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Kυριακή 7/4
Σελίδα 6

“Λαϊκή Συσπείρωση”

Κ. Πασακυριάκος
“Mπορούμε να σταθούμε εμπόδιο σε έργα με

μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα”
Σελίδα 15

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

1. Στην εύσχημη αθέτηση του υπεσχημένων «βρί-
σκεται η μεγαλύτερη τέχνη της πολιτικής» 

M. Ναπολέων1

2. Quid nescit fallere, nescit regnare (Αυτός που δεν
ξέρει να εξαπατά δεν ξέρει και να κυβερνά) 

Μ. Ναπολέων2

Μας είχανε «ζώσει τα φίδια» από το φθινόπωρο (Σε-

πτέμβρης) του ’18 όταν είδαμε στο πρώτο φύλλο νε-

οεκδιδόμενης τοπικής εφημερίδας, κύριο θέμα,

αποκλειστική συνέντευξη του Γενικού διευθυντή της

εκκλησιαστικής περιουσίας και Επισκόπου Σαλώνων

Αντωνίου, για την «αξιοποίηση» της εκκλησιαστικής

περιουσίας, με Ρώσους και Άραβες

επενδυτές και κύριο τίτλο: «Η εκ-
κλησία επιθυμεί να χτίσει στη Βου-
λιαγμένη»!
Υπότιτλος πιο εύγλωττος: «Φασκο-
μηλιά και αδόμητα οικοδομικά τε-
τράγωνα».
Ακόμη πιο κραυγαλέες οι «αβαντα-

δόρικες» ερωτήσεις του δημοσιο-

γράφου, ώστε να πάει το πράγμα

εκεί που θέλει ο συνεντευξιαζόμενος.

Προβαλλόμενο απόσπασμα του επισκόπου – διαχει-

ριστή της εκκλησιαστικής περιουσίας: «Ο Κασιδόκω-
στας φύτευε σε ιδιωτικά οικόπεδα για
ψηφοθηρικούς λόγους».
Η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε αρχικά ήταν πως

το τοπικό αυτό έντυπο «ήταν της εκκλησίας» και

υποστήριζε τα συμφέροντά της. Απ’ την άλλη, πάλι,

παρατήρησα πως πρόβαλε έργα του Δημάρχου,

δίχως να του ασκεί καμμιά κριτική – ενώ «εκείνη που
κυρίως κρίνεται είναι η εξουσία» - είδα μετά και τις

διαφημίσεις γνωστών επιχειρήσεων αναψυχής κυ-

ρίως, συνεργαζόμενων, ως μισθωτές, με το Δήμο, κι

έβλεπα μιαν αντίφαση ανησυχητική: ο δήμαρχος,

όπως τον φανταζόμουν, είναι υπέρμαχος των συμ-

φερόντων του τόπου του. Πως γίνεται να υποστηρί-

ζει και στηρίζει ένα έντυπο     Συνέχεια στη σελ. 2

Ευχάριστη κατευναστική έκπληξη

Λάβρος κατά του Επισκόπου

Αντωνίου ο Δήμαρχος 3Β
Για την εκκλησιαστική περιουσία

Τιμητική διάκριση 

ΕΒΔΟΜΗΣ, 2017

του Κώστα 
Βενετσάνου
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Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε

στην πρώτη συνάντηση και γνωριμία

με τους υποψηφίους του συνδυασμού

την Κυριακή 14 Απριλίου 2019

και ώρα 11 το πρωί
στο Riviera Coast

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα

“Γαλάζια Δημοκρατία” 
Δημήτρης

ΤΖΙΩΤΗΣ
“ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
Η πρότασή τους 

είναι γκρι”
Σελίδες 12-13

Let’s Do It Greece
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Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

συμφερόντων της εκκλησίας (ως οικονομικού οργανι-

σμού), με την οποία έχει μια χρόνια διαπάλη λόγω του

περιουσιακού καθεστώτος!

Ανησύχησα πολύ, ως πολύ παλαιός κάτοικος. «Πάει θα
ξεπουληθεί και η φασκομηλιά, είπα, και τα λιμανάκια

και ‘τ ορφανοτροφείο... λόγω της προεκλογικής περιό-

δου, για ν’ αποκτήσει ο Δήμαρχος ένα “δικό του”

μέσο»; 

Τις ανησυχίες μου για την πορεία του τόπου ήρθε να

ενισχύσει επόμενο δημοσίευμα του... ουρανόπεμπτου

εντύπου, με τις διαφημίσεις των ίδιων εμπλεκόμενων

επιχειρηματιών, τινές των οποίων έχουν πιθανόν βλέ-

ψεις σε «φιλέτα» της παραλίας – τη δουλειά τους κά-

νουν οι  άνθρωποι – ν’ αποτολμήσει, με περίσσιο

θράσος, να κατηγορήσει για fake news (φτιαχτές ειδή-

σεις) την ΕΒΔΟΜΗ! Μια εφημερίδα που διανύει το ει-

κοστό δεύτερο (22ο) έτος εβδομαδιαίας τακτικής και

ανελλιπούς κυκλοφορίας, βραβευμένης από το ίδρυμα

Μπότση και κυρίως αγκαλιασμένη από το ευρώ ανα-

γνωστικό της κοινό στην Ανατολική Αττική, για την

αξιοπιστία της, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία

της από κόμματα και παρατάξεις και την άκαμπτη και

ανυποχώρητη αγωνιστικότητά της, στα πλαίσια πάντα

της κοσμιότητας και της τεκμηρίωσης (ιδιότητες που

μας έχουν αποδοθεί από κρινόμενους).

Η «φτιαχτή είδηση» ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη κα-

ταγγελία της δημοτικής παράταξης ΡΙ.ΚΙ.Π. του Δήμου

3Β για οικόπεδα της εκκλησιαστικής περιουσίας (κοίτα

7η φύλλο... 1067/12.1.19).

Λίγη σεμνότητα οφελεί – Η οίηση βλάπτει!

Ο Κωνσταντέλλος 

κάνει την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Και ξάφνου, μέσα απ’ αυτό το ζοφερό κλίμα, ο Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, σαν απλός «ενορίτης», όπως

είπε, και «καλός Σαμαρίτης» να προσθέσουμε, μας εξέ-

πληξε ευχάριστα· έκανε ανατροπή του σκηνικού.

Στις 2 Απρίλη, στις 15.34, σε τηλεοπτική εκπομπή στον

90.1. FM στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, παρουσιάζεται διαπρύ-

σιος πολέμιος του «μπίζνεσμαν» Αρχιερέα, Επισκόπου

Σαλώνων,   Γλυφάδας κλπ. Και βεβαίως Γεν. Διευθυντή

της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αρχιεπισκοπής, και μας

αποκαλύπτει πως ο ίδιος έχει προσφύγει ως πολίτης –

ως απλός ενορίτης – κατά της εκλογής, ως Μητροπο-

λίτη Γλυφάδας κ.λπ., του επισκόπου Σαλώνων Αντω-

νίου. «...Εχω στείλει ένα υπόμνημα, όχι ως Δήμαρχος,
αλλά ως ενορίτης της περιοχής της Μητροπόλεως, στο
Υπουργείο Παιδείας και στην Προεδρία της Δημοκρα-
τίας, καθόσον οι δυο αυτοί φορείς επεξεργάζονται σή-
μερα το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), το οποίο πρέπει
να εκδοθεί, για την τοποθέτηση του νεο-εκλεγέντος
Μητροπολίτη. Η δεύτερη φάση εάν και εφόσον βγει το
Π.Δ., θα είναι η προσβολή αυτής της Διοικητικής Πρά-
ξης στο Σ.τ.Ε.»!
Και εξηγεί ευθύς αμέσως τους λόγους των ενεργειών

του αυτών: «Το ζήτημα το δικό μας είναι το εξής. Είναι
απλό, το ‘χω προσωπικά εξηγήσει μετ’ επιτάσεως και

στον μακαριότατο (...) και γνωρίζει για τα έργα και τις
ημέρες του μητροπολίτη που τελικά ανεδείχθη, του πα-
τρός Αντωνίου, καθ’ όσον ο συγκεκριμένος ιερωμένος
έχει αναδειχθεί από το 2012 Γενικός Δ/ντης της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας (Σ.Σ. της Οικονομικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Συνόδου). Η εκκλησιαστική περιουσία βρίσκε-
ται σ’ όλη την Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο μέρος βρίσκε-
ται εντός των ορίων του δήμου μας».
Στην εξέλιξη μάλιστα της ομιλίας του λέει: «Υπάρχει
ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος η προσπάθεια αυτή που
γίνεται, πολλές φορές αγκαλιά με την εκάστοτε κυβέρ-
νηση και σε συνεννοήσεις, καταλαβαίνετε, υψηλοτά-
του επιπέδου, ν’ αλλοιώσει το χαρακτήρα και τη
φυσιογνωμία και το πράσινο και τους κοινόχρηστους
και ελεύθερους χώρους, που σήμερα έχει η δημοτική
Ενότητα Βουλιαγμένης, που την καθιστούν μια περιοχή
εξαιρετικού κάλλους και εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

Για μας η αποστολή μας είναι να την προστατεύ-
σουμε».
Κι αφού φέρνει παραδείγματα με κάτι καντίνες που γί-

νονται παραλιακά ζυθοπωλεία (beach Bar), καταλήγει

«αυτή είναι η άποψη του πατρός Αντωνίου και πως βλέ-
πει την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στη
Βουλιαγμένη. Για μας είναι casus belli. Γι’ αυτό θεω-
ρούμε ότι η εκλογή Αντωνίου και στη Μητρόπολη, πέρα
από τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας είναι
μια επικίνδυνη για την περιοχή εξέλιξη...».

Όμως παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου, κά-

ποιοι και ιδιαίτερα η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

(ΡΙ.ΚΙ.Π.) ΒΒΒ, που εκπροσωπείται στο Δ.Σ. από το

Θάνο Ματόπουλο, ΑΝΗΣΥΧΕΙ, γιατί παρ’ όλες τις δια-

βεβαιώσεις του Δημάρχου στη 19η συνεδρίαση του

2018 (Νοέμβρης), που ανέφερε ότι «δεν είναι εφικτή η
αξιοποίηση των αδόμητων οικοπέδων εντός του αστι-
κού ιστού, κυρίως, λόγω της διαρκούς άρνησης της αρ-
μόδιας υπηρεσίας...», ............ η πραγματικότητα είναι

τελείως διαφορετική – και διαψεύδει τις διαβεβαιώσεις

του Δημάρχου – «Η εκκλησία ζήτησε και έλαβε πρό-
σφατα την πολυπόθητη έγκριση για τους όρους οικο-
δομησιμότητας στο Ο.Τ. 27, στη Βουλιαγμένη», λέει η

ΡΙ.ΚΙ.Π. και δίνει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (7η φ.

1067).

Μετά ταύτα ανησυχούμε κι εμείς, μήπως το ΣτΕ απορ-

ρίψει την προσφυγή του Δημάρχου, μετά από κανένα

χρόνο και έρθει τότε, σαν νομιμόφρονας βεβαίως ο Δή-

μαρχος και μας πει: «... τι να κάνω; Έκαναν υπόμνημα,
πήγα στο Σ.τ.Ε., απορρίφθηκε η προσφυγή μου... τι
άλλο να κάνω;»
Και ο «belli” (πόλεμος), γίνεται bella!

«Είναι η μεγαλύτερη τέχνη της πολιτικής», που διατεί-

νεται ο Μέγας Ναπολέων!

―――――

1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ», σχολιασμένος από τον Μ. Ναπο-

λέοντα», εκδ. Σκαραβαίος, σελ. 102.

2. Ομοίως ως άνω, σελ. 148.

Λάβρος κατά του Επισκόπου

Αντωνίου ο Δήμαρχος 3Β

Νέο Δημοτικό Γυμναστήριο για όλους
στο Δήμο Μαρκοπούλου Σελ. 7

1821: Σκόρπιες σκέψεις
γιάννης κορναράκις του μάνθου Σελ. 8

Το γέλιο στη ζωή μας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μάστιγα της εποχής η Παιδική εργασία Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Δεν ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη

ψυχή Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Εφαρμογές ψεκασμών καταπολέμησης

κουνουπιών από Περιφέρεια Σελ. 17

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ζητούνται εθε-

λοντές  για έρευνα Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

O Δήμος 3Β συνεδριάζει
Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου του Δήμου 3Β καλεί

στην 7η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνε-

δρίαση, την 8η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 41 θέ-

ματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com
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O Nίκος Κρέζος, παλιός πρωταθλητής ιστιοπλοΐας,  έχει να θυμάται τις ομορ-

φιές της θάλασσας, του ανέμου και της γνώσης που αποκτάει κανείς γι’ αυτά.

Η ιστιοπλοΐα είναι η τέχνη, που πρέπει να μάθει κάθε παιδί. Να μάθει να χρησι-

μοποιεί την ενέργεια του ανέμου στο νερό, γιατί ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης διαθέτει πολλά χιλιόμετρα παραλιακού μετώπου.

Η ασχολία με τη θάλασσα δίνει στο παιδί, πέρα από τη γνώση, υγεία γιατί, ανα-

πνέει το ιώδιο από τις ψιχάλες του νερού.

Το όνομα ιστιοπλοΐα είναι σύνθετο από το ιστίο + πλους, δηλαδή πλεύση με το

πανί. Τα πανιά δένονται στα κατάρτια (ιστούς), και με τη βοήθεια του αέρα τα

σκάφη αρμενίζουν στις θάλασσες...   η ιστιοπλοΐα μάς ακολουθεί από την αρ-

χαίους προγόνους μας, ακόμη.

Ο Δήμος Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης διαθέτει

τέσσερις ναυταθλητικούς συλλόγους, έτσι που κάθε παιδί

μπορεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη συναρπαστική γνώση, και

σ’ αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και κάθε ηλι-

κία, μια που σήμερα υπάρχουν πολλές κατηγορίες σκαφών.

ΚΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος Σύμβουλος Ενότητας Βουλιαγμένης

Τηλ. 6944 747474 - krezosnikos@gmail.com - Facebook 

Η αγάπη της θάλασσας είναι γοητεία!
Nα δώσουμε την προσοχή μας στα παιδιά

Αγαπητοί συμπολίτες,

συμμετέχω στην κίνηση του Δημάρχου Γρηγόρη

Κωσταντέλλου «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη –

Πόλη για να Ζεις». Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ο

κος Κωσταντέλλος με επέλεξε ώστε από κοι-

νού, να δώσουμε την μάχη για μια καλύτερη

Βάρη, για μια καλύτερη Βούλα, για μια καλύ-

τερη Βουλιαγμένη, για ένα Δήμο που η τριάδα

των ονομάτων του θα συνάδει με την πολλα-

πλασιαστική τριπλή ομορφιά του.

Ζώ μαζί σας, μεγάλωσα μαζί σας και ξέρω πολύ

καλά τον Δήμο που τον αγαπώ από μικρό παιδί.

Είναι κομμάτι του εαυτού μου, το νιώθω έτσι και

γι’ αυτό θέλω από το δικό μου μετερίζι να βοη-

θήσω, ώστε ο Δήμος μας να γίνει ακόμα πιο κα-

θαρός, ακόμα πιο φιλικός με το περιβάλλον, με

ανθρώπινο πρόσωπο προς τους κατοίκους του,

με ζεστασιά για τα ζώα, με την λάμψη της θά-

λασσάς του που μας βρέχει και μας τρέφει.

Η Ελλάδα μας είναι κοιτίδα του πολιτισμού και

οφείλουν οι Δήμοι της να επιβεβαιώνουν τον

κανόνα, που δεν έχει εξαιρέσεις. 

Θέλω μαζί σας να δώσω αυτό τον αγώνα, γιατί

ο πολιτισμός είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος

ζωής, είναι η ίδια η ζωή. Είμαι νέα και θέλω να

ζήσω σε έναν καλύτερο κόσμο, πιο ευαίσθητο,

πιο ειρηνικό, με θέσεις για δουλειά, με σεβασμό

ο ένας για τον άλλο. Ναι, πιστέψτε με, μπο-

ρούμε, μαζί να κάνουμε αυτά και άλλα πολλά.

Η πολιτική θέλει υπομονή, οργάνωση, όνειρα.

Όνειρα που τα κάνεις και τα πραγματοποιείς. 

Σπούδασα σε ένα ιδιαίτερο εργασιακό χώρο

τουριστικές επιχειρήσεις και τα τελευταία χρό-

νια ασχολούμαι με τα ναυτιλιακά, έχοντας διά-

φορα ενδιαφέροντα, όπως σπουδές σε

δραματική σχολή, θέατρο, δημοσιογραφία.

Όλες αυτές οι σπουδές μού έμαθαν κάτι απλό,

αλλά συνάμα και περίπλοκο, ότι πρέπει πρώτα

να προγραμματίζω, να καθορίζω τις απαιτούμε-

νες θέσεις εργασίας και να τοποθετώ τον κα-

τάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

Αυτό το έμαθα καλά και φιλοδοξώ να το κάνω

πράξη και στον Δήμο μας.

Οι Δημότες της Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης

είναι ξεχωριστά συνειδητοποιημένοι και ξέρουν

καλά ποιον να επιλέξουν για να τους εκπροσω-

πήσει. 

Εμπιστεύομαι ΑΠΟΛΥΤΑ τις επιλογές σας, γιατί

επιλέγετε με κριτήριο την πρόοδο και την ευημε-

ρία και εδώ είμαι, ώστε από κοινού να συνεχί-

σουμε το έργο που χάραξε ο Γρ. Κωσταντέλλος.

επικοινωνία: 6948590255, f: Artemis Olga Politi

Πολίτη Όλγα -Αρτέμη

Mη Κερδοσκοπικός Σύλλογος

“ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”
Φιλανθρωπικό Πασχαλινό Bazaar 

Στο “Γυάλινο” Κέντρο Πολιτισμού 

στη Βάρκιζα 

Σάββατο 13 Απριλίου, 

Ώρες 11:00-20:00

Μοιραζόμαστε λίγο αγάπη με 

Χωριό SOS και ΚΑΑΠ Βούλας 

γιατί είμαστε δίπλα σας! 
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Προοπτικές 
επιχειρηματικότητας

και εργασίας 
στον τουρισμό

Ημερίδα με τίτλο: Προοπτικές επιχειρηματι
κότητας και εργασίας στον τουρισμό οργανώ
νει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε
συνεργασία με την εταιρεία Skywalker, το Σάβ
βατο 13 Απριλίου 2019, και ώρες: 10.00 –
13.00, στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγ
μένης, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα), στο
πλαίσιο των Δράσεων για την ενίσχυση της απα
σχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των
συμμετεχόντων, αφενός για τις αναγκαίες δε
ξιότητες που πρέπει κανείς να αναπτύξει προ
κειμένου να απασχοληθεί στον τομέα του
τουρισμού αφετέρου για τις ικανότητες και
τους τρόπους χρηματοδότησης που χρειάζεται
ένας επιχειρηματίας του κλάδου.  

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των
συμμετεχόντων για τις αναγκαίες δεξιότητες
που πρέπει κανείς να αναπτύξει προκειμένου
να απασχοληθεί στον τομέα του τουρισμού
καθώς και για τις ικανότητες και τους τρόπους
χρηματοδότησης που χρειάζεται ένας επιχειρη
ματίας του κλάδου.  

Αναλυτικά στην ημερίδα θα αναλυθούν από
επιτυχημένους επαγγελματίες του χώρου οι
εξής θεματικές ενότητες:

 Προοπτικές και ευκαιρίες εργασίας: Ντότση
Ανάντα, HR Generalist, όμιλος ASTIR

 Ευκαιρίες εκπαίδευσης στον κλάδο:  Καλαφάτης
Γιάννης, Εκπαιδευτικός, Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας

 Χρηματοδοτικά εργαλεία: Αργυρός Γιάννης, Διευθυντής
Επικοινωνίας & Συντονισμού ILF Consulting 

 Ιστορίες επιτυχίας: Κωνσταντινίδης Γιάννης C.E.O. wed
din 

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων θα υπάρξει ο απα
ραίτητος χρόνος για ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα δοθεί βε
βαίωση παρακολούθησης από τη Skywalker.

Πληροφορίες:
Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
Τηλ.: 2132020730
Email: grafergasias@vvv.gov.gr

“Ο καθηγητής και ο τρελός”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α’ προβολή την τρυφερή ταινία

«Ο καθηγητής και ο τρελός» (The Professor and The

Madman) έως και την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019.

Ώρες προβολών: 9 μ.μ.
Βασισμένη στο ομώνυμο διεθνές μπεστ σέλερ του Σάι-

μον Γουίντσεστερ, η ταινία είναι μια συναρπαστική αλη-

θινή ιστορία παραφροσύνης, ιδιοφυΐας και εμμονής, με

πρωταγωνιστές δύο αξιόλογους άντρες που άφησαν το

σημάδι τους γράφοντας το Λεξικό της Αγγλικής Γλώσ-

σας της Οξφόρδης, ένα εγχείρημα ξεκίνησε το 1857 και

ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα και επαναστατικά έργα

του ανθρώπινου πνεύματος. 

Λονδίνο, 1872. Ο καθηγητής Τζέιμς Μάρεϊ (Μελ Γκίμπ-

σον) αρχίζει να συγκεντρώνει ορισμούς με αφορμή την

πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης για την αγ-

γλική γλώσσα. Λαμβάνει πάνω από 10,000 λήμματα από

έναν δόκτορα Γουίλιαμ Μάινορ (Σον Πεν), ο οποίος είναι

τρόφιμος σε άσυλο φρενοβλαβών εγκληματιών.

Γενική είσοδος 7 ευρώ.
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

"Η ιστορία του Ρεμπέτικου
τραγουδιού"

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας “Υπατία” οργανώνει, την

Κυριακή 14 Απριλίου 2019  βιβλιοπαρουσίαση του συγγρα-

φέα Νίκου Σιδέρη, με τίτλο: "Η ιστορία του Ρεμπέτικου τρα-
γουδιού"... στα γραφεία της (Μικράς Ασίας 3, Βούλα,

παράλληλος της Βασ. Παύλου).

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν με αποσπάσματα όλων των

περιόδων της λαϊκής μουσικής, ο Κιθαριστής Αντώνιος

Έρημος.  Θα υπάρχει και ...κρασάκι.

8ήμερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

Επίσης διοργανώνει εκδρομή στις Δαλματικές ακτές μέσω

Βενετίας στις 6 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, μετά τις εκλογές.

Το κόστος για 8 ημέρες με ημιδιατροφή είναι 550 ευρώ.

Μέλη και μη μπορούν να επικοινωνούν με την Iφ. Αμοργια-

νού στο 6998958059 για το πρόγραμμα και για κρατήσεις

θέσεων.

Ξενάγηση στο Αμφιάρειο

Ωρωπού 
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Αρχαιολογι-

κού Μουσείου Μαραθώνα διοργανώνει επίσκεψη με

ξενάγηση στο Αμφιάρειο Ωρωπού την Κυριακή

14.04.2019 στις 11 το πρωί.
Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του

Συλλόγου Μάρτιν Κρέεμπ, συνταξιούχο Αναπληρωτή Κα-

θηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Θεατρικών

Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο είναι: ολό-

κληρο 2€, μειωμένο 1€ και δωρεάν για τα ταμειακά τακτο-

ποιημένα μέλη.

Σημείο συνάντησης: η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου.

Δήλωση συμμετοχής στη Μαρία Παπαπαύλου,: κιν. τηλ.

6945079690, πρωί 10.00-13.00 και απόγευμα 18.00-22.00.

maps/@38.2900898,23.841734,1650m/data=!3m1!1e3?hl=en

Πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες φιλοξενεί τον

Απρίλιο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας, που συνεχίζει

τον εμπλουτισμό και την ανανέωση του προγράμματος και

της δράσης της. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται εδώ και τρία χρό-

νια σε καινούργιο χώρο, στο Διασχολικό Κέντρο του Δήμου

Γλυφάδας (Επαμεινώνδα 30 & Αγ. Τριάδος).

Oι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο υποστήριξης της γιορ-

τής του βιβλίου με κεντρικό μήνυμα «Διαβάζω & Αλλάζω»,

που διοργανώνει η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, σε συνεργα-

σία µε την Εταιρεία Συγγραφέων και το Ελληνικό τμήμα

της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 

Την Πέμπτη 11 Απριλίου  και ώρα 16:00 έως 17:30, μια νέα

δράση ξεκινάει στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η

Σχολή Γονέων, που θα εστιάσει στα τέσσερα σημεία της

ψυχικής υγείας των παιδιών μέχρι και τα 18 τους. Οι ομά-

δες γονέων θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 15 μελών

και θα τις συντονίζει η εξειδικευμένη παιδοψυχολόγος και

λογοπαθολόγος Χριστίνα Μπογιατζή. Οι συναντήσεις θα

γίνονται κάθε τρίτη Πέμπτη του μήνα στο χώρο της Δημο-

τικής Βιβλιοθήκης.   

Την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 11:00 έως 12:30,  θα συ-

ναντηθεί η Λέσχη Φιλαναγνωσίας για ενηλίκους. Τη Λέσχη

συντονίζει η φιλόλογος και Επ. Δ/ντρια δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης Α’ Αθήνας, Ελένη Μαναίου. 

Εκδηλώσεις τον Απρίλιο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                   6  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Τιμητική Αναδρομική Έκθεση

«Στο χτες, 

στο σήμερα και στο αύριο»
O Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας τιμά

την Εικαστικό Αγγελική Τσεβά

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώ-

νιος», θέλοντας να τιμήσουν την Εικαστικό Καλλι-

τέχνη Αγγελική Τσεβά, για την εξηντάχρονη

προσφορά της στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, διορ-

γανώνουν Εγκαίνια της Αναδρομικής Έκθεσης με το

έργο της, με τίτλο: «Στο χτες, στο σήμερα και στο
αύριο», που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 6

Απριλίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο του Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου

34, Μαρκόπουλο).

Προσκυνηματικές Εκδρομές με

τον Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Βάρης

Στα Μοναστήρια της Καλαμπάκας

Η Μητρόπολη Γλυφάδας και ο ερός ναός Προφήτου

Ηλιού Βάρης, οργανώνει 2ήμερη Προσκυνηματική

εκδρομή στα Μοναστήρια της Καλαμπάκας, από 30

Απριλίου έως 1η Μαΐου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι μεταφορές, με

πολυτελές λεωφορείο και έμπειρο οδηγό.

Τιμή κατά άτομο σε: Δίκλινο: 95 ευρώ

Επιβάρυνση μονόκλινου 25 ευρώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στις Κυρίες του Φιλοπτώχου Ταμείου

Εξόφληση: μέχρι 21 Απριλίου 2019

Στο προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας

Επίσης διοργανώνει ἀπογευματινή Προσκυνηματική

Ἐκδρομή, τήν Τρίτη 9η Ἀπριλίου 2019, μέ προορισμόν

τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας εἰς τό Αἰγά-

λεῳ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ Τιχβίν τῆς Ρωσίας.

Ἡ ἀναχώρηση θά γίνει τήν Τρίτη στίς 4 τό μεσημέρι

ἀπό τόν Ἱερό Ναό.

Τιμή Εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα 5 εὐρώ.

Δηλώσεις συμμετοχῆς, μέχρι τήν  Κυριακή 7/4 στην

κα. Σταματική Γεωργαντᾶ ἤ στην κα. Μαρία Γκάνου.

Τηλ:210 9655370, fax: 210 9655371,

“Η Καταλανική εταιρεία
στο Βυζάντιο και στο 

Δουκάτο των Αθηνών”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την  Πέμπτη 11 Απριλίου 2019  στην εκδήλωσή

του με θέμα: «H Καταλανική εταιρεία στο Βυζάν-
τιο και στο Δουκάτο των Αθηνών»,
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ηλίας Κουτσουλιέρης, ιατρός - τ. Δντής Παι-

διατρικής Κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Περαιώς,  η

οποία θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTE-

MENTS” (Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα (Τηλ.

2108941662, 2108940495).

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Μονοήμερη Εκδρομή με

την Ευρυάλη Βούλας

Μονοήμερη εκδρομή στον Αγ. Ιωάννη Ρώσσο -

Λίμνη Ευβοίας - Ροβιές - Λουτρά Αιδηψού, οργα-

νώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βού-

λας, την Κυριακή 14 Απριλίου.

Αναχώρηση 7 π.μ. από τις οδούς Παπάγου - Ίριδος στη Βούλα.

Τιμή κατ’ άτομο 18 € (πούλμαν και πλοίο).

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

“Ρέκβιεμ” του Βέρντι

Ένα μεγαλειώδες έργο για ορχήστρα, διπλή χορωδία

και τέσσερις σολίστ. Με αφορμή δύο θανάτους, του

Ροσσίνι και αργότερα του Αλεσσάντρο Μαντσόνι, που

υπήρξε συγγραφέας σύμβολο για την Ιταλική επανά-

σταση, ο Βέρντι μελοποιεί τη νεκρώσιμη ακολουθία

της Καθολικής Εκ-

κλησίας, και συνθέ-

τει ένα έργο

οπερατικών διαστά-

σεων, με άριες και

χορωδιακά μοναδι-

κής ομορφιάς και

δραματ ικότητας,

όπως το συγκλονι-

στικό Dies Irae, με

το ηχηρό τύμπανο

σε αντίστιξη με ολό-

κληρη την ορχή-

στρα. 

musicAeterna της Όπερας του Περμ 
Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Κουρεντζής

16 Απριλίου, 20.30 στο Μέγαρο Μουσικής

“Προσωπικότητες του Κορωπίου.
Ευεργέτες - Επιστήμονες - Καλλιτέχνες”

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού προ-

σκαλεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019,ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν.Αναλήψεως Κυρίου

"Γεώργιος Σ. Σουρλαντζής" στην εκδήλωση "Προ-

σωπικότητες του Κορωπίου: Ευεργέτες-Επιστήμο-

νες-Καλλιτέχνες".

Εισηγητές:  Αθηνά Κιούση, Δημ. Τζάνας, Λουκία

Φιωτάκη, Εμιλυ Κιούση και Αφροδίτη Αναγνώστου.

"Αμα βάψεις το λαγό 

κόκκινο σαν το αυγό"

Το βιβλίο της μουσικού και  συγγραφέως Γιολάντας

Τσιαμπόκαλου "Αμα βάψεις το λαγό κόκκινο σαν το

αυγό" των εκδόσεων Καστανιώτη, παρουσιάζει το

Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη (Κορωπί) με τη συνεργα-

σία του παιδικού σταθμού-νηπιαγωγείου “Η Μοντεσ-

σοριανή Φροντίδα”, στις 6 Απριλίου, ημέρα Σάββατο

και ώρα 11.30 το πρωί. 

«Έτσι ειν' η Ζωή -
Δήμος Μούτσης»

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης προσκαλεί σε ένα μουσικό

αφιέρωμα με τίτλο: «Έτσι ειν' η Ζωή - Δήμος
Μούτσης», την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, στις

19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ», Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συμμετέχουν η μουσική ομάδα του ΚΑΠΗ Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης 
Μουσικό σχήμα:

Μπουζούκι: Νίκος Κρέτσης

Πλήκτρα: Θέμις Μαρτέκας

Μπάσο: Νίκος Τσαχτίρης

Κιθάρα, τραγούδι: Μανώλης Σκουλάς

Κρουστά, τραγούδι: Δημήτρης Κονδύλης

Τραγούδι: Γεωργία Γρηγοριάδου

Έκτακτη συμμετοχή: Τάκης Κωνσταντακόπουλος 

Εκδρομές με τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Επίσκεψη στο Πασχαλινό παζάρι του ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ. Στη

συνέχεια ελεύθερος χρόνος για ουζάκι στο Λαύριο. 

Ώρα αναχώρησης:  09:00 π.μ. και από τα δύο ΚΑΠΗ Κόστος

μεταφοράς: 3 €  Εγγραφές: Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Επίσκεψη-ξενάγηση  στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχο-

μενού και στην εκκλησία της «Παναγίας της Σκριπούς». Στη

συνέχεια επίσκεψη-ξενάγηση στην ιχθυοτροφική μονάδα

παραγωγής πέστροφας στα νερά του Μέλανα ποταμού.

Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και καφέ στην κεντρική πλα-

τεία του Ορχομενού.

Κόστος μεταφοράς: 12€

Ώρα αναχώρησης:  08:00 π.μ. και από τα δύο ΚΑΠΗ

Εγγραφές: Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» συμμε-

τέχουν και προσκαλούν στην Εθελοντική Δράση «Let's Do

It Greece», με καθαρισμό της παραλίας Αγ. Μαρίνας, στο

Πόρτο Ράφτη!

Για 8η συνεχή χρονιά, καλούμε όλους τους δημότες, Συλ-

λόγους, τη Σχολική Κοινότητα, Οργανώσεις και Τοπικούς

Φορείς, να συνδράμουν στη μεγάλη αυτή εθελοντική προ-

σπάθεια, που διοργανώνεται στον Δήμο μας, την Κυριακή

7 Απριλίου 2019 και ώρα 10 το πρωί, με αφετηρία τον προ-

αύλιο χώρο του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας, στο Πόρτο Ράφτη και

κατεύθυνση το πρώην «Kalua», όπου θα ολοκληρωθεί η

δράση, γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα παραχωρήσει, σακούλες και

γάντια στους συμμετέχοντες και φυσικά, τα απαραίτητα

Απορριμματοφόρα, Φορτηγάκια καθώς και το Προσωπικό

της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα βοηθήσουν για την απο-

κομιδή των συλλεχθέντων απορριμμάτων.

Η περσινή αντίστοιχη εκστρατεία, ξεπέρασε σε συμμετο-

χές, το 1% του πληθυσμού, με περισσότερους από 128.000

εθελοντές και 3.500 φορείς σε 1.600 σημεία δράσεων σε

ολόκληρη τη χώρα!

Σας καλούμε και φέτος, να γίνουμε ακόμη περισσότεροι

στη μεγάλη γιορτή, των εθελοντών του «Let's Do It

Greece», αποδεικνύοντας έμπρακτα, την αφοσίωση μας

στο Περιβάλλον, μέσα από τον Εθελοντισμό και την Τέχνη!

2ος Αττικός Αγώνας Δρόμου

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

στο Καβούρι

Για δεύτερη χρονιά συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης στον Αττικό Αγώνα Δρόμου του

«Όλοι Μαζί Μπορούμε» ο οποίος διεξάγεται ταυτό-

χρονα σε 20 Δήμου την Κυριακή 7 Απριλίου στις 10

το πρωί. Ο κάθε αγώνας δρόμου θα περιλαμβάνει δια-

δρομή τρεξίματος 5χλμ. και δυναμικού βάδην 5χλμ.

Κάθε Δήμος έχει σχεδιάσει τη δική του διαδρομή με

ακριβές σημείο εκκίνησης. 

Για να δείτε τον χάρτη της διαδρομής στο Δήμο 3B,

μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα

www.oloimaziboroume.gr/images/attikos_maps/b-b-b-

new.jpg), γιατί θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι.

Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να

καταβάλει το ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ.

Το συνολικό ποσόν που θα συγκεντρωθεί από τον

αγώνα του Δήμου θα μετατραπεί άμεσα σε τρόφιμα

που θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μας.

Συμμετέχουμε όλοι μαζί στο κάλεσμα με διπλή αξία,

να τρέξουμε (ή να περπατήσουμε) στην μοναδική πα-

ραλία του Καβουρίου.

Ο Δήμος Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου μαζί

με το Let’s Do It δίνει το

"ραντεβού εθελοντι-

σμού" με σύνθημα «Γίνε
η αλλαγή που περιμέ-
νεις»!
Η εθελοντική δράση θα

ξεκινήσει στις 11 το

πρωί.

Σημείο συνάντησης η

άνω είσοδος του γηπέ-

δου Κρυονερίου.

Διαψεύδοντας την

ΕΒΔΟΜΗ

μας επιβεβαιώνουν!

Επιφανής Νεοδημοκράτισα μας 

κατηγορεί και μας ...επιβεβαιώνει

«Διαβάζω πολλές ανακρίβειες», γράφει κάτω από το

άρθρο μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα

(www.ebdomi.com) η αγαπητή Νταϊάνα Μεταξά και εξηγεί

ότι: “ούτε γαλλικά ανταλλάγησαν... ούτε...”. 
Ναι, είναι αλήθεια ότι τα είπαν ...ελληνικότατα! Αλλά η

ίδια όπως δημοσιεύουμε παρακάτω, αυτούσιο το σχόλιό

της, παραδέχεται ότι «καποια μελη της ΔΗΜ.Τ.Ο να μην
λασπολογουν και να μην καταφερονται εναντιον του δη-
μαρχου, δυστυχως χωρις αποτελεσμα...».
Ευχαριστούμε τη φίλη κυρία Νταϊάνα για την επιβεβαίωση

όσων χαρακτηρίζει ως...”ανακρίβειες”.
Ωστόσο παρακάτω, η κυρία Νταϊάνα έρχεται σε αντίθεση

με την επίσημη ανακοίνωση της Ν.Δ. ότι «Δεδομένου ότι
στις δημοτικές εκλογές υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί
συνδυασμοί, σε καθέναν από τους οποίους μετέχουν
πολλά μέλη ή στελέχη που προέρχονται από την παρά-
ταξή μας, υπογραμμίζουμε ότι τα στελέχη μας θα πρέπει
να συνομιλούν και να συνεργάζονται με όλους τους δη-
μοτικούς συνδυασμούς που έχουν ως αναφορά τον χώρο
της ΝΔ. (Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019 - Αρ. Πρωτ.: 626, Γραμ-

ματέας Πολιτικής Επιτροπής Λ. Αυγενάκης).

Όλη η ανακοίνωση στο φ. 1078 ΕΒΔΟΜΗ/30.3.19)

* Diana Metaxa

Διαβαζω πολλες ανακριβειες, ουτε γαλλικα αντηλλαγη-

σαν, ουτε περιεργη ομαδα υποστηριξης του Δημαρχου

υπηρξε, ουτε απαιτηση του Δημαρχου . Γρηγορη Κων-

σταντελλου να του δοθει γραπτη υποστηριξη. Η αληθεια

ειναι οτι το κομμα και συγκεκριμενα η Γραμματεια Τοπικης

Αυτοδιοικησης ειχε ενημερωσει την Τοπικη Οργανωση

3ΒΒΒ οτι στηριζουμε τον Δημαρχο. Γρηγορη Κωνσταν-

τελλο και επανειλημμενως ειχε παρεμβει ωστε καποια

μελη της ΔΗΜ.Τ.Ο να μην λασπολογουν και να μην κατα-

φερονται εναντιον του δημαρχου, δυστυχως χωρις απο-

τελεσμα ...... Η επισκεψη του Δημαρχου στα γραφεια της

οργανωσης εγινε κατοπιν συνεννοησεως με το κομμα και

τον Γραμματεα Τοπικης Αυτοδιοικησης κ. Νικο Χαρδαλια

με τον οποιο συνδεθηκαμε ηλεκτρονικα και σε ανοικτη

ακροαση μαζι του, ενημερωθηκα για πολλοστη φορα οτι

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κατηγορουμε τον Δημαρχο κ Γρ. Κων-

σταντελλο και οτι η Νεα Δημοκρατια στηριζει ΜΟΝΟΝ

αυτον!!!! Οσο για τις φωτοφραφιες ειναι κατι που συνηθι-

ζεται στην συγκεκριμενη Τοπικη Οργανωση και προσω-

πικα μου θυμιζει παρεα Ναπολιτανων ......

«Let's Do It Greece»
Ημέρα γιορτής στους Δήμους

Εγκαίνια 1ου Παιδικού

Σταθμού Αρτέμιδος  

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

στις 17:00, εγκαινιάζει επίσημα τον 1ο Δημοτικό Παιδικό

Σταθμό Αρτέμιδος, που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Πα-

πανδρέου 186.

Πρόκειται για μια νέα εκπαιδευτική και κοινωνική Δομή

του Δήμου, δυναμικότητας 42 νηπίων.

Επ’ ευκαιρία των εγκαινίων, θα απονεμηθεί τιμητική πλα-

κέτα στην Σωτηρία Πάντσιου για τη συνολική προσφορά

της από τη θέση της Διευθύντριας Προσχολικής Αγωγής

και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου.

Την Κυριακή 7 Απριλίου, για

όγδοη συνεχή χρονιά, συντονιζό-

μαστε στο Let's do it Greece! 

Μια δράση από εθελοντές για εθε-

λοντές, καθώς η οργανωτική μας

Ομάδα αποτελείται αποκλειστικά

από εθελοντές που οι περισσότε-

ροι αγαπήσαμε τον εθελοντισμό

μέσα απο το σχολείο. 

Μεγάλος στόχος, μέχρι το 2021,

να  αγγίξουν το 5% του Eλληνικού

πληθυσμού με δράσεις σε 3.000

σημεία στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για

όλους και οι δράσεις οργανώνον-

ται αυτόνομα από την κάθε ομάδα.

Θεματική της φετινής δράσης

είναι η Οικογένεια θέλοντας να

στείλουν παντού ένα δυνατό μή-

νυμα για τους ισχυρούς δεσμούς

που ενώνουν όλους όσους  ονει-

ρεύονται έναν καλύτερο κόσμο!

Πιστεύεις στη δύναμη των ονεί-

ρων; Αν ναι, μπες στην παρέα του

Let’s Do It Greece για  μια μεγάλη,

θετική αλλαγή!
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Συζήτηση για τα θέματα

της Βάρης
με τον Υποψήφιο Δήμαρχο ΒΒΒ

Θάνο Ματόπουλο

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.  προσκαλεί  την Κυριακή   7  Απρι-

λίου, 11.00 πμ στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πο-

λιτισμού «Γυάλινο» στην παραλία Βάρκιζας στην

ομιλία  του   Θάνου Ματόπουλου, υποψήφιου Δήμαρ-

χου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου θα παρουσιά-

σει τους άξονες του προγράμματος της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

και θα αναλύσει τα σημαντικά θέματα της Βάρης  που

απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των υποψηφίων Δημο-

τικών Συμβούλων αλλά και των συμβούλων των

τριών δημοτικών κοινοτήτων που θα στελεχώσουν τα

ψηφοδέλτια του συνδυασμού του Δημάρχου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Εκτός από του 81 υποψηφίους που ανακοινώθηκαν

στην εκδήλωση του συνδυασμού (23 Φεβρουα-

ρίου/19), ανακοινώνονται επτά ακόμη υποψήφιοι.

Οι νέοι υποψήφιοι είναι:

Μαλεύρη Βαρβάρα, Επικοινωνιολόγος (Δ.Ε. Βούλας)

Μαρίνου Γεωργία Αναστασία (Γίτσα), Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός (Δ.Ε. Βούλας)

Μαρκοζάνη Ελισσάβετ, Επιμελητηριακό Στέλεχος

(Δ.Ε. Βάρης)

Νανούρης Νίκος, Οικονομολόγος Διευθυντικό Στέ-

λεχος ΕΥΔΑΠ (Δ.Ε. 

Βουλιαγμένης)

Παπαδόπουλος Βασίλης, Πρώην Δημοτικός Σύμβου-

λος – Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας (Δ.Ε. Βούλας)

Πολίτη Όλγα – Άρτεμις, Τουριστικές Επιχειρήσεις –

Yacht Broker (Δ.Ε. Βούλας) 

Χαραμή – Ασκούνη Μαρία, Εκπαιδευτικός (Δ.Ε.

Βάρης)

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος δήλωσε πως η παρουσία όλων των

υποψηφίων στα ψηφοδέλτια του συνδυασμού του

είναι τιμή για τον ίδιον και πως η συμμετοχή τους στα

κοινά θα είναι προς όφελος της πόλης. 

Ευχήθηκε σε όλους τους νέους υποψήφιος καλή επι-

τυχία.

Νέες  υποψηφιότητες

στο συνδυασμό 

«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Πόλη για να Ζεις» 

με επικεφαλής τον 

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

Παραδόθηκε προς χρήση, το νέο

Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου

Μαρκοπούλου, που στεγάζεται

στις καινούργιες Κερκίδες του Δη-

μοτικού Σταδίου!

Το νέο Δημοτικό Γυμναστήριο,

εξοπλίστηκε με δαπάνη του Νομι-

κού Προσώπου «Βραυρώνιος», με

σύγχρονο, ασφαλή και ποιοτικό

εξοπλισμό για μυϊκή ενδυνάμωση!

Ενδεικτικά, στον χώρο του Γυμνα-

στηρίου, μπορείτε να βρείτε Μη-

χανήματα για ασκήσεις στήθους

(multi press, peck dec), τρικέφα-

λων (leg extension), δικεφάλων

(leg curl), απαγωγών – προσαγω-

γών – γλουτών, κωπηλατική, πάγ-

κους δικεφάλων, κοιλιακών και

ραχιαίων, Cross Over και άλλα! 

Το Γυμναστήριο, στελεχώνεται

από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής,

οι οποίοι θα επιβλέπουν τους

αθλούμενους και θα μεριμνούν για

την ασφαλή εκγύμνασή τους.

Ο συνδυασμός σύγχρονου Εξο-

πλισμού και καταρτισμένου Προ-

σωπικού, υπόσχονται  θετικά απο-

τελέσματα.

Η χρήση του χώρου, είναι ελεύ-

θερη σε όλους τους πολίτες, άνω

των 16 ετών, που το επιθυμούν,

εφόσον προηγηθεί εγγραφή στο

Πρόγραμμα «Αθλητισμός & Πολι-

τισμός για Όλους».

Επίσης, τα Αθλητικά Σωματεία του

Δήμου Μαρκοπούλου, θα μπορούν

να χρησιμοποιούν το Δημοτικό Γυ-

μναστήριο για την ενδυνάμωση

των αθλητών τους και την βέλτι-

στη απόδοσή τους, μετά από δια-

δικασία παραχώρησης. 

Νέο Δημοτικό Γυμναστήριο στο Δήμο Μαρκοπούλου
«Αθλητισμός & Πολιτισμός για Όλους»
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Οι σκόρπιες σκέψεις που τιτλοφορούνται και οι αντιφάσεις
που αναφέρονται στην διαφορική σύγκριση και γεγονότων, ση-
ματοδότησαν περισσότερο την αρχή και λιγότερη την εξελι-
κτική πορεία   τού αγώνα.    
Η έκρηξη της γενικής Επανάστασης φαίνεται πως άρχισε
χωρίς κανένα συντονισμό  και όχι ακριβώς ταυτόχρονα απλω-
μένη στα δύο άκρα των Βαλκανίων. Και πιο συγκεκριμένα αρ-
χικά στις παραδουνάβιες περιοχές της Μολδαβίας και
Βλαχίας και σε συνέχεια στην Πελοπόννησο.
Οι προϋποθέσεις  και οι συνθήκες για την εξέγερση, όμως φά-
νηκε να παρουσιάζουν μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα σε επιδιώ-
ξεις εν πολλοίς  διαφορετικές  και  ασυμβίβαστες.
Από τη μια μεριά στις παραδουνάβιες επαρχίες, αν μπορέσει
να αφαιρέσει κανείς   τους Φαναριώτες και τους Οσποδάρους
(διοικητές), οι λοιποί Έλληνες πρέπει να ήταν  λιγοστοί σε
σχέση με τον λοιπό πληθυσμό. Σκοπός  δε   απώτερος αυτού
του ελληνικού πληθυσμού, πιθανολογείται να ήταν η  οικειο-
ποίηση ή  και η αρπαγή της εξουσίας από τον  σουλτάνο και
όχι κάτι άλλο πιο εθνικά προσδοκώμενο. 
Από την άλλη στη γηραιά  Πελοπόννησο, ο Έλληνες καταγρα-
φόταν αριθμητικά σε υπέρτερα  πολλούς που οπωσδήποτε  και
με λιγότερη εξαίρεση  προσέβλεπαν  στην δυναμική αναγέν-
νησή τους σαν Εθνος.
Η εξέγερση ακόμα έδειχνε και μια άλλη διαφοροποίηση της
κατάστασης  σε Ρούμελη από  Πελοπόννησο.  Στη Ρούμελη
αν και  κρυφίως  η πίστη, ενδόμυχα πίσω από όλα διέγραφε τη
σκιά τού τσάρου. Ο τσάρος  όμως ο Αλέξανδρος ο 1ος,    ορ-
θόδοξος στο θρήσκευμα,  φανερά είχε αποκηρύξει το ξεσή-
κωμα των  ομοδόξων  του Ελλήνων. Αλλά στην Πελοπόννησο,
σε  πλήρη  αλλαγή του σκηνικού της ελπίδας, η επίδραση των
ναπολεοντίων πολέμων  πολιτικά εθνική, είχε γεμίσει  με προ-
σμονή  και ενθουσιασμό για ελευθερία,  τον υποδουλωμένο
Έλληνα.
Αυτόν τον ξαφνικό ξεσηκωμό των Ελλήνων είναι βεβαιωμένο,
πως αρχικά  η Ευρώπη τον έβλεπε σαν δική της ευκαιρία  και
μέσον για να καρπωθεί τη μερίδα τού λέοντος από τη σκύ-
λευση του “μεγάλου ασθενή”.
Στην πορεία όμως  και δη από το 1815 και  μετά την ανατροπή
της νικηφόρας πορείας του Ναπολέοντα,  η Ευρώπη  ιδεολο-
γικά “ανέκρουσε πρύμναν” και πολιτικά έσπευσε να επανέλθει
σε συμπόνεση και υποστήριξη  προς τον σουλτάνο. 
Άλλη συγκριτική παρατήρηση  που μπορεί  να γίνει, είναι η δια-
φορά των αποτελεσμάτων από την πολεμική δράση σε  Μολ-
δοβλαχία   και Πελοπόννησο. 
Στην πρώτη υπό την αρχηγία του  Αλέξανδρου Υψηλάντη, η
αποτυχία υπήρξε παταγώδης  όταν αυτός στις 6 Μαρτίου του
1821 πέρασε τον Προύθο ποταμό,   σύνορο  τότε Ρωσίας  -
Τουρκίας  (και σήμερα Ρουμανίας Μολδαβίας) για να προκα-
λέσει την εξέγερση των ρουμανικών πληθυσμών της
Μολδαβίας. Τραγική  δε σαν επακόλουθο  η εν τοις πράγμασι
φονική θυσία των πεντακοσίων νέων σε ηλικία, του Ιερού
Λόχου..  Η αποτυχία όμως αυτή του Αλέξανδρου Υψηλάντη
γράφουν  με κακεντρέχεια οι ξένοι ιστορικοί κατάφερε να
απαλλάξει τους Μολδοβλάχους από το φαναριώτικο κατεστη-
μένο και τα συν αυτώ,  αφού  έκτοτε ο σουλτάνος δεν διόρισε
ξανά Οσποδάρο  με καταγωγή από το Φανάρι. 
Από την άλλη μεριά,  στην Πελοπόννησο ο ξεσηκωμός που

άρχισε στις 25 περίπου του Μάρτη,   με ανοργάνωτες σπορα-
δικές πράξεις  βίας , και  σε συνέχεια στην εξέλιξη των γεγο-
νότων, με εξεγέρσεις  από  Απρίλη   στη Ρούμελη μετά Ύδρα.,
Σπέτσες, Ψαρά,  Κάσο  και σε λίγο στη Σάμο και Κρήτη,  έφερε
το  απροσδόκητο  αποτέλεσμα που άφησε κατάπληκτη την Ευ-
ρώπη. 
Κατάπληκτη πάλι η Ευρώπη, όταν στις 22 Απριλίου   σε αντί-
ποινα  ο Σουλτάνος  πέρασε το σχοινί στο λαιμό του Πα-
τριάρχη, και  διαπόμπευσε  το σώμα του και με σφαγές  στην
Πόλη αντεκδίκησε   για τις όσες βιαιοπραγίες των Ελλήνων
κατά των Τούρκων στον  Μοριά.  
Ο τσάρος για την εκτέλεση του Πατριάρχη, ηθικά υπεύθυνο

τότε θεώρησε  τον Υψηλάντη  και τον αποκήρυξε  με αφορι-
σμό. Προσέτι  εξοργισμένος για τον φόνο του Πατριάρχη, σε
πράξη διαμαρτυρίας  ανακάλεσε  τον πρέσβη του από την
Πόλη και έδιωξε από υπουργό του των Εξωτερικών  τον Κα-
ποδίστρια   αντικαθιστώντας τον με τον Νεσελροδ.  
Παρ΄όλα ταύτα, δηλαδή παρά τις βιαιοπραγίες των Τούρκων,
ολόκληρη η  ‘’χριστιανική΄΄ Ευρώπη  με Μέττερνιχ και Ουέλιγ-
κτον τάχθηκε εκείνη την εποχή εχθρικά απέναντι  των Ελλή-
νων. Εξαίρεση αποτέλεσε ο φιλέλλην  βασιλιάς του κρατιδίου
της  Βαυαρίας Λουδοβίκος, πατέρας τού μετέπειτα βασιλιά
Όθωνα.
Η επανάσταση στις παραδουνάβιες επαρχίες της Μολδαβίας
και  Βλαχίας όπως ήδη ειπώθηκε είχε σε πρωταγωνιστικό ρόλο
την οικογένεια Υψηλάντη,  αλλά  και τους “μυστικούς” της Φι-
λικής Εταιρείας, που εξέπεμπαν την διευθυντήριο γραμμή την
δράση  από την Οδησσό. 
Η οικογένεια του Υψηλάντη είχε την καταγωγή της από το Φα-
νάρι και ίσως αυτό στα υπέρ και κατά ,τα λέει όλα για τον κάθε
μελετητή της ιστορίας. 
Τα μέλη  της είχαν αναρριχηθεί  στα ύπατα αξιώματα της εξου-
σίας υπηρετώντας κατά καιρούς και διαδοχικά άλλοτε στους
Τούρκους και άλλοτε στους Ρώσους,  Εξ  ών και   οπωσδήποτε
η όποια προβολή  τους, θα έδινε κύρος  στην επανάσταση  του
γένους. 
Αυτός δε είναι και ο λόγος που ο μεν Αλέξανδρος Υψηλάντης,
πρίγκηψ και μονόχειρ μετά από τραυματισμό του κατά τους
ναπολεοντείους πολέμους, γιος ενός πρώην Οσπόδαρου της
Βλαχίας, σε συνέχεια επελέγη σαν αρχηγός  στην επανά-
σταση  ,  ο δε αδελφός του Δημήτριος αργότερα με απαίτηση
στο όνομα του αδελφού του κέρδισε   την αρχηγεσία στην Πε-
λοπόννησο, έστω και αν έφτασε πολύ πιο μετά, και όταν ήδη
η επανάσταση είχε αρχίσει. 
Δυστυχώς οι σκέψεις για παρατήρηση και διαπιστώσεις με
σκοπό  την κατάθεση των γεγονότων είναι τέτοιες, που  σκόρ-
πιες συνωστίζονται σε σειρά άτακτη και  αρκούντως δύσκολη,
όσον αφορά τη ροή τη στρωτή της ανάγνωσης.  Πάμε όμως
παρακάτω.  Είναι εξακριβωμένο ότι η πρώτη υποκίνηση και
εξώθηση για την έκρηξη αυτού  του τελικού αγώνα, οργανω-
μένου όμως και   σε καθολική εμβέλεια,   αλλά και πολιτική
απήχηση, είχε από ετών προετοιμαστεί  από τη  Φιλική  εται-
ρεία.  Άνθρωποι έμποροι επαγγελματικά επιτυχημένοι αλλά
όχι σημαντικού  προφιλ, προσγειωμένοι και  σε γνώση πλήρη
στα  τεκταινόμενα τού έξω της Ελλάδος χώρου, και με χωρίς
την προσδοκία κάποιου  προσωπικού κέρδους ή απλής προβο-
λής, είχαν σαφώς εννοήσει  ότι μια  επανάσταση είναι περισ-
σότερο πολιτικό παρά ένα καθαρά στρατιωτικό εγχείρημα.
Φιλικοί λοιπόν  μυστικοί,   είχαν έρθει σε επαφή τόσο με τον
Αλή πασά που ήδη βρισκόταν σε εμφύλια διαμάχη με την
Πύλη, όσο και με τους Προκρίτους της Πελοποννήσου , τον
μητροπολίτη Παλαιών Πατρων Γερμανό και τις κωνσταντινου-
πολίτικες οικογένειες του Φαναριού που ήταν στην υπηρεσία
του τσάρου. 
Η Επανάσταση όμως  αυτή καθεαυτή  λειτούργησε  κυρίως με
το αίμα της θυσίας του λαϊκού αγωνιστή  και όχι του γραφιά.
Του αμόρφωτου λαϊκού που δεν προσέβλεπε στη νομή της
εξουσίας, αλλά απλά στην ελευθερία του  και σε ένα αξιοπρε-
πέστερο αύριο. 
. Βέβαια από την άλλη  μεριά, θα πρέπει και πάλι να ομολογη-
θεί, ότι η όποια προσωπικότητα του Φαναριώτη πρίγκηπα Αλέ-
ξανδρου Υψηλάντη, έδωσε  ύψος και υπόσταση στο σύνθημα
για να αρχίσει ο αγώνας  που προετοίμασαν οι Φιλικοί. 
Και το κρυπτογραφημένο σύνθημα που σαλπίστηκε για την
έκρηξη του καθολικού αγώνα που οι Φιλικοί αυτοί το έδωσαν,
ήταν, «οβ36ναβο,  οβ36ναβο» που θα μεταφραζόταν σε «εγερ-
θήτε, τώρα αμέσως, τώρα ξεσηκωθήτε».
Το σύνθημα αντήχησε σε όλη την Πελοπόννησο, στη Ρούμελη,

στα Άγραφα και στην Κρήτη, στα νησιά  και σε κάθε Έλληνα
μέσα και έξω από τον ελλαδικό χώρο. Αλλά το πρωτάρπαξε  ο
Παπαφλέσσας και με τη  θυσία του στο Μανιάκι  έκανε ούριο
τον άνεμο να κυλήσει το αίμα. 
Η στρατηγική τού επαναστατικού πολέμου που ως φαίνεται
προέβλεπε άλλο όμως αν  στο απόλυτο δεν τηρήθηκε, σε
στόχο  να αναπτυχθούν τέσσερα θέατρα πολεμικών  συγκρού-
σεων, στηρίχθηκε δε  στη  διαμόρφωση της γεωγραφικής ει-
κόνας του ελληνικού χώρου, που έδινε δρόμους επικοινωνίας
και πολεμικής σημασίας διασταυρώσεις, και που τελικά ήταν
αυτά που καθόρισαν και την εξέλιξη τού πολέμου. Αν δε δεν
λάβει κανείς σαν βάση αυτές τις μοερφολογικές προϋποθέσεις
και δεν διεισδύσει αναλυτικά σε σ’ αυτές δεν θα μπορέσει να
καταλάβει την  σειρά των γεγονότων και τη σειρά των κινή-
σεων του αγώνα.  
Τα τέσσερα θέατρα του πολέμου εκ των γεγονότων  συνάγε-
ται πως ήταν η ανατολική και η δυτική ηπειρωτική Ελλάς, τις
οποίες χωρίζει η οροσειρά της Πίνδου, η Πελοπόννησος την
οποία χωρίζουν από τη Στερεά Ελλάδα ο Ισθμός  και ο κόλπος
της Κορίνθου, τέλος τα νησιά  τα οποία από τα άλλα τρία, τα
χωρίζει  η θάλασσα. 
Αυτά τα  θέατρα ήταν εστίες όχι τεσσάρων διαφορετικών πο-
λέμων, ίσως όμως ανεξάρτητων συγκρούσεων στον κοινό  πα-
ρονομαστή του ενός και μόνου πολέμου . Το τραγελαφικό
επίσης είναι   ότι μερικές φορές οι αγωνιστές βρισκόταν και
μεταξύ τους σε μαχητική αντιπαράθεση , ενώ η αλληλο -υπο-
στήριξη και αλληλοσυμπλήρωση ,σε σκοπό και ενίσχυση ήταν
φαινόμενο πιο συχνό και κατά βάση επικρατούσε  
Αυτές οι τέσσερεις ξεχωριστές εστίες ήταν σκόπιμα εδραι-
ωμένες και οχυρωμένες σε  τέσσερεις διαφορετικών σημείων
πόλεις,  Αθήνα,  Πάτρα,  Ρίο - Αντίρριο, και   Ναύπακτο με
σκοπό  να ελέγχουν τέσσερα σταυροδρόμια και να μπορούν
να αποκόπτουν τη χερσαία μετακίνηση προς ολόκληρο τον Ελ-
λαδικό χώρο. 
Οι Τούρκοι ήξεραν τη σπουδαιότητα τών θέσεων αυτών των
διασταυρώσεων, και ήθελαν να τις  κρατούν ανοικτές και ελεύ-
θερες.  Πλήν όμως, μία και μόνη  πολεμική επιχείρηση, δεν
ήταν  δυνατόν να έφερνε σε πέρας  επιτύγχανε την καταστολή
και των τεσσάρων εστιών των αντιπάλων μαζί.  
Οι  επικοινωνίες των Τούρκων με την Πελοπόννησο, ακολου-
θούσαν δύο παράλληλες γραμμές. Η  μια ανατολικά και η άλλη
δυτικά . Ανατολικά περνούσε από Λάρισα,  Λαμία  με κατεύ-
θυνση προς τον  Ισθμό της Κορίνθου.
Δυτικά  ξεκινούσε  από τα Γιάννενα  προς  Άρτα. Αγρίνιο ,έως
το Μεσολόγγι. Και  σε συνέχεια περνώντας Ρίο και Αντίρριο
στην Πάτρα. Επειδή πάλι  οι εγκάρσιες συγκοινωνίες ήταν δύ-
σκολες και εκτεθειμένες στις επιθέσεις των ‘’Κλεφτών’’, οι δυο
παράλληλες γραμμές αυτές μετακίνησης που πιο πάνω περι-
γράφησαν  ήταν σημαντικές και έπρεπε  να μένουν ανοικτές
και η ιστορία της επανάστασης  από τουρκικής πλευράς ήταν
κατά μεγάλο μέρος  πραγματικά η ιστορία των συνεχών προ-
σπαθειών των Τούρκων να κρατούν στον έλεγχό τους  σε
αυτές τις διόδους.
Οσον δε  αφορά  τη θάλασσα,   οι γραμμές επικοινωνίας ήταν
άλλες, ποικίλες και  με άλλη σπουδαιότητα ,λαμβανομένου μά-
λιστα υπ’ όψη  πως οι Τούρκοι δεν ήταν  ναυτικός λαός ,αλλά
η περαιτέρω  επ΄ αυτού ανάλυση  λόγω χώρου εκφεύγει του-
λάχιστον  του παρόντος.
Πάντως θα πρέπει να τονιστεί, ότι τα νησιά   προσέφεραν την
κυριαρχία στη θάλασσα, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του   ατο-
μισμού της.  Αλλά και η τακτική πολέμου σε Ρούμελη και Πε-
λοπόννησο διέφερε.  Καθοριζόταν πάλι από τη μορφολογική
διαμόρφωση του χερσαίου εδάφους.   Η βόρεια ηπειρωτική Ελ-
λάδα,  την εμπειρία της  στον κλεφτοπόλεμο, τη χρωστούσε
στις απότομες οροσειρές της που ήταν απρόσιτες και φιλικές
για λημέρια , μετερίζια και διαφυγές . ενώ η Πελοπόννησος
ήταν λιγότερο κατάλληλη λόγω τις όχι  και τόσο απόκρημνης
διαμόρφωσης του ορεινού της όγκου, αλλά κα το ότι καταμε-
σής του υπήρχε  το οροπέδιο της Τριπολιτσάς με το οργανω-
μένο και πολεμικά οχυρωμένο στρατόπεδο των Τούρκων. .
Ο αγώνας εκείνος άρχισε εν γνώσει των μαχητών του που
γνώριζαν πως θα ήταν άνισος .  Γι’ αυτό και έγινε βίαιος και
από τις δυό μεριές. Γι’ αυτό και η θεριεμένη από τα τετρακόσια
χρόνια της προσμονής και ελπίδας θριάμβευσε  και για αυτούς
και μόνο κάθε τέτοια μέρα ξεδιπλώνω και τη σημαία  στο μπαλ-
κόνι  μου. 
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Ο  Γέλωτας, δηλαδή το Γέλιο μαζί με τον Πόθο και την Ηδονή,

αποτελούσαν τα τρία σπουδαιότατα δώρα που χάρισε η

Αφροδίτη στους ανθρώπους για να είναι ευτυχισμένοι!

Το γέλιο χρησιμοποιήθηκε ακόμα και σαν μέσο για την διά-

δοση διαχρονικών και διαπολιτισμικών ιδεών, όπως είχε γίνει

με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, ο οποίος πολύ σωστά πί-

στευε ότι η κοινή γλώσσα των ανθρώπων είναι το γέλιο και

παρότι η κωμωδία είναι μίμηση ανθρωπίνων πράξεων, οι

οποίες μέσα από την κωμωδία προβάλλονται χειρότερες, εν

τούτοις το γέλιο φέρνει την κάθαρση με ένα ευχάριστο και

θετικό τρόπο!! 

Τα αίτια που προκαλούν το γέλιο είναι ποικίλα και  διαφορε-

τικά, όπως είναι οι περιπτώσεις χαράς ή σαρκασμού, ενώ

άλλες φορές προκύπτουν από συναισθήματα που πλημμυρί-

ζουν τον ψυχικό μας κόσμο και γι αυτό μπορεί να  χρησιμο-

ποιηθεί σαν αντίδοτο σε κάποιες μορφές καταπίεσης!

Το γέλιο μπορεί να παρουσιάζεται σαν χαρωπό, ευχάριστο,

απότομο, πνιχτό, τρανταχτό, συγκρατημένο, δυνατό μέχρι

δακρύων, δόλιο, πονηρό, νοσηρό, περιφρονητικό, ύπουλο,

χαιρέκακο, ψυχρό και ηλίθιο!!

Έχει άμεση επίδραση στη υγεία μας και κατ επέκταση στη ζωή

μας, γιατί τονώνει τις λειτουργίες του οργανισμού με την ει-

σπνοή περισσότερου οξυγόνου από τις αναπνευστικές οδούς,

ενώ είναι ευεργετικό σε κακές ψυχολογικές καταστάσεις!!!

Σε παλαιότερες εποχές, όταν οι άνθρωποι συνεργάζονταν

για να ολοκληρώσουν κάποιες εργασίες τους, όπως στον

τρύγο  ή σε άλλες συγκομιδές προϊόντων, έλεγαν μεταξύ

τους αστεία για να προκαλέσουν το γέλιο, γιατί τους βοη-

θούσε για την καλύτερη ευόδωση των εργασιών τους!! 

Οι άνθρωποι από τότε που δημιούργησαν οργανωμένες κοι-

νωνίες, αρέσκονταν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, όπου

το γέλιο αποτελούσε το κυρίαρχο στοιχείο, όπως οι Έλληνες

στις Διονυσιακές γιορτές, που σήμερα ζωντανεύουν με δια-

φορετικό τρόπο διασκέδασης!!!

Στη περίπτωση του γέλιου, ισχύει το ελληνικό ρητό «μέτρο

άριστον», γιατί αν η χρήση του γέλιου γίνει ενοχλητική, τότε

τα οφέλη που προέρχονται από το γέλιο εκμηδενίζονται!!        

Η εφευρετικότητα του ανθρώπου για να προκαλέσει το γέλιο,

έφτιαξε αστείες ιστορίες, όπως,  ανέκδοτα,  γελοιογραφίες,

θεατρικά έργα κ.α!!

Στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιούνται πολλές λέξεις, που

είναι συνδεδεμένες με τη δημιουργία του γέλιου όπως:

humor,  satira, sarcasm, comic, comedy, irony,  οι οποίες δεν

χρειάζονται ερμηνεία, γιατί απλώς είναι ελληνικές λέξεις και

τις πήραν σαν δάνειο οι Άγγλοι από την ελληνική γλώσσα, τη

μητέρα των γλωσσών και γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο!!

Η λέξη «χιούμορ» έχει ελληνική προέλευση και η σωστή προ-

φορά και ορθογραφία   της ήταν «χυμόρ» και την χρησιμο-

ποιούσαν οι Αιολείς της Κύμης και της Χαλκίδας, οι οποίοι

έβαζαν σαν τελικό σύμφωνο στις περισσότερες λέξεις το «ρ»

αντί του «ν» και του «ς»  δηλαδή ήταν η  λέξη  χυμός!!

Το Αιολικό αλφάβητό ήταν ένα από τα 22 ελληνικά αλφάβητα

και το είχαν μεταδώσει  οι Έλληνες άποικοι στους κατοίκους

του Λατίου, οι οποίοι το ονόμασαν  λατινικό και σήμερα το

χρησιμοποιούν τα 3\5 του πληθυσμού της Γης!! 

Σύμφωνα με τους δύο μεγάλους Έλληνες γιατρούς,  τον Ιπ-

ποκράτη και το Γαληνό, η λέξη χυμός αποδιδόταν στα υγρά

του ανθρώπινου οργανισμού, τα οποία όταν ήταν σε φυσιο-

λογικές αναλογίες  εξασφάλιζαν την υγεία του, άρα η λέξη

«χυμός» είναι εκείνη που καθορίζει την ανθρώπινη υγεία και

στην προκειμένη περίπτωση καθορίζεται  μέσα από την ψυ-

χική ευεξία, που προέρχεται από το γέλιο!!

Το χιούμορ έχει πολλές έννοιες και είναι προϊόν διανοητικής

ανωτερότητας, σαρκασμού, ή πνευματώδους αστεϊσμού!!

Το κάθε αίτιο που θα προκαλέσει το γέλιο διαφέρει από λαό

σε λαό και είναι ανάλογο της ιδιοσυγκρασίας του κάθε λαού,

αλλά και της πολιτιστικής τους κλίμακας!!

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε το χιούμορ σε διαβαθμίσεις

και κατηγορίες, ανάλογα με το είδος του, την αισθητική του

και την οξύτητά του και οι κυριότερες κατηγορίες  του είναι:

Το ξερό χιούμορ, το καυστικό, το μαύρο, η παρωδία, η σάτιρα,

ο αυτοσαρκασμός,  το πηγαίο, το σουρεαλιστικό και εκείνο

που το συναντάμε μέσα από την μορφή τού λόγου, όταν οι

ομιλητές εκφωνούν μεγάλο λόγο και χρησιμοποιούν αυτή τη

μορφή του χιούμορ, για να μη γίνονται κουραστικοί και βαρε-

τοί στο ακροατήριο!!

Το γέλιο λοιπόν και το χιούμορ είναι αλληλένδετα και λει-

τουργούν για τη μείωση και την απαλλαγή μας από το στρες

και γι’ αυτό το λόγο το χρησιμοποιούν για θεραπευτικούς

σκοπούς στην ιατρική, γιατί απελευθερώνει τον ασθενή από

ορισμένα είδη  φόβου, θυμού, ανίας και όσοι υπόκεινται σε

θεραπεία γέλιου δηλώνουν ότι έχουν καλύτερο ύπνο, είναι

πιο χαλαροί,  έχουν καλύτερη όρεξη,  είναι περισσότερο συγ-

κροτημένοι,  νιώθουν  πιο ικανοί να αντιμετωπίσουν τις δυ-

σκολίες της ζωής και γίνονται πιο ευχάριστοι και αγαπητοί

στους συνανθρώπους τους!!

Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την παιδική και  εφηβική ηλικία

του ανθρώπου, που τα προβλήματα συνήθως είναι λιγότερα,

το γέλιο είναι πιο συχνό, ενώ με την ωρίμανσή του όταν τα

προβλήματα  πολλαπλασιάζονται, μειώνεται το γέλιο του και

γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ψυχαγωγία στη ζωή του, η οποία

θα προκαλέσει και γέλιο!!

Η γελωτοθεραπεία είναι αντικείμενο μελέτης της ολιστικής

ιατρικής, που βλέπει τον άνθρωπο σαν συνάρτηση του σώμα-

τος, του νου και της ψυχής και είναι μια χαρούμενη φυσική

ιατρική που στοχεύει να απελευθερώσει τις εσωτερικές αν-

θρώπινες δυνάμεις, ώστε να βοηθήσουν τον  άνθρωπο να χα-

λαρώσει και να απαλύνει το βάρος των προβλημάτων του!

Προσοχή όμως στους εκμεταλλευτές κάθε ανθρώπινου

πόνου, γιατί και σ αυτή την περίπτωση του γέλιου, οι εγκλη-

ματικές προσπάθειες κάποιων για παράνομο και εύκολο

πλουτισμό έβγαλαν στο εμπόριο, εκτός από τις διάφορες

εξαρτησιογόνες ουσίες που έχουν κατακλείσει την παράνομη

αγορά  και  ένα αέριο που η χημική του σύσταση ονομάζεται

υποξείδιο του αζώτου ή πρωτοξείδιο του αζώτου και είναι

γνωστό στις παράνομες πιάτσες του θανάτου σαν αέριο του

γέλιου!!

Το αέριο αυτό το χρησιμοποιούν στη χειρουργική και στην

οδοντιατρική εξαιτίας της αναισθητικής και αναλγητικής δρά-

σης του, αλλά και σαν οξειδωτικό μέσο στους πυραύλους και

στους αγώνες αυτοκινήτων για να αυξήσουν την  ισχύ των

κινητήρων!!

Το υποξείδιο του αζώτου έχει ελαφρώς γλυκιά μυρωδιά και

γεύση και η εισπνοή του προκαλεί ένα είδος προσωρινής ευ-

φορίας προκαλώντας γέλιο και με αυτές τις ιδιότητές του

χρησιμοποιείται για διασκέδαση,  συσκευασμένο σε αμπού-

λες ή σε μπαλόνια!!!

Από την εισπνοή του αερίου του γέλιου, υπάρχει ο κίνδυνος

ασφυξίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εγκε-

φάλου ή θάνατο, γιατί το αέριο διαλύεται στην κυκλοφορία

του αίματος μειώνοντας την ποσότητα του οξυγόνου που

ρέει στον εγκέφαλο και σε άλλα ζωτικά όργανα, με αποτέλε-

σμα να προκληθούν εγκεφαλικά επεισόδια, συσκότιση, επι-

ληπτική κρίση και καρδιακή προσβολή!!!

Οι Έλληνες είναι λαός της χαράς, της διασκέδασης και του

γέλιου, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούν  σαν υπερόπλο,

για να ξεπερνάνε τις δυσκολίες   των χαλεπών καιρών  και

μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος ίσως μπορέσουν

να προχωρήσουν στη διαμόρφωση άλλων νοοτροπιών και στη

δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Περί “Δηλώσεως”...
Το “ανυπόγραφο” άρθρο μου στην εφημερίδα

ΕΒΔΟΜΗ, με τον τίτλο «Δεν δίνει γραπτή “υποταγή”
η ΔΗΜ.ΤΟ στο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο», που δημο-

σιεύθηκε στις 23 Μαρτίου, όλως ξαφνικά, μετά από

13 ημέρες, έρχεται - όχι σ’ εμάς - να το διαψεύσει με

“δήλωσή της” όπως γράφουν ηλεκτρονικά μπλογκ,

“εκ του γραφείου τύπου της ΝΟ.Δ.Ε. Ανατολικής Ατ-
τικής”, καθώς «παρέστη και προέδρευσε ο πρόεδρός
της Ανδρέας Γλαβάς». Ναι καλά διαβάζετε. Η “δή-

λωση” της ΝΟΔΕ έχει λάθος το όνομα του προέδρου

της(;) “Δήλωση” που τα στρατευμένα αγοράκια του

υποψηφίου δημάρχου, έσπευσαν να δημοσιεύσουν,

στα ηλεκτρονικά τους μπλογκς. 

Μας παραξενεύει το γεγονός, και η καθυστέρηση της

“δήλωσης” και μάλιστα όχι στο μέσο που προκάλεσε

“το ανυπόστατο και ψευδές στο σύνολό του”, όπως

γράφουν, δηλαδή σ’ εμάς πρωτίστως, για να το “απο-

καταστήσουμε” αν έχουμε λάθος.

Για να δούμε όμως πόσο “ανυπόστατο και ψευδές”
είναι, όταν πέραν των δικών μας ατράνταχτων στοι-

χείων, και τα συγχαρητήρια που δεχθήκαμε όταν κυ-

κλοφόρησε το φύλλο,  για τον “κομψό” τρόπο που

παρουσιάσαμε τα τεκταινόμενα, το επιβεβαιώνουν -

αθέλητα - και σχόλια κάτω από το άρθρο στην ηλε-

κτρονική μας σελίδα [«ειχε παρεμβει ωστε καποια μελη

της ΔΗΜ.Τ.Ο να μην λασπολογουν και να μην καταφερον-

ται εναντιον του δημαρχου, δυστυχως χωρις αποτελε-

σμα..., κοίτα σελ. 6 του παρόντος φύλλου»].

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ανδρέας Γκλαβάς, μέσα στην

Τοπική, είχε κρατήσει πολύ αξιοπρεπή στάση. Δεν

αναφερόμαστε στο πρόσωπό του.

Πάμε όμως παρακάτω στη “δήλωση”, για το “ψευδές
στο σύνολό του”, άρθρο μας.

Μετά τα όσα συνέβησαν και λίγες ημέρες αργότερα,

η Νέα Δημοκρατία και δη ο Γραμματέας της Πολιτι-

κής Επιτροπής Λ. Αυγενάκης, απέστειλε επιστολή

προς κάθε αρμόδιο του κόμματος στο οποίο επιση-

μαίνει ότι «τα στελέχη μας θα πρέπει να συνομιλούν
και να συνεργάζονται με όλους τους δημοτικούς
συνδυασμούς, που έχουν αναφορά το χώρο της
Ν.Δ.». Άρα και εδώ επιβεβαιωνόμαστε περίτρανα, ότι

η Ν.Δ. δεν χρήζει δημάρχους. (“Ε”, φ. 1078/30.3.19).

Είναι δυνατόν λοιπόν, η Νομαρχιακή Οργάνωση της

Ν.Δ. να διαψεύδει τον Γενικό της Γραμματέα; 

Φίλοι Νεοδημοκράτες, μην πέφτετε σε τέτοιες παγί-

δες “δηλώσεων” κάτω από όποιες πιέσεις. Η ιστορία

έχει καταγράψει πολλές τέτοιες δηλώσεις...

Αρκετά έχετε τραυματίσει την παράταξή σας, στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Το γέλιο στη ζωή μας!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παιδική εργασία, 

η μάστιγα της εποχής!

Tα νούμερα είναι καταλυτικά

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του
παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλ-
λευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που
ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την
εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική,
πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του...»
(«Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» - άρθρο 32, 1989)

Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF σχεδόν ένα στα έξι

παιδιά ηλικίας 5 - 14 ετών στον κόσμο θεωρούνται πως

εμπλέκονται σε μορφές παιδικής εργασίας.

Μεταξύ των ετών 2004 - 2008, ο αριθμός των παιδιών που

εργάζονταν σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε αισθητά, η

παγκόσμια οικονομική κρίση όμως, ανέτρεψε την αισιό-

δοξη τάση. 171 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε ορυ-

χεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς

ή με επικίνδυνα υλικά, όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ

μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF.

73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας

κάτω των δέκα ετών. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιά-

δες παιδιά σκοτώνονται σε εργατικά δυστυχήματα.

Οι πραγματικοί αριθμοί βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο

να βρεθούν, αφού οι ανήλικοι εργαζόμενοι σαφώς και δεν

δηλώνονται ενώ τις περισσότερες φορές, στις χώρες

όπου η παιδική εργασία ακμάζει, δεν δηλώνονται ούτε οι

γεννήσεις.

Σύμφωνα με έκθεση της UNICEF η περιοχή με το μεγα-

λύτερο ποσοστό παιδικής εργασίας στην Τουρκία είναι η

νοτιοανατολική επαρχία της Σανλιούρφα.

Στην Συρία, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Τουρκία πα-

ρατηρείται μεγάλη αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια κι αυτό

εξαιτίας των όλο και περισσότερο αντίξοων συνθηκών

διαβίωσης που βιώνουν οι οικογένειες προσφύγων και με-

ταναστών.

Σύμφωνα με έρευνα  της κοινωνικής οργάνωσης προστα-

σίας νέων «Αρσις» στην χώρα μας υπολογίζονται τουλά-

χιστον 100.000 με 150.000 οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών

που εργάζονται στην Ελλάδα. Είναι παιδιά που εγκατέ-

λειψαν το σχολείο ή δεν πήγαν καθόλου σ’ αυτό (ΡΟΜΑ,

μετανάστες και πρόσφυγες), ανήλικοι που εργάζονται τις

απογευματινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές

τους, πέραν της πρωινής φοίτησης στο σχολείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Επίτροπος του Συμβουλίου της

Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Nils Muiznieks δή-

λωσε τον Μάιο του 2017 ότι υπάρχει κίνδυνος ραγδαίας

αύξησης της παιδικής εργασίας σε χώρες που μαστίζον-

ται από την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος,

η Ιταλία και η Πορτογαλία.

πηγή: στοιχεία από μελέτη της Αγγελου Ασημινάκη, Θεολόγου

Mετά από 2.469 χρόνια, ο Ελληνας ιστορικός Ηρόδοτος

δικαιώνεται, αφού ένα ναυάγιο στα νερά, γύρω από το

βυθισμένο λιμάνι του Θώνης – Ηρακλείου στην Αίγυπτο,

αποκάλυψε πόσο ακριβής ήταν στις περιγραφές του.

Ο Ηρόδοτος το 450 π.Χ. (5ο αι.), είχε ταξιδέψει στην Αί-

γυπτο και στα γραπτά του έκανε λόγο για ασυνήθιστα

ποταμόπλοια στο Νείλο, τα baris. Μάλιστα αφιερώνει 23

γραμμές της ιστορίας του, στην περίπλοκη περιγραφή

της κατασκευής ενός «baris» έχοντας παρακολουθήσει

την κατασκευή ενός τέτοιου πλοίου.

Παρατήρησε πως οι οικοδόμοι «έκοψαν τις σανίδες σε
δύο ράβδους (περίπου 100 εκατοστά) και τα κανόνισαν
σαν τούβλα». Επίσης ότι: «Στις ισχυρές και μακρές επι-
φάνειες (ξύλινα κομμάτια) εισάγουν δύο σανίδες. Όταν
έχουν κατασκευάσει το πλοίο τους με αυτόν τον τρόπο,
τεντώνουν τις δοκούς πάνω τους …   Περνούν τις
ραφές από μέσα με τον πάπυρο. Υπάρχει ένα πηδάλιο,
που διέρχεται από μια τρύπα στη τρόπιδα. Ο ιστός είναι
από ακακία και τα πανιά του παπύρου … ».
Για αιώνες, οι μελετητές υποστήριζαν ότι τέτοια πλοία

δεν υπήρξαν ποτέ, καθώς δεν υπήρχαν αρχαιολογικά

στοιχεία.

Πρόσφατα όμως δημοσιεύματα στον Guardian αποκαλύ-

πτουν πως τα πλοία αυτά υπήρχαν πράγματι. 

Ένα «καταπληκτικά συντηρημένο» ναυάγιο στα νερά

γύρω από το βυθισμένο λιμάνι του Θώνης – Ηρακλείου

αποκάλυψε πόσο ακριβής ήταν στις περιγραφές του ο

Ηρόδοτος.

«Δεν ήταν μέχρι που ανακαλύψαμε το ναυάγιο αυτό,
που συνειδητοποιήσαμε ότι ο Ηρόδοτος είχε δίκιο», δή-

λωσε ο Δρ. Ντάμιαν Ρόμπινσον, διευθυντής του κέν-

τρου ναυτικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της

Οξφόρδης, ο οποίος δημοσιεύει τα ευρήματα της ανα-

σκαφής. «Αυτό που περιγράφει ο Ηρόδοτος ήταν αυτό
που είδαμε.»
Ο Ρόμπινσον είπε ότι οι προηγούμενοι μελετητές «είχαν
κάνει κάποια λάθη», προσπαθώντας να ερμηνεύσουν το

κείμενο χωρίς αρχαιολογικά στοιχεία. «Είναι ένα από
αυτά τα αινιγματικά κομμάτια. Οι μελετητές έχουν υπο-
στηρίξει ακριβώς τι σημαίνει για όσο διάστημα έχουμε
σκεφτεί τα σκάφη με αυτόν τον επιστημονικό τρόπο»,

είπε. Αλλά η ανασκαφή του λεγόμενου Πλοίου 17 έχει

αποκαλύψει ένα τεράστιο κύτος σε σχήμα ημισελήνου

και έναν προηγουμένως άτυπο τύπο κατασκευής, που

περιλαμβάνει χοντρές σανίδες συναρμολογημένες με

σεντόνια – όπως παρατηρεί ο Ηρόδοτος, περιγράφον-

τας ένα ελαφρώς μικρότερο σκάφος. Αρχικά με μήκος

έως 28 μέτρα, είναι ένα από τα πρώτα αρχαία αιγυ-

πτιακά εμπορικά σκάφη, που έχουν βρεθεί ποτέ.

Ο Δρ. Ρόμπινσον πρόσθεσε: «Ο Ηρόδοτος περιγράφει
τα σκάφη ως έχοντα μακρά εσωτερικά πλευρά. Κανείς
δεν ήξερε πραγματικά τι σήμαινε… Η δομή αυτή δεν
έχει βρεθεί ποτέ πριν, αρχαιολογικά. Τότε ανακαλύψαμε
αυτή τη μορφή κατασκευής σε αυτό το συγκεκριμένο
σκάφος και είναι απολύτως αυτό που έλεγε ο Ηρόδο-
τος».
Περίπου το 70% του σκάφους έχει επιβιώσει, καλά δια-

τηρημένο στο Νείλο. Οι σανίδες της ακακίας κρατήθη-

καν μαζί με τις μεγάλες πλευρικές ράβδους – με μήκος

περίπου 2 μ. – και στερεώθηκαν με γόμφους, δημιουρ-

γώντας γραμμές «εσωτερικών πλευρών» μέσα στο

κύτος. Έχει κατευθυνθεί χρησιμοποιώντας ένα αξονικό

πηδάλιο με δύο κυκλικά ανοίγματα για το τιμόνι και ένα

βήμα για ιστό προς το κέντρο του σκάφους.

Ο Δρ. Ρόμπινσον δήλωσε: «Όπου οι σανίδες είναι ενω-
μένες μεταξύ τους για να σχηματίσουν το κύτος, συνή-
θως συνδέονται με αρμοί και πίρους που στερεώνουν
μια σανίδα στο επόμενο. Εδώ έχουμε μια εντελώς μο-
ναδική μορφή κατασκευής, που δεν βλέπουμε πουθενά
αλλού».
Ο Alexander Belov, στο βιβλίο του για το ναυάγιο, “Ship
17: a Baris from Thonis-Heracleion”, δείχνει ότι η ναυτική

αρχιτεκτονική του ναυαγίου είναι τόσο κοντά στην πε-

ριγραφή που έδωσε ο Ηρόδοτος, που θα μπορούσε να

έχει γίνει στο ίδιο το ναυπηγείο που επισκέφθηκε.   Η

ανάλυση από λέξη σε λέξη του κειμένου του, καταδει-

κνύει ότι σχεδόν κάθε λεπτομέρεια αντιστοιχεί «ακρι-
βώς στα αποδεικτικά στοιχεία».
πηγή: https://thessbomb.blogspot.com

― Με θες;

― Όχι.

― Στην πορεία θα με θες;

― Δεν πάω σε πορείες...

* * *

Βγαίνω το πρωί για τρέξιμο, καταλήγω στο
φούρνο. Βγαίνω το βράδυ, καταλήγω στην
ψησταριά. 

Γενικά, εμένα, με κατέστρεψε η γυμναστική.

Αποστάγματα σοφίας...

Δικαιώνεται ο μέγας ιστορικός Ηρόδοτος μετά από 2.469 χρόνια!

Από ένα ναυάγιο στα νερά της Αιγύπτου
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Προς

Τον Εκδότη της Εφημερίδας "ΕΒΔΟΜΗ"

κ. Κωνσταντίνο Βενετσάνο

Κύριε Βενετσάνε Χαίρεται!

Αφού σας ευχαριστήσουμε για τις κατά καιρόν δημοσιεύ-

σεις των Ανακοινώσεων των διαφόρων Ενοριών,  που

έχουμε περάσει μέχρι σήμερα και της Ιεράς Μητροπόλεως,

αυτή τη φορά σας γράφουμε για κάτι ανακριβές που δια-

βάσαμε στο τελευταίο σας Φύλλο (Εβδόμη Φύλλο 1078

/30-3-2019 Σελίδα 6) προς αποκατάσταση της αλήθειας. 

Πράγματι συνέβηκαν διαμαρτυρίες στον Καθεδρικό μας

Ναό Άγιο Κωνσταντίνο κατά την Ακολουθία των Β΄ Χαιρε-

τισμών, αλλά μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε κάποιο άλλο πε-

ριστατικό και αν υπάρχει σίγουρα δεν έγινε και δεν έχει

κάποια σχέση με τον Προφήτη Ηλία Κόρμπι Βάρης.

Αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύσατε, είναι το εξώ-

φυλλο της σχετικής μας συνάντησης στο Αρχονταρίκι του

Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, που ακριβώς έγινε συζήτηση

με αφορμή της διαμαρτυρίες στον Καθεδρικό Ναό, αν ήταν

σωστό να γίνουν ή όχι! Οι φωτογραφίες αυτές είναι από

τον τύπο, τις οποίες απλώς εμείς τις βάλαμε ως εξώφυλλο

στην ηχητική ομιλία που καταγράφηκε (και εμείς έχουμε

την ευθύνη του Συντονισμού), την οποία αν κάνετε τον

κόπο μπορείτε να ακούσετε σ’ αυτή τη διεύθυνση

(www.youtube.com/watch?v=bTWcRFFQNSk&t=276s), θα

διαπιστώσετε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες,

αλλά ίσα ίσα καταδικάζουν τις διαμαρτυρίες σε τέτοιες πε-

ριπτώσεις, από όπου και αν προέρχονται για τους λόγους

που εξηγούμε στην ομιλία! 

Θα θέλαμε λοιπόν, αν μπορούσατε στο επόμενο Φύλλο να

κάνετε μια αναφορά γι' αυτό, γιατί λόγω της Προσκυνημα-

τικής Εκδρομής μας στα Καλάβρυτα το Σάββατο 30 Μαρ-

τίου 2019, δεν είχαμε πάρει και δει το δημοσίευμα, αλλά

Ενορίτης μάς το πληροφόρησε, που μάλιστα είχε σκανδα-

λιστεί και υποθέτουμε, θα υπάρχουν και άλλοι που θα βρί-

σκονται σε ανάλογη κατάσταση, λόγω παρανοήσεως

φυσικά δεν σας προσάπτουμε κάποια σκοπιμότητα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

π. Αντώνιος Χρήστου

Προϊστάμενος του Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης

E
υχαριστούμε για τη διόρθωση “παρανοήσεως” ως

προς το θέμα που αναφέρεσθε. Προς αποκατά-

σταση, δημοσιεύουμε την επιστολή σας, η οποία

είναι και κόσμια και υποδειγματική για τυχόν θιγόμενους

από δημοσιεύματά μας, τα οποία σε καμμία περίπτωση, δεν

είναι κακοπροαίρετα.

Πρόθεσή μας είναι η καλοπροαίρετη κριτική και πάντα κατά

την άποψή μας, η οποία λογικά μπορεί να είναι και λανθα-

σμένη. Δεν διεκδικούμε το αλάνθαστο.

Έχουμε όμως, σας διαβεβαιούμε, ως πρότυπο, ως λαμπρό

παράδειγμα, τον Αγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Κάποιοι ζη-

τάνε να έχουμε και την τύχη του!

Οχι εσείς, προς Θεού!

Όμως επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψη ότι κι εμείς

σκανδαλιστήκαμε με την επιλογή και τελική εκλογή του

Επιτρόπου Σαλώνων, Αντωνίου, ως Μητροπολίτου Γλυφά-

δας. Και τούτο χωρίς να έχουμε τίποτα προσωπικό εναν-

τίον του, αλλά λόγω του παραλλήλου αξιώματός του ως

Γενικού Διευθυντού των Οικονομικών Υπηρεσιών (και της

περιουσίας) της εκκλησίας, και των απόψεών του ως προς

την “αξιοποίηση” της εκκλησιαστικής περιουσίας. (Κοιτάξτε

και τις απόψεις του Δημάρχου των 3Β, μέρος των οποίων

δημοσιεύουμε στο κύριο άρθρο μας.

Κώστας Βενετσάνος

Δύο μεγάλα προβλήματα

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας δύο θέ-

ματα:

Α.  Από τις 20 Μαρτίου περίπου έχει εγκατασταθεί στο

parking της Α’ Πλαζ Βούλας (πίσω από το τέρμα της γραμ-

μής του τράμ) ένα λευκό φορτηγό, με γκρίζα τέντα, μέσα

στο οποίο μένουν πολλοί Ρομά με καμμιά 10ριά μικρά παι-

διά.  Κάθε πρωί, γύρω στις 10, «ξαμολάνε» ομάδες με τα

μικρά μέσα σε καρότσια και αρχίζουν να «διατρέχουν» τις

περιοχές μας απέναντι  από την πλάζ, στο Ασκληπιείο,

στα γύρω καταστήματα.  

Προ της 25ης Μαρτίου το ανέφερα στο Αστυνομικό Τμήμα

3Β, μετά την 25η το ανέφερα και στο Τμήμα Ασφαλείας

3Β και, στην  συνέχεια στην Δημοτική Αστυνομία.  Η μία

υπηρεσία με παραπέμπει στην άλλη και το φορτηγό πα-

ραμένει στην θέση του (τουλάχιστον και σήμερα που

γράφω αυτές τις γραμμές).  Ποιος θα φροντίσει να μη γίνη

μόνιμη κατάληψη του χώρου;

Β.  Διάβασα σε κάποιο έντυπο ότι ο Δήμος 3Β παρέλαβε

πρόσφατα ένα όχημα/πολυμηχάνημα UNIMOG για το

οποίο επλήρωσε 80,000€ για επισκευή/ματασκευή.

Το όχημα αυτό διαθέτει, κατά το άρθρο, και αυτόματο πλυ-

στικό/πιεστικό θερμού νερού/ατμού.  Μήπως θα μπο-

ρούσε, επιτέλους, να χρησιμοποιηθεί αυτό το όχημα για

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-

ΤΑΣ,  όπως γινόταν τα παλαιότερα χρόνια;  Τόσο οι κάδοι,

όσο και ο χώρος γύρω τους έχουν γίνει εστίες μόλυνσης.  

Καλοκαίρι έρχεται και η ζέστη θα επιτείνει το πρόβλημα.

Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.  

ΤΤ, Δημότης Βούλας

Ο Γεώργιος Δροσίνης της
“Πολιτιστικής Συντροφιάς”

Μια λαμπρή παρουσίαση της ζωής και του έργου του

ποιητού μας Γ. Δροσίνη (1859-1951) έλαβε χώρα το

Σάββατο 23/3 στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ στη Βούλα.

Την “δροσιά”, αλλά και την φλόγα ενός σπουδαίου και

μεγάλου ποιητού, πεζογράφου και δημοσιογράφου, που

η χάρις και η φιλοπατρία του ξαφνιάζουν, το καύχημα

καί το μεγαλείο των Ελληνικών γραμμάτων παρουσίασε

με λαμπρότητα η “Πολιτιστική  Συντροφιά”  Βούλας.

Κατάμεστη η αίθουσα με ακροατές που παρακολουθού-

σαν με ευλάβεια σχεδόν τα λεγόμενα καταγοητευμένοι

και με κατάνυξη τα τραγούδια, που παρεμβάλλονταν

στη στιχομυθία της παρουσίασης έμοιαζε με ιερή “λιτα-

νεία”.

Ψυχή της εκδήλωσης η Μαρία Φετοκάκη και “κορυφή”

υψηλή, μοναδική η θαυμάσια “δουλειά” του Στέφανου

Χατζηστεφάνου με πλουσιότατη και έξυπνη “εικονογρά-

φηση” των λεγομένων απο την Μαρία και την Τούλα Γα-

στεράτου.

Ο Στέφανος - Δροσίνης συγκινητικός και ο καλός του

φίλος Παλαμάς - Μενέλαος Ντάφλος αληθινός, ως επί-

σης χαριτωμένος ο χορός της τσιγκάνας Δάφνης-Ντου-

νιαδάκη.

Οι τρείς μουσικοί με την επωνυμία “3μισυ Έγχορδα”

θαυμάσιοι, μεγαλειώδεις, όταν τραγουδούσαν την πα-

σίγνωστη και χιλιοτραγουδισμένη “Αμυγδαλιά” (σύν-

θεση Γεωργίου Κωστή;) τον “Εσπερινό” και το “Τι θέλω”

(σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη), ως επίσης το “Χώμα

το Ελληνικό” (σύνθεση Νίκος Κυπουργός) που ξεσή-

κωσε καρδιές Ελληνικές, καταπικραμένες απο την απα-

ράδεκτη μεταχείριση των ποιημάτων του Δροσίνη (ως

γνωστόν απαγορεύτηκαν τα ποιήματα του Δροσίνη

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

ως... εθνικιστού), κατορθώματα αυτά του Φίλη, της Ρε-

πούση, της Αναγνωστοπούλου και άλλων “τυφλών και

κωφών” του Υπουργείου Παιδείας,  προξενούσαν αισθή-

ματα νοσταλγίας και υπερηφανείας των ακροατών, που

είχαν την τύχη να παρευρίσκονται στην αίθουσα.

Ο ποιητής του μυθιστορήματος “Αμαρυλλίς”, που μετα-

φράστηκε σε πολλές γλώσσες, κατάφερε να δώσει την

ομορφιά της νύμφης Αμαρυλλίδος του Θεοκρίτου του

Λόγγου και του Λουκρητίου και του όμορφου ομώνυμου

άνθους που μας ήρθε απο το Ακρωτήριο της Καλής Ελ-

πίδος στην πλοκή των ηρώων, εξήρε καταγοητευμένη

και γεμάτη την καρδιά απο Δροσίνη η συγγραφέας

αυτού του άρθρου.

Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να γευόμεθα την αμ-

βροσία και το νέκταρ παρομοίων παρουσιάσεων.

Και αν σε ξένα χώματα πεθάνω 
και το μνημα θα ειναι πιο γλυκό
αν θαφτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω
χώμα αγαπημένο χώμα Ελληνικό.

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπηστιμίου Αθηνών

Υποδείξεις Δημοτών

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Δημοτικές Εκλογές

Προς όλους τους Υποψηφίους

Η ενδεκαμελής ευρύτερη οικογένειά μας θα ψηφί-

σει μόνον εκείνον τον υποψήφιο που θα εξαγγείλει

και θα δεσμευθεί με πρόγραμμα αντιμετώπισης των

αδέσποτων ζώων, που πλημμύρισαν τους δρόμους

μας και προκαλούν τις ευαισθησίες μας και τον πο-

λιτισμό μας.

Θαν. Αντωνόπουλος

Δημότης 3Β

***

Προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο των 3Β

Γωνία Διγενή - Πλαστήρα, η πινακίδα με το ΣΤΟΠ

είναι έτοιμη από καιρό να καταρρεύσει. Θα τη

φροντίσει ο αρμόδιος;

Στην ίδια γωνία, η πινακίδα που απαγορεύει τη δια-

δρομή από Πλαστήρα αριστερά προς Βασ. Παύλου,

έχει ξεθωριάσει. Πολλοί παραβιάζουν το μονό-

δρομο με κίνδυνο σύγκρουσης. 

Κάποιος αρμόδιος με λίγη μπογιά;;

Δημότες Γείτονες
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Η “Γαλάζια Δημοκρατία” 
της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΟΤΣΗ 

«Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο σημαντικές από οποι-
ονδήποτε άλλον δήμο σε όλη την Ελλάδα».

Έτσι άρχισε την παρουσίαση του προγράμματος του
στους 35 πρώτους υποψήφιους ο Δημήτρης Τζιώτης.
«Σε κανέναν άλλον δήμο τα ζητήματα που κρίνονται
δεν είναι τόσο σημαντικά. Σε κανέναν άλλον δήμο οι
επιπτώσεις όσων διακυβεύονται στην επόμενη τετρα-
ετία δεν κρίνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό την αλλαγή
της ζωής των δημοτών. Σε κανέναν άλλον δήμο όλα
όσα θα συμβούν τα επόμενη τέσσερα χρόνια δεν θα
επηρεάσουν άμεσα τόσους πολλούς άλλους δήμους. 

Ο δήμος μας είναι το τελευταίο κομμάτι της αθηναϊ-
κής Ριβιέρας που έχει μείνει φυσικό. Αυτός ο φυσι-
κός πλούτος έχει μπει στο μάτι των μεγάλων
συμφερόντων. Σε κανέναν άλλο δήμο όλα τα σημαν-
τικά ζητήματα που θα αλλάξουν τον τρόπο της ζωής
μας δεν παραμένουν κρυφά. Σε κανέναν άλλον δήμο
σε όλη την Ελλάδα οι δημότες δεν θα κληθούν να ψη-
φίσουν χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια για όλα όσα
θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή τους. Οι ευθύνες είναι
μεγάλες και βρίσκονται ψηλά, πολύ ψηλά. 

Καλούμε όλους τους υποψήφιους δημάρχους, όλες
τις δημοτικές παρατάξεις, όλους τους βουλευτές της
περιοχής και όλα τα κόμματα να πάρουν ξεκάθαρες
θέσεις. Δική μας ευθύνη και υποχρέωση είναι να ρί-
ξουμε φως στο σκοτάδι. Να ψηφίσουν οι πολίτες για
τα μεγάλα και τα σημαντικά. Να γνωρίζουν τι πραγ-
ματικά ψηφίζουν και να επιλέξουν το μέλλον που
αυτοί επιθυμούν», υπογράμμισε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Δημήτρης Τζιώτης. 

“ΓΑΛΑΖΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

«Το χρυσάφι αυτού του τόπου είναι η θάλασσα, είναι
το παραθαλάσσιο μέτωπο. Ο τρόπος για να προστα-
τεύσουμε τον τόπο μας είναι η δημοκρατία. «Γαλάζια
Δημοκρατία» είναι το όνομα της παράταξής μας. Με
μία κάθετη γραμμή, γιατί δίπλα δεν υπάρχουν μόνο
τα 3Β, αλλά έξι διακριτές κοινότητες. Είναι μία γαλά-
ζια δημοκρατία που αυτοδιοικείται σε έξι επίπεδα. Γα-
λάζια Δημοκρατία για τη Βάρη, τη Βάρκιζα, τα
Βλάχικα, τη Βούλα, το Πανόραμα και τη Βουλιαγ-
μένη. Αυτές οι έξι κοινότητες είναι σημαντικό να αυ-
τοδιοικούνται. Ο σκοπός τον οποίο έχουμε είναι να
προστατεύσουμε τη γη μας. Το περιβάλλον είναι η φι-
λοσοφία της ζωής μας. Το ξεκάθαρο αξιακό σύστημα
του προγράμματος μας. 

Είμαστε εδώ, ψηφίζουμε, για να σώσουμε τη γη μας.
Η γη κινδυνεύει και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Κιν-
δυνεύει ανά πάσα στιγμή να συμβεί μία πυρκαγιά,
όπως αυτή στο Μάτι, να συμβούν καταστροφές όπως
βλέπουμε σε όλον τον κόσμο και κάποιοι μιλάνε μόνο
για το τσιμέντο. Είναι τελείως παράλογο. Είμαστε
εδώ για να προστατεύσουμε τη γη μας. Επομένως το
γαλάζιο είναι η προτεραιότητά μας και η δημοκρατία
είναι ο τρόπος για να προστατέψουμε τον φυσικό
πλούτο», εξήγησε για το όνομα και τον σκοπό του
συνδυασμού ο υποψήφιος δήμαρχος των 3Β Δημή-
τρης Τζιώτης. 

ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ

«Εγώ χαίρομαι γιατί σε αυτήν την ομάδα υπάρχουν
πολλοί ηγέτες. Δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι μόνο
ένας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουμε. Αι-
σθάνομαι πολύ ωραία να έχω ισότιμους ανθρώπους
δίπλα μου. Εμείς δεν θα δώσουμε ούτε ένα μαύρο
ευρώ για να κερδίσουμε τις εκλογές. Ξέρετε ήρθαν
πάρα πολύ υποψήφιοι, άνθρωποι μέσα από την κοι-
νωνία που θέλανε να κατέβουν. Και στο τέλος της συ-
ζήτησης το πιο άκομψο ερώτημα που δεχόμουν ήταν
και πόσα θα μου δώσεις. Δεν θα δώσω τίποτα. Είναι
εδώ μαζί μας αυτοί που δεν θέλουν χρήματα για να
κατέβουν. Προφανώς κάποιοι έχουν συνηθίσει να ζη-
τάνε λεφτά. Δεν θα το κάνουμε. Πολύ καθαρά, είμα-
στε εδώ γιατί πιστεύουμε σε έναν σκοπό»,
υπογράμμισε ο Δημήτρης Τζιώτης.  

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ 

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού εξέφρασαν την ανη-
συχία τους για σημαντικούς κινδύνους που θα βρουν
μπροστά τους οι πολίτες, όπως το εργοστάσιο σκου-
πιδιών στη Βάρη, η επέκταση της μαρίνας στον κόλπο
της Βουλιαγμένης, η αλλαγή των όρων δόμησης και
η καταστροφή της Κηπούπολης στη Βούλα, τα σχέδια
κάποιων για να χτίσουν τη Φασκομηλιά και οι άναρχες
παρεμβάσεις σε σημαντικά σημεία της πόλης, ενώ ο
Δ. ΤΖιώτης επεσήμανε: «Κάποιοι με αφορμή την
κρίση και με μια ψευδαίσθηση ανάπτυξης που είναι οι-
κονομικά λανθασμένη έχουν βάλει στο μάτι το δήμο
μας. Οι παραλίες της Βούλας, το ορφανοτροφείο της
Βουλιαγμένης, η φασκομηλιά. Είναι 1300 στρέμματα.
Μα, από τη φασκομηλιά αναπνέουμε. Είναι δυνατόν
να κτίσουμε τα πάντα; Δείτε το σχέδιο για τις Φλέβες.
Χιλιάδες δωμάτια, τσιμέντο. Η μαρίνα στη Βουλιαγ-
μένη. Ο λιμενοβραχίονας να απλωθεί μέχρι τη μέση
του κόλπου. Μα δεν θα καθαρίζει ο κόλπος. Δεν θα
μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο». 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

«Εμείς θα καταθέσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη
Ριβιέρα και θέλουμε να συγκριθούμε στα στοιχεία.
Εμείς θέλουμε να συγκριθούμε στα οικονομικά δεδο-
μένα. Εμείς θέλουμε να τολμήσουν να φέρουν και
εκείνοι το δικό τους πρόγραμμα για τη Ριβιέρα. Αν
αφήσουμε τέσσερα χρόνια να περάσουν, αυτός ο
δήμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. Τη δυνατότητα που
έχουμε σήμερα να αποτρέψουμε δημοκρατικά τον
κίνδυνο που έρχεται, δεν θα την έχουμε ξανά σε τέσ-
σερα χρόνια από σήμερα. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι
απ’ άκρη σ’ άκρη του δήμου. Οι άνθρωποι που έχουν
μία οικολογική ευαισθησία το αντιλαμβάνονται και
έχουν ως προτεραιότητα το εμείς. Πρέπει όμως να
εξηγήσουμε και σε αυτούς που έχουν ως προτεραι-
ότητα το εγώ, ότι κάνουν λάθος για το δικό τους συμ-
φέρον. Είναι εύκολο να το αντιληφθούν αν δουν τα
παραδείγματα των άλλων δήμων. Αν δει κανείς την
ακτογραμμή της Αθηναϊκής Ριβιέρας το μεγαλύτερο
κομμάτι έχει τσιμεντοποιηθεί. Αυτή η τσιμεντοποίηση
σταμάτησε στα όρια του δήμου μας. Η τσιμεντοποί-
ηση δεν είναι μόνο ένα έγκλημα περιβαλλοντικό,
είναι ένα τεράστιο οικονομικό λάθος.
Πηγαίνετε να δείτε την οικονομική αξία των περιοχών
της Ριβιέρας από τον Πειραιά μέχρι τον δήμο μας. Οι
περιοχές που τσιμεντοποιήθηκαν έχουν υποβαθμι-
στεί. Δείτε τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε
περιοχές όπου έγιναν λιμάνια και μαρίνες. Δείτε την
τουριστική οικονομία, πώς διπλασιάζονται οι τιμές
όταν σταματάει το τσιμέντο. Αυτό που διαφοροποιεί
τον δικό μας δήμο είναι ότι πρόκειται για το φυσικό
κομμάτι της Ριβιέρας. 
Το δικός μας πρόγραμμα θα έχει πολύ θετικότερο οι-
κονομικό αντίκτυπο για όλους. Κάποιοι κρατούν το
σχέδιό του κρυφό στα συρτάρια τους και δεν τολ-
μάνε να το δείξουν στους δημότες. Δεν τολμάνε να
το θέσουν στη δημοκρατική διαδικασία. Είναι μια
κρυφή ατζέντα, ένα μαύρο σενάριο για την περιοχή. 
Εμείς θα τολμήσουμε να δείξουμε στους δημότες το
σχέδιο για τη Ριβιέρα και να ψηφίσουν τελικά αυτό
που θέλουν. Εμείς θέλουμε να κερδίσουν όλοι από
την οικονομική ανάπτυξη. Στο περιβάλλον προφανώς
έχουμε δίκιο. Σημαντικό είναι πρώτα από όλα για
αυτήν την Ριβιέρα να μπορούμε να την ζήσουμε
εμείς. Εγώ προσωπικά δεν θέλω καμία Ριβιέρα, αν
δεν μπορώ να πάω στη Ριβιέρα. Αν το εισιτήριο είναι
50 ευρώ την ημέρα, δεν τη θέλω. Ο κόσμος θα πρέπει
να προβληματιστεί. Τη θέλεις γιατί έχεις κάτι να κερ-
δίσεις; Ή θα σου φτιάξουν μία Ριβιέρα που δεν θα
μπορείς να μπεις. Επομένως η πρώτη συζήτηση θα
πρέπει να είναι «ποιος κερδίζει από αυτήν την Ρι-
βιέρα;» Αν ωφελούνται οι δημότες, ναι να την κά-
νουμε. Αν δεν ωφελούνται δεν υπάρχει καμία
συζήτηση. 
Σε δεύτερο επίπεδο, αν βλέπουμε ότι υπάρχουν οι δυ-
νατότητες να αναπτυχθεί, να δούμε ποιο είναι το σχέ-
διο. Εμείς θα τολμήσουμε το σχέδιο να το
καταθέσουμε. Το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κό-
σμος ότι εμείς έχουμε ανάγκη τη φύση. Εμείς, για το
δικό μας συμφέρον, πρέπει να προστατεύσουμε
αυτόν τον δήμο», εξηγεί ο Δημήτρης Τζιώτης. 

του Δημήτρη

ΤΖΙΩΤΗ
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ΒΑΡΗ - Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

«Φαντάζομαι τη Βάρη ως παραγωγικό κέντρο της Ρι-
βιέρας. Της πρωτογενούς παραγωγής. Η αγορά των
Μεσογείων θα γίνει στη Βάρη και στα Βλάχικα. Τα
προϊόντα των Μεσογείων θα τυποποιηθούν και θα
συνδεθεί το πράσινο με το γαλάζιο», είπε μεταξύ
άλλων για τη Βάρη.

ΒΟΥΛΑ - Η ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

«Η Βούλα είναι η πρωτεύουσα του δήμου μας. Τι είναι
η Βούλα; Μία Κηπούπολη. Θα πρέπει να σεβαστούμε
την έννοια της Κηπούπολης. Αυτήν την έννοια που
φαίνεται ξεχασμένη, τον αξιακό σκοπό της, θα πρέπει
να δείξουμε πόσο μεγαλύτερη δυναμική έχει». 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

«Η Βάρκιζα από την άλλη μεριά είναι ένας τόπος μο-
ναδικός, ο οποίος έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Η
παραλία της είναι μαγική. Το στοιχείο όμως που την
κάνει μαγική είναι τα φυσικά συστατικά της. Αυτά θα
πρέπει να τα ανασχεδιάσουμε και να τα δείξουμε
στον κόσμο». 

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ

«Η πρότασή τους είναι γκρι. Η πρότασή μας είναι γα-
λάζια. Και επειδή το σχέδιό τους είναι γκρι, είναι
κρυφό. Εμείς από το δικό μας σχέδιο δεν έχουμε να
κρύψουμε τίποτα. Εμείς θα παίξουμε με ανοιχτά χαρ-
τιά και θα τα βάλουμε όλα πάνω στο τραπέζι. Απλώς
είναι σημαντικό αυτό το αυτονόητο να το  δείξουμε
γιατί ζούμε σε μία εποχή του παραλόγου». 

ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

«Η πρακτική της αποφυγής του πολιτικού κόστους
έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Τα κόμματα και οι πο-
λιτικοί αποφεύγουν να πράξουν το σωστό για να είναι
αρεστοί στις ομάδες συμφερόντων που ελέγχουν το
πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς αυτή η πρακτική επικρα-
τεί και στον δήμο μας. Είναι αδιανόητο και πέραν
κάθε λογικής ο πιο όμορφος δήμος στην Ελλάδα, ο
προορισμός της Αθήνας με τη μεγαλύτερη αξία, να
μην έχει όνομα. Με την πρακτική της αποφυγής του
πολιτικού κόστους ο δήμος αποδέχτηκε μία γραφει-
οκρατική κατασκευή, την προσβλητική ονομασία
3Β». 

«Δεν επιτρέπεται το όνομα αυτό, κάποια στιγμή, να
αποφασιστεί σε κλειστά γραφεία και μυστικές συσκέ-
ψεις. Η αξία του ονόματος ανήκει σε όλους τους δη-
μότες. Είναι περιουσιακό στοιχείο των δημοτών.
Εμείς θα καταθέσουμε ξεκάθαρα την πρότασή μας
για το νέο όνομα του δήμου και θα ζητήσουμε από
τους δημότες να πάρουν αυτή τη μεγάλη απόφαση».   

Σ.Σ. Από πλευρά εφημερίδας, θυμίζουμε ότι από το
2010 ακόμη είχε προταθεί η ονομασία της τρίδημης
πόλης να είναι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ και είχαμε εξηγήσει
γιατί).

ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

«Για εμένα η μεγαλύτερη πρόκληση θα ήταν να
εκλεγώ δήμαρχος και να φτάσω την πρώτη μέρα να
δώσω όλες τις εξουσίες του δημάρχου στο πλησιέ-
στερο προς τον πολίτη επίπεδο. Πρέπει οι άνθρωποι
που έχουν τη δυνατότητα, τη γνώση, την καθημερι-
νότητα της εκτελεστικής εξουσίας να αναλάβουν τα
εκτελεστικά καθήκοντα, ούτως ώστε αυτό το όραμα
το οποίο συζητάμε και σας περιγράφω και σας υπό-
σχομαι ότι είναι εφικτό να γίνει πραγματικότητα».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΤΣΗ

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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«Δεν ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή»
(Κωστής Παλαμάς, ποιητής και πεζογράφος, 1859-1943)

ΑΨΥΧΟΙ και ΑΦΡΟΝΕΣ 

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥΣ 
(Βίας ο Τευτάμου  από την Πριήνη της Ιωνίας, 600-530)

«Καί τό µέν ἰσχυρόν γενέσθαι τῆς φύσεως ἔργον·
τό δέ λέγειν δύνασθαι τά συµφέροντα τῇ πατρίδι
ψυχῆς ἴδιον καί φρονήσεως».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α΄, 86,

1 και Αποφθέγματα των Επτά Σοφών 6, 2,1)

(= Το να είναι κανείς δυνατός στο σώμα, αυτό είναι υπό-

θεση της φύσης· το να έχει όμως το ψυχικό σθένος να

υποστηρίζει εκείνα που συμφέρουν την πατρίδα, αυτό

είναι χαρακτηριστικό ψυχικής δύναμης και φρονιμάδας

/σύνεσης).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΞΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός και διπλωμά-

της και πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους, 1776-

1831, διατύπωσε καθαρά και ξάστερα την πολιτική του

θέση: «Την ελπίδα τού να εργασθώ διά το καλόν της πα-
τρίδος μου δεν θ’ ανταλλάξω με κανένα άλλο συμφέρον».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΣ

Ο τόπος όπου γεννιούνται και κατοικούν άνθρωποι με συ-

νείδηση της κοινής καταγωγής και της κοινής ιστορίας

τους. Η λέξη είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο, συναν-

τάται στον Όμηρο ως “πατρίς γαῖα”, ήτοι γενέθλιος/γε-

νέτειρα γη, γη των πατέρων/προγόνων.

Με τη στενή έννοια δηλώνει τον τόπο στον οποίο ο κα-

θένας γεννιέται και ανατρέφεται. Με την ευρεία έννοια

είναι η χώρα όπου κατοικούν άνθρωποι της ίδιας φυλής,

με την ίδια γλώσσα, τα ίδια φρονήματα, τα ίδια ήθη και

έθιμα, τις ίδιες παραδόσεις, τους ίδιους πόθους και ελπί-

δες και τις ίδιες επιδιώξεις.

Η έννοια της Πατρίδας είναι μια ηθικοκοινωνική αξία. Το

Πρωτοπόρο Αρχαιοελληνικό Πνεύμα την ανακάλυψε φυ-

σικά πρώτο. Ο Όμηρος, διά στόματος του Έκτορος (= ο συ-

νέχων, ο συγκρατών), μας παρέδωσε το πρώτο παράδειγμα

της Φιλοπατρίας στην Παγκόσμια Λογοτεχνία, τονίζοντας

την αξία της:

«Εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί πάτρης».
(ΙΛΙΑΣ, ΡΑΨΩΔΙΑ, Μ΄, στ. 243)

(= Ένα είναι το πιο σωστό/ευνοϊκό σημάδι να υπερασπί-

ζεται κανείς την πατρίδα του μαχόμενος).

Η ιδέα της πατρίδας ιδιαίτερα, με τα βαθιά συναισθήματα

που εμπνέει και με τα καθήκοντα που δημιουργεί, είναι η

πιο ζωντανή και ισχυρή απ’ όλες τις ιδέες  πάνω στις

οποίες ερείδεται/εδράζεται ο βίος και ο πολιτισμός.

Σήμερα, δυστυχώς, η φράση έχασε το νόημά της, όπως

και πολλές άλλες, και το “περί πάτρης” αντικαταστάθηκε

από το “περί πάρτης”**, ήτοι να ενδιαφερόμαστε για τον

εαυτούλη μας, για τα προσωπικά μας συμφέροντα, αδια-

φορώντας για τους συνανθρώπους μας. Πολλοί αρνήθη-

καν τη σημασία της και την καταπολέμησαν.

Ενστεριζόμενοι την ιδέα της παγκοσμιοποίησης (Globali-

sation) υποστήριζαν πως ο διαχωρισμός της ανθρωπότη-

τας σε κράτη δημιουργεί αλληλοσυγκρουόμενα

συμφέροντα, διεθνείς συρράξεις και πολέμους.

Η ύπαρξη της Πατρίδας είναι βιολογικό δεδομένο και δεν

είναι δυνατόν να απορριφθεί. Είναι μια ιδέα για ανθρώ-

πους που έχουν ελεύθερο φρόνημα και πίστη στην κοι-

νότητα των ανθρώπων.

Όποιος αγαπά την πατρίδα του αγαπά και την ανθρωπό-

τητα. Ο Άγγλος συγγραφέας και ποιητής Σαμουήλ Τζόν-

σον, 1709-1784, και συγγραφέας του Πρώτου Λεξικού

Αγγλικής Γλώσσας (1755) “Α dictionary of the English lan-

guage”, τόνιζε κατηγορηματικά πως: «Όποιος δεν αγαπά
την πατρίδα του, δεν μπορεί να αγαπά τίποτε». Σ’ αυτόν

ανήκει και η προφητική, διαχρονική και διαφωτιστική

φράση: «Η Πατριδοκαπηλία είναι το τελευταίο καταφύ-
γιο των μασκαράδων».

Πλησιάζει ο καιρός «ὁ καιρός γάρ ἐγγύς» που “οι μάσκες

θα πέσουν” και θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαθέ-

σεις, προθέσεις, καταθέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις

αυτών που διακυβεύουν τις τύχες μας. 

Όσο μας εκβιάζουν στο διακύβευμα/διακύβευση της

ασφάλειας, της σταθερότητας και της αυτοδυναμίας μας

τόσο περισσότερο μας καθιστούν ανασφαλείς, ασταθείς

και αδύναμους.

«οὔ τι ἐγώ γε ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέ-
σθαι». 

(Όμηρος, “Οδύσσεια”, θ΄, στ. 27-28)

(= Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο γλυκύτερο στον

κόσμο απ’ την πατρίδα μου).

ΣΧΟΛΙΟ: Με αυτά τα διθυραμβικά λόγια για την πατρίδα

του ο πολύμητις (= πολυμήχανος, επινοητικός, πολυσύ-

νετος) Οδυσσέας απαντάει στον Αλκίνοο (= δυνατό στη

σκέψη), βασιλιά των φιληρέτμων (= φιλόκωπων, θαλασ-

σοπόρων και θαλασσοψημένων) Φαιάκων.

Αυτά τα λέει ο Δάσκαλος (Μέγας Παιδευτής) της φυλής

μας, Όμηρος: Έχετε ακούσει κανέναν σύγχρονο πολιτικό

να εκφράζεται έτσι υμνητικά για την πατρίδα; Αυτοί απο-

φεύγουν και να χρησιμοποιούν τη λέξη πατρίδα αντικα-

θιστώντας την με την χώρα ή τον τόπο.

«Μισῶ πολίτην ὅστις ὠφελεῖν πάτραν βραδύς πέφυκε
μεγάλα δέ βλάπτειν ταχύς, καί πόριμον αὑτῷ τῇ πόλει
δ᾽ἀµήχανον».

(Αριστοφάνης, 445-386, “ΒΑΤΡΑΧΟΙ”,. στ. 1427-1429).

(= Μισώ τον πολίτη εκείνον που, για να ωφελήσει την πα-

τρίδα του είναι αργοκίνητος, αλλά για να της προξενήσει

μεγάλες συμφορές, γρήγορος, που στον εαυτό του είναι

ωφέλιμος και ανώφελος στην πόλη του).

«Εἰ δ᾽ἦσθα µή κάκιστος, οὔποτ᾽ἄν πάτραν τήν
σήν ἀτίζων τήνδ᾽ἄν ηὐλόγεις πόλιν· ὡς ἔν γ᾽ἐµοί
κρίνοιτ᾽ἄν οὐ καλῶς φρονεῖν ὅστις πατρῴας γῆς
ἀτιµάζων ὅρους ἄλλην ἐπαινεῖ καί τρόποισιν ἥδε-
ται».

(Ευριπίδης, 480-406, Fragment 817,1)

(= Αν δεν ήσουν εσύ τόσο πολύ άθλιος/φαύλος, ποτέ δεν

θα περιφρονούσες την πατρίδα σου και δεν θα παίνευες

αυτήν εδώ την πόλη· καταπώς κρίνω εγώ δεν σκέπτεται

σωστά όποιος αψηφώντας τους θεσμούς της πατρικής

του γης επαινεί ξένη χώρα και καμαρώνει με ξενόφερ-

τες/ξενότροπες συνήθειες).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”
Από το Α΄ επεισόδιο (στ. 261-637)

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ: «Ἀλλ᾽ἀναγκαίως ἔχει πατρίδος ἐρᾶν
ἅπαντας· ὅς δ᾽ἄλλως λέγει λόγοισι χαίρει, τόν δέ
νοῦν ἐκεῖσ᾽ἔχει». (στ. 360-362).
(= Ωστόσο είναι αναπόφευκτο όλοι την πατρίδα τους να

ποθούν· όποιος τα λέει διαφορετικά χαίρεται με τα λόγια

του, όμως το νουν του έχει πάντα εκεί).

ΙΟΚΑΣΤΗ: «Ἡ πατρίς, ὡς ἔοικε, φίλτατον βροτοῖς».
(= Η πατρίδα φαίνεται είναι για τους ανθρώπους πολύ

αγαπητή), (στ. 406)
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ: «Οὐδ᾽ὀνοµάσαι δύναι᾽ἄν ὡς ἐστίν
φίλον», (στ. 407)
(= Δε θα μπορούσα με λόγια να σου περιγράψω πόσο

αγαπητή είναι).

Από το Γ᾽επεισόδιο (στ. 834 - 1018)

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: «Αὐτός δ᾽, ἐν ὡραίῳ γάρ ἕσταμεν βίου,
θνῄσκειν ἕτοιμος πατρίδος ἐκλυτήριον». (στ. 968-969)

(= Ο ίδιος όμως, μια που βρίσκομαι σε ώριμη στιγμή της

ζωής, είμαι πρόθυμος να πεθάνω, για να σώσω την πα-

τρίδα μου).

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ: «Καί συγγνωστά μέν γέροντι, τοὐμόν

δ᾽οὐχί συγγνώµην ἔχει, προδότην γενέσθαι πατρί-
δος ἥ µ᾽ἐγείνατο» (στ. 994-996).

(= Βέβαια είναι κάτι που συγχωρείται σ’ έναν γέροντα,

ενώ δεν συγχωρείται στην περίπτωσή μου να γίνω προ-

δότης της πατρίδας μου, που με έφερε στον κόσμο).

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ:: «Στείχω δέ θανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρόν

πόλει δώσων, νόσου δέ τήνδ᾽ἀπαλλάξω χθόνα. Εἰ γάρ
λαβών ἕκαστος ὅ,τι δύναιτό τις χρηστόν διέλθοι τοῦτο
κεἰς κοινόν φέροι πατρίδι, κακῶν ἄν αἱ πόλεις ἐλασσό-

νων πειρώμεναι τό λοιπόν εὐτυχοῖεν ἄν» (στ. 1013-1018)

(= Βαδίζω/προχωρώ λοιπόν να παραδώσω το δώρο του

θανάτου μου όχι ασήμαντο για την πόλη μου, και από το

μίασμα να γλυτώσω τη χώρα αυτή. Γιατί, αν ο καθένας

πάρει ό,τι καλό μπορεί, να πορευθεί μ’ αυτό και ύστερα

το προσφέρει για το καλό της πατρίδας του, οι πόλεις θα

δοκιμάζουν λιγότερα κακά και στη συνέχεια θα χαίρονται

διαρκώς και θα έχουν ευτυχισμένη ζωή).

Μην τους επιτρέπετε να σας περνούν για Ηλιθίους*.

Ο Σάμουελ Λάνγκχορν Κλέμενς, γνωστός κυρίως με το

ψευδώνυμο Μαρκ Τουαίην, μια από τις πιο εμβληματικές

φυσιογνωμίες της Αμερικανικής Λογοτεχνίας, 1835-1910,

είχε έγκαιρα επισημάνει και προειδοποιήσει πως: 

«Όποιος έχει τους Ηλιθίους με το μέρος του, έχει και την
πλειοψηφία. Θα κυβερνήσει».

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

―――――
* Ἐρασιπατρία: η αγάπη προς την πατρίδα, η φιλοπατρία, ο πα-

τριωτισμός, η πατριδολατρία, η έμπρακτη αφοσίωση και αγάπη για

την πατρίδα. Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ ἐρασίπατρις -δος: ο

αισθανόμενος βαθιά αγάπη για την πατρίδα του, ο έρωτας για κάθε

τι που ανήκει ή παραπέμπει σ᾽αυτήν. Ετυμολογείται από το ουσ.

ἡ ἔρασις -εως = ο έρως, η αγάπηση που παράγεται από το
ρήµα ἐράω -ῶ ή ἔραµαι = αγαπώ + το ουσ. πατρίς -δος ή ἡ
πάτρα/πάτρη -ης. Νεότευκτες λέξεις αναλογικώς προς τις: ἐρα-

σιτεχνία, ἐρασιχρηματία (=φιλοχρηματία), ἐρασίμολπος, ἐρασι-

πλόκαμος, ἐρασίπτερος, ἐρασιχρήματος.

* Ἠλίθιος ή Ἀλίθιος, παράγεται από το επίθετο ἠλός, ἠλεός, ή, όν
= παράφρων, αλόγιστος, ασύνετος, ανόητος, μωρός. Ετυμολογεί-

ται από το ἄλη/ἀλάομαι = αδιάκοπη περιπλάνηση/μτφ. περιπλά-

νηση του πνεύματος, σύγχυση, παραφροσύνη (λατ. error mentis).

** Από το ιταλικό parte = μέρος, τμήμα, μερίδιο προερχόμενο από

το λατινικό, pars -tis.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐρασιπατρίας* 

ἄρχεσθαι 
&

Μισοπατρίας
παύεσθαι
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Σε πολύ φιλικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη, επίσημη,

προεκλογική εκδήλωση της δημοτικής παράταξης στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, “Λαϊκή Συσπείρωση”

στην αίθουσα Ιωνία στις 3.4.19.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Κώστας Πασακυριάκος, δημοτικός

σύμβουλος στο Δήμο 3B, μίλησε πάνω στα ζητήματα που

βιώνει ο λαός σε τοπικό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο.

Γιατί το μέρος είναι κομμάτι του όλου, και η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση είναι αλληλένδετο κομμάτι της Κεντρικής Διοίκη-

σης. 

“Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος”

Σταχυολογώντας σημεία από την ομιλία τού Κώστα Πασακυ-

ριάκου, βλέπουμε ότι εστιάζεται στα καίρια προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο Δήμος και οι Δημότες, όπως άλλωστε πάντα

κάνει ο Κ. Πασακυριάκος στα δημοτικά συμβούλια, όπως:

Δεν γίνεται να μη βλέπουμε το Κέντρο Υγείας Βάρης και το
Ασκληπιείο Νοσοκομείο που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν

το λαό της περιοχής και να κρίνουμε το δήμαρχο από κάτι λου-

λουδάκια.

Δεν γίνεται να ζούμε διαλυμένους σε πλημμυρισμένους δρό-
μους στη Βάρη και να κρίνουμε το δήμαρχο από τα λαμπάκια

των Χριστουγέννων

Δεν γίνεται να προχωρούν εκτεταμένα σχέδια παραχώρησης
των παραλιών σε επιχειρηματικά συμφέροντα και να κρίνουμε

το δήμαρχο αν έβαλε δέκα ομπρέλες σε μικρά τμήματα παρα-

λιών.

Το θέμα των παραλιών θα το δούμε πολύ σύντομα μπροστά

μας. Όταν ήρθε το μνημόνιο από την ΕΤΑΔ, που παραχωρούσε

τις παραλίες στο Δήμο, υπήρχε ένα πανηγυρικό κλίμα, τότε

εμείς λέγαμε ότι ανοίγει ο δρόμος για να γίνει η παραχώρηση

εκτεταμένης εμπορευματοποίησης από τους επιχειρηματικούς

ομίλους. Είσαι ανεξάρτητος όταν υποστηρίζεις επιχειρηματι-

κούς ομίλους; Τα τελευταία πέντε χρόνια η Δημοτική Αρχή

έχει συναινέσει στην πολιτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Μεγάλες ξε-

νοδοχειακές μονάδες πληρώνουν λιγότερα από το δημότη.

Τέσσερις ημέρες πριν το Πάσχα ο δήμαρχος προχωράει στην

ανάθεση των παραλιών της Βούλας σε επιχειρηματικούς ομί-

λους. «Πώς να μη λέει η κα Δούρου ότι “αν ήταν δημότης στην

περιοχή θα ψήφιζε τον Κωνσταντέλλο”»!

Μετά τις εκλογές, θέλει λευκή επιταγή, για να προχωρήσει

στην παραχώρηση όλου του παραλιακού μετώπου.

Να ποιο πρέπει να είναι ένα από τα κριτήρια της ψήφου.

Χρήσεις γης - μεγάλο θέμα

Άλλο ένα μεγάλο θέμα, που άμα το ανοίξουμε δεν θα τε-
λειώσουμε είναι οι χρήσεις γης. Χρήσεις γης δεν είναι μόνο
το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και οι αποφάσεις που παίρ-
νει ένας Δήμος. Είναι η αγοραπωλησία των ακινήτων και η
αδυναμία κάποιων οικογενειών, που δεν μπορούν να κρα-
τήσουν τα σπίτια τους. Αρα αλλάζει χαρακτήρα η περιοχή
και αυτό συνδέεται και με τα παραλιακό μέτωπο και με το
Ελληνικό..

Μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο 
σ’ αυτούς τους σχεδιασμούς

Kαταλήγοντας ο Κ. Πασακυριάκος τόνισε ότι “έχουν διοι-
κήσει και διοικούν δεκαετίες. Και η παρούσα διοίκηση βλέ-
πει έργα με μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντα και όχι το
λαϊκό συμφέρον. Και λέμε και το λέμε ξεκάθαρα. Μπο-
ρούμε να σταθούμε εμπόδιο σ’ αυτούς τους σχεδιασμούς.
Απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους πιστεύουν ότι δεν θα κά-
τσουν στ’ αυγά τους και είναι αρκετοί σήμερα εδώ”.

«Η υπερβολική εντιμότητα δημιουργεί
προβλήματα»!!!

Στη συνέχεια το έγινε παρουσίαση των υποψηφίων συμβού-

λων. Κάποιοι πήραν το λόγο και αυτοπαρουσιάστηκαν. Ένας

απ’ αυτούς είναι και ο γνωστός τ. δημοτικός σύμβουλος και τ.

πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, Γιάννης Νιτερόπουλος, ο οποίος εν-

τυπωσίασε με τα λεγόμενά του: «Εχοντας απογοητευθεί πλή-

ρως με την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο, είχα

αποφασίσει να μην ασχοληθώ πλέον με τα κοινά. Η σταγόνα

δε που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν διεκδικώντας την

εκλογή σαν συμπαραστάτης του δημότη ο σημερινός δήμαρ-

χος, με το συνδυασμό του οποίου συμμετείχα στις προηγού-

μενες εκλογές, μου είπε ότι “η υπερβολική εντιμότητα
δημιουργεί προβλήματα” στέλνοντάς μου έτσι το μήνυμα ότι

δεν θα με στηρίξει. Και πράγματι δεν με στήριξε. 

Με τις τελευταίες όμως εξελίξεις και αναλογιζόμενος τον

αγώνα που δίνει ο Κώστας Πασακυριάκος, τον οποίο εκτιμώ

απεριόριστα για το ήθος και τις αξίες που υπηρετεί, θεώρησα

σωστό να συστρατευθώ με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” την οποία

στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος».

OI YΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αλεξανδρίδης Θεόφιλος - Εκτελωνιστής, Αμπαδογιάννης Γιώργος -

Γεωπόνος,  Βαλαής Παύλος - Δικηγόρος, Βαγενάς Κώστας - Εργα-

ζόμενος Ιντρακόμ, Γεωργόπουλος Δημήτρης - Ασφαλιστής, Γεωργό-

πουλος Νίκος - Βαλκανιονίκης στο Στίβο, Συνεργάτης εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ, Γεωργοπούλου Πηγή - Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας -

Ανεργη, Γκόγκου Αγγελική (Αγγέλα) - Συνταξιούχος - Δικηγόρος,

Δούκας Νικόλαος, Δροσόπουλος Χρήστος, Ηλιοπούλου Σοφία - Δι-

κηγόρος, Κεϊβάνη Αμάντα - Φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά,

Καρρέρ Αρης - Δημοσιογράφος, Κετσιετζής Γαβριήλ, Κεχράκος Νίκος

- Καθηγητής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Καλαμποκά Γεωργία -

Εκπαιδευτικός, Κολιαράκης Ανδρέας - Ποιητής, Κουτσαύτη Σταματίνα

(Μπέτυ) - Ανεργη,  Λαγωνίκα Ευθυμία - Οικονομολόγος, Λαζαρίδου

Αλεξάνδρα - Νοσηλεύτρια στο Ασκληπιείο Βούλας, Λεντωβάς Γιώρ-

γος, Λεντωβά Νικολέτα - Δημόσιος Υπάλληλος, Λιαγκάκης Γιώργος

- Προπονητής ποδοσφαίρου - Ιδιωτικός Υπάλληλος, Λυκούρη Δήμητρα

- Εκπαιδευτικός, Μανταλβάνου Χριστιάνα - Δημοσιογράφος,Μάρκος

Κωνσταντίνος - Βιοτέχνης,Μπρούζος Στέλιος - Μαθηματικός, Νιτε-

ρόπουλος Γιάννης - Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του δήμου 3Β,

πρώην πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, Συνταξιούχος τραπεζικός, Ξουράφης

Γιώργος - Μαθηματικός, Ξαπλαντέρη Νίκη - Νοσηλεύτρια,  Παπαθα-

νασίου Νίκος - Μηχανικός, Παραδέλης Στράτος - Συνταξιούχος υπάλ-

ληλος ΙΚΑ, Μέλος της Επιτροπής του ΠΑΜΕ για το Ασφαλιστικό,

Παπαθανασίου Ειρήνη - Εκαπιδευτικός, Πετσιάς Γιώργος - Οικοδόμος,

Ρούμπης Κώστας - Διευθυντής Ακτινολογικού του Ασκληπιείου Βού-

λας, Σακελλαρίου Ελένη - Συνταξιούχος Φαρμακοποιός, Συγγραφέας,

Σιάτρα Παρασκευή (Βιβή)- τραπεζοϋπάλληλος, Σπανολιός Γιώργος -

Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Σπόντας Δημήτρης - Εργαζόμε-

νος στο Δήμο Αλίμου, Συριανός Σπύρος - τραπεζοϋπάλληλος, Τακού-

δης Βασίλης - Εργαζόμενος ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, Τραγουλιάς Χρήστος -

Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, Φραγκέας Ανδρέας - Εκπαιδευτικός, Χαρα-

μής Γιώργος - Πολιτικός Μηχανικός, Χριστοπούλου Τρανταλίδου Φω-

τεινή Κλειώ - Φοιτήτρια, Χριστοφιλάκης Παναγιώτης - Ψυκτικός.

Επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση της
“Λαϊκής Συσπείρωσης” στα 3Β
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ  ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: Διακηρύσσει προφορική
φανερή μειοδοτική δημοπρασία για
μίσθωση ακινήτου για την στέγαση
του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου
Κρωπίας, όπως αναφέρεται κατω-
τέρω: 
Η περιοχή μέσα στην οποία θα πρέ-
πει να βρίσκεται το υποψήφιο προς
μίσθωση ακίνητο είναι στο τμήμα
των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης
Κορωπίου που περικλείεται μεταξύ
των οδών Γεωργίου Αναγνώστου,
Μιχαήλ Δήμα και δυτικά αυτής και
της οδού Λέσβου.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμα
υφιστάμενο, να έχει πιστοποιητικό
πυρασφάλειας, να ηλεκτροδοτείται -
υδροδοτείται και να έχει όλες τις
απαραίτητες υποδομές για τηλεφω-
νοδότηση. Επίσης θα πρέπει να πα-
ραδοθεί βαμμένο, να μην έχει
προβλήματα υγρασίας, οι χώροι του
να είναι θερμαινόμενοι, φυσικά φω-
τιζόμενοι και αεριζόμενοι και γενικά
να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση
χωρίς φθορές.  
Το κτίριο από χώρους θα πρέπει να
διαθέτει κατ΄ ελάχιστον χώρους
και ωφέλιμα εμβαδά : 
• 2 αίθουσες κατάλληλες για διδα-
σκαλία (τουλάχιστον 21 μ2   εκά-
στη),
• 1 γραφείο για τους εκπαιδευτι-

κούς (τουλάχιστον 10μ2),
•  τουαλέτες νηπίων τουλάχιστον
έξη (6) θέσεων με αντίστοιχους νι-
πτήρες.
• 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών,
• 1 κουζίνα με αποθήκη ,
• Αύλειο χώρο τουλάχιστον 180 μ2,
• Έναν χώρο υποδοχής.
Θα πρέπει να τηρούνται οι παρα-
κάτω προδιαγραφές :
Αίθουσα Διδασκαλίας
Δυναμικό: 16 – 20 παιδιά
Μία ελάχιστη εσωτερική διάσταση : 4 m
Ελεύθερο ύψος οριζόμενο κατά
Ν.Ο.Κ. για χώρο κύριας χρήσης.
Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει
επαρκή φωτισμό και εξαερισμό.
Κάθε  αίθουσα  πρέπει  να  διαθέτει
παροχές  ηλεκτρικού  ρεύματος  για
χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Το  πάτωμα  της  αίθουσας  να  είναι
κατά  προτίμηση  ξύλινο  η  πλα-
στικό ή laminate.
Κουζίνα
• Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό.
• Το δάπεδο της κουζίνας να είναι
κατά  προτίμηση  από πλαστικό, ή
κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο.
Χώροι υγιεινής νηπίων
• Nα περιλαμβάνουν τουαλέτες νη-
πίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
• Οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακί-
δια πορσελάνης. Το δάπεδο θα
επενδυθεί με πλακίδια αντοχής αν-
τιολισθητικά.
Αύλειος χώρος
Η κατάλληλη διαμόρφωση του αύ-
λειου χώρου έχει σαν βασικό παιδα-
γωγικό στόχο, την ολόπλευρη
ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να πα-
ραγνωρίζεται ότι στον χώρο αυτό
υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές
ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση
και αποφόρτιση τους.
Το κτίριο του Νηπιαγωγείου πρέπει

να περιβάλλεται από αυλή κατάλ-
ληλα διαμορφωμένη για νήπια.
Ο  αύλειος  χώρος  κατά προτίμηση
να  είναι  διαμορφωμένος  έτσι  που
να  αποτελεί επέκταση  των  εσω-
τερικών  χώρων  παιγνιδιού  του
Νηπιαγωγείου  και  να  δίνει στα
παιδιά φυσική και πνευματική πα-
ρόρμηση.
Το μεγαλύτερο τμήμα του αύλειου
χώρου κατά προτίμηση να βρίσκε-
ται συγκεντρωμένο προς την μία
πλευρά του οικοπέδου, διότι έτσι
διευκολύνει τις νηπιαγωγούς να πα-
ρακολουθούν καλύτερα τα νήπια.
Ο αύλειος χώρος έχει ανάγκη περί-
φραξης. Η περίφραξη αυτή, κατά
προτίμηση να κατασκευάζεται με
φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλα, δι-
κτυωτό, κορμούς δένδρων, μπορεί
δε να ομορφύνει με αναρριχώμενα
φυτά.
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για
την επίστρωση της αυλής δεν πρέπει
να έχει  ανοικτό  χρώμα,  γιατί  η
λάμψη  που  δημιουργείται  όταν
υπάρχει  ήλιος κουράζει τα μάτια τους.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφεί-
λουν εντός (20) ημερών από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσης, να
υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέρον-
τος. Κατόπιν τούτου και μετά από
επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή
θα κρίνει περί της καταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων και
περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους διακήρυξης, συντασσόμενης
σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10)
ημερών, όποτε λήγει η προθεσμία
λήψεως των προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα γρα-
φεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Προσφορές υποβάλλονται ΓΙΑ ΕΝΑ,
ή περισσότερα από τα ανωτέρω έξι
(6) τμήματα. Κάθε άλλη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλ-
λακτικές προσφορές ή αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου
Κρωπίας, των ΝΠΔΔ Α' Βάθμια - Β'
Βάθμια Σχολική Επιτροπή και του
ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ. Ο διαγωνισμός αφορά
σύμβαση ανάθεσης προμήθειας και
μπορεί να παραταθεί.
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμ-
βασης ορίζεται σε επτακόσιες είκοσι
(720) ημέρες (εικοσιτέσσερις (24)
μήνες από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης O τρόπος, ο χρό-
νος και η παραλαβή των υλικών θα

γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.6
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ των αναλυτι-
κών όρων της Διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήμα-
τος, στην οποία θα αναρτηθούν όλα
τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευ-
κρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται
από τους οικονομικούς φορείς-ενδια-
φερόμενους μέχρι την Πέμπτη 25

Απριλίου 2019 και αυτές (πληροφορίες
ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέ-
ρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι το
Σάββατο 27 Απριλίου 2019 μόνο μέσω
του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημε-
ρομηνία έναρξης υποβολής προσφο-
ρών στο σύστημα ορίζεται η Πέμπτη 4
Απριλίου 2019 ώρα 15:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Πέμπτη 2
Μαΐου 2019 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ερ-
γάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την Τετάρτη 8
Μαΐου 2019 και ώρα 12:00, από την
αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
σε ποσοστό περίπου ένα επί τοις εκατό
(~1%) με στρογγυλοποίηση επί της κα-
θαρής εκτιμώμενης αξίας του τμήματος
για το οποίο συμμετέχει. Πληροφορίες
δίνονται στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτι-
κών όρων Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια Ποι-
οτικής Επιλογής όπως αναφέρονται
στους αναλυτικούς όρους της Διακή-
ρυξης άρθρο 2.2. 
Για τα τμήματα 1 έως και 6 Καύσιμα
Κίνησης και Καύσιμα Θέρμανσης:
Άδεια που θα έχει εκδοθεί σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, (άρθρο 7
§ 3 (α) και (γ), αντίστοιχα του
Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 230/2002). Περισσότερες
πληροφορίες στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης άρθρο 2.2.
Η ισχύς των προσφορών είναι για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επο-
μένη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού.
Προσφυγές γίνονται ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών (Α.Ε.Π.Π.), όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των όρων
Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρε-
σία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
28/03/2019.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΟΖ3ΩΨΖ-ΛΤ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19PROC004705149 2019-04-01
Βάρη,  29-03-2019 
Αριθμ. Πρωτ.: 11969
ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»
Α.Μ.:  17/2019 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 81211
Κ.Α. : 30-7331.024
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
CPV: 45 236290-9, 456261900-3
NUTS:  EL305

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης,
Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή
Αναδόχου για την κατασκευή του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»
εκτιμώμενης αξίας 130.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 17/2019 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματο-
δοτείται από Ίδιους πόρους. Έχει  εν-
ταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 30-7331.024. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 130.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ) εκ
των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχ-
θεί στον Προϋπολογισμό του 2019,
129.000,00 € στον  Προϋπολογισμό
του 2020. Προκαταβολή δεν θα χορη-
γηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
11559/27-03-2019 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για το οικονομικό έτος 2019
και με αρ. ΑΑΥ: A-544 καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρ-
τήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΝΡΑ-
ΩΨΖ-ΥΩΧ και στο ΚΗΜΔΗΣ με
19REQ004690191 2019-03-28.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο-
βληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα

συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
τάξεις:
Α2 τάξη και άνω για έργα  κατηγο-

ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών-
ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφο-
ρών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 02/05/2019, ημέρα
Πέμπτη  και ώρα .10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 07/05/2019, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενερ-
γηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι έξι
(6) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72

του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 2.096,77 ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑ-
ΔΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ) η οποία
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμ-
μετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς  ήτοι μέχρι  02-12-2019 (2
Δεκεμβρίου 2019),  άλλως  η προ-
σφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προ-
σφοράς, να ζητά από τον προσφέ-
ροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε οκτώ (8)  μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ει-
δικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με
Α/Α Συστήματος 81211.  Επίσης
,προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 22/04/2019   η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αρ-
γότερο στις  25/04/2019.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
75/2019. 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

TMHMA Περιγραφή και ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Καύσιμα Κίνησης Δήμος Κρωπίας 09134100-8 - 09132100-4 731.319,75 €
2 Καύσιμα Θέρμανσης Δήμος Κρωπίας 09135100-5 13.692,00 €
3 Καύσιμα Κίνησης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 09134100-8 - 09132100-4 24.123,80 €
4 Καύσιμα Θέρμανσης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 09135100-5 6.460,91 €
5 Καύσιμα Θέρμανσης Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09135100-5 72.310,88 €
6 Καύσιμα Θέρμανσης B' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09135100-5 56.479,50 €

ΑΔΑ:ΩΠΞ2ΩΛ6-4ΤΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Kορωπί : 03-04-2019
Αρ. Πρωτ. : 5601
Βασ. Κων/νου 47, 
Τ.Κ. : 19441 Κορωπί
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο      : 2132000700
FAX                : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι-
κτό άνω των ορίων (Διεθνή) δημό-
σιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές η δημό-
σια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
Δήμου Κρωπίας και Νομικών Προ-

σώπων»  προϋπολογισμού
904.386,84€ πλέον ΦΠΑ 24% (σύ-
νολο 1.121.439,68€) με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της μεγα-
λύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης
(%), επί τοις νόμιμα διαμορφούμε-
νης κάθε φορά μέσης τιμής λιανι-
κής πώλησης σύμφωνα με το
δελτίο τιμών του Υπουργείου Ανά-
πτυξης την ημέρα παράδοσης για
τα είδη των τμημάτων 1 έως 6 και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως
αυτές περιγράφονται στα Παραρτή-
ματα I έως VII και τα λοιπά έγγραφα
της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/12/2019 τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των όρων δια-
κήρυξης.
Τα προϊόντα που ζητούνται, ανά
CPV, όπως αναλυτικά περιγράφον-
ται στα έγγραφα της σύμβασης με
αρ. μελέτης ΤΥ/12/2019, είναι τα
εξής:

Δραματική μείωση χειρουργείων στο Γενικό

Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Oι βουλευτές της Ν.Δ. Ιάσονας Φωτήλας

και Βασίλης Οικονόμου κατέθεσαν ερώ-

τηση για την κατάσταση που επικρατεί

στα χειρουργεία ορισμένων νοσοκο-

μείων. 

Οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό

προσωπικό στις μονάδες υγείας του κρά-

τους έχουν ουσιαστικά αφήσει τους πολίτες

χωρίς δωρεάν περίθαλψη. 

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η δραματική

μείωση τακτικών χειρουργείων στο Γενικό

Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Σύμφωνα με

πληροφορίες, από τους τέσσερις αναισθη-

σιολόγους έχουν μείνει δύο, αφού η μία

απουσιάζει με άδεια κύησης και η Διευθύν-

τρια με εκπαιδευτική άδεια. Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα η Συνέλευση Χειρουργικού

Τομέα να αποφασίσει όλα τα επείγοντα πε-

ριστατικά – τα χρήζοντα χειρουργείου –

κατά τα πρωινά των ημερών Τρίτης – Τετάρ-

της – Παρασκευής (μη 24ωρη γενική εφη-

μερία) να διακομίζονται στα άλλα

εφημερεύοντα παιδιατρικά νοσοκομεία, για

τα τακτικά χειρουργεία να υπάρχει μει-

ωμένη λίστα τόσο ως προς τον αριθμό χει-

ρουργικών τραπεζιών όσο και των

περιστατικών κάθε τμήματος και όλα τα

δρομολογημένα τακτικά χειρουργικά περι-

στατικά που αναβάλλονται να ρυθμίζονται

από το Γραφείο Προστασίας του Πολίτη. 

Και ερωτούν οι βουλευτές:

1. Για ποιους λόγους δεν υπήρξε σωστός

προγραμματισμός ώστε να μη δημιουργηθεί

πρόβλημα στην υλοποίηση χειρουργείων

λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων στο Γε-

νικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης; 

2. Σε ποιες σχετικές και άμεσες ενέργειες

θα προβείτε ώστε να αποκατασταθεί το

πρόβλημα;  
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- Ο ως άνω προϋπολογισμός ψηφίσθηκε  με την 16/26-11-2018 (με Α.Δ.Α.
ΩΥΓ7ΟΡ3Ν-0Η1). Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,
εγκρίθηκε με την 498/17-12-2018  (με Α.Δ.Α. 6Η2ΘΩΨΖ-ΒΔΧ). Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και
επικυρώθηκε με την 119207/37567/19-3-2019 απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής. - Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2
του άρθρου 23 του Ν.4210/2013.

Ο Προϊστάμενος Ο Πρόεδρος
Βασίλης Μανωλάτος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος η Περιφέρεια Αττικής,

συνεχίζει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων

και δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε

όλη την Αττική.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, η Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατ. Αττικής με συντονιστή την Δ/νση Υγειονομι-

κού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ξεκίνησε την

πρώτη εφαρμογή από αέρος, ενώ ήδη έχουν εφαρμοστεί

δύο επίγειοι ψεκασμοί (προνυμφοκτονίες) στην περιοχή

της Ανατολικής Αττικής. Η πρώτη εφαρμογή από αέρος

υλοποιήθηκε στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχι-

νιά στον Μαραθώνα σε έκταση περίπου 2.000 στρεμμά-

των, έγιναν τέσσερις πτήσεις-ρίψεις, με βιολογικό

σκεύασμα και με διάλυμα 500 λίτρα σε κάθε πτήση.

Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών του 2019, συ-

νολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ,  αφορά εφαρμο-

γές ψεκασμών από εδάφους και από αέρος στον

περιαστικό ιστό όλων των Δήμων σε σημεία εστίες που

έχουν καταγραφεί καθώς και στις οικολογικά προστα-

τευόμενες περιοχές (φυσικά οικοσυστήματα) της Ανατο-

λικής Αττικής.

Επίσης οι ψεκασμοί θα εφαρμοστούν σε όλους τους Δή-

μους της Ανατ. Αττικής, σε σημεία-εστίες που υπάρχει

συλλογή υδάτων (ρέματα, κανάλια, στάσιμα νερά, πλημ-

μυρισμένες εκτάσεις κλπ) όπως έχουν καταγραφεί και

χαρτογραφηθεί από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α. μετά από υποδεί-

ξεις των Δήμων.

Οι Δήμοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη καθώς και την

υποχρέωση, να υλοποιήσουν προγράμματα (μελέτη και

εφαρμογή) καταπολέμησης των κουνουπιών εντός του

αστικού (οικιστικού) ιστού (φρεάτια, πάρκα, δημοτικούς

κήπους κλπ).

Οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν κατά την διάρκεια της Άνοι-

ξης και όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

Eφαρμογές ψεκασμών από εδάφους, αέρος και στον περιαστικό ιστό όλων των Δήμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα, Ταχ. Κώδικας: 19009
Πληροφ.: κ. Ευάγγελος Κάκκαρης                
Τηλ. επικοινωνίας: 22943 21035,  φαξ.: 2294023481
Ραφήνα: 05/04/2019   |  Α.Π.: 6055

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ (έτος 2019)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. 24%) 247.969,00 €

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την
προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδι-
κών χαρών του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα
ευρώ (247.969,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.),
και με τους παρακάτω όρους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Επωνυμία Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Αραφηνίδων Αλών 12 
Πόλη Ραφήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 19009
Τηλέφωνο 22943 21035    
Ηλ/νικό Ταχ/μείο           bkakaris@0164.syzefxis.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Ευάγγελος Κάκκαρης 
Δι/νση διαδικτύου (URL) www.rafina-pikermi.gr 
Κωδικός NUTS EL305 
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθ-
μού και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέ¬σω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της προαναφερθείσας διεύ-
θυνσης: www.promitheus.gov.gr.
Τόσο για τη διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (Διακήρυξη, Μελέτη κλπ.)
όσο και για τη δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ισχύουν
οι ρυθμίσεις του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της Προμήθειας
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμών και δα-
πέδων ασφαλείας για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του Δήμου Ραφήνας
Πικερμίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18239/5-5-2014 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
η υπ’ αριθ. 09/19 Μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ 81/19 απόφαση του ΔΣ.
Οι κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) της ανω-
τέρω προμήθειας είναι: 37535200-9, 37535210-2, 37535250-4, 19732000-6

Διάρθρωση Διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά επί ποινή απο-
κλεισμού, για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.  Εναλλακτικές προσφο-
ρές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Είδος Διαδικασίας – Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα επτά
χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (247.969,00 €). 
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 200.000,00€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 47.949,00€
ΣΥΝΟΛΟ 247.949,00€ με ΦΠΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α 64.7322.01, οικονομι-
κού έτους 2019.
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα
απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του
Δήμου.

Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ. ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή Πύλη 02/05/2019 15/05/2019 21/05/2019

www.promitheus.gov.gr  ΩΡΑ 10:00 ΩΡΑ 10:00 ΩΡΑ 10:00
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
4155/2013 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Τρόπος διενέργειας της προμήθειας
5.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί¬ων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος
www.promitheus.gov.gr. 

Κριτήριο Κατακύρωσης
Ως κριτήριο κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη
τιμή προσφοράς, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η το-
ποθέτηση των αναφερόμενων στην υπ’ αριθ. 06/19  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών  οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στους χώρους που
μνημονεύονται σ’ αυτήν.

Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγύηση συμμετοχής
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά, αρκεί να υπο¬βάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση που
επιλεγούν, θα συστήσουν κοινο¬πραξία πριν την υπογρα¬φή της σύμ¬βασης,
με σκοπό την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την ελλη-
νική νομοθεσία. 

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο, για την εκτέλεση του συμβατικού αν-
τικειμένου. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.2. Εγγύηση συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων, εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ
και πενήντα λεπτών  (3.999,50 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-
βάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομι-
κών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
11.2.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 15/12/2019

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης Τίτλος σπουδών και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδη-
γών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ
ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχα-
νικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής
Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα
Οχημάτων ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτομα-
τισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρο-
τεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν.
3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

102    ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της αλλοδαπής, 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και  αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της απαι-
τούμενης  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970
ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και  αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της απαι-

τούμενης  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατη-
γοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής
του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρη-
σης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη)
και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτού-
μενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν
και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της,
αρκεί: • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και • η προσκόμιση
Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτή-
σης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία
ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορή-
γησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει (*),
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύ-
κλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρ-
μόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκρι-
μένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

102    ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει (*),
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος
και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω
άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμ-
πειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.
9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει (*),
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου
2 της με αρ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει (*),
β)  Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώ-
τερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη
νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τε-
χνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή

από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγ-
γελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτε-
χνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει* , 
β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ-
τηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υπο-
βάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός

σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διεύθυνση Καθαριότητας Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 3
101 Δήμος Μαρκοπούλου Ν. Αττικής Απορριμματοφόρων

Μεσογαίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διεύθυνση Καθαριότητας Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΔΕ Χειριστών 8 μήνες 2
102 Δήμος Μαρκοπούλου Ν. Αττικής Μηχανημάτων  Έργου

Μεσογαίας (Εκσκαφέας-Φορτωτής) JCB
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΔΕ Τεχνιτών 8 μήνες 3
103 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής (Υδραυλικοί)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διεύθυνση Καθαριότητας Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΥΕ Εργατών 8 μήνες 11
104 Δήμος Μαρκοπούλου Ν. Αττικής Καθαριότητας

Μεσογαίας (πλήρωμα απορριμματοφόρων)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διεύθυνση Καθαριότητας Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΥΕ Εργατών Γενικών 8 μήνες 12
105 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής Καθηκόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Τ.Κ.: 190 03 Μαρκόπουλο
Πληροφορίες: Βασιλική Σωτηρίου
Τηλέφωνο : 22990 – 20118
Fax: 22990 – 24009
e-mail: vsotiriou@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο,13-12-2018
Αριθ. Πρωτ.: 18037

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ
1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 9 του  άρθρου 25
του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-
2016) και του άρθρου 64 του
Ν.4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012  «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
54 Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.
4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου
του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ
50/Α΄/16.03.2018).
6. Την υπ΄ αριθμ. 49/14.02.2018
(ΑΔΑ:602ΛΩΛΝ-Θ0Σ) απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας περί
προγραμματισμού προσλήψεων προ-
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, έτους 2018, για τις υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 16068/5952/
16.3.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική
έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο
Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 11415/
13.04.2018 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης χι-
λίων έντεκα (1011) συμβάσεων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 13410/20-4-2018
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας».
10. Την υπ΄ αριθμ. 326/7.11.2018 (ΑΔΑ:

Ω4Ι1ΩΛΝ-Ρ1Ξ) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας περί καθορισμού ειδικοτή-
των του προσωπικού που θα προσλη-
φθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), για
τις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρε-
σίες του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας.
11. Τον Τροποποιημένο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας (ΦΕΚ 788/τ.Β’/10-
06-2005) και την υπ’ αριθμ. πρωτ.
18039/13-12-2018 βεβαίωση του Δη-
μάρχου  του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας  περί ύπαρξης κενών θέσεων. 
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1150/23-1-
2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών  του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, περί ύπαρ-
ξης πιστώσεων για την κάλυψη της δα-
πάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνω-
σης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριάντα ενός  (31) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα  του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκό-
πουλο Μεσογαίας, του Νομού Αττι-
κής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαι-
τούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI υπάλληλος με προυπηρεσία στο ηλε-

κtρονικό εμπόριο  (ESHOP), απο επιχείρηση στην

περιοχή Λαυρεωτικής. Τηλ. 6932411506, κος ΣΩΤΗ-

ΡΗΣ.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προ-

ϋπηρεσία για κατάστημα pizza fan στη Βούλα. 

Πληροφορίες τηλ. 6944773836

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και

σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,

ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, δύο φορές

την εβδομάδα. Τρίτη - Παρασκευή.

Τηλ. 6992076374.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμ-
πειρίας.

103    ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτε-
χνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδα-
πής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της
άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώ-
τερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού  τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*, 
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώ-
τερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος(*) .

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104, 105  Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Οι υποψήφιοι 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 «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω
Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επι-

καλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτή-
τως 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 «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤ-
ΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολο-
γητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»).

• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να
είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής
αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».

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 σε δύο
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκ-
δίδεται 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 «12-02-2019»,  να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμ-
φωνα 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, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία
Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ. 190 03 – Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Προσωπικού, υπόψη
κας Βασιλικής Σωτηρίου ή κας Βασιλικής Πέπελη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20118 ή 22990-20135). Στην περί-
πτωση 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 (ΔΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυ-
τοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται
μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας
θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κα-
τηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

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 χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου 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 δια-
δρομή: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à 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 à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτεςà Έντυπα – Διαδικασίες
à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

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

O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλη-

τισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος υλοποιούν στα Γυμνά-

σια και Λύκεια του Δήμου τη δράση “Followgreen Action

2” με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μα-

θητών.

Η δράση “Followgreen Action 2” εξελίσσεται από τον Νο-

έμβριο 2018 και περιλαμβάνει εικαστικά εργαστήρια, στα

οποία οι μαθητές ενημερώθηκαν για την διαδικασία της

ανακύκλωσης και ανέπτυξαν καλλιτεχνικά έργα με την

καθοδήγηση αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τε-

χνών.

Οι μαθητές των Γυμνασίων φιλοτέχνησαν εικονογραφη-

μένες αφηγήσεις/comicstrips, οι οποίες αποτυπώθηκαν

σε ξύλινες πινακίδες και δύνανται να αποτελέσουν,

τόσο φορείς περιβαλλοντικών μηνυμάτων, όσο και πα-

ρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων

χώρων.

30 εικόνες

Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 3 εικόνες

Κάθε χρήστης μέλος ή μη μπορεί να δώσει 50 πόντους

Ο κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μόνο 1 φορά

Οι μαθητές των Λυκείων δημιούργησαν σποτ βίντεο -

animation, μικρής διάρκειας, τα οποία έχουν θέμα «Τι
ανακυκλώνω στον Μπλε κάδο» και μπορούν να αποτε-

λέσουν μαθητική, και όχι μόνο, καμπάνια περιβαλλοντι-

κής ευαισθητοποίησης.

4 βίντεο

Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει 1 βίντεο

Κάθε χρήστης μέλος ή μη μπορεί να δώσει 1 πόντο –

ψήφο. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μόνο 1 φορά

O Δήμος καλεί όλους να ψηφίσουν τα έργα των Γυμνα-

σίων και τα βίντεο – animation των Λυκείων στον διαγω-

νισμό “FollowgreenAction 2” μέσα από τη δημοτική

πλατφόρμα followgreen.gr/pallini από 1 έως τις 10

Απριλίου 2019.

Τηλ.: 210 6604637, Fax:210 6612965, email

press@pallini.gr

“Followgreen Action 2”
Ξεκίνησε ο Μαθητικός Διαγωνισμός στο Δήμο Παλλήνης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
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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

Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής Διαταραχής
Στις 30 Μαρτίου 2019, “γιορτά-

στηκε” η παγκόσμια Ημέρα Διπολι-

κής Διαταραχής.

Αυτή είναι και η ημέρα γέννησης

του Vincent Van Gogh, ο οποίος θε-

ωρείται ότι έπασχε από τη διπολική

διαταραχή. Η Παγκόσμια Ημέρα Δι-

πολικής διαταραχής είναι σημαν-

τική ημέρα για την

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου

κοινού. Δημιουργήθηκε από τρεις

διεθνείς οργανώσεις για τη διπο-

λική διαταραχή (Asian Network of

Bipolar disorders, International Bipo-

lar Foundation, International Society

for Bipolar disorders) και στην Ελ-

λάδα υποστηρίζεται από την Ελλη-

νική Διπολική Οργάνωση.

Η θεματολογία αυτής της χρονιάς

είναι:  “Διπλή Διάγνωση: Διπολική

διαταραχή - Ψύχωση & Κάνναβη”

Παρουσιάστηκε το θέμα της διπλής

διάγνωσης και πώς αυτή προκύπτει

από τη χρήση της κάνναβης, που

οδηγεί τόσο σε έναρξη διπολικής

διαταραχής αλλά και ψύχωσης. 

Εχει ξεκινήσει δράση με  δωρεάν

διαγνωστικούς ελέγχους Διπολικής

διαταραχής καθ’ όλη τη διάρκεια

του Απρίλη μέσω ειδικής ψυχομε-

τρικής αξιολόγησης που παρέχεται

διαδικτυακά από το maniokatath-

lipsi.gr

Η διπολική διαταραχή (ή πιο παλιά

μανιοκατάθλιψη) είναι η πιο σοβαρή

ψυχική διαταραχή της διάθεσης.

Χαρακτηρίζεται κυρίως από επεισό-

δια Μανίας (ανεβασμένης & εκτός

ελέγχου διάθεσης) και επεισόδια

Κατάθλιψης (πεσμένης διάθεσης με

σημαντική δυσκολία στη λειτουρ-

γία). Υπολογίζεται ότι πάσχουν 1-

5% του πληθυσμού παγκοσμίως,

δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες

ασθενείς. Το φάσμα των διπολικών

διαταραχών είναι ευρύ και η σωστή

θεραπεία τους βασίζεται στη σωστή

και πρώιμη διάγνωση καθώς και

στην εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική

και φαρμακευτική παρέμβαση. Η

ενημέρωση αποτελεί σημαντικό

κομμάτι της καλής πορείας της Δι-

πολικής διαταραχής και βοηθάει και

στην αποστιγματοποίησή της. 

Η Ελληνική Διπολική Οργάνωση

(ΕΔΟ) υποστηρίζει την Παγκόσμια

Ημέρα Διπολικής Διαταραχής οργα-

νώνοντας μία σειρά από ενημερω-

τικές και ψυχαγωγικές δράσεις με

στόχο την ενημέρωση των ασθε-

νών, των συγγενών τους καθώς και

του ευρύτερου κοινού. 

Συνοπτικά οι δράσεις που θα λά-

βουν μέρος:

Δωρεάν ψυχομετρικός διαγνωστι-

κός έλεγχος για Διπολική διατα-

ραχή (Μανιοκατάθλιψη)

Ταινία με θέμα τη Διπολική διατα-

ραχή με τον Stephen Fry - “Η Κρυφή

ζωή ενός ΜανιοΚαταθλιπτικού”

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολου-

θήσουν και να συμμετέχουν στις

ενημερωτικές και ψυχαγωγικές

δράσεις να κάνουν εγγραφή στη

λίστα συμμετοχής της ΕΔΟ

http://bit.ly/edo2019 ή τηλεφωνικά

στο 210-8815970. Οι δράσεις θα

πραγματοποιηθούν μέσα στον

Απρίλη. 

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις

θα είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλο

το ενδιαφερόμενο κοινό.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 6  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Νοσούντες με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ), οι
οποίοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν  σε έρευνα
που μελετά την επίδραση της άσκησης στην καρ-
διακή και πνευμονική τους λειτουργία και πραγμα-

τοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του

νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, αναζητά η ελληνική

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου Wolverhamp-

ton του Ηνωμένου Βασιλείου, το έργο της οποίας

έχει συμβάλει στη σύγχρονη αντιμετώπιση της

νόσου. Η έρευνα πραγματοποιείται με τη συνεργα-

σία της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού

Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.). 

Η συμμετοχή στην εν λόγω έρευνα είναι ιδιαιτέρως

σημαντική, έχει διαμορφωθεί βάση διεθνών προτύ-

πων και δεν επηρεάζει ή επηρεάζεται από την

αγωγή ή φροντίδα που λαμβάνεται. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες ή για συμμετοχή στην έρευνα, οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, τηλ.: 210-8237302 &
6974065749 , ή email στο info@arthritis.org.gr

Αποτελέσματα ερευνών έχουν καθιερώσει πλέον

στο εξωτερικό την άσκηση, η οποία αποτελεί ανα-

πόσπαστο κομμάτι αντιμετώπισης της ΡΑ, καθώς η

εξατομικευμένη εφαρμογή της, βάσει των συγκε-

κριμένων αναγκών του εκάστοτε νοσούντα, συνι-

στά την ασφαλέστερη μέθοδο να βελτιωθεί

σημαντικά η υγεία και η ποιότητα ζωής του. Ειδι-

κότερα, η άσκηση δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις,
ούτε προκαλεί οποιαδήποτε παρενέργεια, ενώ ταυ-
τόχρονα συμβάλει και στη μείωση του αριθμού των
επισκέψεων στο νοσοκομείο και της διάρκειας νο-
σηλείας των νοσούντων. 

Τα οφέλη από την άσκηση είναι αναρίθμητα στη ΡΑ.

Η θετική επίδρασή της σε κλινικές εκφράσεις της

νόσου αφορά μεταξύ άλλων στην:

― Μείωση των επιπέδων φλεγμονής, 

― Ελάττωση του πόνου, 

― Επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, 

― Βελτίωση του αισθήματος κόπωσης,  

― Ελάττωση του ρίσκου ανάπτυξης καρδιαγγει-

ακής νόσου,

― Αύξηση της καρδιο-αναπνευστικής ικανότητας,

που αποτελεί προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακών

προβλημάτων και πρόωρου θανάτου, 

― Βελτίωση της γενικότερης λειτουργικής ικανό-

τητας  του σώματος, που επηρεάζει άμεσα την ποι-

ότητα ζωής 

Κομβικό ρόλο στις έρευνες αυτές έχουν κυρίως οι

νοσούντες. Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό λόγω της

ύπαρξης ερευνών που αφορούν τη βελτίωση της

αντιμετώπισης της νόσου και της άμεσης ενημέρω-

σης για τη σημασία τους, οι νοσούντες έχουν

πλέον αντιληφθεί την αξία της συμμετοχής τους,

καθώς έτσι συμβάλλουν στη βελτίωση των κατευ-

θυντήριων οδηγιών, με αποτέλεσμα να αλλάζει

αξιοσημείωτα ο τρόπος αντιμετώπισης της νόσου

και κατ’ επέκταση η υγεία και η ποιότητα ζωής τους. 

Παρόλα αυτά, οι νοσούντες με ΡΑ στην Ελλάδα πα-

ραμένουν ανεπαρκώς ενημερωμένοι, τόσο σε θέ-

ματα έρευνας, όσο και για τη σημασία της άσκησης,

με αποτέλεσμα να παραμένουν σωματικά αδρα-

νείς.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει πλέον να αλλάξει, σύμ-

φωνα με τους ειδικούς, μιας και η διαμόρφωση της

αντιμετώπισης της νόσου αποτελεί πράξη ευθύνης

και μας αφορά όλους!

367/07/04.04.2019

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοι-

νωνήστε με την Alpha Public Relations  τηλ. 210 3645

629,  κα Ρούλα Μητά r.mita@apr.com.gr  ή/και κα

Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopoulou@apr.com.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και Ασκηση
Ζητούνται εθελοντές για έρευνα

Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 από τις 10.00π.μ.-

14.00μ.μ. το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελλη-

νικού οργανώνει ημέρα προληπτικού ελέγχου στο-

ματικής υγιεινής.

Η ομάδα των οδοντιάτρων, σας περιμένει, για τον

πολύ σημαντικό έλεγχο της στοματικής σας υγείας

και για να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες.  Δίνουν έμ-

φαση στην πρόληψη, γιατί η καλή στοματική υγεία

βοηθά την πρόληψη πολλών άλλων ασθενειών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, χωρίς προαπαιτούμενα,

στο τηλέφωνο 210-9631-950, με προτεραιότητα στην

εξέταση σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανι-

κής βάσης (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού,

200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)

http://www.mkiellinikou.org, Email mkiellinikou@gmail.com

Ημέρα προληπτικού ελέγχου στοματικής υγιεινής
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«6ος Ημιμαραθώνιος 

Μαραθώνα 2019»

ελπίδας και αναγέννησης

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ημιμαραθωνίου του Δήμου

Μαραθώνα ενημερώνει για τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

που θα ισχύσουν την Κυριακή 7/04/19 από 08:00 μέχρι και

τις 12:30 λόγω τις διοργάνωσης του 6ου Ημιμαραθωνίου

Μαραθώνα.

Αναλυτικά: από τις 08:00

μέχρι 12:30, θα ισχύσει τμημα-

τική διακοπή της κυκλοφο-

ρίας στην Λεωφόρο

Μαραθώνος από την αφετη-

ρία του Μαραθωνίου μέχρι την

διασταύρωση (φανάρι) Ζούμ-

περι.

Η όδευση των ενδιαφερομέ-

νων προς Μαραθώνα και από

Μαραθώνα θα γίνεται από πα-

ρακαμπτήριές οδούς με τις οδηγίες της τροχαίας.

Το οριστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης την Κυριακή:

7/04/19 Κυριακή «Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα 2019». 

09:00 Εκκίνηση 10 χλμ.

11:30 Εκκίνηση 5 χλμ.

12:30 Εκκίνηση 1.500μ. καιSOH& ΑμεΑ

Απονομές: 10:30-13:00 Χώρος Εκκίνησης

Με 9 κύπελλα στις αποσκευές

τους και πολλές διακρίσεις,

επέστρεψαν από το Κλειστό

Γήπεδο Μπάσκετ  στα Τρίκαλα

οι Αμαζόνες Βάρης και Ηλιού-

πολης.  

Tον τίτλο της Cheerleader of

the Year στην κατηγορία Jun-

ior, έλαβε η Δελόγλου Χρύσα

των Αμαζόνων, ενώ στην ηλι-

κιακή κατηγορία Junior B

έλαβε ο Μαρτσιλασβίλι Μαρί.

Και οι δύο αθλήτριες απέδειξαν

με την κατάκτηση του τίτλου,

πως το μέλλον στο άθλημα του

Cheerleading τους ανήκει δι-

καιωματικά.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για τις
επιτυχίες των αθλητριών μας,
καθώς έφεραν εις πέρας την
δοκιμασία του Κυπέλλου. Θέλω
να ευχαριστήσω τις προπονή-
τριες για την καλή και σωστή
δουλειά που κάνουν, καθώς
χωρίς αυτές δεν θα είχαν έρθει
για ακόμα μία διοργάνωση

τόσες πολλές επιτυχίες», ανέ-

φερε η υπεύθυνη των Αμαζό-

νων Βάρης, Ευαγγελία

Κρητικού. 

Οι αθλήτριες των Αμαζόνων

στρέφουν πλέον το ενδιαφέ-

ρον τους στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα από το οποίο οι δύο

πρώτοι νικητές της κάθε κατη-

γορίας παίρνουν την πρόκριση

για το Ευρωπαϊκό του 2020

στην Ιταλία, αλλά & στο Olym-

pus Cheer & Dance Interna-

tional Open το οποίο

περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή

Λίγκα, στην οποία για το 2019

είχαν κατακτήσει την 4η θέση

στην Ευρώπη από 70 συνολικά

ομάδες.

Οι δύο παραπάνω διοργανώ-

σεις θα γίνουν στην Αθήνα, 22

και 23 Ιουνίου 2019.

Η διαδρομή ξεκινάει από τον κόμβο ΒΙΟΠΑ Κερατέας με

κατεύθυνση τον αρχαιολογικό χώρο Οβριοκάστρου και

αφού κυκλώσει το βουνό επιστρέφει στον χώρο της εκκί-

νησης/τερματισμού. Το πρώτο και το τελευταίο χιλιόμε-

τρο διεξάγονται σε ασφάλτινο τερέν! Τα υπόλοιπα χλμ.

διεξάγονται σε χώμα με 4χλμ. μεσαίας δυσκολίας ανηφο-

ρικό μονοπάτι...

Πληροφορίες στο Facebook η στα:  Γιάννης: 6936646002,

Θοδωρής: 693 9611648,  Ιωάννα: 693 2233183

Κυριάρχησαν οι Αμαζόνες

στο 2ο Κύπελλο Ελλάδος 

Ο Δήμος Παλλήνης είναι ένας από τους 20 Δήμους του

νομού Αττικής που συμμετέχουν στον «2ο Αττικό Αγώνα

Δρόμου: Τρέχουμε για καλό σκοπό». Η συγκεκριμένη

δράση διοργανώνεται από το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 την ίδια μέρα και την ίδια ώρα

(10:00) θα εξελιχθεί ο 2ος Αττικός Αγώνας Δρόμου σε

όλους τους συμμετέχοντες Δήμους.

Ο κάθε αγώνας δρόμου θα περιλαμβάνει διαδρομή τρεξί-

ματος 5χλμ. και δυναμικού βάδην 5χλμ. Κάθε Δήμος έχει

σχεδιάσει τη δική του διαδρομή.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το άγαλμα του Γρηγόρη Λαμπράκη

(κλειστό γυμναστήριο Παλλήνης - Λ. Μαραθώνος), και ο

τερματισμός θα γίνει στο ίδιο σημείο.

Για συμμετοχή μπείτε στο: “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”

(www.oloimazimporoume.gr
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...στο κύλισμα της μπάλας

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Πικρή νίκη για ΑΕΚ
Πληρώνοντας τις διακυμάνσεις στην απόδοσή της, κυ-

ρίως, στα κρίσιμα σημεία η ΑΕΚ, παρά τη νίκη επί της

Μπάμπεργκ με 69-67 στον δεύτερο αγώνα για τα προ-

ημιτελικά του FIBA Champions League, δεν κατάφερε

να προκριθεί στο Φάιναλ 4. Μην μπορώντας να καλύψει

την ήττα της με διαφορά 4 π. στον πρώτο αγώνα στη

Γερμανία, η «Ενωση» είπε αντίο στα όνειρα υπεράσπι-

σης του τίτλου που κατέκτησε πέρυσι. Σε ένα συγκλο-

νιστικό παιχνίδι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για

την ΑΕΚ, αχίλλειος πτέρνα αποδείχθηκε η αδυναμία της

να εδραιώσει ένα σταθερό προβάδισμα στο σκορ, το

οποίο είχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (20-17, 36-32,

54-49).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Εισήγηση για 16 ομάδες στη Super League

Σε εισήγηση προς τον υφυπουργό Αθλητισμού για την

αναδιάρθρωση της Super League με τη συμμετοχή 16

ομάδων προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδο-

σφαίρου (ΕΕΠ) της ΕΠΟ για την επόμενη σεζόν. 

Με τον τρόπο αυτό η ΕΕΠ εισηγείται στον υφυπουργό

Αθλητισμού τροποποίηση στην αναδιάρθρωση των πρω-

ταθλημάτων με απευθείας υποβιβασμό δύο ομάδων και

άνοδο δύο. Οσον αφορά τη Super League 2, η ΕΕΠ ει-

σηγείται την ίδρυσή της με τη συμμετοχή 12 ομάδων,

ενώ για τη Football League η πρόταση είναι να διεξαχθεί

με τη συμμετοχή 14 ομάδων. 

Σημειώνεται πως από την πλευρά του ο υφυπουργός

Αθλητισμού εμμένει στη θέση του για 14 ομάδες, όπως

είχε συμφωνηθεί πριν από ένα χρόνο μεταξύ των εμ-

πλεκομένων και πως το συγκεκριμένο πλάνο είναι αυτό

που θα ισχύσει κανονικά.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Προβάδισμα για τον τελικό ο ΠΑΟΚ

Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυ-

πέλλου απέκτησε ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του με 2-0 επί

του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα

μεταξύ των δύο ομάδων για τα ημιτελικά της διοργά-

νωσης. Ετσι οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα έχουν τον

πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στην Τρίπολη, ενώ η

αποστολή των Αρκάδων γίνεται πολύ δύσκολη.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Φινάλε πρόκρισης για τον ΠΑΟ

Ολοκληρώνοντας ιδανικά την επιτυχημένη πορεία του τε-

λευταίου διαστήματος, ο Παναθηναϊκός έκανε πραγματι-

κότητα αυτό που ενάμιση μήνα πριν φάνταζε σχεδόν

ακατόρθωτο και προκρίθηκε στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας.

Στον καθοριστικό αγώνα για την 30ή και τελευταία αγω-

νιστική της κανονικής περιόδου, οι «πράσινοι» νίκησαν 87-

67 την Μπούντουσνοστ και τερμάτισαν στην 6η θέση,

χάρη και στις ήττες της Αρμάνι Μιλάνο και της Μπασκό-

νια. Στα πλέι οφ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την

πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, 3η στην κανονική

περίοδο, σε μια επανάληψη του περσινού ζευγαριού -

αλλά φέτος με μειονέκτημα έδρας. Η πρόκριση στο φάι-

ναλ φορ θα κριθεί στις 3 νίκες.

Με μεγάλη εμφάνιση του Νικ Καλάθη, που σημείωσε το

μόλις δεύτερο «τριπλ - νταμπλ» στην ιστορία της Ευρω-

λίγκας με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 17 ασίστ, ο Πα-

ναθηναϊκός έφτασε άνετα στη νίκη απέναντι στην ομάδα

από το Μαυροβούνιο. Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν περίπου

μιάμιση περίοδο να βρουν ρυθμό, επιτρέποντας έτσι στην

Μπούντουσνοστ να παραμένει στο παιχνίδι (23-21, 29-28

34-32), όταν όμως το έκαναν «πάτησαν γκάζι» και δεν ξα-

νακοίταξαν πίσω... Με ένα ξέσπασμα προηγήθηκαν 49-36

στο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη, με τον Καλάθη να

δίνει τη δική του προσωπική «παράσταση» και με άξιο

συμπαραστάτη τον Γκιστ, άνοιξαν διάπλατα το δρόμο για

τη νίκη - πρόκριση.

Παναθηναϊκός: Τόμας 17, Λάνγκφορντ 4, Παπαγιάννης 6,

Παπαπέτρου 12, Γκιστ 23, Βουγιούκας 5, Λεκαβίτσιους,

Κιλπάτρικ 7, Λοτζέσκι, Καλάθης 11, Μήτογλου 2.

Μπούντουσνοστ: Τζάκσον 3, Κόουλ 14, Σέχοβιτς, Κλαρκ

10, Μπάροβιτς 4, Γκόρντιτς 10, Μπιτάτζε 16, Πόποβιτς,

Μπελ 3, Νίκολιτς 7, Γουίλιαμς.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Συνάντηση Βασιλειάδη με ΕΕΠ

Το θέμα της αναδιάρθρωσης των πρωταθλημάτων ανα-

μένεται να έρθει ξανά στο τραπέζι, στη συνάντηση του

υφυπουργού Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδη, με εκπροσώ-

πους της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

(ΕΕΠ) τη Δευτέρα 8 Απρίλη. Σημειώνεται πως η ΕΕΠ

πρόσφατα εισηγήθηκε για το πρωτάθλημα της Super

League τη συμμετοχή 16 ομάδων. 

Κάτι που βρίσκει αντίθετο τον υφυπουργό, ο οποίος ζη-

τάει να τηρηθούν τα όσα συμφωνήθηκαν πέρσι το κα-

λοκαίρι μεταξύ των εμπλεκομένων, όπου προβλεπόταν

η συμμετοχή 14 ομάδων. Επίσης, μεταξύ των δύο πλευ-

ρών υπάρχει διαφωνία και για την εισήγηση της ΕΕΠ

που προβλέπει την άνοδο δύο ομάδων από τη Football

League και όχι τη διεξαγωγή μπαράζ του 2ου της δεύ-

τερης κατηγορίας με τον 13ο της Super League.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Συνάντηση Σκουρτόπουλου με ΝΒΑερς

Στους ρυθμούς της προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου

Κυπέλλου στην Κίνα τον ερχόμενο Σεπτέμβρη κινείται

πλέον το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ανδρών. Ετσι, ο

ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος, και ο

γενικός διευθυντής του εθνικού συγκροτήματος, Θανάσης

Κώτσης, βρίσκονται στις ΗΠΑ προκειμένου να κάνουν τις

πρώτες συζητήσεις με τους παίκτες που αγωνίζονται στο

NBA. Αναμένεται να έχουν συναντήσεις με τους Γιάννη Αν-

τετοκούνμπο, Κώστα Κουφό, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Ναζ Μήτρου

- Λονγκ, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν στην προετοιμα-

σία της Εθνικής.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουρ-

γική επέμβαση στον περονιαίο τένοντα του δεξιού ποδιού,

πήρε ο Βασίλης Σπανούλης. Ο διεθνής παίκτης πλέον θα

ξεκινήσει τη μεγάλη του μάχη με το χρόνο ώστε να επι-

στρέψει στα παρκέ. Ωστόσο αυτό δεν αναμένεται να συμβεί

πριν από το τέλος

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μετατροπή ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΣΠΟΡ σε Πολυεθνικές  

Επιχειρήσεις

Από τη δεκαετία του ’70, αργά, αλλά σταθερά, ξεκίνησε,

η Εμπορευματοποίηση Όλων των Ολυμπιακών Αθλημά-

των, με τη συγκατάθεση της ΔΟΕ, σε συνεργασία Όλων

των Παγκόσμιων, Εθνικών, Ολυμπιακών, Επιτροπών,

Όλων των Παγκόσμιων  Αθλητικών Ομοσπονδιών, Όλων,

των Παγκόσμιων, Εθνικών, Αθλητικών, Ομοσπονδιών,

Αθλητικών Σωματείων, Αθλητών, Προπονητών, Ιατρών,

και γενικά η μετατροπή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡ σε μία από τις

μεγαλύτερες Πολυεθνικές  Επιχειρήσεις. Στο σημείο

αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι, αυτή η Πολυεθνική Εται-

ρεία δεν πρόκειται ποτέ να πτωχεύσει, αντιθέτως τα

κέρδη της θα αυξάνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Τα

ΣΠΟΡ λοιπόν, από τις μεγαλύτερες ΠΗΓΕΣ ΠΛΟΥΤΙ-

ΣΜΟΥ για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Όλα καλά μέχρι εδώ… τρόπος

του λέγει… η μετατροπή της ΑΘΛΗΣΗΣ στις ΟΡΕΞΕΙΣ,

των “ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ”… Φάρμακα – Ναρκωτικά – αλκοολι-

σμός – πορνεία – τζόγο – σύσταση συμμοριών – διακί-

νηση μαύρου χρήματος.

Όλα αυτά βέβαια και άλλα πολλά, είναι σε όλους γνω-

στά, και όμως ΔΟΕ και όλες οι Μεγάλες Παγκόσμιες

Αθλητικές Ομοσπονδίες έχουν Άριστες Σχέσεις με το

Κεφάλαιο παρά τα “έκτροπα”, που γίνονται κάθε μέρα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ… 
Νίκος Γεωργόπουλος

Eνδοδημοτικοί αγώνες στο

Δήμο Σαρωνικού

O Δήμος Σαρωνικού και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν

για 2η χρονιά στις 10, 12, 15, 16, 17, 18 & 19 Απρι-

λίου 2019 ενδοδημοτικούς αγώνες ποδοσφαίρου

και καλαθοσφαίρισης,  ώρες 08:30 με 13:30 μεταξύ

των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου.

Με βάση την αντίληψη νους υγιής εν σώματι υγιή,

σκοπός της διοργάνωσης των αγώνων είναι η καλ-

λιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς

άμιλλας. Τα παιδιά με τη συμμετοχή τους θα απο-

κομίσουν τα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που

μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει με την

ισότιμη προσπάθεια, το συναγωνισμό, την υπέρ-

βαση και το σεβασμό μεταξύ όλων, μέσα από τη

χαρά του παιχνιδιού.



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσποτων
Ζωων (4.4.19), ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής με την «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση
Αττικής / Γιάννης Σγουρος», Δημοσθένης Δ. Δόγκας δή-
λωσε τα εξής:
«Σήνερα είναι ημέρα υπενθύμισης της αξίας και της ση-
μασίας των ζώων στη ζωή του ανθρώπου. Ταυτόχρονα
όμως, έρχεται να μας υπενθυμίσει την κακοποίηση που
πράττει ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά και στην ίδια τη
ζωή. Η κακοποίηση αυτή έχει αφετηρία στο όποιο ανύ-
παρκτο, υποτυπώδες ή «λίγο» νομικό καθεστώς προστα-
σίας των ζώων και μη κατοχύρωσης των δικαιωμάτων
τους, στις ελλείψεις υποδομών φροντίδας και υποστή-
ριξης αλλά και στην έλλειψη γνώσης και παιδείας.
Στο πλαίσιο αυτό, η πλειοψηφία των Ελλήνων Βουλευ-
τών, προχώρησαν σε μια πράξη όνειδος, όπως τη χαρα-
κτήρισε η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική

Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.), καταψηφίζοντας το άρθρο 24 Α
της Συνταγματικής Αναθεώρησης για την προστασία
των ζώων. Εγώ, θα  τη χαρακτηρίσω αδιανόητη, πέρα
από κάθε λογική και πράξη ενάντια σε κάθε ανθρωπι-
στικό ιδεώδες, στον πολιτισμό, στις αξίες, στα ιδανικά
και ενάντια στην ίδια τη ζωή». 

Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Δ. Δόγκας δή-
λωσε ότι συντάσσεται και συμπαρίσταται στους αγώνες
της Π.Φ.Π.Ο. αλλά και όλων των φιλοζωικών οργανώ-
σεων της χώρας και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να εργά-
ζεται σκληρά, όπως το πράττει χρόνια, για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των αδέσποτων
αλλά κ ολων ζώων, στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και σε
ολόκληρη την Ελλάδα.

Ως υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής
Αττικής, ο Δ. Δόγκας υπενθύμισε ότι η «Ανεξάρτητη Αυ-
τοδιοίκηση Αττικής» και ο υπ. Περιφερειάρχης Γιάννης
Σγουρός επεξεργάζονται ένα  καλά οργανωμένο και
άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα για την Περιφέρεια Ατ-
τικής, όπου μέσα σε αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στην μέριμνα, στη φροντίδα και στην προστασία των
ζώων. 

Ο Δ. Δόγκας αναφέρθηκε στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
με τίτλο: «Γιατί να κοιτάζουμε τα ζώα;», το οποίο ήταν
αφιερωμένο, στη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και στη ζω-
τική αυτή σχέση για τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. 
Ο Δ. Δόγκας συνεχάρη τους διοργανωτές, σημειωνον-
τας ότι, «αναβάθμισαν τη φιλοζωία στο πλαίσιο ενός διε-
θνούς πολιτιστικού γεγονότος».       

Τέλος, ο Δ. Δόγκας δήλωσε ότι: «Η προστασία των Αδέ-
σποτων ζώων καθώς και η εναντίωση σε κάθε μορφή κα-
κοποίησής τους είναι υποχρέωση όλων μας και
αποδεικνύει το επίπεδο του πολιτισμού στη χώρα μας.»«Η προστασία των αδέσποτων

ζώων και η καταγγελία κάθε
μορφής κακοποίησής τους 
είναι υποχρέωση όλων μας και 
αποδεικνύει το επίπεδο του 
πολιτισμού στη χώρα μας »

Δημοσθένης Δόγκας: η αγάπη για τα ζώα, είναι πολιτισμός


