστε, εκτός των άλλων, να επιδεί-

ξουμε τις αντοχές που χρειάζονται, ώστε να μην ενδώ-

σουμε σε εμφύλια σύνδρομα και συνθήματα  άνευ ουσίας

και σημασίας, που φέρουν  ιδεολογικά διχαστικά πρόσημα,

αλλά να πάρουμε σαφή θέση για:

• Δημοκρατία και Ελευθερία,

• Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυριαρχία

• Πατρίδα

• Φιλοπατρία

• Ανιδιοτέλεια

Και με την ευκαιρία αυτή, να θυμίσουμε ότι, οι «αγράμμα-

τοι» υψηλής όμως πολιτικής υπόστασης και  Επαναστάτες

του 1821,  ΖΗΤΗΣΑΝ: Εθνοσυνέλευση, δημοκρατικό κρά-

τος, όχι κόμματα και ξενοκρατία. Δυστυχώς δεν το πέτυ-

χαν, αφού ξένοι υποδαύλισαν κάθε τι που κινείτο στην

κατεύθυνση αυτήν, ακόμα και αυτήν τη δολοφονία του Κα-

ποδίστρια που ήταν ο εμπνευστής αυτών των ιδεών. 

Σήμερα στην ανατολή του νέου χρόνου, βρισκόμαστε στο

σημείο αυτό και αξιώνουμε τη Συντακτική Εθνοσυνέ-

λευση, που είναι  η μόνη σίγουρη διέξοδος μπροστά στα

πολλαπλά αδιέξοδα που έχουν φέρει την πατρίδα μας,

ανεύθυνες και αδιέξοδες πολιτικές, έξωθεν υπαγορευό-

μενες ως επί το πλείστον. 

Ο προσανατολισμός του κράτους και της κοινωνίας δεν

μπορεί παρά να είναι ο δρόμος προς την Ιθάκη, που οδη-

γεί στην απελευθέρωση της χώρας με νόμιμο τρόπο, τον

επαναπροσδιορισμό και τη σωστή λειτουργία των θεσμών

του κράτους και την Εθνική Ανεξαρτησία. 

Δημήτρης Κυπριώτης

MΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ

Ανακοίνωση

«Σε όλη μου τη διαδρομή είχα τρεις βασικές προτεραιότη-
τες: Το καλό της πόλης μας, τη στήριξη της οικογένειάς
μου και την ενότητα της παράταξης από την οποία προέρ-
χομαι. Με τα κριτήρια αυτά, δηλώνω ότι δεν θα είμαι υπο-
ψήφια Δήμαρχος Αμαρουσίου και προτίθεμαι να συμβάλω
ενωτικά στο να διασφαλιστεί η συνέχεια στο σπουδαίο
έργο που έχει επιτελέσει ο Γιώργος Πατούλης στο Μα-
ρούσι. Σε αυτή την κρίσιμη πολιτική συγκυρία, ελπίζω να
δείξουν όλοι την ίδια ενωτική διάθεση».

Mαρίνα Πατούλη

Σ.Σ. Άρα; Φαίνεται ότι πέρασε η επισήμανση του Μεθενίτη,

στη Ν.Δ. αν και διαφωνούμε με τη νοοτροπία, να θεωρείται

η γυναίκα παρακολούθημα του άντρα!

Μεθενίτης - Πατούλης ανταλλάσσουν βαριά “οπλικά συστήματα”

Πολιτική ανταλλαγή “πυρών” μεταξύ του δημάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη και του δημάρχου Αμαρουσίου Γιώρ-

γου Πατούλη. Ο λόγος, η υποψηφιότητα της συζύγου του Πατούλη στο Δήμο Αμαρουσίου.  Παρά τις βαριές κατηγορίες

του Πατούλη, η σύζυγος τελικά αποσύρθηκε... Δικαιώθηκε ως φαίνεται ο δήμαρχος Μαρκοπούλου, επισημαίνοντας τη

στάση της Ν.Δ. στο θέμα, γιατί η Μαρίνα Πατούλη με ανακοίνωσή της αποσύρεται από την υποψηφιότητά της!
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Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019, πραγματο-

ποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συντονι-

στικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφε-

ρειάρχη  και Προέδρου του ΣΟΠΠ, Πέτρου

Φιλίππου.

Θέμα της συνάντησης ήταν ο συντονισμός

δράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φο-

ρέων, λόγω πρόγνωσης επιδείνωσης του

καιρού και εμφάνιση έντονων καιρικών φαι-

νομένων (βροχοπτώσεων, έντονων χιονο-

πτώσεων και ιδιαίτερων χαμηλών

θερμοκρασιών), καθώς και για τη λήψη πρό-

σθετων μέτρων ετοιμότητας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αφού ευχήθηκε

Καλή Χρονιά, ενημέρωσε ότι η Περιφέρεια

Αττικής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα

τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό, για τον

αποχιονισμό των δρόμων  όσο και σε αλάτι

για τον παγετό, έτσι ώστε να παραμένει το

οδικό δίκτυο καθαρό και ασφαλές.

Ο Π. Φιλίππου επεσήμανε στους εκπροσώ-

πους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων

καθώς και των Εθελοντικών Οργανώσεων

που συμμετείχαν, αλλά και σε όλους τους

πολίτες να ενημερώνονται συχνά από τα

ΜΜΕ για την πρόγνωση του καιρού και την

εξέλιξη των φαινομένων, να μην προβαί-

νουν σε άσκοπες μετακινήσεις και να λαμ-

βάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

όταν χρειάζεται να μετακινηθούν (αλυσίδες

κλπ). 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν περιφερει-

ακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι,

εντεταλμένοιΣύμβουλοι Πολιτικής Προστα-

σίας των Δήμων της Αν. Αττικής, Διοικητές

και εκπρόσωποι της Διοίκησης Πυροσβεστι-

κών Υπηρεσιών Αν. Αττικής και των Πυρο-

σβεστικών Υπηρεσιών, αλλά και κάθε φορές

που έχει σχέση με την πολιτική προστασία.

Σημαντική εκπροσώπηση στη συνεδρίαση

είχαν και οι εθελοντικές οργανώσεις της

Ανατολικής Αττικής (Εθελοντική Ομάδα

Π.Π. Καλυβίων, Εθελοντική Ομάδα Π.Π.

Κουβαρά, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστα-

σίας και Πυρασφάλειας ΔΕ Βάρης, Εθελον-

τική Ομάδα Δήμου Κρωπίας και Δήμου

Παιανίας.

Στους εκπροσώπους Πολιτικής Προστασίας

των Δήμων καθώς και των Εθελοντικών Ορ-

γανώσεων δόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-

σίας με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Σε επιφυλακή για τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
Έκτακτη Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π.  της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν στην εκπνοή του 2018, παραμονή πρωτο-
χρονιάς, όταν ο δυνατός άνεμος και η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσαν ζημιές
σε ξεριζώματα δέντρων, σπάσιμο κλαδιών, σκίσιμο τεντών, ακόμη και τραπέζια και
καρέκλες σήκωσε από βεράντες και τις εκσφενδόνισε στο δρόμο, ευτυχώς χωρίς
να συμβεί ατύχημα. Στην φωτογραφία η κολόνα φωτισμού, έχει πέσει στη Βούλα,
στη διασταύρωση της παραλιακής λεωφόρου με τη Λεωφ. Βάρης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-

σίας (www.civilprotection.gr) συνιστά στους

πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με-

ριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπρο-

στασίας από κινδύνους που προέρχονται

από την εκδήλωση των έντονων καιρικών

φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται

η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, κα-

ταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν

παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινό-

μενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστρο-

φές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορ-

ροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και

λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρ-

ρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη

διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων,

αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος

της εκδήλωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και

δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παρά-

κτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης

των έντονων καιρικών φαινομένων.

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρ-

κεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν

σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκα-

ταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο

όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η

χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίν-

δυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από με-

γάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινα-

κίδες και γενικά από περιοχές, όπου

ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπα-

σμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολλη-

θούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω

από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των

κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τρο-

χαία κ.λπ.

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η

εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

• Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την

κατάσταση του οδικού δικτύου

• Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές

αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύ-

σιμα

• Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο,

κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας

προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη

διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετα-

κινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την

αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά

τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία

κ.λπ.

Οδηγίες προστασίας το χειμώνα - Παγετός, Χιονόπτωση-Χιονοθύελλα
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O Δήμος Σαρωνικού  βράβευσε σε ει-

δική εορταστική εκδήλωση, τους απο-

φοίτους των σχολείων του Δήμου, που

πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, στο Αμφι-

θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τι-

μητικό έπαινο έλαβαν 165 επιτυχόντες

μαθητές.

Ακόμη βραβεύθηκαν εννέα αθλητές

του Α.Σ. Κερατέα – Λαγονήσι, οι οποίοι

διακρίθηκαν σε διεθνείς διοργανώσεις

στα αθλήματα kick boxing και tae-kwo-

do  τη χρονιά που πέρασε, όπως επίσης

και ο προπονητής τους Θωμάς Φρήκης. 

Ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, στη

σύντομη ομιλία του ανέφερε μεταξύ

άλλων: «απόψε το Αμφιθέατρο του
Δήμου Σαρωνικού είναι ένα θησαυρο-
φυλάκιο μέσα στο οποίο φυλάσσονται

διαμάντια. Αυτά τα “διαμάντια” είστε
εσείς, οι επιτυχόντες μαθητές. Η επι-
βράβευση νέων ανθρώπων, που κατά-
φεραν με την προσπάθειά τους να
πετύχουν σημαντικούς στόχους, είναι

ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχ-
θούμε τη χρονιά που έρχεται. Θερμά
συγχαρητήρια σε όλους, καλή σταδιο-
δρομία και ακόμη περισσότερες επιτυ-
χίες στο μέλλον.»

Ακολούθησε η απονομή τιμητικών επαί-

νων και αναμνηστικών από το Δή-

μαρχο, τον Πρόεδρο Χάρη

Κυνηγαλάκη, την Αντιπρόεδρο και τη

Νανά Καρναμπάκου από την πλευρά

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου

Σαρωνικού. 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά μα-

θητές του Σύγχρονου Ωδείου Τέχνης

και προσφέρθηκαν κεράσματα στους

παρευρισκόμενους. 

Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, εκτός

από τους φοιτητές, οι οικογένειές

τους, φίλοι και καθηγητές, πρόεδροι

Συλλόγων Γονέων και Διευθυντές Σχο-

λείων.

Επίσης παρευρέθηκαν βουλευτές, περι-

φερειακοί σύμβουλοι και πολλοί εκπρό-

σωποι φορέων.

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ο Δήμος Σαρωνικού βράβευσε τους πρωτοετείς φοιτητές!
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«Φιλανθρωπία  ἕξις εὐάγωγος ἤθους πρός ἀνθρώπου
φιλίαν· ἕξις εὐεργετική ἀνθρώπων· χάριτος σχέσις·
μνήμη μετ᾽εὐεργεσίας».

(Πλάτων, 427-347, “ΟΡΟΙ”, 412e)

(= Η φιλανθρωπία είναι συνήθεια του χαρακτήρα, πρό-

θυμη προς τη φιλία του ανθρώπου· συνήθεια που ευεργε-

τεί τους ανθρώπους· σχέση ευγνωμοσύνης· μνήμη με

τρόπο ανταπόδοσης της ευεργεσίας).

Φιλανθρωπία: η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, η

στοργή προς τον πλησίον ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής

καταγωγής, θρησκευτικού δόγματος, πολιτιστικού επιπέδου

και φυλετικής καταγωγής. Το φιλοσοφικό σύστημα των

Στωικών εδράζεται στην ιδέα αυτή, γι’ αυτό και αυτοί κατήρ-

γησαν τη διάκριση ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους,

ελεύθερους και δούλους και δίδαξαν τον κοσμοπολιτισμό.

Κι ο Χριστιανισμός υιοθέτησε τις απόψεις/ιδέες του Στωικι-

σμού επιδιώκοντας την εξάλειψη των εθνικών, φυλετικών

και κοινωνικών διαφορών, «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην,
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί
θῆλυ· πάντες γάρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ».... (Επιστολή Απ. Παύλου “Προς Γαλάτας”, κεφ. Γ’, 28), με

την πρόθεση να ενώσει όλους τους λαούς κάτω από την ιδε-

ολογία του (πολιτική-πνευματικοθρησκευτική κυριαρχία). Ευ-

μενής διάθεση, φιλαλληλία/αλτρουισμός, ανιδιοτέλεια,

αγαθότητα, φιλευσπλαχνία.

«Ἔλεγχε σαὐτόν ὅστις εἶ, μή πρός χάριν ἄκου’, ἀφαι-
ροῦ δέ κολάκων παρρησίαν».
(Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262, Fragment 852, 2 και Στοβαίος, 5ος μ.Χ,

“ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”, βιβλίο Γ’, 14, 4, 3)

(= Να κάνεις έλεγχο του εαυτού σου, ποιος είσαι, να μην

ακούς μόνο ό,τι σε ευχαριστεί, και διώχνε μακριά σου την

ελευθεροστομία των κολάκων).

«Γένος οὐδέν ἐστιν, ἐξωλέστερον οὐδέ μᾶλλον καί
θᾶττον ἐκτραχηλίζον νεότητα τῶν κολάκων, οἵ καί τούς
πατέρας καί τούς παῖδας προρρίζους ἐκτρίβουσι, τῶν
μέν τό γῆρας ἐπίλυπον, τῶν δέ τήν νεότητα ποιοῦντες,
τῶν δέ συμβουλευμάτων δέλεαρ ἀφύλακτον προτείνον-
τες τήν ἡδονήν».

(Πλούταρχος, 50-120, ‘Περί παίδων αγωγής”, 13α)

(= Υπάρχει φύτρα πιο ολέθρια η οποία χειρότερα και γρη-

γορότερα να αφανίζει τη νεολαία άλλη από τους κόλα-

κες, αυτοί και τους πατέρες και τους γιους τους σύρριζα

τους εξολοθρεύουν, κείνων τα γεράματα και αυτών τα

νιάτα κάνοντάς τα μαύρα, και για συμβουλή προτείνοντάς

τους ένα ακαταπολέμητο δόλωμα, την ηδονή).

ΣΧΟΛΙΟ: Η κολακεία είναι ένα ψεύδος που λέγεται προς

ίδιον συμφέρον και επειδή προσφέρεται επικαλυπτόμενο

πλαγίως προς ευχαρίστηση του άλλου αποτελεί απάτη

και είναι ισχυρότερη του ψεύδους. Απευθύνεται και προς

τον ηγέτη/ηγεμόνα που έχει την ισχύ και λέγεται Αυλο-

κολακεία και προς τον λαό και λέγεται Δημαγωγία και

Λαϊκισμός, φαινόμενα παθογένειας που αφθονούν στην

εποχή μας. Ο Αριστοτέλης, (384-322), καταδικάζει τον

κόλακα και τις πράξεις του στα “ΠΟΛΙΤΙΚΑ” του, βιβλίο Ε’,

1313b, 39-42 έως 1314α, 1-5.

«Διό καί ὁ κόλαξ παρ᾽ἀμφοτέροις ἔντιμος, παρά μέν
τοῖς δήμοις ὁ δημαγωγός (ἔστι γάρ ὁ δημαγωγός τοῦ
δήμου κόλαξ), παρά δέ τοῖς τυράννοις οἱ ταπεινῶς ὁμι-
λοῦντες, ὅπερ ἐστίν ἔργον κολακείας. Καί γάρ διά τοῦτο
πονηρόφιλον ἡ τυραννίς· κολακευόµενοι γάρ χαί-
ρουσιν, τοῦτο δ᾽οὐδ᾽ἄν εἷς ποιήσειε φρόνηµα
ἔχων ἐλεύθερον, ἀλλά φιλοῦσιν οἱ ἐπιεικεῖς, ἤ οὐ
κολακεύουσιν καί χρήσιµοι οἱ πονηροί εἰς τά πο-
νηρά, ἥλῳ γάρ ὁ ἧλος, ὥσπερ ἡ παροιµία».
(= Γι’ αυτό και ο κόλακας δέχεται τιμές και από τους δύο,

ήτοι και από το λαό ο δημαγωγός - καθ’ όσον ο δημαγω-

γός είναι ο κόλακας του λαού - και από τους τυράννους

οι φερόμενοι δουλοφρόνως, γιατί και η δουλοφροσύνη

είναι έργο κολακείας. Και γι’ αυτό ακριβώς η τυραννίδα

δελεάζει τους ευτελείς· γιατί οι τύραννοι ευχαριστούνται

με τις κολακείες· κανείς όμως ελευθέρου φρονήματος

δεν θα μπορούσε να καταντήσει κόλακας, επειδή οι αξιο-

πρεπείς παραμένουν μόνο φίλοι και ουδέποτε γίνονται

κόλακες. Και κατάλληλοι για ευτελείς/ποταπές πράξεις

είναι μόνο οι ευτελείς, όπως το υποδηλώνει και η παροι-

μία “το καρφί με το καρφί εκκρούεται = αποκρούεται,

απωθείται”).

Αν και ο τύραννος τέρπεται, όταν κολακεύεται, κανείς λο-

γικός / συνετός πολίτης δεν θα γίνει κόλακας. Ο λογικός

τιμά αλλά δεν κολακεύει. Οι πονηροί άνθρωποι είναι χρή-

σιμοι για τα πονηρά έργα, καθώς λέγει και η αρχαία πα-

ροιμία “πάσσαλος πασσάλω κρούεται».

Αλλά και ο Πλάτων χαρακτηρίζει την κολακεία ως απρέ-

πεια. Δόλιος και πανούργος ο κόλακας είναι αντιπαθής

και επικίνδυνος: «Τά γε µήν σµικρότατα τῶν κακῶν
δι᾽ἀπρέπειαν ὀκνῶ καί λέγειν, ὧν ἀπηλλαγµέ-
νοι ἄν εἶεν, κολακείας τε πλουσίων πένητες...»

(Πλάτων, 427-347, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 465c)

(= Κι όσο βέβαια για τα πολύ ασήμαντα κακά, από τα

οποία θα είναι ελεύθεροι, για να μη μιλήσω για την απρέ-

πειά τους, την κολακεία δηλαδή των πλουσίων από τους

φτωχούς...).

«ὅς δέ µιῇ γλώσσῃ δίχ᾽ἔχει νόον, οὗτος ἑταῖρος
δεινός, Κύρν᾽, ἐχθρός βέλτερος ἤ φίλος ὤν».

(Θέογνις, 570-485, “ΕΛΕΓΕΙΑΙ”, βιβλίο Α’, στίχ. 91-92)

(= Και όποιος με μια γλώσσα έχει δύο σκέψεις/ είναι δί-

γνωμος/δίβουλος, αυτός είναι επικίνδυνος φίλος, Κύρνε,

όντας καλύτερος εχθρός, παρά φίλος).

Η συκοφαντία επίσης είναι ιδιαζόντως ειδεχθής πράξη,

γιατί ενέχει ψεύδος και δολιότητα, από τη δημιουργία

ψευδών καταστάσεων, ο συκοφάντης αναμένει προσω-

πικά οφέλη. Ο φθόνος και η κακοβουλία/κακοήθεια είναι

γνωρίσματά του, και όπως μας παραδίδει ο Πλάτων στην

“Απολογία του Σωκράτους”, 28α, 8: «Καί τοῦτ᾽ἔστιν ὅ
ἐµέ αἱρήσει, ἐάνπερ αἱρῇ οὐ Μέλητος οὐδέ Ἄνυτος
ἀλλ᾽ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε καί φθόνος. Ἅ δή
πολλούς καί ἄλλους και ἀγαθούς ἄνδρας ᾕρηκεν,
οἶµαι δέ καί αἱρήσει· οὐδέν δέ δεινόν, µή ἐν ἐµοί
στῇ».
(= Και αυτό είναι το οποίο θα με καταδικάσει, αν βέβαια

με καταδικάσει, όχι ο Μέλητος ούτε και ο Άνυτος, αλλά

η διαβολή των πολλών και ο φθόνος. Θύματα λοιπόν

αυτών πολλοί και άλλοι έπεσαν χρηστοί και υποθέτω πως

θα πέσουν· όμως κανείς φόβος δεν υπάρχει μήπως το

κακό σε μένα σταματήσει).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Σωκράτης δεν φοβάται τους κατηγόρους του,

τα πρόσωπα, αλλά τις ιδέες που αυτά εκφράζουν και εκ-

προσωπούν. Και διαπιστώνει με πικρή ειρωνεία πως δεν

υπάρχει ελπίδα να σταματήσει το κακό σε αυτόν, ήτοι ο

ίδιος να ‘ναι ο τελευταίος που έπεσε θύμα συκοφαντίας

και διαβολής. Δυστυχώς δεν διαψεύσθηκε ούτε και πρό-

κειται.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική αποτελεί μια μεθοδική και καλά οργανωμένη

προεργασία/προετοιμασία για την επιτυχία ενός σκοπού.

Δεν αποβλέπει τόσο στο κακό, αλλά κυρίως στο συμφέ-

ρον. Οι παρουσιαζόμενες ευκαιρίες γίνονται αντικείμενο

δέουσας εκμετάλλευσης. Έτσι το περιεχόμενο της Πολι-

τικής φαίνεται να είναι μια μεγέθυνση στον μικρό κύκλο

της συμπεριφοράς. 

Χαρακτηριστική παραμένει η κρίση του Θουκυδίδη στο

Πέμπτο (Ε’) βιβλίο των “Ιστοριών” του και συγκεκριμένα

στο Διάλογο μεταξύ Αθηναίων και Μηλίων, κεφ. 111, 4,

όπου έχoυμε τη σύγκρουση Δύναμης και Δικαίου:

«ὡς οἵτινες τοῖς μέν ἴσοις μή εἴκουσι, τοῖς δέ κρείσ-
σουσι καλῶς προσφέρονται, πρός δέ τούς ἥσσους
µέτριοί εἰσι, πλεῖστ᾽ἄν ὀρθοῖντο».
(= Όσοι άνθρωποι δεν υποκύπτουν/ενδίδουν στους ίσους

(σ.σ. αλλ’ αμιλλώνται) και στους ανώτερους/ισχυρούς δεί-

χνουν πρόθυμοι να υπακούουν, να συμπεριφέρονται με φρό-

νηση / να διάκεινται καλώς (σ.σ. αλλά τους σέβονται) και

προς τους κατώτερους/υποδεέστερους είναι επιεικείς/με-

τριοπαθείς (σ.σ. και όχι καταδυναστευτικοί/ καταπιεστικοί,

τυραννικοί) αυτοί μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά - αυτοί

τηρούν και εφαρμόζουν την πιο ορθή πολιτική/στρατηγική.

Ο Θουκυδίδης μάς δίνει ένα έξοχο μάθημα - δίδαγμα

διαχρονικό και επίκαιρο αντιμετώπισης και διαχείρισης

κρίσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρεαλιστικής δι-

πλωματίας, διεθνών και διμερών σχέσεων, εθνικής άμυ-

νας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας.

Τώρα που τα εθνικά μας θέματα είναι διαρκώς στην επικαι-

ρότητα, θα ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο όσοι ασχολούνται με

αυτά, να λάβουν υπόψη τους τον Μέγα Πολιτικό Στοχαστή

και Αναλυτή των Διεθνών Σχέσεων και Κρίσεων.

Ας ευχηθούμε ότι το 2019 θα είναι έτος φιλανθρωπισμού,

ανθρωπιάς, ανθρωποσύνης και ειρήνης και όχι μισανθρω-

πίας, απανθρωπιάς και πολέμων.

Ας αγνοήσουμε και ας ξεχάσουμε το απόφθεγμα του

Τίτου Μάκκιου Πλαύτου (254-184), Λατίνου Κωμωδιογρά-

φου, ο οποίος στο έργο του “Asinaria” (= κωμωδία των

γαϊδουριών), στίχο 495, αναφέρει τη φράση: “Homo ho-
minis lupus est” (= ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι ή

συμπεριφέρεσαι ως λύκος. Την ίδια ρήση χρησιμοποίησε

αργότερα και ο Άγγλος φιλόσοφος Τόμας Χομπς (1588-

1679) χαρακτηρίζοντας τον άνθρωπο, επειδή πίστευε ότι

είναι από τη φύση του ένα σκληρό και άγριο κτήνος χωρίς

συμπόνια για τον συνάνθρωπό του.

Αντίθετα ας εφαρμόσουμε την κοινωνική αντίληψη του

Γάλλου φιλοσόφου Ζαν Ζακ Ρουσσώ (1712-1778) που θε-

ώρησε ότι ο άνθρωπος είναι “φύσει” καλός και αγνός αν-

τιγράφοντας τον Σωκράτη που διακήρυττε ότι «οὐδείς
ἑκών κακός».

Ας ελπίσουμε για το 2019 να πρυτανεύσει το αξίωμα:

“HOMO HOMINIS HOMO EST”.

Eπειδή όμως τα ευχολόγια που δεν συνοδεύονται από

έργα παραμένουν νεκρό γράμμα, ΕΥΓΕ σε όλους εκεί-

νους που θα αποτολμήσουν να κάνουν τη μεγάλη τομή

στη ζωή τους, ήτοι να αλλάξουν ΝΟΟ-ΤΡΟΠΙΑ (Modus

Cogitandi), γιατί μόνο αλλάζοντας τον εαυτό μας μπο-

ρούμε να αλλάξουμε και τον κόσμο. “Φιλανθρώπως ή φι-
λανθρωπίνως ζῆν”.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

―――――――

Φιλανθρωπισμός: φιλοσοφικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο το

υπέρτατο αγαθό έγκειται στην ανύψωση του πολιτιστικού/τεχνο-

λογικού και πολιτισμικού επιπέδου της ζωής της ανθρωπότητας.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλανθρωπισµοῦ 

ἄρχεσθαι
&

Μισανθρωπισµοῦ
παύεσθαι
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«Η ιστορία της πόλης μου
μέσα από ιστορικές και 

περιπατητικές διαδρομές»
Νεκτάριου Καλαντζή

Παραμονές εορτών κυκλοφόρησε στην Παλλήνη το

βιβλίο του Δημοτικού Συμβούλου Παλλήνης και Προ-

έδρου της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος

Νεκτάριου Καλαντζή, με τίτλο: ''Η Ιστορία της πόλης
μου, μέσα από ιστορικές και περιπατητικές διαδρο-
μές''.
Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία της περιοχής από

την αρχαιότητα έως σήμερα, ξεχωριστά για τον Γαρ-

γηττό, την Παλλήνη, τον Γέρακα, την Ανθούσα και την

Κάντζα.

Οι ενσωματωμένοι χάρτες μέσα στο βιβλίο, δείχνουν

επτά προτεινόμενες διαδρομές σε όλο τον Δήμο Παλ-

λήνης (Σταυρό, Γαργηττό, Γέρακα, Παλλήνη, Λεβίδη,

Κάντζα, Ανθούσα), μαζί με απόσταση και χρόνο, ενώ

τα εικονίδια πάνω στις διαδρομές των χαρτών, δεί-

χνουν τί μπορεί να δει κάποιος στην πόλη, από αρχαι-

ολογικές προτάσεις έως θρησκευτικά προσκυνήματα,

πάρκα, ναούς κ.α.

Το βιβλίο σε “ταξιδεύει” στα ιστορικά στοιχεία της πε-

ριοχής, με γραφήματα και εικόνες, στους σημερινούς

Ναούς της, στα ευρήματα ανασκαφών, περιέχει απο-

σπάσματα περιηγητών, κείμενο του Αλ. Παπαδια-

μάντη για την πόλη. Γίνεται αναφορά επίσης στους

συλλόγους της περιοχής και στις αθλητικές ομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο λόφο Λεβίδη στην

Παλλήνη, όπου αποτελούσε για χρόνια, τόπος γυρι-

σμάτων ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν και μπορεί να το βρει κά-

ποιος στα βιβλιοπωλεία του Δήμου Παλλήνης, στους

πολιτιστικούς συλλόγους και στις βιβλιοθήκες των

σχολείων. 

Σύντομα όπως ενημερωθήκαμε, αναμένεται και η επί-

σημη παρουσίαση του βιβλίου σε εκδήλωση που θα

διοργανωθεί για αυτό τον σκοπό, προκειμένου οι κά-

τοικοι και η νέα γενιά πολύ περισσότερο, να μάθει

που κατοικεί, μιας και η Ιστορία μας δείχνει το δρόμο

για το μέλλον.

Αντιγράφοντας από το βιβλίο:

Ισως οι περισσότεροι κάτοικοι που διαμένουν στην

περιοχή μας, δεν γνωρίζουν ότι ο Γαργηττός, που

πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο Αττικό ήρωα,

ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της αρχαι-

ότητας, όπου την εποχή της μεταρρύθμισης του Κλει-

σθένη, το 508/7 π.Χ., έστελνε στη Βουλή τέσσερις

βουλευτές.

Ότι, ο δήμος Γαργηττού ήταν πατρίδα του μεγάλου

Έλληνα φιλόσοφοι Επίκουρου, που ήταν γιος του Νε-

οκλή από το Γαργηττό.

Ο Γαργηττός κατέχει επίσης, σημαντική θέση στην

Ελληνική Μυθολογία, αφού το σώμα του βασιλιά των

Μυκηνών, Ευρυσθέα τάφηκε στον τόπο μας.

Τη σημασία που είχε στην Αρχαιότητα το Ιερό της

Αθηνάς Παλλάδος, που βρίσκεται στο Σταυρό, το μυ-

θικό λιοντάρι της Κάντζας, όπως και η μεγάλη Ιστορία

του αρχαίου Δήμου Παλλήνης, με τον Αμεινία που

έμεινε στην Ιστορία για τη συμβολή του στην τελική

νίκη στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι πολλοί βυζαντι-

νοί ναοί στην περιοχή κ.ά.

Σε εορταστικό κλίμα έκοψε τη βασιλόπιτα, ο Δήμος

Σαρωνικού, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019, στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Όλες οι ενότητες του Δήμου παρευρέθηκαν στην εκ-

δήλωση, με την παρουσία πλήθους κόσμου και τη συ-

νοδεία καλλιτεχνικού προγράμματος, με τη

συμμετοχή όλων των πολιτιστικών φορέων,  που λει-

τουργούν υπό την εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδι-

κος», όπως: τα Θεατρικά Εργαστήρια του Δήμου, η

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων, η Δημοτική Φιλαρμο-

νική και το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων, τα

οποία παρουσίασαν δραματοποιημένα παραμύθια των

Αδελφών Γκριμμ, μουσικές, τραγούδια και χορούς. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό, ενώ στη συνέχεια

ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, απηύ-

θυνε χαιρετισμό λέγοντας: «Υποδεχόμαστε και
φέτος τη νέα χρονιά όλοι μαζί, δίνοντας το μήνυμα
της ενότητας, της συμπόρευσης και της συνεργασίας
για το καλό του τόπου μας. Στο Δήμο Σαρωνικού,
έχουμε αποδείξει ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις

μας, μπορούμε να κερδίζουμε κάθε μικρή ή μεγάλη
μάχη, να βρίσκουμε λύσεις σε μικρά προβλήματα,
αλλά και να στηρίζουμε αποτελεσματικά όσους
έχουν πραγματική ανάγκη από βοήθεια. Αυτή είναι
μια κατάκτηση που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και
να προστατέψουμε, απέναντι σε όσους επιδιώκουν

τη διάσπαση και τη διχόνοια. Οι προκλήσεις, αλλά και
οι ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντι-
κές. Ο μόνος τρόπος να τις διαχειριστούμε με επιτυ-
χία είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε
να προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Για να
αναβαθμίσουμε τον τόπο μας και την καθημερινότητά
μας, για να δώσουμε αξία στις περιουσίες μας, για να
δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τα παιδιά μας.»

Ο Δήμος Σαρωνικού έκοψε την πρώτη βασιλόπιτα!

Κόβοντας την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπίτα, ο Γ. Σω-

φρόνης, ευχήθηκε “καλή χρονιά” και δεν παρέλειψε

να ευχαριστήσει όλους όσους συνεισφέρουν στο κα-

θημερινό έργο του Δήμου. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική από

την Κατερίνα Κεχαγιά και το συγκρότημά της, ενώ

στον εξωτερικό χώρο προσφέρθηκαν κεράσματα σε

όλους τους παρευρισκόμενους. 
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«Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων

- Μάτι Αττικής (ΣΕΚΜΑ)

Μάτι 28/12/2018

5 μήνες μετά 
την φονική πυρκαγιά

& καμία άδεια 
δεν έχει εκδοθεί

Ρημάζουν όλα τα σπίτια στο Μάτι, που κάηκαν στις

23/07/2018, παρά το πολυσέλιδο νομοθετικό έργο

της κυβέρνησης. Οι χειμωνιάτικες βροχές επιδεινώ-

νουν την ήδη κακή κατάσταση των σπιτιών και αυξά-

νουν ακόμη περισσότερο το απαιτούμενο κόστος για

την επισκευή τους.

Αν η κυβέρνηση την επομένη της καταστροφής εφήρ-

μοζε το νομό για τις επιπτώσεις από τις φυσικές κα-

ταστροφές (Π.Δ. της 8.2/1.3.1979, Δ 130), όλα

ανεξαιρέτως τα σπίτια στο Μάτι θα επισκευάζον-

ταν/ανακατασκευάζονταν άμεσα.

Αντ' αυτού η κυβέρνηση προτίμησε - για λόγους που

η ίδια γνωρίζει - να μας εμπλέξει & να εμπλακεί & η

ίδια σε έναν κυκεώνα νομοθετημάτων με αποτέλεσμα

να μην έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία άδεια επι-

σκευής/ανακατασκευής στο Μάτι.

Ακόμη περιμένουμε, παρόλες τις προφορικές δια-

βεβαιώσεις, την σχετική υπουργική απόφαση για την

αναθεώρηση / αναπροσαρμογή του ύψους της συνο-

λικής Στεγαστικής Συνδρομής, που θα λάβουν οι πυ-

ρόπληκτοι για την επισκευή/ ανακατασκευή των

σπιτιών τους.

• Εξαγγέλλεται η διαμόρφωση Ειδικού Χωρικού Σχε-

δίου (ΕΧΣ) γενικά & αόριστα, χωρίς να προβλέπεται

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με ό,τι αυτό συνεπά-

γεται σε περαιτέρω καθυστερήσεις, αναβολές ή/και

αναστολές για την επισκευή/ ανακατασκευή των σπι-

τιών.

• Δεν αξιοποιούνται προϋπάρχουσες μελέτες και το-

πογραφικές αποτυπώσεις, που έχουν γίνει στο πρό-

σφατο παρελθόν για το Μάτι, ώστε αυτές

προσαρμοζόμενες στα σημερινά δεδομένα να συμ-

βάλλουν στην επίσπευση της ανοικοδόμησης.  Ανα-

κοινώνονται δρόμοι προς διάνοιξη & αναστέλλονται

σε συγκεκριμένους δρόμους οι εκδόσεις αδειών επι-

σκευής/ ανακατασκευής των σπιτιών, χωρίς ωστόσο

να υπάρχει η απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη.

• Παρόλες τις κατ’ επανάληψη κυβερνητικές εξαγγε-

λίες για την εφαρμογή γρήγορων διαδικασιών (fast

track), οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν το απαι-

τούμενο προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετήσουν

γρήγορα και αποτελεσματικά τους πυρόπληκτους, με

αποτέλεσμα να δημιουργείται απίστευτη καθυστέ-

ρηση ακόμη και για την παραλαβή των φακέλων έκ-

δοσης αδειών.

• Παρά τις υπουργικές δηλώσεις ότι "το Μάτι δεν

είναι δάσος", αντί να υιοθετηθεί μια απλή και γρήγορη

διαδικασία, ορίζεται η Διεύθυνση Δασών ως αρμόδια

για την έκδοση των απαραίτητων δασικών βεβαι-

ώσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς και απο-

τελεσματικές οδηγίες για την γρήγορη διεκπεραίωση

του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων.

Παρά τις κατ΄ επανάληψη διαβεβαιώσεις της κυβέρ-

νησης για αποκατάσταση όλων των σπιτιών στο Μάτι,

όπως έχει ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις φυσικών

καταστροφών στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, καμία

άδεια δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα για το Μάτι.

Η ΣΕΚΜΑ προσπαθώντας να μεταφέρει την αγωνία

των ανθρώπων, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει

άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που απαι-

τούνται για τις επισκευές/ανακατασκευές όλων των

σπιτιών, με προτεραιότητα σε αυτές των μονίμων κα-

τοίκων, παρέχοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις

προς το σύνολο των υπηρεσιών, για την άμεση έκ-

δοση των αδειών.

Σε αυτά τα μαύρα κουφάρια κατοικούσαν άνθρωποι,

οικογένειες, των οποίων οι ζωές άλλαξαν δραματικά

μέσα σε 2 ώρες. Άνθρωποι, που μένουν στις κατασκη-

νώσεις, τρέφονται σε συσσίτια, με αγωνία περιμέ-

νουν την εκκίνηση για να ξαναφτιάξουν τα σπίτια

τους, ώστε να πάρουν πίσω τη ζωή τους. Μην ξε-

χνάμε πως στην Ελλάδα μας, το σπίτι είναι μέλος της

οικογένειας!

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε πρότυπο οικισμό,

ενώ αυτό που φαίνεται ότι πλησιάζει πλέον απειλη-

τικά είναι ο ανύπαρκτος οικισμός. Το καλοκαίρι του

2018 άφησε στις μνήμες μας ένα τεράστιο "γιατί",

όσον αφορά την αμέλεια & ολιγωρία, που επέδειξε ο

κρατικός μηχανισμός εκείνο το απόγευμα, ας μη γίνει

το ίδιο & τούτο το καλοκαίρι.

Η ΣΕΚΜΑ εύχεται Καλή Χρονιά με υγεία σε όλον τον

κόσμο & το 2019 να μας φέρει την δύναμη ψυχής που

απαιτείται - αλλά και τις άδειες - για να ξαναφτιά-

ξουμε τα σπίτια μας, το χωριό μας & τις ζωές μας!»

Στις δύο φωτογραφίες βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα

που κυκλοφορήσαμε τις ημέρες της καταστροφής και

του θρήνου. 

Οι πυρόπληκτοι από το Μάτι διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις

των αδειών επισκευών - ανακατασκευών



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Απάντηση των Υπουργείων 

Υποδομών και Μεταφορών 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Στη μνήμη των θυμάτων δεν είμαστε δια-
τεθειμένοι να κάνουμε εκπτώσεις στον Χω-
ροταξικό Σχεδιασμό»

«Εκβιαστικές τακτικές συμφερόντων που
δεν επιθυμούν κανόνες, δεν μπορούν να γί-
νουν αποδεκτές»

Δύο ημέρες πριν από την αλλαγή της χρονιάς κάποιοι

επιχειρούν  να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις

σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης των πυ-

ρόπληκτων περιοχών.

Είναι τουλάχιστον παράξενο, την ώρα που το σύνολο

του συντονιστικού οργάνου των κατοίκων από το

Μάτι ήταν σε συνάντηση με τα υπηρεσιακά στελέχη

της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων

Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών, να δημοσιοποιείται επιστολή τους,

χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές, διαμαρ-

τυρίες ή διαφωνίες στη σχετική συνάντηση.

Συγκεκριμένα, όμως, σε σχέση με το περιεχόμενο

της επιστολής Κατοίκων του Ματιού, πρέπει να γί-

νουν γνωστά τα εξής:

• Οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ξεκινήσει κανο-

νικά. Είναι γνωστό ότι μία κανονική άδεια απαιτεί

χρόνο έκδοσης άνω των οκτώ μηνών κατά μέσο όρο.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη εκδοθεί οικοδο-

μικές άδειες μέσα σε πέντε μήνες,  με πλήθος νομι-

κών, χωροταξικών και πολεοδομικών προβλημάτων

που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες. Σε σχέση με τα πλη-

γέντα κτήρια οι κατατεθείσες αιτήσεις χορήγησης

αδειών είναι ελάχιστες, όπως αναλυτικά αναφέρεται

στο ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας

(ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-

ρών.

• Η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει το πλαίσιο για

την ανακατασκευή και την επισκευή των κτισμάτων

στο Μάτι. Προφανώς, όχι δημιουργώντας πάλι έναν

οικισμό με στενούς, αδιέξοδους δρόμους και κλει-

στό μέτωπο χωρίς διόδους προς τη θάλασσα, ανα-

παράγοντας τις παθογένειες του παρελθόντος που

μας οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Τα Υπουργεία

Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και

Ενέργειας συνεργάστηκαν κατά τη σύνταξη της νο-

μοθεσίας, προκειμένου να καθορισθούν οι οδικοί άξο-

νες που θα διανοιγούν, με κριτήριο τη δημιουργία

ενός βιώσιμου και ασφαλούς οικιστικού περιβάλλον-

τος, χωρίς αυτό να επιφέρει καθυστερήσεις στην έκ-

δοση των αδειών. Επίσης με καινοφανείς σύντομες

διαδικασίες προβλέπεται ο καθορισμός απαγόρευσης

δόμησης σε ζώνη πέριξ του ρέματος Παπά, ώστε να

δίνεται η δυνατότητα δόμησης στα κτήρια που βρί-

σκονται εκτός της ζώνης αυτής.  

• Εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εφαρμοζόταν ο

Νόμος για τις φυσικές καταστροφές χωρίς αλλαγές,

τα σπίτια θα χτίζονταν κατά άναρχο τρόπο ή δεν θα

χτίζονταν ποτέ, αναπαράγοντας το χάος και την ανο-

μία (καταπατήσεις ρεμάτων, παραλιών, αιγιαλού,

απουσία ασφαλούς οδικού δικτύου κλπ.) και εξυπη-

ρετώντας όσους δεν θέλουν να έχει η περιοχή υπο-

δομές, που σέβονται την ανθρώπινη ζωή και

αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση επέλεξε να εφαρμόσει τον

νόμο που ισχύει για τις φυσικές καταστροφές με τέ-

τοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει, αφενός μεν τη βιω-

σιμότητα και την ανθεκτικότητα του οικισμού,

αφετέρου δε την εφαρμογή του Ειδικού Χωρικού

Σχεδίου, το οποίο θα γίνει σύμφωνα με τις προδια-

γραφές που προβλέπει η επιστήμη και η τέχνη.

• Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο δεν αναστέλλει καμία

άδεια, καμία αποκατάσταση, καμία επισκευή, όπως

έχει ήδη αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας.

Οι περιοχές Βουτζά, Μάτι και Κόκκινο Λιμανάκι, δεν

μπορούν να αντιμετωπιστούν διακριτά, αλλά με βάση

ένα ολιστικό σχέδιο αποκατάστασης.

Ουδέποτε περιήλθε σε γνώση του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας από οποιοδήποτε φορέα

επίσημη προϋπάρχουσα μελέτη ή τοπογραφική απο-

τύπωση για το Μάτι. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρ-

χουν κάπου μελέτες σε ιδιωτικά γραφεία, δεν

σημαίνει απολύτως τίποτα και δεν θα μπορούσε το

κράτος να στηριχθεί σ’ αυτές.

Οι πρόσφατα θεσμοθετημένες διατάξεις επιβλήθηκαν

ακριβώς για τη διασφάλιση ενός σχεδιασμού που θα

μπορεί να συγκεράσει αφενός μεν τις βασικές αρχές

για την ύπαρξη και λειτουργία ενός βιώσιμου και

ασφαλούς οικιστικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε

θα επιτρέπει την επισκευή / ανακατασκευή του υψη-

λότερου δυνατού ποσοστού των υφισταμένων κτι-

ρίων. Αποσκοπούν δε, στην άμεση αποκατάσταση

των κατοικιών, παρά τον απαιτούμενο χρόνο εκπόνη-

σης κυκλοφοριακής μελέτης και κατάρτισης Ειδικού

Χωρικού Σχεδίου.

Είναι απολύτως ανακριβές, ότι δηλώθηκε, ότι το Μάτι

δεν είναι δάσος. Το μεγαλύτερο μέρος του δεν είναι.

Για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση, το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξε ειδική κατ’

εξαίρεση ρύθμιση για τις βεβαιώσεις ανακατασκευής

και επαναδόμησης. Και τη νομοθέτησε. Αρμόδια υπη-

ρεσία για τη χορήγηση βεβαιώσεων δασικού ή μη χα-

ρακτήρα είναι η Διεύθυνση Δασών. Ήδη έχουν

αποσταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας στη Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης αναλυτικές οδηγίες με τα δικαιολογητικά

που πρέπει να ζητούνται και προβλέπονται στη διά-

ταξη που νομοθετήθηκε, καθώς και το πώς εφαρμό-

ζεται η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην

καθυστερούν και ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Σε αν-

τίθετη περίπτωση οι πολίτες θα έπρεπε να προχωρή-

σουν σε πράξη χαρακτηρισμού και να

ταλαιπωρηθούν. Για διευκόλυνση των πολιτών οι αι-

τήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων δασικού ή μη χα-

ρακτήρα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εντός εικοσιτετραώρου από το συμβάν συστάθηκαν

οι Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κα-

ταστροφών Ανατ. και Δυτικής Αττικής. Στον ΤΑΕΦΚ

Ανατ. Αττικής υπηρετούν συνολικά 45 υπάλληλοι. οι

οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά με την αποκατά-

σταση των κτιρίων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου

2018.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ορισμένοι παραμέ-

νουν αμετανόητοι. Θέλουν να αναπαράξουν το στρε-

βλό μοντέλο άναρχης δόμησης και ρυμοτόμησης της

περιοχής, εξυπηρετώντας συμφέροντα που διαμέλι-

ζαν εκτάσεις σε οικόπεδα προς ανέγερση κατοικιών

σε ρέματα, δάση και παραλίες.

Επιμένουν σε επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο αν-

θρώπινες ζωές και που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται

και οι 100 απώλειες συμπολιτών μας τον Ιούλιο.

Είναι άλλο το καθήκον μας να είμαστε πάντα δίπλα

στον πολίτη και ιδιαίτερα σε όσους έχουν πληγεί,

ακόμη κι αν υπάρχουν υπερβολικές διατυπώσεις ή αι-

τήματα, και είναι άλλο η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων

οικονομικών συμφερόντων μέσω της διαιώνισης ενός

πολεοδομικού και οικιστικού χάους, της καταπάτησης

και της αυθαίρετης δόμησης των ακτών, των ρεμάτων

και των δασών.

Στη μνήμη των θυμάτων δεν είμαστε διατεθειμένοι να

κάνουμε εκπτώσεις στον Χωροταξικό Σχεδιασμό. Με

πολλή προσπάθεια και σε συνεχή συνεργασία με

τους κατοίκους καταλήξαμε σε όσα υλοποιούνται. Η

περιοχή, ήδη, με όσα έχουν γίνει, αλλάζει όψη, απο-

καθίσταται και βελτιώνεται. Εκβιαστικές τακτικές

συμφερόντων που δεν επιθυμούν κανόνες, δεν μπο-

ρούν να γίνουν αποδεκτές.

Τα συναρμόδια Υπουργεία απαντούν: 

«δεν θα αναπαράξουμε τις παθογένειες του παρελθόντος...»
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ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ)                   
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. 22990-20126-28  FAX:22990-20017                        
Μαρκόπουλο:  02-01-2019   /   Αριθμ. Πρωτ.:  3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2019  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα
με τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του Ν. 2190/94 …Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιο-
γράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους,…».
4. Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.5.2010 και 30390/19.7.2010 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σχετικά με τις προσλήψεις
καλλιτεχνικού προσωπικού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ85/τ.Α΄/11-4-2012) όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ47/τ.Α’/11.5.2015 και το άρθρο 107 του ν.4483/2017.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/17.7.1980) «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσει εργασίας
ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των Ο.Τ.Α.» όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) ν.4325 «Εκδημοκρατισμός της   Διοίκησης – Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»
8. Την υπ΄ αριθμ. 19/12.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΧΘΞΩΛΝ-ΨΥΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΔΕΜ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προ-
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου επί αντιτίμω έτους 2018».
9. Το με αρ. 11432/12-04-2018 διαβιβαστικό ΥΠΕΣ της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (οικ.    10698/10.04.2018 ΑΔΑ:
ΩΩ26465ΧΘ7-ΙΡΠ) με την οποία εγκρίθηκε στην ΚΔΕΜ η σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου έως οκτώ (8) μήνες (έναντι αντιτίμου).
10. Την υπ΄ αριθμ. 64/2.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΗ5ΩΛΝ-Ζ0Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΔΕΜ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής επιλογής καλ-
λιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/17-07-1980 τεύχος Α’».
11.Το υπ’ αρ. 90630/29752/12-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Συγκρότησης Επιτροπής του άρθρου
4 του Π.Δ. 524/1980, περί επιλογής καλλιτεχνικού και μουσικού εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ, για την περίοδο 2018-2019».
12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) όπως καταρ-
τίσθηκε και ψηφίσθηκε με την υπ’αριθμ.37/18-02-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου -Μεσογαίας.
13. Το άρθρο 107 «Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» του ν.4483 ΦΕΚ
107/τ.Α’/31.7.2017.
14. Την υπ΄ αρ. 308/27.2.2018 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
Θέσης σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Κοινωφελής Δημοτική Μαρκόπουλο ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Επιχείρηση Μαρκοπούλου ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8 μήνες 1
Μεσογαίας Αττικής (κρουστών)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Κοινωφελής Δημοτική Μαρκόπουλο ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Επιχείρηση Μαρκοπούλου ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8 μήνες 1
Μεσογαίας Αττικής (τρομπονίου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
103 Κοινωφελής Δημοτική Μαρκόπουλο ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Επιχείρηση Μαρκοπούλου ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8 μήνες 1
Μεσογαίας Αττικής (τρομπέτας)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
104 Κοινωφελής Δημοτική Μαρκόπουλο ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Επιχείρηση Μαρκοπούλου ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8 μήνες 1
Μεσογαίας Αττικής (φλάουτου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101,102,103,104 Τίτλοι Σπουδών: Δίπλωμα ή Πτυχίο στην αντίστοιχη ειδικότητα αναγνωρισμένο από το κράτος.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 
του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές σχολές. 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα, 
ακρόαση-συνέντευξη.
Συμμετοχή σε Φιλαρμονική.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης σύμφωνα με τον ανωτέρω
πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδι-
κασία επιλογής. 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από     18 ετών.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
3. Oι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης των
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ότι δεν τελούν υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη και ότι: έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθ΄ ότι α) δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδο-
κία, καταπίεση απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή-
σιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέ-
λημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί
τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμ-
παράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές κα-
ταστάσεις.
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικό-
τητας που επιλέγουν.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά
από τα εξής δικαιολογητικά:
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από
τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και
το έτος κτήσης του .

• Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας.
α) Για τους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’  βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως
ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα,
από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει
η διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
• Βιογραφικό Σημείωμα όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή και στον
Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κλπ.
• Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις σεμιναρίων) για την ειδικότητα
που απαιτείται.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
• Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης,
καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιο-
δότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) (Δημαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ.: 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Συγκεκριμένα η υποβολή των αιτήσεων είναι από 7/1/2019 ημέρα Δευτέρα έως και 16/1/2019 ημέρα Τετάρτη, τις
ώρες 09:00 έως 14:00.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών
ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δια-
δικασία επιλογής, δηλ. 16/1/2019.
Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τη
συναίνεση του υποψηφίου στην διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας (ακρόασης). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε
αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 ΦΕΚ74/τ.Α’/26.3.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταρ-
γήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξω-
τερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισό-
τιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, β) το έντυπο της αίτησης, γ) την υπεύθυνη δήλωση,
στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
Αρ. Πρωτ: 42380/31-12-2018  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 – ΓΕΡΑΚΑΣ     

Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο:210-6604641 
Fax   :  210-66.12.965

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονι-
κού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
για την υπηρεσία με τίτλο: «Δα-
πάνη φύλαξης δημοτικών εγκατα-
στάσεων & δημοτικών κτηρίων
Δήμου Παλλήνης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ Προκη-
ρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομικής άποψης προσφορά
(συμφερότερη προσφορά) για την
υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνη φύλα-
ξης δημοτικών εγκαταστάσεων &
δημοτικών κτηρίων Δήμου Παλλή-

νης» συνολικής προϋπολογισθεί-
σης αξίας 1.057.645,60 € συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
CPV: 79710000-4  “Υπηρεσίες
ασφαλείας»
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προ-
σφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στη διακή-
ρυξη ουσιώδεις όρους και αποτελεί
την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τεχνικής προ-
σφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αριθμό: 68963.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 15/02/2019,
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00
(μ.μ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει την
25/02/2019, ημέρα Δευτέρα  και

ώρα 11:00 (π.μ.)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις
προμηθευτών ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των ειδών και των
τεμαχίων της υπηρεσίας.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμε-
τέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να
συνοδεύεται από εγγυητική επι-

στολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου
Παλλήνης,  ύψους 2% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ
των προσφερόμενων υπηρεσιών-
ειδών (17.058,80 €). 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου Παλλήνης, για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγω-
νισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στο www.pallini.gr, όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρό-
σβαση από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και
στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

Παράταση πληρωμής

των τελών κυκλοφορίας

Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε

ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή

11.1.2019 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη κα-

ταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019

καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια

ακινησία.
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στα πεταχτά

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

Ζητείται δακτυλογράφος,να διαθέτει laptop και να

γνωρίζει αγγλικά,για δύο φορές την εβδομάδα,

λίγες ώρες. Τηλ.επικοινωνίας: 2108952269 -

6945411125.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

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

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Eπίδομα πετρελαίου

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνή-

σεως  (ΦΕΚ) με αριθμό ΠΟΛ.1236/2018, η απόφαση

για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμαν-

σης με την οποία καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι,

οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής του.

1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρό-

σωπα που έχουν:

Α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000

ευρώ για άγαμο και 20.000 ευρώ για έγγαμο και

22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο

προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Β) Ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν υπερβαί-

νει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και

το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις

μονογονεϊκές οικογένειες.

Κινητή και ακίνητη περιουσία που

δεν έχει δηλωθεί κατάσχεται!

Με την έναρξη του νέου χρόνου, μπαίνουν μπροστά το

ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, που θα λειτουργήσει περί-

που μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με όλα τα στοι-

χεία των φορολογουμένων, εφόσον βέβαια τα έχουν

δηλώσει όλα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Από

μπιζού μέχρι πίνακες μεγάλης αξίας, κινητά και ακίνητα,

μετρητά και ...αμέτρητα. Κατοικίες, οικόπεδα, κτήματα,

χωράφια, αυτοκίνητα, βάρκες και... 

Αν, όταν ξεκινήσει να ισχύει το περιουσιολόγιο, δεν

έχουν δηλώσει ότι έχουν οι φορολογούμενοι, κινδυ-

νεύουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

(ΑΑΔΕ) να το χάσουν με κατάσχεση ή να πληρώσουν

βαριά πρόστιμα για να το δηλώσουν.

Με την λειτουργία του περιουσιολογίου και την εφαρ-

μογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, η εφορία θα έχει

τη δυνατότητα να προσδιορίζει το πραγματικό φορολο-

γητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου με βάση όλα τα

έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία

(κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπε-

ζες.

Στη βάση δεδομένων που θα δημιουργήσει το Περιου-

σιολόγιο, θα μπορεί να μπαίνει κάθε φορολογούμενος

και να ενημερώνεται.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

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

ΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΗΛ. 69 45 49 62 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007319, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Ανδρώνης, κ.Μαλ-
λιαρού, κ. Ιωαννίδης        
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟ-
ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΥΠ.  : 74.393,48 € με Φ.Π.Α.
Σπάτα, 31/12/2018                                                                                               
Αρ.πρωτ. : 38398

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για την κατα-
σκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕ-
ΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  προ-
ϋπολογισμού 74.393,48 ευρώ (πε-
ριλαμβανομένου του ποσού για
Φ.Π.Α. 24%)που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α
/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό

82/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σπά-
των-Αρτέμιδος).
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 23-01-
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέ-
μιδος στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
3ος όροφος.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομέ-
νων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το
σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονά-
δες επί τοις εκατό (%) του άρθρου
125 του Ν. 4412/16.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμ-

μένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι
οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών
(1199,89 €) και ισχύ τουλάχιστον 6
μήνες και 30 ημέρες, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των πρό-
σφορων είναι 6 μήνες. 
Επίσης, για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους, συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
που χορηγείται από την Τεχνική Υπη-
ρεσία, αριθμημένο & σφραγισμένο,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
και την 16-01-2019. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέ-
της βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας
ήτοι μέχρι και την 16-01-2019
ημέρα Τρίτή ώρα 14:00. Επίσης αν-
τίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν
με δαπάνες και φροντίδα τους, κα-
τόπιν αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περί-
ληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφη-
μερίδες και στον περιφερειακό και
τοπικό τύπο. 
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη της
διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και η μελέτη
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος,
Δημ. Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου,
Τ.Κ. 19004, Σπάτα, τηλ. 213
2007319 κ. Ανδρώνης & 213
2007312 κ. Μαλλιαρού &
2132007318 κ. Ιωαννίδη.
ΣΠΑΤΑ, 31-12-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε 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 ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Προσωπική στοχοποίηση δικαστικών 

λειτουργών από τον Αν. Υπουργό Υγείας

Είχαμε καλώς διαβλέψει και το επισημάναμε εμφατικά στο Ψήφι-

σμα της Γενικής μας Συνέλευσης στις 15 Δεκεμβρίου 2018, ότι

στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου υπάρχει μεγάλη πιθανό-

τητα να μπει η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της στο επίκεντρο της

πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας σε χθεσινή του ανάρτηση

(2/1/19) ζητάει από Δικαστές και Εισαγγελείς, τους οποίους αυτή

τη φορά ονοματίζει και επιπλήττει, να του δώσουν εξηγήσεις για

την πορεία συγκεκριμένων υποθέσεων, τους προτρέπει ορισμένες

φορές σε ενδεδειγμένες, κατά την άποψή του, ενέργειες (πχ προ-

φυλάκιση) και θεωρεί μάλιστα και ύποπτη την καθυστέρηση στην

ολοκλήρωσή τους. Την ίδια στιγμή που  ευρωπαϊκή και ελληνική

νομοθεσία προστατεύουν απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας,

Υπουργός της Κυβέρνησης παραβιάζει βάναυσα το τεκμήριο αυτό.

Η δημόσια διαπόμπευση και τα υπονοούμενα σε βάρος δικαστικών

λειτουργών, που σε αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να επιτελέ-

σουν το καθήκον τους, δεν θα έχει τέλος, όπως σαφώς προδικάζει

ο ίδιος αξιωματούχος με τη λέξη «συνεχίζεται».

Επισημαίνουμε ότι το ολίσθημα του εν λόγω υπουργού να απο-

πειραθεί να παρέμβει στο έργο Δικαστικών και Εισαγγελικών Λει-

τουργών συνιστά θεσμική εκτροπή, δεδομένου ότι αποτελεί

ευθεία παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης των Λειτουργιών. Θέ-

λουμε να πιστεύουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ως επικεφαλής της

Κυβέρνησης, θα αποδοκιμάσει τις τοποθετήσεις του Υπουργού

του και θα αποτρέψει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον, οι οποίες

πλήττουν την Δικαστική Ανεξαρτησία και το Κράτος Δικαίου. Σε

κάθε περίπτωση οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί έχουν

μοναδικό τους καθήκον την ολοκλήρωση των ανατεθειμένων σ’

αυτούς δικογραφιών, με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, τηρώντας

όλες τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς να επηρεάζονται.

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γραφείο Τύπου

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Αθήνα, 3-1-2018

ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

• διάβασα την ανακοίνωση σας

• καθίστασθε πλέον προβλέψιμοι καθώς κάθε φορά που κά-

ποιος θίγει κάτι στη λειτουργία της Δικαιοσύνης μιλάτε για

"θεσμική εκτροπή"

• Πριν βγάλετε την ανακοίνωση, ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ

ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ πως: από τις 31/12/18 έχω αποστεί-

λει ως αν. Υπουργός Υγείας τέσσερις (4) αναφορές προς

την Εισαγγελία του Αρείου πάγου για κάθε μία από τις υπο-

θέσεις που αναφέρονται στην ανάρτηση, ζητώντας να

υπάρξει ΑΡΜΟΔΙΩΣ ο προβλεπόμενος ΕΛΕΓΧΟΣ, καθώς

κατά την εκτίμηση μου οι υποθέσεις αυτές ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ

• Εγώ δε μίλησα για «πολιτικό χρόνο» όπως τεχνηέντως

αναφέρει η ανακοίνωση σας, αλλά για ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟ-

ΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟ-

ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΟΥΝ!!!

• Μια που το έφερε η κουβέντα, πιστεύω πως αναγκαίο θα

ήταν η "κλεψύδρα του δικαστικού χρόνου" να ρυθμιστεί (για

τέτοιες υποθέσεις τουλάχιστον) να μετράει σε μήνες και

οχι σε δεκαετίες όπως το παρελθόν (π.χ. Siemens - C4i,

κλπ)

Μετά τιμής

Παύλος Πολάκης 

αν .Υπ.Υγείας

Διαξιφισμοί Ενωσης Δικαστών & Εισαγγελέων με αν. Υπουργό Υγείας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»   /   Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Αικατερίνη, Γκουλιούμη Μαρία, Τηλ: 22990-20124, 178   Fax: 22990-24009, e-mail: vravronios@markopoulo.gr  
Μαρκόπουλο  12-09-2018   /  Αρ. Πρωτ. : 1116

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟX 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
To Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/
τ. Α/31.10.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
6. Την υπ’ αριθμ. 16/20.02.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί προγραμματισμού προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. 
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 22535/8407/16.03.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς το Υπουργείο Εσωτερικών με
θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»  «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» (η προκαλούμενη δα-
πάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006
(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 28773/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
10. Την υπ’ αρ. 65/04.09.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ. 
11. Τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου Μαρκόπουλου και σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ» (ΦΕΚ1703/τ.Β΄/01-08-2011)
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2080/τ.Β΄/30-07-2014) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας
και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1117/12.09.2018 βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης κενών θέσεων.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1115/12.09.2018 βεβαίωση της Προέδρου του ΝΠΔΔ.
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1118/12.09.2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
Θέσης σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών Δήμος ΤΕ Κοινωνικών 

και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Μαρκοπούλου Λειτουργών 8 μήνες 1
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Μεσογαίας Αττικής

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών Δήμος ΥΕ Γενικών 

και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Μαρκοπούλου Καθηκόντων 8 μήνες 1
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Μεσογαίας Αττικής

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

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

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,  ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
102 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής.

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και
ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΕΩΝ». 
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται
Πολυτεκνική ιδιότητα και τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ  υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα. 
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄), (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης
30-03-2017).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «30-03-2017».
Δημοσίευση της ανακοίνωσης: Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» και τo Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«19/9/2018»] να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακό-
λουθη διεύθυνση:  
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψη κκ Κιμ-
πεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299020178).  
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπη-
ρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πο-
λίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
→ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων
→Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα της
Υπηρεσίας μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλ-
λήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα
(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση
κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί
είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο
διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να
αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το κατα-
βληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμί-
σεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού
Η/Υ με σήμανση έκδοσης «19/9/2018 », μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω
της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

«Ζωγραφιές ζωής»

Η πολυπληθής και αξιέπαινη συμμετοχή των μικρών και μεγά-

λων μαθητών που στήριξαν τον 1ο μαθητικό διαγωνισμό αφί-

σας Αιμοδοσίας «Ζωγραφιές ζωής» αποτελεί ελπίδα για την

κινητοποίηση της νέας γενιάς για θέματα Εθελοντικής και ανι-

διοτελούς προσφοράς για το κοινωνικό σύνολο.

Οι μικροί μαθητές των σχολείων της Παλλήνης έδειξαν ότι

όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από τα συνη-

θισμένα στέλνοντας το πιο δυνατό μήνυμα ζωής για την έμ-

πρακτη «κατάθεση ελπίδας σε μια τράπεζα χωρίς ταυτότητα»

O Δήμος Παλλήνης διοργανώνει και φέτος τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Αφίσας Αιμοδο-

σίας με σύνθημα: Ελάτε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας!!!
Πληροφορίες: Ζινέλη Πόπη Αντιδήμαρχος Υγείας και Περιβάλλοντος, 6974020778,

zinelipopi@yaho.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής Δηµόσιας Υγείας του Δήµου Παλλήνης σε συνεργασία

µε την ‘Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος” προσκαλούν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στην

Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου του Δηµοτικού Καταστήµατος Παλλήνης (Πλατεία Ελευθε-

ρίας) 18:30 – 20:00 στην Ηµερίδα Ενηµέρωσης µε θέµα “Εµβολιαστική Κάλυψη πληθυσµού”
Εισήγηση : Αθανασίου Ιωάννα Εκπαιδευτικό Νοσηλεύτρια, 1ο Ε.Π.Α.Λ. Λουτρακίου

Το Σεµινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράµµατος Αγωγής Υγείας

(Α...ΜΠΑ) (ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ.... ΜΑΘΕ - ΠΡΟΛΑΒΕ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ) σύµφωνα µε το οποίο

έχουν προγραµµατιστεί και υλοποιούνται ηµερίδες ενηµέρωσης των δηµοτών µε στόχο

την υιοθέτηση υγιών συµπεριφορών, την ουσιαστική πρόληψη και την βελτίωση της υγείας.

Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία µε τον τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων 1ου &

2ου Δηµοτικών Σχολείων Παλλήνης Πληροφορίες στα τηλ: 

• 2132031604,605,606,610  (Φειδιππίδου 25 Α) Δηµοτικό Κατάστηµα Παλλήνης.

• 6974020778 Ζινέλη Καλλιόπη , Αντιδήµαρχος Δηµόσιας Υγείας 
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Το  2ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Σκάκι που διοργά-

νωσε  ο Αθλητικός Οργανισμός «Αγιος Νέστωρ» της

Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας,  Βου-

λιαγμένης & Βάρης, σε συνεργασία με τον Σκακιστικό

Όμιλο «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ», έληξε την Κυριακή 30 Δεκεμ-

βρίου όπως ενημερωθήκαμε από τον Αθλητικό Οργα-

νισμό της Μητρόπολης.

Οι αγώνες έγιναν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού

Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας. 

Η  συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη (λόγω της

ημέρας), συμμετείχαν  μόνο τέσσερα παιδιά, όμως το

επίπεδο και η ποιότητα των αγώνων ήταν πολύ

υψηλή. Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με

όλους σε δύο γύρους, μία με τα άσπρα μία με τα

μαύρα. 

Τη γενική επίβλεψη, διαιτησία και την ηλεκτρονική

μηχανογράφηση των αγώνων είχαν οι Παντελής Βα-

κάκης και Ανδρέας Λαγγούσης του Σκακιστικού Ομί-

λου ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ.  

Τις απονομές έκανε ο εκπρόσωπος του  Μητροπολίτη

Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. κ. Παύλου, Πρωτοπρεσβύτε-

ρος π. Αντώνιος Χρήστου στους νικητές: 

1ος αναδείχθηκε ο Νικόλαος Παρνασσάς της Ενορίας

Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας (5

Νίκες), 

2ος ο Παναγιώτης Παρνασσάς της Ενορίας Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας (4 Νίκες),

την 3η θέση κατέλαβε ο Ελευθέριος Ευθυμιάδης της

Ενορίας του Αγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας

(2 Νίκες). 

Την 4η θέση κατέλαβε ο Νικόδημος Αλεβιζόπουλος

της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυ-

φάδας (1 Νίκη).

Διενοριακό Πρωτάθλημα Σκάκι στη Μητρόπολη Γλυφάδας

ΤΕΝΙΣ

Χρονιά καταξίωσης 

για τον Τσιτσιπά

Το 2018 θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Στέ-

φανου Τσιτσιπά. Ο Ελληνας τενίστας κατέκτησε τον πρώτο

του τίτλο σε τουρνουά ATP στη Στοκχόλμη, πήρε αήττητος

το Next Gen Finals, βραβεύτηκε ως ο πιο βελτιωμένος

αθλητής και νίκησε μεγάλους αντιπάλους, όπως ο Νόβακ

Τζόκοβιτς. Κι όλα αυτά μόλις στα 20 του χρόνια. Το μέλλον

τού ανήκει.

Σπουδαία επιτυχία για Τσιτσιπά / Σάκκαρη

Τον καλύτερο επίλογο στο διεθνές τουρνουά τένις Hopman

Cup, που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας, έγραψαν

στον αγώνα τους στο διπλό μεικτό ο Στέφανος Τσιτσιπάς

και η Μαρία Σάκκαρη. Το ελληνικό δίδυμο νίκησε (3-4, 2-4,

3-4) την ομάδα της Ελβετίας, η οποία αποτελούνταν από

τον Ρότζερ Φέντερερ, Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης και

κατά πολλούς κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών, και την

Μπελίνκα Μπέντσιτς. 

Η Ελβετία λόγω καλύτερης συνολικής διαφοράς ήταν αυτή

που προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά, σε κάθε περί-

πτωση πρόκειται για μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό δί-

δυμο, που κατά τη διάρκεια των αγώνων είχε ακόμα μία

νίκη, κόντρα στις ΗΠΑ. Ειδικά για την Σάκκαρη, η οποία πέ-

τυχε και τους τελευταίους πόντους του κρίσιμου τρίτου

σετ, χαρίζοντας τη νίκη στην ελληνική ομάδα, η αντιμετώ-

πιση του Φέντερερ αποτέλεσε πρωτόγνωρη εμπειρία.

Μεγάλη εμφάνιση, μεγάλη νίκη της ομάδος μας με σκόρ 4-

2 απέναντι στη αξιόμαχη ομάδα του Λαυρίου.Κρίμα που δεν

υπάρχει βίντεο να θαυμάσετε τα δύο υπέροχα τέρματα των

Λιόση και Gabriel με σουτ έξω από την περιοχή στο παρα-

θυράκι της εστίας του αντίπαλου τερματοφύλακα και τα

άλλα δύο των Γεωργακόπουλου και Γεωργάκα , καθώς και

τα δύο επίσης υπέροχα γκολ της φιλοξενούμενης ομάδος

, την υπέροχη απόδοση όλης της ομάδος , τις απίστευτες

ευκαιρίες που χάθηκαν . Γενικά ήταν ένα απολαυστικό παι-

χνίδι με νικηφόρο αποτέλεσμα στο κλείσιμο του χρόνου για

την ομάδα του ΑΡΗ. ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ

ΟΛΟΥΣ , καλή πορεία στη ομάδα του ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ

στο δεύτερο γύρο και για την ομάδα μας πάντα τέτοιες εμ-

φανίσεις .

Για την ιστορία τα γκολ στο 17΄ ο Λιόσης το 1-0, στο 19΄ ο

Χουσείν το 1-1, στο 21΄ ο Γεωργακόπουλος το 2-1, στο 28΄

ο Λόπες το 3-1, στο 61' ο Πώχος το 3-2 και ο Γεωργακάς

στο 80΄ το τελικό 4-2.

Η σύνθεσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασσιόπουλος)

Μαυρίδης, Γκούρα, Γιαννόπουλος, Βατίστας, Γεωργάκας,

Λιόσης, Χρήστου, Gabriel, Κριλής, Γεωργακόπουλος (Πα-

πανδρέου). Λάζαρης (Κολτσίδας)

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ (Παπαϊωάννου)

Καραγιάννης, Χουσείν, Σάμιος, Πώχος, Μπεργιάννης (19΄

Σπυρόπουλος), Δημητρόπουλος (85΄ Πιτσικάλης), Καυκιάς

(65΄ Παπαδόπουλος), Βελετάκος, Τσώλης (44΄ Διακορώ-

νας), Παπαγεωργίου, Γιαχάεβ

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 4 - 2

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Δυνατά τεστ για την Εθνική ανδρών

Δυνατά τεστ προετοιμασίας δίνει η Εθνική χάντμπολ αν-

δρών, συμμετέχοντας στο διεθνές τουρνουά Continental

Cup στην Αυστρία. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει το

Μπαχρέιν στις 5/1 (19.00) και την Αυστρία στις 6/1 (16.00).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο αντίπαλοι της Εθνικής

βρίσκονται στην τελική φάση της προετοιμασίας τους ενό-

ψει της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε

Δανία και Γερμανία από 10 έως 27 Γενάρη. Ετσι, οι αγώνες

αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τον ομοσπονδιακό τε-

χνικό Γιάννη Αρβανίτη να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα

για την κατάσταση της ομάδας. Οι επόμενες επίσημες υπο-

χρεώσεις της Εθνικής είναι προγραμματισμένες για τον

Απρίλη, με αντίπαλο την Τουρκία για τον 3ο προκριματικό

όμιλο του Euro 2020, στις 10-11/4 (εντός έδρας) και στις

13-14/4 (εκτός έδρας).



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διακρίσεις σε δύσκολες συνθήκες

Παρά τις αντίξοες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται ο ελλη-

νικός αθλητισμός, με την πενιχρή οικονομική χρηματοδό-

τηση από πλευράς πολιτείας να είναι η κύρια αιτία των

περισσότερων προβλημάτων, και το 2018 ήταν αρκετές και

σημαντικές οι διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών και των Ελ-

ληνίδων αθλητριών σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι περισσότερες απ' αυτές τις επιτυχίες, όπως παραδέχτη-

καν οι ίδιοι οι αθλητές, αλλά και οι ομοσπονδίες των αθλη-

μάτων τους, ήρθαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες,

υποχρηματοδότησης ή έλλειψης υποδομών.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο κλασικός αθλητισμός, με αρωγό

τη γυναικεία παρουσία, και ο υγρός στίβος, με εφαλτήριο

τις Εθνικές ομάδες, για μια ακόμα χρονιά κατέχουν τη με-

ρίδα του λέοντος στις διακρίσεις. Στη γυμναστική, την κυ-

ριαρχία του στο αγώνισμα των κρίκων επιβεβαίωσε και το

2018 ο Λευτέρης Πετρούνιας, που μέσα στη χρονιά έφτασε

τους 4 διαδοχικούς τίτλους σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

και τους 3 σε Παγκόσμια. Συγκλονιστική η παρουσία του

στο Παγκόσμιο στην Ντόχα, που αγωνίστηκε τραυματισμέ-

νος και συγκέντρωσε 15.366 βαθμούς! Επίσης η Αννα Κο-

ρακάκη στη σκοποβολή. που πρόσθεσε το 2018 τον τίτλο

της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, με το χρυσό μετάλλιο στο

αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

που διεξήχθη στην Τσανγκγουόν της Νότιας Κορέας.

Σπουδαίες ελληνικές διακρίσεις υπήρξαν και σε άλλα αθλή-

ματα, όπως η ιστιοπλοΐα.

ΣΤΙΒΟΣ: Επιτυχίες και υποσχέσεις

Το 2018 ήταν δίχως αμφιβολία μία από τις πιο αποδοτικές

χρονιές για τον ελληνικό στίβο. Στη διάρκειά του οι αθλη-

τές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών πραγματοποίησαν

εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες της ελληνικής αποστολής στο Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου το καλοκαίρι. Η Ελ-

λάδα βρέθηκε στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, με

απολογισμό 6 μετάλλια - 3 χρυσά, 2 αργυρά και 1 χάλκινο.

Στους αγώνες δέσποσε για μια ακόμη φορά η Κατερίνα

Στεφανίδη στο επί κοντώ, που επιβεβαιώνοντας την κυριαρ-

χία της στο αγώνισμα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (με

άλμα στα 4,85 μέτρα) και κράτησε τα «σκήπτρα» της. Την

Στεφανίδη ακολούθησε στο βάθρο η Νικόλ Κυριακοπού-

λου, που με άλμα στα 4,80 μ. κατέκτησε το αργυρό μετάλ-

λιο. Στην ίδια διοργάνωση έφτασαν στην κορυφή επίσης η

Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν, με άλμα στα 14,60 μ.,

και ο 20χρονος Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, με άλμα στα

8,25 μ. Σημαντική ήταν και η παρουσία της Μαρίας Μπελιμ-

πασάκη στα 400 μ., που πήρε τη 2η θέση και μάλιστα κα-

ταρρίπτοντας με χρόνο 50.45 το πανελλήνιο ρεκόρ που

κρατούσε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 η Φανή

Χαλκιά με 50.56. Το δικό του στίγμα στην επιτυχημένη πα-

ρουσία της ελληνικής αποστολής στο Βερολίνο άφησε και

ο 36χρονος Δημήτρης Τσιάμης, που πήρε το χάλκινο με-

τάλλιο στο τριπλούν με άλμα στα 16,78 μ. Τέλος, τη στα-

θερή του αξία στο επί κοντώ επιβεβαίωσε ο Κώστας

Φιλιππίδης, που με άλμα στα 5,85 μ. στο μίτινγκ της Μα-

δρίτης ισοφάρισε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στον κλει-

στό στίβο.

Σπουδαίες ήταν οι διεθνείς επιτυχίες του ελληνικού στίβου

και σε επίπεδο νέας γενιάς, καλλιεργώντας σημαντικές

προσδοκίες για το μέλλον. Ξεχώρισε η διπλή επιτυχία του

Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, ο οποίος σημείωσε παγ-

κόσμιο ρεκόρ εφήβων με άλμα στα 5,78 μ. στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα και μετέπειτα, ξεπερνώντας τα 5,80 μ., βελ-

τίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και κατέλαβε την 5η θέση

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Μπέρμιγ-

χαμ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έγινε ο κορυφαίος στην

κατηγορία του στον κόσμο στη σφυροβολία, με βολή στα

81,32 μ., ενώ στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένγκο, με βολή στα

63,34 μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, έγινε η κορυ-

φαία όλων των εποχών στην Ευρώπη και η 2η στον κόσμο

στις κορασίδες για το 2018.

ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ: 

Στη γνωστή ρότα των επιτυχιών
Και φέτος στα αθλήματα της πισίνας είχαμε πλήθος διε-

θνών διακρίσεων και επιτυχιών σε ατομικό ή ομαδικό επί-

πεδο και συνολικά 64 μετάλλια για τα αγωνίσματα της

Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, ο ελληνικός

υγρός στίβος πανηγύρισε 4 μετάλλια σε Παγκόσμια Πρω-

ταθλήματα ανδρών - γυναικών, 3 σε Ευρωπαϊκά Πρωτα-

θλήματα, 2 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων, από ένα σε

Ευρωπαϊκά Κύπελλα και Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, 15 σε

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων, 16 σε Μεσογειακούς

Αγώνες και άλλα 4 σε Μεσογειακά Κύπελλα και Πανεπιστη-

μιάδες, και τέλος 14 σε Βαλκανικούς Αγώνες νέων.

Στο ομαδικό ξεχωρίζει το σπουδαίο επίτευγμα κατάκτησης

7 μεταλλίων από τις Εθνικές μας ομάδες υδατοσφαίρισης:

Χρυσό οι έφηβοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χρυσό οι

νέοι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, χρυσό οι γυναίκες στο

Ευρωπαϊκό Κύπελλο (επίσης αργυρό στο Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα και χάλκινο στους Μεσογειακούς Αγώνες), χάλ-

κινο οι νεάνιδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αργυρό οι

άνδρες στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Στην ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, σημαντικές ήταν οι διακρίσεις των Κρι-

στιάν Γκολεμέεβ και Απόστολου Χρήστου, που κατέκτησαν

το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο στα αντίστοιχα αγωνί-

σματά τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκόβης.

Από τις επιτυχίες δεν έλειψε και το αγώνισμα της τεχνικής

κολύμβησης, με τα χρυσά μετάλλια των Λουκά Καρετζό-

πουλου και Χρήστου Μπόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

ανδρών - γυναικών.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Πανιά για Τόκιο

Επιτυχίες ήρθαν και από την ιστιοπλοΐα, καθώς μέσω του

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ααρχους της Δανίας η

Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει τρεις προκρίσεις στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στα σκάφη τύπου 470, το

δίδυμο των Μαρίας Μπόζη και Ραφαηλίνας Κλωναρίδου

κέρδισε την πρόκριση στα Laser Radial, το ίδιο και η Βασι-

λεία Καραχάλιου, και στα RSX ο Βύρων Κοκκαλάνης συνέ-

χισε τις επιτυχίες, παίρνοντας με τη σειρά του την

πρόκριση στους Ολυμπιακούς.

ΒΟΛΕΪ

«Κιτρινόμαυρος» ο Δρίκος
Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Σωτήρης Δρίκος είναι ο

νέος προπονητής της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα

ο σύλλογος. Ο Σ. Δρίκος, ο οποίος αντικαθιστά στην τε-

χνική ηγεσία της «Ενωσης» τον Νίκο Νεοφύτου, αποτελεί

έναν από τους πιο έμπειρους Ελληνες τεχνικούς, έχοντας

περάσει από Αρη Νικαίας, ΑΕ Νικαίας, Ολυμπιακό, Κηφισιά,

Ηρακλή Θεσσαλονίκης και από την Εθνική ανδρών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Με το αίσιο τέλος στην υπόθεση και τη συμ-

φωνία Ολυμπιακού με την Ουνιόν Σάντα Φε, ο Αργεντινός

φορ Φράνκο Σολδάνο αναμένεται την Τετάρτη 2 Γενάρη

στην Ελλάδα προκειμένου να τελειώσει και τυπικά τη με-

ταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

ΑΕΚ: Εν αναμονή της έλευσης του Σέρβου μέσου Κρίστι-

τσιτς μετά την επίτευξη συμφωνίας για την ένταξή του από

τώρα στην ομάδα, στην ΑΕΚ το ενδιαφέρον φέρεται να

στρέφεται στη θέση του εξτρέμ. Από την «Ενωση» εκείνο

που βγαίνει είναι πως θα αποκτηθεί κάποιος μόνο στην πε-

ρίπτωση που πιστοποιηθεί ότι μπορεί να είναι καλύτερος

από τις υπάρχουσες λύσεις.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τον διεθνή με την Ακτή Ελεφαντοστού

κεντρικό αμυντικό Μπενζαμέν Ανγκουά απέκτησε ο Λεβα-

δειακός. Ο 32χρονος με τις 152 συμμετοχές στο Σαμπιονά

υπέγραψε για 1,5 χρόνο.

ΞΑΝΘΗ: Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου

Ουρουγουανού εξτρέμ, Πιέρε Αγκουστίν Μπαρτιέντος ο

οποίος έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη με τις Γκιμαράες και

Βίσλα Κρακοβίας.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Παρελθόν από τον Απόλλωνα απο-

τελεί ο Τζάστιν Αϊλερς, καθώς η «κυανόλευκη» ΠΑΕ γνω-

στοποίησε το «διαζύγιο» με τον Γερμανό παίκτη.

ΠΑΟΚ: Την απόκτηση του 33χρονου Ολλανδού διαγώνιου

Νιλς Κλάπβαϊκ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Κλάπβαϊκ έχει θη-

τεία σε ομάδες της χώρας του, της Ιταλίας και της Τουρ-

κίας, ενώ είναι και διεθνής με την Ολλανδία.

ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ: Τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του

«τετράστερου» διεθνούς τουρνουά μπιτς βόλεϊ της Παγκό-

σμιας Ομοσπονδίας, που διεξάγεται στη Χάγη, γνώρισαν οι

Βίκυ Αρβανίτη και η Πένυ Καραγκούνη. Οι Ελληνίδες αθλή-

τριες, παρά την προσπάθειά τους κόντρα στις Ολλανδές

Βαν Ντριέλ/Σκουν, ηττήθηκαν 2-1 στο τάι μπρεικ (10-21, 26-

24, 15-11). Είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός της έτερης ελ-

ληνικής ομάδας που συμμετείχε στο τουρνουά,

αποτελούμενης από τις Δήμητρα Μαναβή και .

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η
χρονιά που έφυγε  πρόσφερε πλούσια πείρα στο ότι

τα αδιέξοδα του συστήματος, οι τεράστιες αντιθέ-

σεις του, δεν μπορούν να επιλυθούν προς όφελος

των λαών, από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που υπη-

ρετούν τον βάρβαρο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.

Δεν αποκλείεται μια νέα, πιο βαθιά καπιταλιστική οικονο-

μική κρίση, ενώ ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε επικίνδυνες

γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στην περιοχή μας.

Η φτώχεια και η εκμετάλλευση, πάνω μάλιστα στην «κι-

νούμενη άμμο» των ανησυχητικών εξελίξεων στην παγκό-

σμια και ευρωπαϊκή οικονομία, είναι η μία όψη του

νομίσματος, ενώ στην άλλη βρίσκεται η όξυνση των γεω-

πολιτικών ανταγωνισμών.

Αγαπητές μου Συντρόφισσες, και Σύντροφοι, Αγαπητές

μου Φίλες και Φίλοι, Συναθλήτριες και Συναθλητές, Αγα-

πητοί Πρόσφυγες και Μετανάστες, ανεξάρτητα Φυλής και

θρησκείας, 

εύχομαι το 2019 να είναι ΧΡΟΝΙΑ ανασύνταξης, 

για μια καλύτερη ΖΩΗ

ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΡΟΥΦΗΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ… 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους ΛΑΟΥΣ 

Για σταμάτημα επιτέλους της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

“ΑΝΘΡΩΠΟΥ από ΑΝΘΡΩΠΟ”




