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«Ακραίος αριστεριστής», «αναρχικός» ή

«εθνικιστής»; Όλα αυτά και άλλες «ταμπέ-

λες» μού έχουν κατά καιρούς

προσάψει πολλοί και διάφοροι,

είτε καλοπροαίρετα, κρίνοντας

από τα γραπτά μου, από διερευ-

νητική διάθεση, είτε κακοπροαί-

ρετα για να με μειώσουν

πολιτικά, έναντι της αντιθέτου

ιδεολογίας. Οι άλλοι πάλι, της

συγγενούς ιδεολογίας «διυλί-

ζουν τον κώνωπα», ως ακραιφ-

νείς ιδεολόγοι δογματικοί, γιατί «το παίζω
libero»!

Τίποτε απ’ όλα αυτά. Εθνικός, ναι και διεθνι-

στής, βεβαιως.

Θα μπορούσα ν’ απαντήσω ότι η ιδεολογία

είναι «προσωπικό δεδομένο» και πως «η
ψήφος είναι μυστική». Θα πρόδιδα όμως την

ιδεολογία μου.

Στη δημοκρατία, η ιδεολογία και η γνώμη

είναι ελεύθερα δικαιώματα και συνταγματικά

κατοχυρωμένα με αγώνες.
Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τιμητική διάκριση 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
«Ο Δήμος Παιανίας σέβεται

και υπερασπίζεται 

το περιβάλλον» ] 11

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Νέα σύμβαση για το

ρέμα του Κόρμπι! 
] 7

Αντικειμενικές αξίες

και υπεραξίες 
] 16

Ενιαίο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο

προωθεί η Δ.Α.
] 16

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ανένταχτος

Συνειδητός

Κοινωνιστής Για το 

παραλιακό 

μέτωπο Αγίας 

Μαρίνας

Αγίου 

Δημητρίου

]12

Μεγάλη νίκη στο ΣτΕ υπέρ των 
συμφερόντων του Δήμου Κρωπίας

Κατέστρεψαν την 
παραλία, αλλά...! 

] 13

Εμποροπανήγυρης στην 
Αγ. Τριάδα Κερατέας

] 5
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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.

Το ότι η ψήφος είναι μυστική, αυτό από μόνο του

αποδεικνύει πως στερούμεθα ουσιαστικής ελευ-

θερίας διότι μας διακατέχουν κάποιες φοβίες, δι-

καιολογημένες ή όχι. Θα ’λεγα πως, δυστυχώς,

συχνά είναι δικαιολογημένες.

Προσωπικά θα ’θελα να ψηφίζω φανερά. Έχω δι-

καίωμα να έχω άποψη και επιλογές τις οποίες

υποστηρίζω και για τις οποίες αγωνίζομαι, μετά

παρρησίας. 

Αυτό σημαίνει ελευθερία· αυτό σημαίνει δημο-

κρατία. Το αντίθετο είναι υποκρισία. Πάει ο Μη-

τσοτάκης και ο Τσίπρας και ψηφίζουν με το

ψηφοδέλτιο σε κλειστό φάκελλο! Δηλαδή, μπο-

ρεί να ψήφισαν ...ΚΚΕ ή ο ένας τον άλλον, ή η

Γεννηματά Ν.Δ.;

Θα ’λεγα βάσιμα, λοιπόν, πως είμαι sui generis

και, για ν’ ακριβολογήσω, υπεράνω γενικού

όρου. 

Ναι, αλλά τι είμαι τελοσπάντων;

Ανένταχτος και αδέσμευτος, αλλά συνειδητός

κοινωνιστής, όπως, τουλάχιστον, αυτοχαρακτη-

ρίζομαι.

Σ’ αυτήν την ιδεολογία μένω πιστός επί πολλές

δεκαετίες, αν και εξ ιδιοσυγκρασίας και από φι-

λοσοφικο-επιστημονική άποψη είμαι αναθεωρη-

τής.

Αναθεωρητής κυριολεκτικά, όχι με την ξενό-

φερτη παγκοσμιοποιημένη λενινιστική ορολογία

του ρεβιζιονιστή. (Ετυμολογικά είναι ίδιο).

Αναθεωρητής· εκείνος που ξαναθεωρεί, που ξα-

νακοιτάει τις απόψεις του, τις ιδεολογίες του. Κι

αν τις ξαναβρίσκει σωστές, για τους καιρούς, τις

κρατάει. Αν δει πως χρειάζονται διόρθωση ή τρο-

ποποίηση, το κάνει. Αν πάλι τις βρει λανθασμέ-

νες – πράγμα σπάνιο – τις ανατρέπει!

Αλλά, τι σημαίνει «ανένταχτος;» Δεν είμαι κομ-

ματικό μέλος, γαιτί δεν αντέχω τη «στρατιωτική»

πειθαρχία στις κομματικές αποφάσεις της «πλει-

οψηφίας» - δηλαδή του εκάστοτε «αρχηγού».

Δεν δέχομαι να είμαι «οπαδός» κάποιας «ομά-

δας». Επομένως είμαι, αδέσμευτος και ανεξάρ-

τητος. Είμαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!

Ιδεολογικά προσκείμενος, ΝΑΙ. Περιστασιακά,

για λόγους τακτικής, αντιπερισπασμού κ.λπ., επι-

βάλλεται από πολιτικό ρεαλισμό.

Και τί σημαίνει «συνειδητός κοινωνιστής;»

«Συνειδητός», δεν νομίζω ότι χρειάζεται εξή-

γηση. Ενσυνείδητα· με επίγνωση· με γνώση,

σκέψη, κρίση και συμπερασματική παραδοχή.

Και «κοινωνιστής»; Δεν  μ’ αρέσει το «σοσιαλι-

στής», αφενός γιατί προτιμώ τη μητρική μου

γλώσσα που είναι πλουσιότατη και ακριβέστερη

στην απόδοση των εννοιών, και αφετέρου γιατί

και αυτός ο όρος έχει φθαρεί; Έχει γίνει «λά-

στιχο». Μέσα του χωράνε όλοι και όλες οι αντι-

λήψεις και τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα:

Η κοινωνικοποίηση των μεγάλων μέσων παρα-

γωγής – το κομμουνιστικό σύστημα, τα ενδιά-

μεσο στάδια, οι αποχρώσεις, οι «αιρέσεις» και

παρεκβάσεις, και ο... καπιταλισμός με «ανθρώ-
πινο πρόσωπο!»

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

του Ανδρέα, του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδι-
κάτο», τις «ειδικής σύνδεσης» με την Ευρωπαϊκή

Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.), που μας έβαλε

μέσα κανονικά ο Κων/νος Καραμανλής, για να

’χουμε οικονομική ανάπτυξη και «ασφάλεια»,

μέσα σε μια «οικογένεια» 500 εκατομμυρίων,

που κατέληξε σταδιακά, μεθοδικά, συστηματικά

και σταθερά στην καταστραφή της γεωργίας

μας, να γίνουμε ξενοδόχοι, ταβερνιάρηδες, κα-

φετζήδες (καλές δουλιές, δε λέω, και τα

«μυαλά» μας μετανάστες, ενώ η ισχυρή της «οι-
κογένειας» Γερμανία με την παρέα της, υποστη-

ρίζει τη μοναδική μας απειλή – την Τουρκία –

όπως έκανε πάντα – εκ παραδόσεως και συμφε-

ρόντων, και εν τέλει, να μετατραπούμε ανεπαι-

σθήτως, από ανεξάρτητο κράτος, περιφερειακή

επαρχία της κυοφορούμενης πλέον Ευρωπαϊ-

κής Ομοσπονδίας.

Ποιός «σοσιαλισμός» λοιπόν; Του S.P.D. ή της

«Χριστιανικής» Δημοκρατίας της Μέρκελ, του

Σόιμπλε και του Νταϊσεμπλουμ του Ολλανδού;

Κοινωνιστής, λοιπόν και εξηγούμαι:

_Τα μεγάλα μέσα παραγωγής, τηλεπικοινωνίες,

ενέργεια, χρηματοοικονομικά, ελεγχόμενα από

το κοινωνικό Κράτος, προς όφελος του συνόλου

της κοινωνίας, αναλογικά! Αναλογικά, όχι εκθε-

τικά, αλλά όχι και απόλυτης ισότητας απολαυών.

Η «ισότητα» απολαυών, στην άνιση προσφορά

είναι ανισότητα.

_Σε μέσο επίπεδο παραγωγής, στην ιδιωτική οι-

κονομία, με έλεγχο και ρυθμιστική παρέμβαση

του κοινωνικού κράτους (τονίζω τον επιθετικό

προσδιορισμό του κράτους, ως κοινωνικού). Το

κράτος είναι επίσημος διοικητικός φορέας και εκ-

πρόσωπος της κοινωνίας. Δεν είναι δυνάστης

της κοινωνίας. Κοινωνία είναι το σύνολο των αν-

θρώπινων οντοτήτων και των συνειδητών πολι-

τών.

Και γιατί τα λέω όλα αυτά τα καλά για την κοι-

νωνία; Από αλτρουϊσμό – φιλαλληλία; Τα λέω

οδηγούμενος από «εγωιστικό» κίνητρο αυτοσυν-

τήρησης. Όταν οφελείται το κοινωνικό σύνολο,

οφελούμαι κι εγώ αναλόγως, ως αναπόσπαστο

στοιχείο του.

Όταν βλάπτεται το σύνολο, κατά φυσική και μα-

θηματική συνέπεια, βλάπτεται και το συστατικό

στοιχείο του. Αυτή είναι, λοιπόν, εν ολίγοις, η

πολιτική μου φιλοσοφία.

_Ουτοπίες; - εύκολη αντίδραση «κολλημένων

στη ληστρική και απάνθρωπη “πραγματικότητα”».

_Οραματισμοί; Ίσως·

_ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ιστορικής περιόδου, σίγουρα.

Άλλως; Κορωναϊοί!... Δεν αστειεύομαι. Οι αντι-

ιοικές μουτσούνες είναι πλεόν εντός των πυλών.

Ανένταχτος, συνειδητός, 

κοινωνιστής

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Δήμο
ΒΒΒ Σελ. 7

Οχι στη χειραγώγηση με το φόβο του θανά-
του Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 8

Παιχνίδια στην άμμο
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η “τρωική ασπίδα” ξεγέλασε εγκλη-

ματίες Σελ. 10

Με το θάρρος της γνώμης 
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Σχολή Γονέων στο Δήμο Παλλήνης Σελ. 12

Εξ Ετυμοδιδασκαλίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Γιορτάζουμε την

έναρξη του Ηρωδείου 

με 1+1 εισιτήρια

Μετά από έναν χρόνο πανδημίας, οι καλοκαιρινές

βραδιές στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού έλειψαν πολύ

σε όλους μας, αφού αποτελούν σήμα κατατεθέν

του καλοκαιριού. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου,

καλωσορίζει το κοινό σε έναν από τους πλέον εμ-

βληματικούς του χώρους, με μία ειδική προσφορά.

Οι θεατές που θα επιλέξουν να αγοράσουν εισιτή-

ρια για το κάτω διάζωμα του Ηρωδείου, για 2 του-

λάχιστον συναυλίες του Ιουνίου, μπορούν να

επωφεληθούν από την προσφορά και να πληρώ-

σουν μόνο το ένα εισιτήριο.

Η προσφορά αφορά στην αγορά εισιτηρίων (ηλε-

κτρονικά, τηλεφωνικά και στα εκδοτήρια του Φεστι-

βάλ Αθηνών Επιδαύρου) για 2 τουλάχιστον

συναυλίες μεταξύ των:

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών: 36 ελληνικοί χοροί

του Νίκου Σκαλκώτα - 19 Ιουνίου

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Λουκάς Καρυτινός -

Ντανιίλ Τρίφονοφ - 24 Ιουνίου

Ελευθερία Αρβανιτάκη | Καμεράτα - Ορχήστρα

Φίλων της Μουσικής | Γιώργος Πέτρου: Δύο σταθ-

μοί - 29 Ιουνίου

Η πολυμεσική εγκατάσταση The Feel. Backstage μας μετα-

φέρει στο αθέατο κομμάτι της ζωής Ελλήνων και ξένων

καλλιτεχνών της clubbing περφόρμανς, της BDSM και drag

σκηνής της Αθήνας, όπως την κατέγραψε ο γνωστός Έλλη-

νας φωτογράφος Τάσος Βρεττός. 

Πρόκειται για ένα από τα πιο πρωτότυπα έργα του δημιουρ-

γού, το οποίο ξεκίνησε από την τυχαία  συνάντηση του με

την Αμερικανίδα drag queen Nickie Nicole σε κλαμπ της

πόλης  το  2005.  

Dyptik 

D-Construction / Aπο-δόμηση 
Πειραιώς 260 – Πλατεία

19 – 20 Ιουνίου, 20:15

Το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στη hip hop

χορευτική σκηνή, συνεχίζεται με το D-Construction / Από-

δόμηση από την πρωτοποριακή γαλλική ομάδα χορού Dyp-

tik. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των βραβευμένων

Γάλλων χορογράφων Souhail Marchiche και Mehdi Meghari,

έξι χορευτές με εμπειρία στον χορό του δρόμου, υπό τους

ήχους αραβικής μουσικής με σύγχρονο beat, χρησιμοποιούν

την κινητική γλώσσα του hip hop και του breakdance για να

εκφράσουν την επαναστατικότητα, την οργή και τον πόνο,

τη φυγή και την ανάγκη για ελευθερία, που μετά την εμπει-

ρία του εγκλεισμού, λόγω της πανδημίας, μας αγγίζει

ακόμα περισσότερο. 

Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest

Breakdance Battle

& All Style Battle
Πειραιώς 260 – Χώρος Ε

19 – 20 Ιουνίου, 22:00

Οι εκδηλώσεις του Layers of Street, της νέας σκηνής του

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που φέρνει την street χορευ-

τική κουλτούρα σε Ελλάδα και εξωτερικό σε διάλογο με το

θέατρο και το σύγχρονο χορό, κορυφώνονται με το Athens

Epidaurus Festival Urban Dance Contest, ένα διήμερο αφιε-

ρωμένο στην πιο χαρακτηριστική και δυναμική έκφραση της

hip hop κουλτούρας: τα χορευτικά Battles.

Γνήσια έκφραση της κουλτούρας του δρόμου της δεκαετίας

του ́ 70, τα χορευτικά battles αποτέλεσαν τρόπο έκφρασης,

αλλά και πολεμικό μέσο σύγκρουσης και επίλυσης διαφο-

ρών για τους νέους της  αφροαμερικανικής και πορτορικα-

νικής κοινότητας των ΗΠΑ. 

Alexandra Waierstall  - ANNNA³ 

The Worlds of Infinite Shifts 

Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων 
19-20 Ιουνίου, 21:00  

Ο Χορός άλλο δεν είναι παρά η δεξιοτεχνία του να βρίσκε-
σαι στον κόσμο. Alexandra Waierstall 

Μεταμορφώσεις του γυναικείου σώματος, σ’ ένα εκρηκτικό

συναισθηματικό και υπαρξιακό χορευτικό τρίο.  

Η γεννημένη στη Βρετανία, κυπριακής καταγωγής χορο-

γράφος Αλεξάνδρα Βάιερσταλ σε συνεργασία με τον διά-

σημο συνθέτη και πιανίστα Hauschka και τη Γαλλίδα

σχεδιάστρια φωτισμού Caty Olive, παρουσιάζει στο κοινό

του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ένα εξαίσιο δείγμα του

πλούσιου χορογραφικού της ρεπερτορίου, αφιερωμένο στο

γυναικείο σώμα ως τόπο σύνδεσης και αντίστασης, ως τόπο

διεκδικούμενο μεταξύ παράδοσης και μελλοντικής ουτο-

πίας. 

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών - Βύρων Φιδετζής

36 Ελληνικοί χοροί για ορχήστρα
του Νίκου Σκαλκώτα

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

19 Ιουνίου, 21:00 
Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, που καταστατικό στόχο

έχει τη συστηματική και δημιουργική ενασχόληση με τη νε-

οελληνική έντεχνη μουσική δημιουργία, παρουσιάζει - υπό

τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή - το Σάβ-

βατο 19 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού  ένα αριστουρ-

γηματικό δείγμα της εγχώριας δημιουργίας: τους 36

Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα. Η συναυλία εν-

τάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου 1821-2021 Ελευθερία –

Δημιουργία, που έχει ανακηρύξει η Φιλαρμόνια για τη φε-

τινή χρονιά. 

Με τους 36 Ελληνικούς χορούς, ο Σκαλκώτας χρησιμοποιεί

το παραδοσιακό υλικό ελεύθερα, δημιουργώντας από αυτό

νέες αυτόνομες συνθέσεις, που συχνά απέχουν πολύ από

τις πρωτογενείς πηγές τους.  

Lemon
στην Ηλιούπολη! 

Ανοιχτό Θέατρο «Δημήτρης

Κιντής»

Δευτέρα 21 Ιουνίου | 21:00
Τo Lemon, η παράσταση που έχουν

παρακολουθήσει πάνω από 10.000

θεατές ανάμεσα στη στεριά και τη θά-

λασσα, ξεκινάει την εντυπωσιακή κα-

λοκαιρινή του περιοδεία από το

Φεστιβάλ Ηλιούπολης και το Δημο-

τικό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής».

Μουσική, κίνηση, χορός, τραγούδι,

ενέργεια που ξεχειλίζει πάνω στη

σκηνή, χιούμορ που διαδέχεται τη συγ-

κίνησ.

#ilioupolimelemoni #lemontour2021

#lemon #lemonmelemoni

Πληροφορίες παράστασης

Ανοιχτό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής»

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 | 21:00

Εισιτήρια: 15 (κανονικό) & 12 (μει-

ωμένο)

Προπώληση: Viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/theater/peri-

odia/lemon/

Βιβλιοπωλείο «Περί Βιβλίου» (Ελ. Βε-

νιζέλου 138, Ηλιούπολη) 2109946717 

 Παίζουν:

Μελαχρινός Βελέντζας | 1900

Γιώργος Δρίβας | Τιμ Τούνυ

“MUTE”
To ''MUTE'' του Γιώργου Χρυσοστόμου

επανέρχεται για λίγες παραστάσεις σε

ανοιχτά θέατρα Δημοτικό Θέατρο Άλ-

σους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Η παράσταση του Γιώργου Χρυσοστό-

μου ''MUTE'' βγαίνει από την παύση κι

επιστρέφει την Τρίτη 22 Ιουνίου στο

Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης

Δ. Κιντής.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                       19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

6ο Πανελλήνιος 

Διαγωνισμός Μουσικής

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επι-

στημών Ελλάδος, προκηρύσσει τον 6ο Πανελλήνιο

Διαγωνισμό Μουσικής, για το 2021. Ο διαγωνισμός

πραγματοποιείται μ  την υποστήριξη του Ωδείου Φί-

λιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, 106 80, Αθήνα.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτε-

χνικής άμιλλας και η ηθική ανταμοιβή εκείνων που με τη

μελέτη παρουσιάζουν και αξιοποιούν το

ταλέντο τους.

Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν στις κάτωθι κατηγο-

ρίες από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από αναγνωρι-

σμένους και καταξιωμένους καθηγητές και

μουσικούς.

Πρόεδρος του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής της Συμ-

φωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων και συνθέτης Ελευ-

θέριος Καλκάνης.

Για λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του δια-

γωνισμού, τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν, μετά

την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν στις κάτωθι μουσικές

κατηγορίες:

1. ΠΝΕΥΣΤΑ (Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο

κλασικό, Φαγκότο,

Τρομπέτα, Τρομπόνι, Κόρνο, Τούμπα)

2. ΕΓΧΟΡΔΑ (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο)

3. ΠΙΑΝΟ

4. ΚΙΘΑΡΑ

5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Μπουζούκι, Ταμπουράς,

Ούτι, Κλαρίνο, Σαντούρι, Κανονάκι, Λύρα Κρητική – Πον-

τιακή,  Βιολί παραδοσιακό, Λαούτο)

6. ΜΟΝΩΔΙΑ

7. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Για όλες τις κατηγορίες οργάνων ισχύουν οι κάτωθι ηλι-

κιακές κατηγορίες:

Ο Όμιλος θα απονείμει βραβεία (Α’, Β’, Γ’) και επαίνους και μόνον

το Α’ βραβείο (για κάθε διαγωνιστική κατηγορία οργάνων και

φωνών) θα έχει το χρηματικό έπαθλο των 300€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου

στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Ιππο-

κράτους 41, Αθήνα), χωρίς την παρουσία κοινού.

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής  Παρα-

σκευή 8 Οκτωβρίου 2021 (με σφραγίδα ταχυδρομείου).

www.clubunesco.gr

http://www.clubunesco.gr/

https://www.facebook.com/groups/44986999454/

Εμποροπανήγυρης στην

Αγία Τριάδα Κερατέας

Κατόπιν της  ανακοίνωσης του Υφυπουργού Πολιτι-

κής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά ότι επιτρέπονται

οι Εμποροπανηγύρεις σε όλη τη χώρα,  θα διεξαχθεί

κανονικά η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη με

αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Τριάδας Κερατέας

με τη συμμετοχή μικροπωλητών με πάγκους προ-

σφέροντας στην τοπική αγορά την απαραίτητη τό-

νωση που χρειάζεται.

Έτσι, συνεχίζεται το έθιμο που έχει η Κερατέα δε-

κάδες χρόνια τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα

υγειονομικά πρωτόκολλα έχοντας ως απόλυτη προ-

τεραιότητα τη διαρκή προάσπιση της δημόσιας

υγείας και την ασφάλεια των πολιτών.

11ο ATHENS OPEN
AIR FILM FESTIVAL 

Το Athens Open Air Film Festival, ο κα
λοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός
που αποτελεί εδώ και μια δεκαετία
αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστι
κής εμπειρίας των κατοίκων και επι
σκεπτών της πρωτεύουσας
επιστρέφει με διάθεση να μετατρέψει
την πόλη σε μια μεγάλη κινηματογρα
φική αγκαλιά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα
πραγματοποιείται με ηλεκτρονική
προκράτηση δελτίων εισόδου. 

• ΙΟΥΝΙΟΣ •
Πέμπτη 24 Ιουνίου | 21:30 
Η ΤΕΛΕΤΗ του Κλοντ Σαμπρόλ (1995,
112’) Νέα Παναθήναια (θερινός) | Μαυρομι
χάλη 165, Εξάρχεια. Σε συνεργασία με το Γαλ
λικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

Σάββατο 26 Ιουνίου | 21:30 
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ του Εμίρ Κουστου
ρίτσα (1988, 140’) 
Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος | Μοναστηρίου
137, Ακαδημία Πλάτωνος

Τετάρτη 30 Ιουνίου | 21:30 (προβολή
DRIVEIN) 

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ του
Άλφρεντ Χίτσκοκ (1959, 136’) 
Προαύλιος χώρος θεάτρου Λυκαβηττού 
Προβολή με την υποστήριξη της Πρε
σβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα

• ΙΟΥΛΙΟΣ •
Σάββατο 3 Ιουλίου | 21:30
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ του Γουίλιαμ Γουάιλερ
(1949, 116’) 
Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας | Τέρμα
οδού Λόρδου Βύρωνα, Πεντέλη
Προβολή με την υποστήριξη της Πρε
σβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.
Υπό την αιγίδα του Δήμου Πεντέλης 
Δευτέρα 5 Ιουλίου | 21:15 και 23:00 
ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΙΒΑΝ (1941, 90’) και Η
ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (1941, 94’) του Πρέ
στον Στάρτζες
Εκράν (θερινός) | Ζωοδ. Πηγής & Αγαθίου,
Νεάπολη Εξαρχείων
Διπλή προβολή backtoback των δύο αρι
στουργημάτων του Πρέστον Στάρτζες με
αφορμή την επέτειο 80 ετών από την πρε
μιέρα τους. 

Η Περιφέρεια Αττικής καλωσορίζει τον

πρώτο μήνα του καλοκαιριού με σειρά

θεατρικών και μουσικών παραστά-

σεων, που σηματοδοτούν την επανα-

φορά της πολιτιστικής δράσης μετά τα

πολύμηνα περιοριστικά μέτρα.

Όλο τον Ιούνιο, το κοινό  έχει την ευ-

καιρία να απολαύσει υψηλής ποιότη-

τας εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο,

που προσφέρει η Περιφέρεια στο πλαί-

σιο της στήριξης Φεστιβάλ που διεξά-

γουν Δήμοι της Αττικής. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος

Πατούλης δήλωσε: «Ο Πολιτισμός
ήταν ένας από τους τομείς που δέχτηκαν
τα πιο βαριά πλήγματα από την πανδη-
μία. Οι άνθρωποι της τέχνης δοκιμάστη-
καν σκληρά, ενώ το κοινό στερήθηκε το
μεγάλο αυτό αγαθό για πολλούς μήνες,
λόγω των περιοριστικών μέτρων. Όλο
αυτό το διάστημα, η Περιφέρεια Αττικής
στήριξε τον Πολιτισμό με κάθε δυνατό
τρόπο. Και τώρα που κάνει τα πρώτα
βήματά του στη μετα-covid εποχή, είναι
πάλι εκεί για να δώσει το δυναμικό
‘παρών’». 

Πρόγραμμα

«Το μικρό Παρίσι

των Αθηνών»
Η Περιφέρεια Αττικής είναι συνδιορ-

γανώτρια του φεστιβάλ «Το μικρό

Παρίσι των Αθηνών» που θα διεξαχ-

θεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών

από τις 20 έως και 30 Ιουνίου 2021.

«Μεγάλες κυρίες 
τραγουδούν...»

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η Περιφέ-

ρεια προσφέρει την Τετάρτη 30 Ιου-

νίου στις 21.00 τη συναυλία της

Αρτέμιδος Ματαφιά «Μεγάλες κυρίες
τραγουδούν...». Η γνωστή καλλιτέχνις

ερμηνεύει τραγούδια που σφράγισαν

με τη φωνή τους οι μεγαλύτερες κυρίες

του πενταγράμμου από την ελληνική

και διεθνή μουσική σκηνή.

«Κουζίνα»

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς

που διοργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου

στο Ευριπίδειο Θέατρο της πόλης, η

Περιφέρεια  παρουσιάζει τη θεατρική

παράσταση η «Κουζίνα» του Arnold

Wesker, στις 21, 22, 23, 25, 26 και 27

Ιουνίου και ώρα 21.00. Η ομάδας θε-

άτρου Vise Versa, με τη σκηνοθετική

υπογραφή της Αγγελικής Γκιργκινούδη,

αποτυπώνει στο έργο το ψηφιδωτό των

ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τα

«στενά» όρια μιας κουζίνας, όπου πα-

ρουσιάζονται καθημερινές καταστάσεις

ανθρώπων που ονειρεύονται κι επιθυ-

μούν να εξελιχθούν, αλλά μένουν βα-

σανιστικά στάσιμοι σε ένα ασφυκτικό

πλαίσιο καθημερινότητας. 

«Στη σκιά των Βράχων»
Την Τρίτη 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ,

θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φε-

στιβάλ «Στη σκιά των Βράχων» η θε-

ατρική παράσταση «Ναπολεοντία», σε

σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά, με τον

Χάρη Σώζο, την Κερασία Σαμαρά, τη

Βίκυ Μαραγκάκη και την Ιζαμπέλλα

Φούλοπ. Πρόκειται για μία ξεκαρδι-

στική κωμωδία του κορυφαίου νεοέλ-

ληνα συγγραφέα Ανδρέα Στάικου - ένα

επίκαιρο σχόλιο επάνω στην αιώνια

ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, που βα-

σανίζονταν ανέκαθεν από την διελκυ-

στίνδα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.

Γιώργος Τσαλίκης
Τη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη θα

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν

όσοι βρεθούν στο Κηποθέατρο του

Δήμου Παπάγου-Χολαργού, την Πέμ-

πτη 24 Ιουνίου στις 21.00. Στην εναρ-

κτήρια εκδήλωση του Φεστιβάλ, ο

δημοφιλής τραγουδιστής θα ερμηνεύ-

σει μεγάλες επιτυχίες από τη διαδρομή

του, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια.

Εκδηλώσεις για τα 

200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση

Ο Πολιτιστικός Ιούνιος της Περιφέ-

ρειας  ολοκληρώνεται την Παρασκευή

25 Ιουνίου, με την έναρξη των θεατρι-

κών και μουσικών παραστάσεων του

καλοκαιριού που εντάσσονται στους

επετειακού εορτασμούς  για τα 200

χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής

Επανάστασης.

«Ο γέρος του Μοριά»
Συγκεκριμένα, στο υπαίθριο θέατρο

του Δήμου Κηφισιάς θα παρουσιαστεί

το θεατρικό έργο του Αλμπέρτο Εσκε-

νάζυ «Ο γέρος του Μοριά» με τον ίδιο

στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον

Γιάννη Καλατζόπουλο να υπογράφει τη

σκηνοθεσία.

Γιώργος Νταλάρας
Την Παρασκευή 25 Ιουνίου, στις 21.30,

ο Γιώργος Νταλάρας θα δώσει μεγάλη συ-

ναυλία στο λιμάνι της Ύδρας για  τα «Μι-

αούλεια» μαζί με τους εξαιρετικούς

συνεργάτες του και με τη συμμετοχή της

Ασπασίας Στρατηγού και Βιολέτας Ικάρη.

Είναι αυτονόητο, ότι σε όλες τις εκδη-

λώσεις τηρούνται αυστηρά και απαρέγ-

κλιτα όλα τα απαραίτητα υγειονομικά

μέτρα για την προστασία από τον κο-

ρονοϊό.

Πολιτιστικός Ιούνιος στην Περιφέρεια Αττικής
Μουσική και θέατρο σε διάφορα σημεία της Αττικής
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Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Βουλιαγμένη-Ελληνικό-Πειραιάς τα

πρώτα θύματα της “επενδυτικής” λαίλαπας  

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  7μμ
Εκδήλωση-Συζήτηση

Παραλίες, δάση, ελεύθεροι χώροι τσιμεντώνονται και

ιδιωτικοποιούνται και  ιστορικά μνημεία χάνονται ή απα-

ξιώνονται, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις απειλούνται με

εξαφάνιση από τα φαραωνικά έργα  που σχεδιάζονται,

στους παραλιακούς δήμους του Σαρωνικού, για την υλο-

ποίηση του σχεδίου της “Αθηναϊκής Ριβιέρας“, με πρό-

σχημα την “ανάπτυξη”

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση σας καλούμε σε ενημε-

ρωτική συζήτηση με τα εξής θέματα:

- Η μετατροπή του π. Αεροδρομίου του Ελληνικού σε τε-

ράστια τσιμεντούπολη από την πολυεθνική Lamda Devel-

opment (Λάτσης), με ουρανοξύστες, εμπορικά

κέντρα-μόλ, κτίρια γραφείων και επιχειρήσεων,  βίλες και

καζίνο στην παραλία του Αγίου Κοσμά με ομιλητή τον

Χρήστο Κορτζίδη -Αγωνιστική Συνεργασία Ελληνικού-Αρ-

γυρούπολης

― Οι επιπτώσεις από τη σχεδιαζόμενη τεράστιων δια-

στάσεων μαρίνα στη Βουλιαγμένη καθώς και από την

τουριστική “επένδυση” της πολυεθνικής Jermyn Real Es-

tate στο δάσος, τις παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώ-

ρους της Βουλιαγμένης με ομιλητή τον Μάκη Σταύρου,

Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

― Η δημιουργία προβλήτας (cruise terminal) από την

Cosco  στην Πειραϊκή για γιγάντεια κρουαζιερόπλοια που

θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την ατμοσφαιρική ρύ-

πανση, αλλά και παραμονή - επέκταση των τοξικών καζα-

νιών σε Δραπετσώνα - Κερατσίνι μέσα σε κατοικημένη

περιοχή, με ομιλητή τον Μάρκο Σιγάλα - Αγωνιστική Πρω-

τοβουλία “SOS Πειραιά”,

Παρεμβάσεις θα κάνουν αγωνίστριες και αγωνιστές από

συλλογικότητες  των προαναφερόμενων περιοχών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με όλα τα μέτρα προ-

στασίας, την Τετάρτη 23 Ιουνίου, 7μμ, στο ανοιχτό θεα-

τράκι, στο πάρκο της Πνευματικής Εστίας Βούλας,

(Αγίου Ιωάννου 2, κεντρική πλατεία Βούλας) 

Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Δίκτυο Προστασίας του Σαρωνικού

Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Οικολογικός Σύλλογος “Πο-

λιτεία” 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βούλας

Σύμπραξη για τα Ιστορικά Μνημεία

Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας

έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό

Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλ-

λαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το Ν.4414/2016

(ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016). Το «Περιφερειακό

Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

(ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» έχει ενταχθεί στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγ-

κεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 05:

«Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική

Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρι-

σης Κινδύνων».

Έχοντας ήδη εκπονήσει το ΠεΣΠΚΑ, η Περιφέ-

ρεια Αττικής συνεχίζει με την εκπόνηση της

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής θέτει σε δημόσια διαβού-

λευση, στο ευρύ κοινό και σε κάθε ενδιαφερό-

μενο φορέα, τη Στρατηγική Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περι-

φερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιμα-

τική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής.

Οι προτάσεις και οι απόψεις των πολιτών και των

φορέων, μπορούν, να υποβάλλονται στη Γενική

Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής

Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά

μέχρι την 5 Ιουλίου 2021 στη διεύθυνση:

gdoa@patt.gov.gr

Ημέρα απεργίας έπρεπε 
να μη συνεδριάζουμε

Τη μη συνεδρίαση του Δ.Σ. είχαν ζητήσει οι επικεφα-

λής των μειοψηφιών, Θ. Ματόπουλος (ΡΙ.ΚΙ.Π.) και Κ.

Πασακυριάκος (Λαϊκη Συσπείρωση), αλλά δεν πραγ-

ματοποιήθηκε. Ο Κ. Πασακυριάκος, μάλιστα, εξήγησε

ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Ψαλ-

λίδα, και τον ενημέρωσε ότι «σήμερα είναι ημέρα

απεργίας και ζήτησα αν υπάρχει δυνατότητα να με-

ταφερθεί το Δ.Σ. κατά μία ημέρα. Η απόφαση της δι-

οίκησης είναι συγκεκριμένη, αφού γίνεται το

Δημοτικό Συμβούλιο». Γι’ αυτό δήλωσε ότι μετά τα

προ ημερησίας θέματα, θα αποχωρήσει σε ένδειξη

συμπαράστασης των εργαζομένων.

Την ίδια γνώμη είχε και η δημοτική σύμβουλος, Ανθή

Βέλη, ότι δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος N. Ψαλλίδας, δήλωσε ότι ενημέρωσε

τους εργαζόμενους οι οποίοι απάντησαν ότι δεν

απεργούν και επομένως δεν υπήρχε λόγος αναβολής.

«Στηρίζουμε τα δίκαια των εργαζομένων πολύ περισ-
σότερο από το να συμμετέχουμε σε μια απεργια ή να
αναβάλλουμε ένα συμβούλιο», δήλωσε ο δήμαρχος

Γρ. Κωνσταντέλλος.

Συγχωνεύεται ο ΟΑΠΠΑ 

Δημιουργούνται 

δύο φορείς

Σχετικά με τον ΟΑΠΠΑ ρώτησε ο Δ. Δαβάκης, ότι συ-

ζητιέται πως διχοτομείται. 

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι υπάρχει πρόταση συγχώ-

νευσης του ΟΑΠΠΑ για τη δημιουργία δύο νέων φο-

ρέων.  Για ένα μεγάλο και σημαντικό ρόλο ότι πρέπει

ο οργανισμός μας να αποκτήσει τις θέσεις που κα-

τείχε μέχρι το 2012 για να αναδιοργανωθεί.

Ολες οι διευθύνσεις και άπαντες εργαζόμενοι βρί-

σκονται πλήρως ευθυγραμμισμένοι..

Αρχείο Μητρώου Προμηθευτών; 

Να μπείτε στο “Διαύγεια” 
να το πάρετε!!!

Ο Δ. Δαβάκης, υπενθυμισε στο δήμαρχο ότι είχε ζη-

τήσει το Μητρώο προμηθευτών, του  2020, κυρίως για

θέματα covid-19 και του είχε υποσχεθεί ο δήμαρχος

ότι θα τα έστελνε την επόμενη ημέρα, αλλά τελικά

δεν τα έστειλε.

Προφανώς άλλαξε γνώμη ο δήμαρχος, γιατί στη ση-

μερινή υπενθύμιση του Δαβάκη, του απάντησε ότι

μπορεί να μπει στο διαδίκτυο και να κάνει αναζήτηση

στου “Διαύγεια” για να τα βρει!!

«Το έχω πει πολλές φορές, όλες οι προμήθειες, όλες
οι αναθέσεις, οι δαγωνιστικές διαδικασίες είναι αναρ-
τημένες στο “Διαύγεια” και μάλιστα έχουμε την πλατ-
φόρμα “infoΔράση” που μπορείτε να μπείτε απλά
μέσα, να βρείτε τι θέλετε».

Μόνο που οι αιρετοί, δεν είναι υποχρεωμένοι να ανα-

ζητούν μέσα σε ένα δαιδαλώδες αρχείο αυτά που

υποχρεούται εκ του νόμου ο Δήμος να παράσχει και

μάλιστα με υπογραφές και σφραγίδες για να είναι

επίσημα, προς διευκόλυνση του ρόλου τους. 

Δημόσια διαβούλευση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή από την Περιφέρεια Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
Πολλά και “ζουμερά” θέματα - ερωτήσεις -

απαντήσεις, είχε το Δημοτικό Συμβούλιο

στη συνεδρίαση της Τετάρτης 16.6.21, στα

προ ημερησίας. 

Είναι η μόνη ώρα που οι σύμβουλοι της αν-

τιπολίτευσης μπορούν να ρωτήσουν για 3

μόλις λεπτά και να λάβουν απαντήσεις για

μία ώρα και βάλε από το δήμαρχο, χωρίς τη

δυνατότητα δευτερολογίας. 

Αυτό είναι δημοκρατία!
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Προτρέπουμε τους κατοίκους να επιχειρήσουν να

μπουν για να αναζητήσουν συγκεκριμένη δράση και

να μας κοινοποιήσουν την εμπειρία τους.

Να σημειώσουμε ότι η infoΔράση λειτουργεί σε πάρα

πολλούς Δήμους και χρησιμοποιείται για να «κατα-

γράφει όλη τη δραστηριότητά του Δήμου, είτε είναι

προμήθειες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, μελέτες ή άλλου

είδους δράσεις.

σ.σ. Κατά τα άλλα ενοχλήθηκε ο δήμαρχος γιατί κοι-

νοποίησε το Υπ. Εσωτερικών επιστολή δημότη, στην

οποία δεν του απαντούσε ο Δήμος!

Ενιαίο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο

Ο Θ. Ματόπουλος αναφέρθηκε σε δωρεά από τον  Θ.

Μαρτίνο, ο οποίος προβαίνει στην κύρια  μελέτη του

πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου ΒΒΒ, αξίας 240

χιλιάδων ευρώ και ρωτάει: “Πώς θα οργανωθεί ο
Δήμος τις επόμενες δεκαετίες; Θα έπρεπε οι παρατά-
ξεις να έχουν άποψη”,

Ο δήμαρχος απάντησε ότι είναι σε μια λογική να ενο-

ποιηθούν τα τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. σε ένα ενι-

αίο Γ.Π.Σ.

Χρηματοδοτούνται από το πράσινο ταμείο. Σ’ αυτές

δεν μπορούσαμε να επιλεγούμε γιατί εμείς είχαμε

ΓΠΣ ισχύοντα. 

Η στόχευση είναι να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε

τα ΓΠΣ των τριών πόλεων σε ένα ενιαίο ΓΠΣ.

Έτσι, όπως είπε, απευθύνθηκαν στην εταιρεία που κα-

τέχει ο Θ. Μαρτίνος, ΑΜΚΕ Υγείας, ο οποίος διέθεσε

τις 240 χιλ. ευρώ γι’ αυτή τη μελέτη, η οποία είναι

πολύ μεγάλη και περλαμβάνει μέσα πολλές ειδικότη-

τες επιστημόνων, αλλά και περιβαλλοντικά θέματα και

ανθρωπογεωγραφίας.

Οι δύο νόμοι για τα Χωρικά Πολεοδομικά Σχέδια είναι

πολύ σύνθετοι, αλλά είναι μία ευκαιρία να θωρακί-

σουμε την πόλη σε όλα τα θέματα που έχουν αφεθεί

σε εκκρεμότητα.

Είναι μία παράμετρος και προϋπόθεση της διαβούλευ-

σης σε βάθος με όλους τους φορείς, η οποία θα ξεκι-

νήσει το Νοέμβριο. 

σ.σ. Είναι ένα μεγάλο θέμα για το Δήμο, καθόσον

αυτή τη στιγμή, κάθε πόλη έχει το δικό της ΓΠΣ με

διαφορετικούς συντελεστές δόμησης και χρήσεων

γης. Εχει πολλά “αγκάθια” και πολλές παραμέτρους,

οι οποίες πρέπει να μελετηθούν εξωνυχιστικά. Διακ-

βεύεται όλη η πορεία του Δήμου, αλλά προς ποια κα-

τεύθυνση; Τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι και

πολύ καθησυχαστικά (μαρίνα, κλειστή πόλη, Αστέρας,

εκκλησιαστική περιουσία κλπ.)

Για την εξέλιξη της διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι,

ρώτησαν οι Θ. Ματόπουλος και Κ. Πασακυριάκος, μια

και πολλά ακούγονται και άλλα τόσα αποσιωπούνται.

Μάλιστα ο Κ. Πασακυριάκος για  το έργο του ρέματος

Κόρμπι,  είχε αναφερθεί και στη συνεδρίαση του Μαρ-

τίου και  είχαν ειπωθεί πολλά πράγματα. Τόνισε δε ότι

«Θα υπάρξουν αποκαλύψεις και θα προκύψουν κάποιες
βόμβες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρωθεί
ένα έργο ζωτικής σημασίας για το δήμο μας, και νομίζω
ότι είναι κοινό». 
Ρώτησε πού βρίσκεται η υπόθεση με τις απαλλοτριώ-

σεις και πού βρίσκεται με τη μεταφορά των δικτύων

προκειμένου το έργο να γίνει. «Κάποιες φορές που θέ-
σαμε το θέμα, είχαμε αντιμετωπιστεί με κάποιες ειρω-
νείες», κατέληξε ο Κ. Πασακυριακος.

Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε 19 Σε-

πτεμβρίου 2017. To 2018 υπεγράφη η σύμβαση ακριβώς

ένα χρόνο μετά (25/9/2018). Το έργο βάσει της σύμβα-

σης έπρεπε να έχει παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2020

και ακόμη δεν έχει προχωρήσει πάνω από το 15% του

συνόλου του.

Είναι έργο της Περιφέρειας, εγκαινιάστηκε προεκλογικά

από τη Ρένα Δούρου με τον δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο.

Αλλαγή αναδόχου

Ο δήμαρχος απάντησε με έναν μακρύ μονόλογο, ενημε-

ρώνοντας αφενός αλλά και μέμφοντας τους ενδιαφερό-

μενους λέγοντας ότι όλοι αυτοί που διατείνονται ότι

ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρονται περισσότερο από

εμάς. 

Ξεκίνησε το 2017, και ενώ ο δήμος δεν έχει καμμία αρ-

μοδιότητα, - είναι έργο της Περιφέρειας - παρ’ όλα αυτά

έχει πληρώσει πολλά, γιατί το “κάναμε δικό μας”.

Κι αφού εγκαταστάθηκε ο εργολάβος, δεν έχει ευθύνη

ούτε ο δήμος ούτε η περιφερεία, πέσαμε σε έναν εργο-

λάβο, που η επιλογή του ήταν άστοχη. 

«Ότι του φανεί του Λολοστεφανή»

Ενα έργο της Π. το κάναμε δικό μας με όλους τους εμ-

πλεκομένους. Η επιλογή ήταν άστοχη και άτυχη. «Πιέ-
σαμε, φοβερίσαμε, απειλήσαμε, κάναμε τους κακούς,
παρακολουθήσαμε το έργο, βγήκαν κάποιοι διάφοροι
μάντεις, μη κασσάνδρες και με τη λογική,  “Ότι του φανεί
του Λολοστεφανή” (σ.σ. αγαπημένη φράση του δημάρ-

χου) έβγαζαν χρησμούς: “Τα αρτεσιανά φρεάτια, το
καφέ χώμα που μόλυνε, αλλά ήταν καθαρό νεράκι, τώρα
υπάρχουν αρχαία και άλλα”».

Σ.Σ. έτσι αντιμετωπίζει τις όποιες ανησυχίες των πολι-

τών ο δήμαρχος.

Αυτό που εμείς ζητήσαμε ήταν η αλλαγή του εργολάβου,

γιατί όταν δεν θέλει να συνεργαστεί σταματάει και ξα-

νασταματάει. Αλλά η έκπτωση αναδόχου διαρκεί 2 με 3

χρόνια. Το έργο έχει ξεκινήσει το 2017 και οι επόμενες

προσφορές  που υπάρχουν είναι ξεπερασμένες.

Ευτυχώς για τον το έργο και για εμάς, ο συγκεκριμένος

ανάδοχος, μας έκανε την εξής μεγάλη χάρη. Να μην κη-

ρυχθεί έκπτωτος, αλλά να παραιτηθεί του έργου και πα-

ραιτήθηκε εγγράφως. Ετσι εφόσον υπάρχει 2ος, ή 3ος

ενδιαφερόμενος που παραμένει στη διαδικασία, στο

έργο και στην προσφορά του 2017, μπορεί να αναλάβει

και να προχωρήσει το έργο. Και πράγματι υπάρχει ο 2ος

ανάδοχος συνεχίζει και υφίσταται και προφανώς θα ανα-

λάβει το έργο. Είναι μεγάλη εταιρεία (Intracat -

Kόκκαλης) και ελπίζουν ότι θα προχωρήσει κανονικά, κα-

τέληξε ο δήμαρχος.

Σ.Σ. Ας το ελπίσουμε λοιπόν ότι το έργο θα “πάρει πάλι

εμπρός” και θα ολοκληρωθεί.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειψοηφίας Να-

ταλη Πέτροβιτς, Εκανε αναφορά για την επιφάνεια του

πρασίνου στην πλατεία Νυμφών, η οποία είναι κατά 300

μέτρα μικρότερη από τη μελέτη που έχει ο δήμος. Λε-

πτομέριεες στη σελ. 16

H A’ πλαζ Βούλας ανακατασκευάζεται

Για την Α΄πλαζ Βούλας, ρώτησε ο Θ. Ματόπουλος, η

οποία είναι ακόμη κλειστή και ο κόσμος μπαίνει από

το πλάι. Στην  ΕΠΕΛΑΚ μας διαμήνυσαν ότι όταν

ανοίξει θα επανέλθει με αυξημένο τιμοκατάλογο. 

Ο δήμαρχος απάντησε ότι η Α΄πλαζ είναι ακόμη κλει-

στή, τα έργα εκτελούνται, γκρεμίζονται αυθαίρετες

κατασκευές και αναδεικνύονται αρχιτεκτονικές κατα-

σκευές που υπάρχουν μέσα. Ευελπιστεί ότι θα λει-

τουργήσει στις 22 Ιουνίου. 

Όσο για τους ναυαγοσώστες, απάντησε ότι στις πα-

ραλίες που είναι πολυσύχναστες, για τη ναυαγοσω-

στική κάλυψη, υπόχρεοι να την πληρώνουν είναι οι

μισθωτές ή οι ιδιοκτήτες.

Η Β΄πλαζ θα λειτουργήσει το 2022;

Για τη Β πλαζ - απάντησε ο δήμαρχος σε ερώτηση του

Δ. Δαβάκη - οι υποχρεώσεις εκπορεύονται από τη σύμ-

βαση με τον ανάδοχο σύμφωνα με τη σύμβαση που

έχουμε υπογράψει. Αυτοί  πληρώνουν το μίσθωμά τους

και εμείς με τη σειρά μας πληρώνουμε στην ΕΤΑΔ. Βρί-

σκεται στην ολοκλήρωση της μελέτης που θα οδεύσει κι

αυτή προς την διεύθυνση του Μητροπολιτικού Σχεδια-

σμού, όπως έγινε και με το κάμπινγκ.

Οσον αφορά την κατάσταση γνωρίζετε ότι βρίσκεται έτσι

εδώ και 19 χρόνια. Το κυνήγι είναι εβδομαδιαίο και προ-

σπαθούμε να υπάρχει μία ευπρέπεια. 

Σ.Σ. Δηλαδή αφού εισπράττουμε δεν πειράζει που είναι

20 χρόνια κλειστή και στερείται ο πολίτης μία ακτή που

θα μπορούσε να προσφέρει αναψυχή.

Θυμάστε το τραγουδάκι που λέει: «φοβάμαι γι άυτά που
θα γίνουν για μένα...» 

Βέβαια, πάλι θα μας πει ο δήμαρχος ότι κινδυνολογούμε,

αλλά επειδή του αρέσουν οι παροιμίες, του απαντούμε

ότι “των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγει-

ρεύουν”.

Αννα Μπουζιάνη

Αλλαγή εργολάβου στο ρέμα Κόρμπι;

Μακρύς ο δρόμος...
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Όχι στην 

Χειραγώγηση με τον

Φόβο του Θανάτου

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Είπαμε να μιλάμε επιστημονικά αλλά δεν χρειάζεται

να τραβάμε την επιστήμη από τα μαλλιά. Ακούστηκε

ότι ένας φίλος δεν έχει εμπιστοσύνη π.χ. στον καθη-

γητή Φαρμακολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης κ. Κούβελα για τις απόψεις του περί εμβολίων

διότι δεν γνωρίζει τα κίνητρά του, αλλά ακούει τους

συγγενείς του ιατρούς που τους εμπιστεύεται. Αυτό

δεν είναι επιστημονικό επιχείρημα αλλά όμως είναι

ανθρωπίνως αποδεκτό διότι η ανθρώπινη νόηση δεν

αποτελείται μόνο από την λογική αλλά έχει και βού-

ληση και θυμό. Επιστημονικό θα ήταν να πει κανείς

ότι ο καθηγητής  κ. Κούβελας λέει αυτά και αυτά, ό

ξάδελφος μου ο γιατρός λέει εκείνα και εκείνα που

τα βρίσκω ορθότερα και κάνω αυτό που λέει ο ξάδελ-

φος μου. Όμως ο φίλος αυτός  επειδή δεν μπορεί να

κρίνει ποίος από τους δύο έχει δίκαιο προτιμά την

άποψη του συγγενούς του επειδή είναι σίγουρος ότι

τουλάχιστον δεν έχει δόλο. 

Με την ίδια  λογική γιατί εγώ να εμπιστευτώ τους πο-

λιτικούς κ.κ. Κικίλια και Μητσοτάκη ή τον κάθε «ει-

δικό» που βγάζουν τα κανάλια με εγγενή

υστεροβουλία  που  προπαγανδίζει υπέρ του εμβολίου

προσπαθώντας μάλιστα να το επιβάλει με την απειλή

του κοινωνικού εξοστρακισμού και να μην εμπιστευθώ

τον καθηγητή κ. Κούβελα;

Ένας άλλος ισχυρίζεται ότι όταν πεθαίνεις λίγες ημέ-

ρες ή ώρες μετά τον εμβολιασμό δεν φταίει το εμβό-

λιο, αλλά η θνητή ανθρώπινη φύση· αλλά όμως όταν

έχεις υποκείμενο νόσημα και οποιαδήποτε νοσοκο-

μιακή ή άλλη λοίμωξη είναι ικανή να ξεχειλίσει το πο-

τήρι τότε εάν βγεις θετικός στο τεστ αποδίδουν τον

θάνατο στον covid, παρόλο που το τεστ είναι αμφιβό-

λου εγκυρότητας.

Επιπλέον η σύγκριση κινδύνου (risk assessment)  από

τον ιό ή από το εμβόλιο δεν είναι σωστό να οδηγεί

στην αναγκαστική επιβολή του ενός  ή του άλλου μέ-

τρου, αλλά πρέπει να είναι στην ελεύθερη κρίση  του

καθενός.  Τι με ωφελεί εμένα, που είμαι υγιής, αλλά

εάν κάνω το εμβόλιο θα πεθάνω ή θα έχω παρενέρ-

γειες, να υποχρεωθώ σε αυτό επειδή οι περισσότεροι

θα ωφεληθούν; Πολύ μάλιστα όταν και οι εμβολιασμέ-

νοι μεταδίδουν τον ιό και αποτελούν ίσως μεγαλύ-

τερη βόμβα κινδύνου για τους άλλους λόγω των

μεταλλάξεων που υφίσταται ο ιός στο σώμα τους.

Αυτό όμως στο οποίο  θα ήθελα να εστιάσω είναι το

γεγονός ότι έχουμε εμπλακεί σε ένα τεχνητό δίλημμα

τρομοκρατίας θανάτου από τον ιό ή από το εμβόλιο

την στιγμή που έχει αποδειχθεί ότι αφενός όσοι κα-

ταγράφονται ως κρούσματα περνάνε την ίωση χωρίς

συμπτώματα ή με θεραπεία στο σπίτι, ένα μικρό πο-

σοστό χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη και  μόνο

εάν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ αυτοί μπο-

ρούν να σωθούν με τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα. Ένα

τουλάχιστον από αυτά το έχει αναγγείλει ο καθηγη-

τής κ. Κούβελας από το 2020, το έκανε ο πρόεδρος

Trump, και μάθαμε ήδη ότι ο καθηγητής  κ. Γώγος το

χορήγησε στον συνάδελφο του κ. Τζωρτζίδη στο νο-

σοκομείο των Πατρών. Ποία λοιπόν η ανάγκη μαζικού

εμβολιασμού και τρομοκρατίας όταν υπάρχει η δυνα-

τότητα να σωθούν οι βαριά ασθενείς  που κινδυ-

νεύουν να πεθαίνουν στις ΜΕΘ και  να

προστατεύσουμε τον γενικό πληθυσμό από τον κίν-

δυνο παρενεργειών του εμβολίου; Η δική μου πρό-

ταση είναι όπως κάποιοι  ευσυνείδητοι πατριώτες

νομικοί να υποβάλλουν μήνυση στην κυβέρνηση και

την επιτροπή λοιμωξιολόγων ως υπεύθυνους θανάτου

κατά συρροή και αίτημα παραίτησης της ΠτΔ και των

Βουλευτών υπεύθυνων για την υπογραφή του νομο-

σχεδίου περί ασυλίας της επιτροπής λοιμωξιολόγων

και του ισχυρισμού της ΠτΔ ότι, όποιος δεν εμβολιά-

ζεται παραβαίνει το Σύνταγμα, την στιγμή μάλιστα

που το εμβόλιο δεν έχει άδεια, έχει παρενέργειες και

δίδεται  λόγω έκτακτης ανάγκης. Ποίος ο λόγος εξα-

ναγκασμού των ανθρώπων σε ακούσια πειραματόζωα;

Όσον αφορά τα έξοδα της μήνυσης να γίνει πρό-

σκληση προς το πανελλήνιο να συμβάλλουν κατά δύ-

ναμη. Θα περισσέψουν και χρήματα για το κτίσιμο

ενός νοσοκομείου σε επαρχιακή πόλη.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός

Βρείτε την αντικειμενική

αξία του ακινήτου σας

Την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που εντοπίζει τις τιμές ζώνης των ακινήτων σε

όλη τη χώρα που βρίσκονται εντός του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού

αξιών ενεργοποίησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο πολίτης επιλέγει μέσω ψηφιακού χάρτη https://www1.gsis.gr/valuemaps/ τον

δρόμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητό του και εμφανίζεται η τιμή ζώνης που

ισχύει σήμερα και μέχρι τέλος του έτους και την νέα τιμή ζώνης που ανακοινώθηκε

και θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2022. Ο ψηφιακός χάρτης ενημερώνεται

σταδιακά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή:

– Οι κυκλικές ζώνες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, οι γραμμικές με πορτοκαλί

(σε κλίμακα 1:36.000 ή μεγαλύτερη) και με ετικέτα Όνομα Ζώνης-Τιμή (Euro/τ.μ.).

Η τιμή ζώνης αναφέρεται σε νεόδμητο διαμέρισμα πρώτου ορόφου συνήθους

θέσης και κατασκευής με πρόσοψη σε ένα δρόμο .

– Η εναλλαγή μεταξύ των ζωνών της αναπροσαρμογής του 2018 και της αναπρο-

σαρμογής του 2021 γίνεται μέσω του σχετικού ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ κουμπιού αριστερά

που αναφέρει τη χρονολογία είτε 2018 είτε 2021.

– Για εντοπισμό ζώνης του αντικειμενικού συστήματος, εισάγεται διεύθυνση, το-

πωνύμιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας το μεγεθυντικό

φακό εστιάζετε στη ζώνη ενδιαφέροντος.

– Επιλέγοντας μια ζώνη, σε κλίμακα 1:72.000 ή μεγαλύτερη, εμφανίζεται παρά-

θυρο με τις πληροφορίες της ζώνης, τον αντίστοιχο Πίνακα και Χάρτη του ΦΕΚ

του Αντικειμενικού Συστήματος και τους ενημερωμένους συντελεστές εμπορικό-

τητας. Η ενημερωμένη τιμή ζώνης εμφανίζεται στο χάρτη.

– Η εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικής αξίας για μεταβίβαση ακινήτων για

συγκεκριμένα έντυπα ενεργοποιείται από το σχετικό κουμπί πάνω δεξιά. Αφού

επιλεγεί στο χάρτη το ακίνητο, η αντικειμενική αξία εμφανίζεται στον τίτλο του

παραθύρου.
https://maps.gsis.gr/valuemaps/

Aντικειμενικές αξίες και 

υπεραξίες στο Δήμο ΒΒΒ

To θέμα των αντικειμενικών αξιών έθεσε ο Θ. Ματόπουλος, στη δημοτική συνε-

δρίαση της 16.6.21, σημειώνοντας ότι «θορυβήθηκε η τοπική κοινωνία για τις αν-
τικειμενικές αξίες “φωτιά” για το Δήμο μας. Ενα χαράτσι στα ακίνητα, ένα κόστος
δυσβάσταχτο, ένα  ενοίκιο μηνιαίο για τα ακίνητα».

Ο δήμαρχος απάντησε ότι προτάσεις είναι προς το παρόν δεν έχουν αποφασιστεί

και δεν έχουν προσδιοριστεί από εκτιμητές,  αλλά με σειρά από συμβόλαια, με

τιμές που έχουν τους τελευταίους 24 μήνες. 

Η “πόλη δεν αλλάζει”

Παραδόξως πως εδώ ανεβαίνουν οι αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει ότι «όσοι
επιχειρούν να πουν ότι η πόλη αλλάζει επί τα χείρω, - είναι πολλοί λίγοι αυτοί που
το λένε -, γενικότερα μάλλον κάνουν λάθος. Γιατί οι εμπορικές αξίες δεν προσ-
διορίζονται από το Δήμαρχο. Η αγορά δυστυχώς είναι αμείλικτη   και προσδιορίζει
τις αγοραίες αγορές, σύμφωνα με τη θεωρία, που είναι και η ατμομηχανή  του δυ-
τικού πολιτισμού που λέει “προσφορά και ζήτηση”».
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Mας κογιονάρουν 
οι Σκοπιανοί!

Μας κογιονάρουν ή μας περνάνε για χαχόλους οι

Σκοπιανοί. Δεν εξηγείται αλλιώς, όταν συμμετείχε

στο Euro, η εθνική τους ομάδα ποδοσφαίρου με το

όνομα “Μακεδονία” και το σήμα της Βεργίνας. Στις ευ-

γενκές δε, διαμαρτυρίες, με επιστολή του υπ. εξωτε-

ρικών Ν. Δένδια για: «ανάγκη για πλήρη, συνεπή και
με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρε-
σπών» και ότι με βάση αυτή θα έπρεπε η γειτονική

χώρα «να χρησιμοποιεί σαν ακρωνύμιο γράμματα που
να ανταποκρίνονται στο όνομά της, όπως "NM" (North
Macedonia) ή εναλλακτικά "RNM" (Republic of North
Macedonia)», τι απάντησε ο ομόλογός του Οσμάνι σε

ερώτηση δημοσιογράφων; Οτι πρόκειται για την επί-

σημη ονομασία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και

ότι η τελευταία, από τη στιγμή που αποτελεί μη κερ-

δοσκοπικό οργανισμό και δεν λαμβάνει κρατικά χρή-

ματα, δεν υπάγεται στους όρους της Συμφωνίας των

Πρεσπών. H εθνική τους ομάδα;

Τ’ ακούσατε κύριοι της νυν κυβέρνησης και της πρώην

και ο κόσμος όλος. Εφεξής δικαιούμαι να τους ονο-

μάζω Σκόπια ή Βαρντάσκα, αφού είμαι ιδιώτης και δεν

είμαι υποχρεωμένη να ακολουθώ τη συμφωνία των

Πρεσπών.

Περιμένω να δω τι θα ανταπαντήσει ο υπουργός εξω-

τερικών μας, γιατί κραυγαλέα πλέον μας κογιονά-

ρουν και δεν σέβονται ούτε συμφωνία ούτε τα

προσχήματα. Και όταν μία συμφωνία δεν τηρείται κα-

ταπίπτει, κύριοι της κυβέρνησης.

Να σταματήσει η “ανθρωποφαγία”
για τα εμβόλια

Ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμ-

βουλίου της Ε.Ε. (υπ. αρ. 2361/20201) στη συζήτηση

27.1.21 (5η συνεδρίαση, εγγρ. 15212) «Διασφαλίζει
ότι οι πολίτες ενηερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ
είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολι-
τικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί εάν
δεν το επιθυμεί.
Διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για
το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων
για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί».
Nα σταματήσει λοιπόν η “ανθρωποφαγία” από τους

εμβολιασμένους προς τους ανεμβολίαστους, γιατί

έχει παραγίνει το κακό. Και τη μεγάλη ευθύνη έχει η

κεντρική διοίκηση, η οποία την μοχλεύει αντί να ξε-

καθαρίζει τη θέση της, όπως σημειώνεται καθαρά από

την Ε.Ε.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Το καλοκαίρι είναι «προ των Πυλών» και οι ετοιμασίες των πε-

ρισσοτέρων έχουν κτυπήσει «κόκκινο», γιατί η επιθυμητή απε-

λευθέρωση από τις δοκιμασίες του κορωνοϊού, έχει

δημιουργήσει μια θύελλα ανυπομονησίας για τις απολαυστικές,

αλμυρές και δροσερές  αγκαλιές της θαλασσινής υγρής μα-

γείας!!! 

Συνυφασμένες με τις χαρές της θάλασσας είναι και οι ομορ-

φιές της ξανθής αμμουδιάς της, που μικροί και μεγάλοι περι-

μένουν να χαρούν. Μην ξεχνάμε όμως, ότι  κάθε τι που

προσφέρει αφειδώς τις απολαύσεις του, όπως η άμμος, μπορεί

να κρύβει ορατούς ή αόρατους κινδύνους.

Η επαφή της άμμου με το γυμνό κορμί ελλοχεύει πολλές απει-

λές για την υγεία μας,  που αν δεν τις γνωρίζουμε,  δεν θα μπο-

ρέσουμε να τις αποφύγουμε.

Ο κίνδυνος που παραμονεύει να μας βλάψει στην άμμο,  αν δεν

προσέξουμε, είναι η μεγάλη ποικιλία των παθογόνων μικροορ-

γανισμών.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί λέγονται,  εκείνοι οι μικροοργανι-

σμοί, που χρησιμοποιούν σαν ξενιστή,  κάποιον άλλον οργανι-

σμό και του προκαλούν διαταραχές στην ομοιόστασή του, με

αποτέλεσμα να του προξενήσουν κάποια ασθένεια.

Ξενιστής λέγεται ο ζωντανός οργανισμός,  στον οποίο εισέρ-

χεται και ζει ένα παράσιτο, όπως είναι για παράδειγμα ο άν-

θρωπος.

Ομοιόσταση ονομάζεται η σταθερή θερμοκρασία ενός ζωντα-

νού οργανισμού, όπως είναι η σταθερή θερμοκρασία του αν-

θρώπου, που ανέρχεται συνήθως στους 36,8 βαθμούς Κελσίου,

και η διαταραχή της μας «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου»

ότι υπάρχει πιθανή ασθένεια.

Δύο σπουδαίοι επιστήμες ο Παστέρ και ο Κωχ, προσέφεραν στην

ανθρωπότητα τις πολύτιμες  γνώσεις τους, σχετικά με τους πα-

θογόνους μικροοργανισμούς και για  τη δράση που ασκούν στον

ανθρώπινο οργανισμό, με τη βοήθεια των μικροσκοπίων!

Η είσοδος ενός μικροοργανισμού στον ξενιστή ονομάζεται μό-

λυνση, ενώ η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του απο-

τελεί την λοίμωξη. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που

αναφέραμε,  χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

1ον) σε ευκαρυωτικούς (= αυτοί που έχουν σχηματισμένο πυ-

ρήνα) και περιλαμβάνουν

α )  τα πρωτόζωα, που είναι το πλασμώδιο, το τρυπανόσωμα, η

αμοιβάδα και το τοξόπλασμα και     

β )  τους μύκητες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι  για το 70-80% των

σοβαρών ή των θανατηφόρων λοιμώξεων.

2ον) σε προκαρυωτικούς (= αυτοί που δεν έχουν σχηματι-

σμένο πυρήνα) και αποτελούν τα βακτήρια,  τα οποία έχουν τε-

ράστιες δυνατότητες εξάπλωσης και κάποια μπορούν να

ζήσουν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες, όπως  πολύ υψηλές ή

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και  να παραμείνουν σε λήθαργο

περισσότερο από 10.000 χρόνια. Τέτοια βακτήρια εντοπίστηκαν

στην Ανταρκτική. 

Μερικές από τις ασθένειες που προκαλούν τα βακτήρια είναι:

ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, πνευμονία, τροφικές δηλητηριά-

σεις, διάφορα εξανθήματα, όπως η οστρακιά, στρεπτοκοκκική

αμυγδαλίτιδα, πνευμονία, μηνιγγίτιδα, βλεννόρροια, μελιταίος

πυρετός,  πνευμονία, ουρολοιμώξεις, σαλμονελώσεις,  χολέρα,

διφθερίτιδα, φυματίωση,  άνθρακα,  σύφιλη,  λέπρα,  πανώλη,

κοκίτη κ.α., και

3ον) σε ιούς, που έχουν συνήθως απλή δομή και είναι ενδοκυτ-

ταρικά παράσιτα, όπως της γρίπης, της πολιομυελίτιδας, του

κορονοϊού, των θηλωμάτων, της ηπατίτιδας C κ.α.-

Η άμμος της θάλασσας έχει πάρα πολλούς παθογόνους μικρο-

οργανισμούς, αλλά οι περισσότεροι για τον ανθρώπινο οργα-

νισμό είναι ακίνδυνοι, υπάρχουν όμως και μερικοί που

προκαλούν ασθένειες που κάποιες φορές είναι επίμονες με σο-

βαρές συνέπειες.

Οι δερματοπάθειες που μπορεί να υποστεί κάποιος από την

άμμο είναι συχνές και μια από αυτές είναι και οι μυρμηγκιές, οι

οποίες δεν γίνονται  από το μέτρημα των άστρων, όπως  πί-

στευαν οι άνθρωποι πριν μισό αιώνα και για να περάσουν τις

«γιάτευαν» με αλάτι και σάλιο στη χάση του φεγγαριού, αλλά

θεραπεύονται με την κατάλληλη αγωγή του θεράποντα ιατρού.

Πολύ συνηθισμένες είναι επίσης οι μυκητιάσεις από την άμμο,

οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν στο δέρμα ή στα νύχια. 

Το υγρό περιβάλλον αρέσει στους μύκητες και όταν κάποιος

έχει μύκητες και περπατάει ξυπόλητος, αφήνει σε κάθε βήμα

του σπόρια του μύκητα, οπότε ο επόμενος ξυπόλητος θα μο-

λυνθεί.

Όταν παρατηρήσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός

μας κάτι διαφορετικό, πρέπει αμέσως να επισκεφθούμε τον ει-

δικό γιατρό και να μην κάνουμε μόνοι μας πρακτικά «γιατρο-

σόφια», τα οποία τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο

επικίνδυνα και απ’ αυτούς τους ίδιους τους παθογόνους μικρο-

οργανισμούς.

Απαραίτητη επίσης είναι η συμβουλή του γιατρού, σχετικά με

τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις αμμουδιές

και μάλιστα σε όσες μαζεύουν περισσότερο κόσμο,  για να

αποφύγουμε τις διάφορες μολύνσεις από την άμεση επαφή

μας με την άμμο. Επειδή οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μετα-

φέρονται από την άμμο στα προσωπικά μας είδη, όπως πετσέ-

τες, καπέλα, παγούρια κ.α. πρέπει να προσέχουμε να μην

έρχονται σε επαφή με την άμμο π.χ. ευνόητο είναι να μην κυ-

λάμε την πετσέτα μας στην άμμο και ύστερα να την τινάζουμε

και να ξαπλώνουμε επάνω της ή να σκουπιζόμαστε μ’ αυτή,  ή

να μην αφήνουμε τα παιδιά μας και μάλιστα τα μωρά να κυλι-

ούνται γυμνά πάνω στην άμμο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος κά-

ποιας ουρολοίμωξης και ιδίως για τα κοριτσάκια!!

Μερικούς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, δεν χρειάζεται να

μας τους υποδείξει ο γιατρός, αλλά να βάλουμε το μυαλό μας

να σκεφθεί λιγάκι χωρίς όμως να γινόμαστε ιδιότροποι και να

φτάνουμε σε ακρότητες.

Η μεγαλύτερη μόλυνση της θάλασσας και των παραλιών γίνε-

ται από εμάς τους ανθρώπους και όχι από τα ψάρια!!!

Ο καθένας όταν δείξει λίγο φιλότιμο και λίγο σεβασμό πρώτα

στον εαυτό του και ύστερα στη φύση και στους συνανθρώπους

του, τότε η ζωή μας θα γίνει καλύτερη και πάνω από όλα η

υγεία μας, που είναι το σπουδαιότερο αγαθό  της ζωής.

Δεν είναι δύσκολο να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας και να τα

παίρνουμε μαζί μας για να αφήνουμε στις παραλίες καθαρές.

Από την άμμο μπορεί κανείς να κολλήσει  βακτήρια που προ-

καλούν γαστρεντερίτιδα, όπως  ο εντερόκοκκος κ.α. Τα βακτή-

ρια αυτά εύκολα καταλήγουν στις παραλίες από τα λύματα και

υπεύθυνος είναι και πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας.

Εκτός  από τα παθογόνα μικρόβια που είναι αόρατα, υπάρχουν

και άλλοι κίνδυνοι ορατοί, όπως είναι τα σπασμένα γυαλιά ή

άλλα αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να μας προκαλέσουν

τραυματισμό. 

Επίσης πρέπει απαραιτήτως να μην ξεχνάμε να προστατευ-

θούμε από τον ήλιο με τη χρήση αντιηλιακών κατασκευασμά-

των, ενώ πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος της παραμονής μας

στον ήλιο και οι κατάλληλες ώρες της ημέρας που θα τον απο-

λαύσουμε.  

Καλό και χαρούμενο καλοκαίρι με αξέχαστες διακοπές. 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Παιχνίδια στην άμμο!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

H “Τρωική Ασπίδα”

ξεγέλασε εγκληματίες
Επιχείρηση με το όνομα «Επιχείρηση Τρωική Ασπίδα»

πραγματοποιήθηκε από το FBI σε συνεργασία με τη Eu-

ropol και τις διωκτικές αρχές της Αυστραλίας και οδήγησε

σε συλλήψεις σε 18 χώρες, από τη Νότια Αμερική και την

Ευρώπη μέχρι την Ασία και τη Μέση Ανατολή, 800 και

πλέον ύποπτους εμπόρων ναρκωτικών και άλλων εγκλη-

μάτων, από τη στιγμή που επείσθηκαν να χρησιμοποι-

ήσουν εφαρμογή κρυπτογραφημένης επικοινωνίας πίσω

από την οποία βρισκόταν στην πραγματικότητα το FBI!

Κατασχέθηκαν 32 τόνοι ναρκωτικών, ποσά συνολικού

ύψους 148 εκατ. δολαρίων, 250 όπλα και 55 πολυτελή

οχήματα, αναφέρει το Associated Press.

Για «βαρύ πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος
σε όλο τον κόσμο» έκανε λόγο σύμφωνα με το

Reuters ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον,

παρουσιάζοντας την υπόθεση ως «ορόσημο στην ιστο-
ρία των αυστραλιανών διωκτικών αρχών».
Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας ανακοί-

νωσε 224 συλλήψεις, ενώ ακόμα 35 ύποπτοι συνελή-

φθησαν στη Νέα Ζηλανδία. Στην Ευρώπη, 75 άτομα

σουηδικής υπηκοότητας συνελήφθησαν στη Γερμανία,

ενώ ακόμα 60 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Στην

Ολλανδία συνεληφθησαν 49.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν

οι ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές έθεσαν εκτός λειτουρ-

γίας δύο πλατφόρμες κρυπτογραφημένων επικοινω-

νιών, που χρησιμοποιούσαν εγκληματίες σε όλο τον

κόσμο, εξέλιξη που υποχρέωσε τις σπείρες να αναζη-

τήσουν άλλο μέσο επικοινωνίας.

Το FBI τούς προσέφερε αυτό ακριβώς που ζητούσαν: μια

εφαρμογή με την ονομασία AnΟm που είχε εγκατασταθεί σε

τροποποιημένα κινητά, τα οποία δεν διέθεταν κάμερες και

δεν μπορούσαν καν να πραγματοποιούν κλήσεις φωνής.

Τους τελευταίους 12 μήνες, μυστικοί πράκτορες διοχέτευ-

σαν τις συσκευές σε περισσότερες από 300 εγκληματικές

οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Οι χρήστες του AnOm πί-

στευαν ότι οι επικοινωνίες τους ήταν ασφαλείς.

Η παρακολούθηση των μηνυμάτων «μάς επέτρεψε να προ-

λάβουμε φόνους. Οδήγησε στην κατάσχεση ναρκωτικών

και όπλων. Και μας βοήθησε να προλάβουμε άλλα εγκλή-

ματα» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Χάγη ο Κάλβιν

Σίβερς, ανώτερος αξιωματούχος του FBI.
https://iservices.gr, in.gr

Δίνουν και παίρνουν οι διαδικτυακές γνωριμίες και μά-

λιστα κάποιων ...ήντα ηλικιών. Μεγάλες απάτες με με-

γάλα ποσά.

Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, μόνο από Αμερικανούς

άνω των 60 ετών, ..έκαναν “φτερά” γύρω στα 85

εκατ. δολάρια από διαδικτυακές απάτες γνωριμιών.

Παγκοσμίως, οι συχνότερες online απάτες με θύματα

άτομα άνω των 60 είναι αυτές αυτές των υπηρεσιών

γνωριμίας.

Τη δεύτερη θέση κατέχουν οι  απάτες με τηλεφωνή-

ματα από επιτηδείους, που προσποιούνται ότι καλούν

από διάφορες υπηρεσίες και οι απάτες με κληρώσεις

βραβείων. Ειδικά οι “ρομαντικές” ψηφιακές απάτες

βάζουν στο στόχαστρο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,

τα οποία είναι συνήθως πιο εύπιστα και μπορεί να μη

γνωρίζουν τις παγίδες, που κρύβουν οι διαδικτυακές

πλατφόρμες γνωριμιών και η τεχνολογία.

Απ’ την άλλη πανδημία του COVID-19 ενίσχυσε αυτού

του είδους τις απάτες, γιατί περιόρισε τη δυνατότητα

της άμεσης επικοινωνίας για συντροφιά και γνωριμία

με αποτέλεσμα να στραφούν στο διαδίκτυο.

Στις διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμιών οι φωτο-

γραφίες παίζουν σημαντικό ρόλο, πράγμα που σημαί-

νει ότι το πρώτο πράγμα, που αναζητά ένας χρήστης,

είναι η φωτογραφία ενός πιθανού συντρόφου.

Για να ξεγελάσουν τους ηλικιωμένους, που αναζη-

τούν ένα νέο σύντροφο, οι απατεώνες χρησιμοποιούν

συνήθως δελεαστικές φωτογραφίες από μοντέλα ή

κλέβουν φωτογραφίες από προφίλ άλλων ατόμων.

Παρ’ ότι υπάρχει ο τρόπος για να ελέγξει κάποιος,

εάν οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές, πολλές φορές

οι δυνατότητες του “χρήση” είναι περιορισμένες, γιατί

αυτή η τεχνολογία για μεγάλης ηλικίας άτομα είναι

κάτι καινουργιο.  

Η αυθεντικότητα μιας φωτογραφία μπορεί να διαπι-

στωθεί χρησιμοποιώντας το Google Images κάνοντας

αντίστροφη αναζήτηση της φωτογραφίας, οπότε θα

δείτε εάν είναι πλαστή ή κλεμμένη”, αναφέρει η

www.eset.gr.

Οι πλατφόρμες γνωριμιών

Οι αξιόπιστες πλατφόρμες γνωριμιών έχουν συστή-

ματα, που βοηθούν τους χρήστες να ξεσκεπάσουν

τους απατεώνες. Ωστόσο, για να αποφύγουν την

ενεργοποίηση των μέτρων ασφαλείας, οι απατεώνες

θα προσπαθήσουν από πολύ νωρίς να απομακρύνουν

το θύμα τους από την πλατφόρμα γνωριμιών.

Παραδείγματος χάρη, θα προσπαθήσουν να πείσουν

το θύμα να τους δώσει τον αριθμό του κινητού του,

τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το

λογαριασμό των social media, για να επικοινωνούν

μαζί του με έναν πιο προσωπικό τρόπο. “Ενώ μερικές
φορές η μετάβαση σε άλλη υπηρεσία μπορεί να θεω-
ρηθεί φυσιολογική, κάτι τέτοιο στην αρχή της επικοι-
νωνίας θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις. Tο να
δώσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε έναν
ξένο δεν είναι και το πιο φρόνιμο”, σημειώνει η ESET.

Από απόσταση

Συνήθως, η επιθυμητή έκβαση του διαδικτυακού

φλερτ είναι μια προσωπική συνάντηση. Ωστόσο, στην

περίπτωση των απατεώνων, που συνήθως προσποι-

ούνται ότι είναι κάποιος άλλος, μια συνάντηση θα

μπορούσε να τους εκθέσει και να θέσει σε κίνδυνο τις

πιθανότητες επιτυχίας.  

Κάτι άλλο που θα πρέπει αμέσως να σας βάλει σε

υποψίες, είναι όταν μια νέα διαδικτυακή γνωριμία εκ-

φράσει βαθιά συναισθήματα από πολύ νωρίς.  

Μόλις ο απατεώνας θεωρήσει ότι έχει μιλήσει στο

θύμα του για αρκετό καιρό και έχει αναπτύξει μια αρ-

κετά ισχυρή σχέση, θα ζητήσει χρήματα ή διάφορες

χάρες. Στην αρχή κάτι σχετικά ασήμαντο. Σε περί-

πτωση που το καταφέρουν, θα αρχίσουν να ανεβά-

ζουν τον πήχη, ζητώντας μεγαλύτερα ποσά που θα

χρειαστούν, για να βγουν από μια δύσκολη θέση ή για

να βοηθήσουν κάποιον συγγενή τους, που βρίσκεται

σε ανάγκη.

Πρσοχή, λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ληστεία στο διαδί-

κτυο, με πολλά και ποικίλα πρόσωπα.

Πηγή: sepe.gr

3 Όσοι κάνατε πρώτη δόση Αστρα Ζενέκα,

στη δεύτερη θα κάνετε σαρανταλείτουργο
υπέρ υγείας!

3 Έχω έναν γείτονα, 92 χρονών. Κάποιες

φορές τον εξυπηρετώ, λόγω του νεαρού
της ηλικίας μου, ψωνίζοντάς του πράγ-
ματα. Τις προάλλες που του τα πήγα, τί μου
είπε. 

– Να δω τι θα κάνω αν πεθάνεις!!!

Αποστάγματα...

Διαδικτυακές απάτες εκατομμυρίων

για ρομαντικές γνωριμίες...
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γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Βρισκόμαστε στη μέση μιας εκλογικής

περιόδου. Ο χρόνος που απομένει

μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές,

που θα αποφασίσει ο λαός, είναι πολύ

λίγος για να μεταβληθεί η κατάσταση

υπέρ του τόπου, του περιβάλοντος και

των κατοίκων στο σύνολό τους. Είναι

όμως αρκετός για να ολοκληρωθεί και

να φτάσει στο σημείο μηδέν ο κατήφο-

ρος.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, υπάρχει

όμως τρόπος να σωθεί ο τόπος, γιατί

στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέ-

ξοδα, ούτε μικρά αξιώματα, αλλά μικροί

άνθρωποι. Στο Δημαρχοκεντρικό μας

σύστημα, ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν

ανατρέπεται, αλλά δεν μπορεί και  να

αποφασίσει τίποτε χωρίς την  έγκριση

της πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμ-

βούλων. Άρα όποιος δημοτικός σύμβου-

λος θεωρεί ότι δεν έχει ευθύνη

πλανάται πλάνην οικτρά.       Ο κάθε

Σύμβουλος, της συμπολίτευσης αλλά

και της αντιπολίτευσης, είτε με την

ψήφο του, είτε με την απουσία του και

την παθητική του στάση είναι ΣΥΝΥ-

ΠΕΥΘΥΝΟΣ.

Ο Δήμος 3Β θα είναι παραλιακός μόνο

σε χάρτες του παρελθόντος. Τα δικαιώ-

ματα του λαού και του Δήμου στην πα-

ραλιακή ακτογραμμή, θα περιορίζονται

στην αποκομιδή των σκουπιδιών!... Επι-

σημαίνοντας τον κίνδυνο δεν δίνω

λύση, ούτε θέλω  να αποθέσω την ελ-

πίδα στο Θεό, παρά μόνο στο λαό και

στη συνείδηση καθενός!

Σκέφτηκα λοιπόν, βασανίζοντας πολύ

τον εαυτό μου, τι άλλο μπορώ να κάνω,

από το να γράφω τις σκέψεις μου και να

παλεύω στο τοπικό Συμβούλιο με τις

πενιχρές δυνατότητες που μου επιτρέ-

πει η Νομοθεσία και ο συσχετισμός δυ-

νάμεων. 

Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε μια

λυσσαλέα αντίδραση για να αποφευχ-

θεί η τοποθέτηση του κ. Γιάννη Νιτερό-

πουλου από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σε

Επιτροπή του Δήμου. Γιατί; Υπάρχει

τόσο ο φόβος αλλά και η δύναμη ενός

ανθρώπου και μόνο, που τρόμαζε την

πλειοψηφία; 

Γι’ αυτό σκέφτομαι, αν στα έδρανα της

Αντιπολίτευσης εμφανιζόταν ένας άν-

θρωπος δυναμικός, δημιουργικός,

υπεύθυνος και ευσυνείδητος –εγγυη-

μένα έμπρακτα από το παρελθόν του-

θα είχαμε απλά αντιδράσεις ή την επα-

νεμφάνιση της επιδημίας της Ιλαράς;

Είμαι βέβαιος ότι τουλάχιστον θα στα-

ματούσε ο κατήφορος και θα βοηθούσε

εποικοδομητικά το δημοτικό έργο. Θα

λειτουργούσε τουλάχιστον, οπωσδή-

ποτε, η Δημοκρατία!

Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος; Και πώς

μπορεί να γίνει αυτό; Υπάρχει και μπο-

ρεί να γίνει αρκεί κάποιοι να σκευθούν

το ηθικό χρέος τους, το κοινό ώφελος

και όχι την καρέκλα που τους δεσμεύει

και φθύρει ενδεχομένως την υπόληψή

τους. Δεν θέλω να γίνω περισσότερο

αποκαλυπτικός, σεβόμενος την προσω-

πικότητα καθενός. 

Η σκέψη μου έχει μόνο αγάπη για το

ΜΕΓΙΣΤΟ και «ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ Ο
ΤΟΠΟΣ» (Θαλής ο Μιλήσιος). 

ΤΟΛΜΗΣΤΕ!

―――――――――
* Ο Βασ. Σιαμέτης  είναι τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

Με το θάρρος της γνώμης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απάντηση σε δημοσίευμα

Με έκπληξη διαβάσαμε δημοσίευμα της

εφημερίδας «Εβδόμη» την 5η Ιουνίου

2021 με τίτλο «Γιατί οι Δήμοι κόβουν τα
δέντρα σαν υλοτόμοι; Η περίπτωση της
Παιανίας». 
Σε αυτό αξιοποιείται υλικό «αναγνώ-

στριας» η οποία παραμένει ανώνυμη, κα-

ταγγέλλοντας την κοπή λέιλαντ, αλλά

και ενός ξερού πεύκου στον Δήμο Παι-

ανίας. Για το δεύτερο τα σχόλια περιτ-

τεύουν. 

Όσον αφορά τα λέιλαντ, η «αναγνώ-

στρια» αποφεύγει να ενημερώσει την

εφημερίδα σας ότι ιδιώτης τα είχε φυ-

τεύσει πάνω στον δρόμο και έξω από τη

μάντρα της οικίας του. Η δε κοπή δεν

έγινε αυθαίρετα «για να μην κλαδεύουν
οι εργαζόμενοι δήμων συχνά» όπως διε-

ρωτάται η συντάκτρια του δημοσιεύμα-

τος αλλά τηρούμενων όλων των κατά το

νόμο προβλέψεων με στόχο την διά-

νοιξη της οδού η οποία περιοριζόταν

λόγω της παρουσίας των δέντρων. Επι-

πλέον, το προσεχές διάστημα ξεκινά η

αποκατάστασή της.  

Η διοίκηση του Δήμου Παιανίας σέβεται

και υπερασπίζεται το περιβάλλον χωρίς

αστερίσκους και χωρίς εξυπηρετήσεις

όπως η συντάκτρια υπονοεί. Αρκούσε δε

ένα τηλεφώνημα στη Διεύθυνση Περι-

βάλλοντος για να ενημερωθεί πλήρως

για το θέμα. 

«Η διοίκηση του Δήμου Παιανίας σέβεται και
υπερασπίζεται το περιβάλλον»

Γράφαμε στο υπ. αρ. φ. 1185/5.6.21 φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, για τα δέντρα που κλα-

δεύονται υπερβολικά στους Δήμους, όπως κατά καιρούς έχουμε γράψει και επικεν-

τρωνόμαστε  σε επιστολή αναγνώστριας που μας ενεχείρισε και πλούσιο

φωτογραφικό υλικό για κάποια δέντρα που κόπηκαν στο Δήμο Παιανίας. Δημοσι-

εύαμε και απόσπασμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η αναγνώστρια έδινε στοιχεία, τα οποία όμως δεν ήθελε να δημοσιοποιηθούν και

το σεβαστήκαμε.

Εχων ευαίσθητα αντανακλαστικά ο Δήμαρχος Παιανίας, Ισ. Μάδης μας απάντησε

άμεσα και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό και δημοσιεύουμε την απάντησή του, η οποία

ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει και την αναγνώστρια.

Ο Ελευθέριος Φραγκιουδάκης, πρώην

Γενικός Δ/ντής Δασών και τομεάρχης

Περιβάλλοντος της (Oμάδας Κοινωνι-

κής Εγρήγορσης) ΟΚΕ μιλώντας  για

τις φωτιές εκφράζει τη γνώμη ότι θα

θρηνήσουμε ανάλογες καταστάσεις

(όπως στο Μάτι) αν δεν αλλάξουμε πο-

λιτική. Γράφει συγκεκριμένα:

Η τελευταία καταστροφική πυρκαγιά

στο Λουτράκι επιβεβαίωσε αφενός την

ανεπάρκεια του μηχανισμού δασοπυ-

ρόσβεσης όπως τις έχει θέσει και στο

παρελθόν.

Σύμφωνα με αυτές, η αποτυχία αντιμε-

τώπισης των δασικών πυρκαγιών από

τους κρατικούς μηχανισμούς οφείλε-

ται σε μεγάλο βαθμό στο ότι τα Δα-

σαρχεία, που γνώριζαν άριστα τη

μορφολογία του εδάφους και είχαν τη

δυνατότητα άμεσης επέμβασης, τα

πρώτα κρίσιμα λεπτά εκδήλωσης της

φωτιάς, λόγω της εξειδικευμένης δια-

σποράς πυροσβεστικών οχημάτων, και

τώρα έχουν τεθεί εκτός των διαδικα-

σιών δασοπυρόσβεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν τα κατά

τόπους Δασαρχεία ήταν υπεύθυνα για

την κατάσβεση των πυρκαγιών, σπάνια

η φωτιά εξελισσόταν σε πολλά πύρινα

μέτωπα, κάτι που τώρα συμβαίνει σε

όλες τις περιπτώσεις δασικών πυρκα-

γιών.

Ο Ελ. Φραγκιουδάκης κρούοντας τον

κώδωνα του κινδύνου προειδοποίησε

ότι «αν δεν αλλάξει η αντιμετώπιση
του προβλήματος, θα θρηνήσουμε, απ’
άκρου εις άκρον στην Ελλάδα ανάλο-
γες καταστάσεις, όπως είχε συμβεί
στο παρελθόν στο Μάτι και παλαι-
ότερα στην Ηλεία».

Η ΟΚΕ έχοντας πολυετή εμπειρία σε

θέματα περιβάλλοντος εισηγείται:

•    τη δημιουργία ξεχωριστού κλιμα-

κίου δασικών πυρκαγιών και άλλου

που θα ασχολείται με την προστασία

οικιών και αγροκτηνοτροφικών εγκα-

ταστάσεων,

•   τον σχεδιασμό κατάσβεσης, ιδίως

κατά τις νυκτερινές ώρες και

•   την προμήθεια ειδικών οχημάτων, τα

οποία να έχουν τη δυνατότητα επέμ-

βασης σε δασικές πυρκαγιές, μέσω

του δασικού οδικού δικτύου.

«Oι πυρκαγιές σε πολλά μέτωπα οφείλονται στο ότι τα 

Δασαρχεία έχουν τεθεί εκτός διαδικασίας πυρόσβεσης»
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Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος Κρω-

πίας, απορρίφτηκε οριστικά και αμε-

τάκλητα η προσφυγή στο Συμβούλιο

της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) της εταιρίας

«Κορινθιακός Ρυθμός Τεχνική, Οικο-

δομική, Εμπορική Α.Ε» (Ε

3146/22/09/2016) κατά του Προεδρι-

κού Διατάγματος Σχεδίου Πόλεως

3ης Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας

Μαρίνας-Αγίου Δημητρίου του 2016. 

Η απόφαση του Σ.τ.Ε (Α 850/9/6/21)

ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του

έργου της ήπιας ανάπλασης της δυτι-

κής παραλίας Αγ. Δημητρίου. 

Η μεγάλη αυτή νομική νίκη υπέρ των

συμφερόντων του Δήμου Κρωπίας και

των πολιτών του δικαιώνει τους αγώ-

νες της Δημοτικής Αρχής και των

υπηρεσιών της  για κοινόχρηστα-κοι-

νωφελή έργα ουσίας και βιώσιμης

ανάπτυξης μέσω του πολεοδομικού

σχεδιασμού και της αναμενόμενης

κύρωσης της πράξης εφαρμογής της

Π.Ε 3 Αγίας Μαρίνας.

Ο Δήμος Κρωπίας διαχρονικά αγωνί-

ζεται για την ανάπτυξη της περιοχής

και δίνει πολιτικές και νομικές μάχες

προς όφελος των πολιτών της. Ας το

έχουν υπόψη τους όσοι σκοπεύουν

να δράσουν και πάλι με ενστάσεις και

προσφυγές στην ευρύτερη περιοχή,

σημειώνει ο Δήμος.

Ο δήμαρχος προειδοποιεί

Απάντηση και προειδοποίηση σε

όσους με ενστάσεις και προσφυγές

προσπαθήσουν να καθυστερήσουν  τα

αναγκαία κοινωφελή  κοινόχρηστα

έργα μέσω του πολεοδομικού σχεδια-

σμού στην Αγία Μαρίνα.

Ολοκληρώθηκαν, παρά την πανδημία,

τα μαθήματα της Σχολής Γονέων του

Δήμου Παλλήνης, με την τελετή απονο-

μής των βεβαιώσεων στους συμμετέ-

χοντες, γονείς και επιστήμονες, από

τον Δήμαρχο Παλλήνης, Θανάση Ζού-

τσο. 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα  14 Ιουνίου 2021, στον προαύλιο

χώρο του Τμήματος Παιδείας και Δια

Βίου Μάθησης, στην οδό Έντισον στην

Παλλήνη και τηρήθηκαν όλα τα μέτρα

προστασίας κατά της πανδημίας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Αν-

τιδήμαρχος, αρμόδια για τη Σχολή Γο-

νέων, Βασιλική Μελλισά ενώ συντόνισε

η Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας,

Δία Βίου Μάθησης Πολιτισμού & Αθλη-

τισμού και υπεύθυνη για τη Σχολή Γο-

νέων, ψυχολόγος Ελίνα Κωνσταντίνου.

Απονεμήθηκαν βεβαιώσεις παρακολού-

θησης στους γονείς «μαθητές» και βε-

βαιώσεις συμμετοχής στους

επιστήμονες, εισηγητές και ομιλητές

της Σχολής Γονέων, η οποία λειτούρ-

γησε και στην περίοδο της πανδημίας,

με διαδικτυακό τρόπο. 

Η Σχολή Γονέων του Δήμου Παλλήνης

λειτουργεί από το 2018 και προσφέρει,

κάθε χρόνο, δωρεάν εξειδικευμένη

πληροφόρηση από ειδικούς επιστήμο-

νες, για τον ρόλο των γονέων και την

ανάπτυξη των παιδιών. 

Τα «μαθήματα» θα συνεχιστούν και τη

νέα χρονιά και μπορούν να συμμετά-

σχουν όλοι οι γονείς που κατοικούν

στον Δήμο Παλλήνης.

Είναι σημαντικό το έργο που επιτελεί-

ται μέσα από τις σχολές Γονέων στους

Δήμους και καλό θα ήταν να λειτουρ-

γούν σε κάθε Δήμο. 

Η στήριξη των γονέων, είναι αναγκαία,

στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους,

όπως αυτός διαμορφώνεται σήμερα

στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές

συνθήκες.

Μεγάλη νίκη στο ΣτΕ υπέρ των συμφερόντων

του Δήμου Κρωπίας 
Για το παραλιακό μέτωπο Αγίας Μαρίνας-Αγίου Δημητρίου

Σχολή Γονέων του Δήμου Παλλήνης
Τελετή λήξης μαθημάτων  -  Απονομή βεβαιώσεων
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Εκαψαν, γκρέμισαν, βρώμισαν την παραλία της Γλυφάδας σε κορονοπάρτι
Κορονοπάρτι έστησαν 2.000 άτομα πε-

ρίπου στην παραλία της Γλυφάδας, την

περασμένη Κυριακή 13.6.21, δημιουρ-

γώντας τεράστια προβλήματα στην ορ-

γανωμένη ακτή κολύμβησης με τους

βανδαλισμούς που ακολούθησαν.

Εκαψαν περισσότερες από 60 ψάθινες

ομπρέλες, έβαλαν φωτιά σε κάδους και

απομάκρυναν τους ανθρώπους του

Δήμου, όταν προσπάθησαν να τους

σταματήσουν, αλλά και της Αστυνομίας

και της Πυροσβεστικής πετώντας πέ-

τρες. «Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά.
Πάρα πολλά νέα παιδιά βρέθηκαν εδώ,
χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρό-

σκληση, χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Από
ένα σημείο και μετά άρχισαν να καίνε
τις ομπρέλες που έχουμε βάλει στην
παραλία...
Δυστυχώς αυτός δεν είναι ένας τρόπος
για να εκτονώνονται τα νέα παιδιά, κα-
ταλαβαίνουμε την πίεση που έχουν
δεχθεί όλο αυτό το διάστημα, πρέπει
όμως με πολλή προσοχή και αναλαμβά-
νοντας όλοι μας την ατομική μας ευ-

θύνη να προσπαθούμε τέτοια
περιστατικά να μην τα ξαναζήσουμε»
σημείωσε ο δήμαρχος Γ. Παπανικο-

λάου.

Η παραλία Γλυφάδας ξαναέγινε

όπως πριν το κορονοπάρτι

Οι υπηρεσίες του Δήμου “σήκωσαν μανίκια”

τη Δευτέρα και  έσπευσαν στην παραλία να

αποκαταστήσουν πλήρως τις ζημιές. «Η πα-
ραλία ξανάγινε όπως πριν. Όλα είναι τώρα
στην εντέλεια και τίποτα δεν μαρτυρά το
κακό που προηγήθηκε. Μέριμνα όλων μας
να μην ξαναγίνει κάτι ανάλογο. Οι ομπρέλες
και πάλι στη θέση τους! Τα πάντα καθαρί-
στηκαν και νοικοκυρεύτηκαν, οι ομπρέλες
που είχαν καεί αντικαταστάθηκαν όλες, ο
εξοπλισμός της παραλίας που κάηκε ή κα-
ταστράφηκε, είναι και πάλι εκεί», τονίζει ο

Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικο-

λάου, απευθύνει "ένα μεγάλο ευχαριστώ για
την υπερπροσπάθεια στους εργαζομένους
του δήμου μας και στον αντιδήμαρχο Γιάννη
Σκαλτσά" και επισημαίνει ότι «είναι ευθύνη
όλων μας οι προχθεσινές εικόνες να μην
επαναληφθούν».

Σ.Σ. Οι βανδαλισμοί δεν δικαιολογούνται

καθ οιονδήποτε τρόπο. Δυστυχως, οι νέοι

δεν έχουν καταλάβει ότι κάθε καταστροφή

δημόσιας περιουσίας αποκαθίσταται με χρή-

ματα από τις τσέπες των δημοτών, των κα-

τοικων, των πολιτών εν τέλει. Δεν τα

πληρώνει ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο πρωθυ-

πουργός.
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ!

«Όποιος δεν υπηρετεί το Έθνος του, την Ιστορία του και
τον Πολιτισμό του, δεν υπηρετεί ούτε και την Ανθρωπό-
τητα» (του Συντάκτη)

ΔΙΔΑΓΜΑ/ΑΞΙΩΜΑ και ΑΞΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

«Όποιος γνωρίζει καλά τις ρίζες του, τα θεμέλιά του, γνω-
ρίζει καλύτερα και τον εαυτό του και απόκτά Αυτοσυνει-
δησία, Αυτοτέλεια, Αυθυπαρξία και σταθερή Ταυτότητα και
ακλόνητη Αυτοπεποίθηση» (του Συντάκτη)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

«Άνευ Ιστορίας δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ΕΘΝΙΚΗ ΣΥ-
ΝΕΙΔΗΣΗ και άνευ Εθνικής Συνειδήσεως δεν υπάρχει ούτε
πρωτότυπη ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ούτε ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ» (του Συντάκτη)

«Η Ιστορία δεν έχει λόγο ύπαρξης, αν δεν είναι σε θέση
ανατρέχοντας στο Παρελθόν και γνωρίζοντάς το, να δώσει
απαντήσεις στα ερωτήματα, στις αβεβαιότητες και στα
προβλήματα του Παρόντος»
(Φερνάν Μπρωντέλ, 1902-1985, Γάλλος ιστορικός και ακαδημαϊκός, ο γνω-

στότερος εκπρόσωπος της “Σχολής των Annales”, από το βιβλίο του: «Γραμ-

ματική των Πολιτισμών», μετάφραση Άρη Αλεξάκη, δ’ ανατύπωση,

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005, σελ. 8 από 458).

Οι πιο αποδοτικές επενδύσεις σε πνευματικά έργα γίνονται

μόνο από ανθρώπους που διαθέτουν έρωτα για δημιουργία,

κριτικό πνεύμα, τέλεια διαίσθηση/ενόραση και εύστοχη παρα-

τήρηση που θα χτυπήσουν πάνω από τις φλέβες νερού που

διαρρέουν την ύπαρξή μας υπογείως, και θα σπάσουν κεφα-

λάρια/νερομάνες/κεφαλόβρυσες για να ποτίσουν/ξεδιψάσουν

τις επιφάνεις που υποφέρουν από λειψυδρία.

ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ!!!
«Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, τα έργα τους όμως
μένουν και οι ίδιοι κρίνονται από αυτά» (του Συντάκτη)

Μελετώντας την Ιστορία, διδασκόμαστε το Παρελθόν μας

και οκοδομούμε το Μέλλον μας. Μήπως τελικά το Μέλλον

μας βρίσκεται στο Παρελθόν μας και γιατί;

Γράφαμε στο προηγουμενο άρθρο μας (φ. 11855/6/21) πως

δεν είναι ο τόπος που αναδεικνύει τον άνδρα αλλά ο άν-

δρας είναι εκείνος που τιμάει τον τόπο του και αναφερόμα-

σταν στο Μέγα Πολιτικό - Στρατηγό και Άριστο Διπλωμάτη,

τον Άρατο τον Σικυώνιο, στην προσπάθειά μας να αναζη-

τήσουμε και να προβάλουμε ηγετικές προσωπικότητες

άγνωστες, που αποτελούν τα αιώνια, διαχρονικά και επί-

καιρα ελληνικά ηρωικά πρότυπα με πανελλήνια και πατριω-

τικά ιδανικά, κάτι που σπανίζει στην εποχή μας. Σήμερα

συνεχίζουμε τον Βίο και την Πολιτεία του με αποσπάσματα

από την Αρχαία Ελληνκή Γραμματεία αλλά παράλληλα θα

αναδείξουμε και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σικυώνα. Η

λέξη, παράγεται από τα: ο σίκυς, του σίκυος ή ο σίκυος/ο

σικυός = το αγγούρι άρα η Σικυών, -ώνος = το σικυήλατον

= το μέρος, το φυτευμένο/καλλιεργημένο με αγγούρια, ο

αγογουρόκηπος, αγγουρόκηπος, κολοκυθότοπος ή τόπος

πεπονιών· ή η σικύα, -ας = αγγούρι, πεπόνι, μακρουλό κο-

λοκύθι, η βεντούζα εξ ου σικυάζω = βάζω βεντούζες,

αφαιρώ αίμα με τη σικύα/βεντούζα.

Μια πόλη με επτά ονόματα άγνωστα για τους περισσότε-

ρους Αιγιαλεία, Τελχίς ή Τελχινία, Μηκώνη, Ασωπία, Σι-

κυών, Δημητριάς, Ελλάς. Όλα αυτά όμως ανήκουν και

αναφέρονται σε μια και μόνο περιοχή γνωστή σε όλους, το

Κιάτο Κορινθίας, πρώην Σικυωνία. Η λέξη δεν είναι αρβα-

νίτικη όπως πολλοί υποστηρίζουν qytem = πόλη, αλλά αμι-

γώς ελληνική παραγόμενη από το ρήμα κίω = είμι,

πορεύομαι, υπάγω, πηγαίνω, βαδίζω (θέμα κι-) ή από το αρ-

χαίο ουσιαστικό η κία = η μέθη + -ατος, -ατη, -ατον, άρα

τόπος πορείας, υπαγωγής που αξίζει κανείς να πορευθεί ή

να επισκεφθεί καθώς και τόπος πλούσιος/χορτάτος μετα-

φορικά γεμάτος από μεθυσμένους. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί

λατρευόταν ο θεός Βάκχος/Διόνυσος και ότι εκεί γεννή-

θηκε η Αρχαία Τραγωδία.

Η Αρχαία Σικυών, σημερινό Βασιλικό ή Βασιλικά βρίσκεται

περίπου 9 χιλιόμετρα νότια του Κιάτου στο τέλος ενός μι-

κρού φιδωτού δρόμου, πάνω σε ένα μικρό καταπάσινο ορο-

πέδιο, σε υψόμετρο 140 μέτρων (kiato.gov.gr/arxaia-sikyon).

Η Σικυώνα βρίσκεται 18 χιλιόμετρα ΒΔ της Κορίνθου.

Ο Όμηρος αναφέρει τη Σικυώνα ως “εὐρύχορον”.

«...Μέγα γάρ οἱ (= Αγαμέμνονι) ἔδωκε Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν
δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, ραψωδία Ψ, στ. 298-299)

(= Γιατί ο Δίας του είχε δώσει μεγάλα πλούτη και κατοι-

κούσε στην ευρύχωρη / απλόχωρη Σικυώνα). 

«Μάλιστα γάρ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν Σικυῶνι ηὐξήθη γραφική
και πλαστική καί πᾶσα ἡ τοιαύτη δηµιουργία».
(Στράβων, 63 π.Χ. - 23 μ.Χ., «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ», βιβλίο 8ο, 6, 23, 50).

(= Γιατί προπαντός στην Κόρινθο και στη Σικυώνα ανδρώ-

θηκε και μεγαλούργησε η Ζωγραφική και η Αγαλματοποιία

και η πάσης φύσεως Τεχνουργία).

«’Ετυραννήθη δὲ πλεῖστον χρόνον, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοὺς τυράννους
ἐπιεικεῖς ἄνδρας ἔσχεν, Ἄρατον δ᾽ ἐπιφανέστατον, ὃς καὶ
τὴν πόλιν ἠλευθέρωσε, καὶ Ἀχαιῶν ἦρξε παρ᾽ ἑκόντων
λαβὼν τὴν ἐξουσίαν, καὶ τὸ σύστημα ηὔξησε προσθεὶς αὐτῶι
τήν τε πατρίδα καὶ τὰς ἄλλας πόλεις τὰς ἐγγύς».
(Στράβων, 63 π.Χ. - 23 μ.Χ., «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ», βιβλίο 8ο, 6, 25, 5).

(= Η Σικυώνα για πάρα πολύ χρόνο κυβερνήθηκε από τυ-

ράννους, αλλά πάντοτε είχε τους τυράννους μετριοπα-

θείς/χρηστούς, και τον Άρατο τον πιο ένδοξο, ο οποίος και

την πόλη ελευθέρωσε και κυβέρνησε τους Αχαιούς, αφού

κατέλαβε την εξουσία με τη θέλησή τους, και την πολιτική

ενότητα (Αχαϊκή Συμπολιτεία) ενίσχυσε αφού πρόσθεσε σ’

αυτή και την πατρίδα του και τις άλλες κοντινές πόλεις).

«Εΐη μοι τά μεταξύ Κορίνθου και Σικυῶνος» (= Μακάρι να

κατείχα τα μέρη μεταξύ Κορίνθου και Σικυώνας).
(Διογενιανός, 1ος μ.Χ., Γραμματικός και Παροιμιογράφος, “Παροιμίαι”,

κεντουρία 2, 60, 1).

ΣΧΟΛΙΟ: Γι’ αυτούς που εύχονται για τους εαυτούς τους να

τους συμβούν τα πιο ωραία και τα πιο επωφελή πράγματα).

Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΟΛΜΗ ΤΟΥ ΑΡΑΤΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΚΥΩΝΙΟΥ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ

«Ἄρατος ὁ Σικυώνιος, ἔτη μὲν ἔχων εἴκοσι, τυραννουμένην
δ' ἐλευθερώσας τὴν πατρίδα διὰ τῆς ἀρετῆς τῆς ἑαυτοῦ καὶ
τόλμης προσένειμε πρὸς τὴν τῶν Ἀχαιῶν πολιτείαν,
ἀρχῆθεν εὐθὺς ἐραστὴς γενόμενος τῆς προαιρέσεως αὐτῶν.
ὀγδόῳ δὲ πάλιν ἔτει στρατηγὸς αἱρεθεὶς τὸ δεύτερον καὶ
πραξικοπήσας τὸν Ἀκροκόρινθον, Ἀντιγόνου κυριεύοντος,
καὶ γενόμενος ἐγκρατὴς μεγάλου μὲν ἀπέλυσε φόβου τοὺς
τὴν Πελοπόννησον κατοικοῦντας, ἐλευθερώσας δὲ Κορινθί-
ους προσηγάγετο πρὸς τὴν τῶν Ἀχαιῶν πολιτείαν. ἐπὶ δὲ τῆς
αὐτῆς ἀρχῆς καὶ τὴν τῶν Μεγαρέων πόλιν διαπραξάμενος
προσένειμε τοῖς Ἀχαιοῖς.  Μεγάλην δὲ προκοπὴν ποιήσας τῆς

ἐπιβολῆς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ λοιπὸν ἤδη διετέλει προστατῶν
μὲν τοῦ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνους, πάσας δὲ τὰς ἐπιβολὰς καὶ πρά-
ξεις πρὸς ἓν τέλος ἀναφέρων· τοῦτο δ' ἦν τὸ Μακεδόνας μὲν
ἐκβαλεῖν ἐκ Πελοποννήσου, τὰς δὲ μοναρχίας καταλῦσαι, βε-
βαιῶσαι δ' ἑκάστοις τὴν κοινὴν καὶ πάτριον ἐλευθερίαν. μέχρι
μὲν οὖν ἦν Ἀντίγονος ὁ Γονατᾶς, πρός τε τὴν ἐκείνου πολυ-
πραγμοσύνην καὶ πρὸς τὴν Αἰτωλῶν πλεονεξίαν ἀντιταττό-
μενος διετέλει, πραγματικῶς ἕκαστα χειρίζων, καίπερ εἰς
τοῦτο προβάντων ἀμφοτέρων ἀδικίας καὶ τόλμης ὥστε ποι-
ήσασθαι συνθήκας πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ διαιρέσεως τοῦ τῶν
Ἀχαιῶν ἔθνους».

(ΠΟΛΥΒΙΟΣ, 200-118, «ΙΣΤΟΡΙΑΙ», βιβλίο Β΄, κεφ. 43)

(= Ο Άρατος ο Σικυώνιος, είκοσι ετών τότε, αφού ελευθέ-

ρωσε την πατρίδα του από την τυραννία με την ανδρεία και

την τόλμη του, την προσάρτησε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία,

επειδή από την πρώτη αρχή είχε αισθανθεί αγάπη για το πο-

λίτευμα/πολιτικό σύστημα των Αχαιών. Κι όταν πάλι μετά

από οκτώ χρόνια εκλέχτηκε για δεύτερη φορά στρατηγός

κι αφού κυρίευσε τον Ακροκόρινθο με πραξικόπημα/πολιτει-

ακή ανατροπή - σ.σ. πάγια τακτική και νοοτροπία των προ-

γόνων μας - τον οποίον κατείχε ο Αντιγόνος ο Δώσων,

αφενός απάλλαξε τους κατοίκους της Πελοποννήσου από

μεγάλο φόβο, αφετέρου απελευθέρωσε τους Κορινθίους

και τους προσάρτησε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Και κατά

την ίδια του στρατηγία και την πόλη των Μεγαρέων με δια-

πραγματεύσεις την συνένωσε με τους Αχαιούς... Ο Άρατος

λοιπόν, αφού εντός ολίγου χρονικού διαστήματος προσέ-

δωσε δύναμη στην Αχαϊκή Συμπολιτεία στο εξής προΐστατο

του έθνους των Αχαιών κι όλα τα σχέδια και οι πράξεις του

απέβλεπαν σε αυτό πώς θα εκδιώξει τους Μακεδόνες από

την Πελ/σο, πώς να καταλύσει τα μοναρχικά πολιτεύματα

και πώς να εξασφαλίσει για όλους την πατροπαράδοτη

κοινή ελευθερία. Κι έως ότου ζούσε ο Αντίγονος ο Γονατάς,

ο Άρατος αντιστεκόταν διαρκώς στην κατακτητική ορμή

εκείνου και στην πλεονεξία των Αιτωλών χειριζόμενος την

κάθε υπόθεση κατά την κατάσταση των πραγμάτων κάθε

φορά, αν και οι δύο έφθασαν σε τέτοιο σημείο αδικίας και

θράσους, ώστε να συνάψουν συνθήκες μεταξύ τους για να

διαμελίσουν το Αχαϊκό Έθνος (σ.σ. το προαιώνιο σαράκι της

φυλής μας, ο διχασμός! για να προελάσουν οι Ρωμαίοι).

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΟΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΙΚΥΩΝΑ!!!

Την πληροφορία μάς τη διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος,

από την πόλη Λαέρτη της Κιλικίας, 180-240, Ιστοριογράφος

της Φιλοσοφίας της Αρχαιότητας, συγγραφέας του έργου

του “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, που περιέχει 83 Βίους των Αρ-

χαίων Φιλοσόφων αποτελούμενο από 10 βιβλία.

«Φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας καὶ ἑαυτὸν
φιλόσοφον, ἐν Σικυῶνι διαλεγόμενος Λέοντι τῷ Σικυωνίων
τυράννῳ ἢ Φλιασίων, καθά φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς
ἐν τῇ Περὶ τῆς ἄπνου· μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν [ἄνθρω-
πον] ἀλλ' ἢ θεόν».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α΄, “Θαλής”,

παρ. 12, 2)

(= Ο Πυθαγόρας λοιπόν ήταν ο πρώτος που ονόμασε τη φι-

λοσοφία και τον εαυτό του φιλόσοφο, καθώς συζητούσε

στη Σικυώνα με τον Λέοντα τον τύραννο των Σικυωνίων ή

των Φλιασίων, καθώς ισχυρίζεται ο Ηρακλείδης ο Ποντικός

στο έργο του “Περί της νεκρής γυναικός”· γιατί κανείς δεν

είναι σοφός άνθρωπος ει μη μόνον ο Θεός).

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ

ΕΣ ΑΙΕΙ ΑΝΗΣΥΧΑ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΙΜΗΤΑ!!!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

――――――
*Ετυμοδιδασκαλία = η Αληθινή, η Γνήσια, η Αυθεντική η Αμερόλη-

πτη και Αντικειμενική Μάθηση/Παίδευση/Παράδοση.

* Ετεροδιδασκαλία = η ψευδής, η Δόλια, η πλαστογραφημένη, δια-

στρεβλωμένη, κάλπικη, νοθευμένη, κίβδηλη διδαχή.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἐτυμοδιδασκαλίας* ἄρχεσθαι

&
Ετεροδιδασκαλίας* παύεσθαι
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Εμείς και ο κύκλος του άνθρακα

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για

τα οποία η ζωή υπάρχει, είναι λόγω του

άνθρακα. Αν το καλοσκεφτούμε κάθε

οργανικό υλικό από τα ορυκτά καύσιμα

έως και τα σύνθετα μόρια του DNA και

του RNA αποτελούνται από το χημικό

στοιχείο άνθρακα. Υπάρχουν αρκετά

αποθέματα άνθρακα που βρίσκονται

αποθηκευμένα “παντού”, όπως μόρια

στο σώμα διαφόρων οργανισμών, στην

ατμόσφαιρα με τη μορφή του διοξειδίου

του άνθρακα, στα ορυκτά καύσιμα και σε

πετρώματα όπως είναι ο ασβεστόλιθος,

σαν οργανικό υλικό στο έδαφος ως αν-

θρακικό ασβέστιο, στο κέλυφος θαλάσ-

σιων οργανισμών και σε πολλά ακόμα. 

Μία από τις σημαντικότερες διεργασίες

των οργανισμών, όπως είναι τα φυτά,

αποτελεί ο μηχανισμός της φωτοσύνθε-

σης που χρησιμοποιείται η ηλιακή ενέρ-

γεια, το νερό και το διοξείδιο του

άνθρακα για να μετατραπούν σε οξυ-

γόνο και σε μόρια γλυκόζης. Ίδια διαδι-

κασία κατά κάποιο τρόπο

πραγματοποιείται και στα υδάτινα περι-

βάλλοντα όπου το διοξείδιο του άν-

θρακα διαχέεται στο νερό και λαμβάνετε

από τα φυτά και το φυτοπλαγκτόν. 

Ο άνθρακας ελευθερώνεται κυρίως από

ζωντανούς οργανισμούς με τη μορφή

αερίου διοξειδίου του άνθρακα διαμέσου

της διαδικασίας της αναπνοής καθώς

επίσης παράγεται και από τους αποικο-

δομητές κατά τη διαδικασία της αποικο-

δόμησης της νεκρής οργανικής ύλης.

Αυτό το οποίο θα έπρεπε να αναφερθεί

είναι ότι το διοξείδιο του άνθρακα απε-

λευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και από

τη διαδικασία της καύσης, για παρά-

δειγμα από λέβητες φυσικού αερίου

είτε πετρελαίου, δηλαδή από τους αν-

θρωπογενείς παράγοντες. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση συγκέν-

τρωσης του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Τα μόριά του, απορροφούν μέρος της

θερμότητας που διαφορετικά θα διέ-

φευγε από την ατμόσφαιρα της γης

προς το διάστημα, έτσι αυξάνουν στα-

διακά την θερμότητα της επιφάνειας

του πλανήτη δημιουργώντας το φαινό-

μενο του θερμοκηπίου. Είναι ένα θέμα

για το οποίο οι επιστήμονες τρέμουν να

συζητήσουν καθώς είναι πιθανό να προ-

καλέσει δραματικές αλλαγές στο κλίμα

της γης όπως, αύξηση της στάθμης της

θάλασσας, αύξηση της συχνότητας εμ-

φάνισης των λεγομένων ακραίων καιρι-

κών φαινομένων και ερημοποιήσεις

διαφόρων περιοχών. 

Ο άνθρακας βρίσκεται παντού γύρω μας

και αποτελεί την στήριξη της ζωής

καθώς δημιουργείται και ανακυκλώνεται

από τους οργανισμούς που μας κάνουν

να αναπνέουμε.

Apostolou Christos 
Undergradute Student - Faculty of Agriculture

Email: capostolouagr@yahoo.com 
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Σύμφωνο Συνεργασίας  μεταξύ

του  Μουσείου Μαραθωνίου Δρό-

μου  και της  Εθνικής Ολυμπιακής

Ακαδημίας  (EΘΝ.O.A.) υπέγραψε

ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέρ-

γιος Τσίρκας και ο Πρόεδρος της

ΕθΝ.Ο.Α Γιώργος Αλικάκος.

Ο σκοπός του είναι η  εδραίωση

της συνεργασίας μεταξύ των δύο

μερών, με   την θέσπιση ειδικών

κατευθυντήριων γραμμών για την

προώθηση του αθλητισμού. 

Η ΕΘΝ.Ο.Α εκπονεί εκπαιδευτικά

προγράμματα  που  καλλιερ-

γούν   τις δεξιότητές  των  νέων

και των παιδιών,  συμπληρώνον-

τας τον  ρόλο του σχολείου, με

κύριο στόχο τη  διάδοση της

Ολυμπιακής Παιδείας, την καλ-

λιέργεια  και την  εφαρμογή  των

παιδαγωγικών  και  κοινωνικών

αρχών  του  Ολυμπιακού κινήμα-

τος, τη  μεταλαμπάδευση  του φί-

λαθλουπνεύματος, των

παραδόσεων   του αθλητισμού.

Η εκδήλωση έκλεισε με την πα-

ρουσίαση της νέας Μουσειολογι-

κής μελέτης για το Μουσείο

Μαραθωνίου Δρόμου από τον Αρ-

χιτέκτονα – Μουσειολόγο

Kωνσταντίνο Μπούρα,  σύμφωνα

με την οποία προτείνεται η δημι-

ουργία ενός σύγχρονου Μου-

σείου όπου θα κυριαρχούν  οι

αρχές  της βιωματικής προσέγγι-

σης, της «ψυχαγωγικής εκπαίδευ-

σης» και της ανανεωσιμότητας. 

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι

Ευάγγελος Κυπαρίσσης, Αργύρης

Λάσκος, Δημήτρης Παπαϊωάννου,

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης

Μακρής,  Νίκος Καραγιάννης, Στέ-

λιος Γεραμάνης, Βασίλης Αλικιώ-

της, ο  Πρόεδρος της Κοινότητας

Μαραθώνος Κώστας Λάσκος.

Η Ολυμπιονίκης της Πάλης, μέλος

της ΕθΝ.Ο.Α, Βούλα Ζυγούρη η

οποία εκπροσώπησε και την Ομο-

σπονδία Μεικτών Πολεμικών Τε-

χνών, ο Γιάννης Φάκας, Διεθνής

Πετοσφαιριστής, η κα. Άννα

Στρούμπου, Παγκόσμια Πρωτα-

θλήτρια Άρσης Βαρών και Α’ Αντι-

πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η

Ζωζώ Χριστοδούλου, Πρώτη Γυ-

ναίκα Μαραθωνοδρόμος, η Πρω-

ταθλήτρια Μαραθωνίου και

Τριάθλου Ντενίζ Δημάκη, o Πρω-

ταθλητής Ευρώπης στην Πάλη,

Μιχάλης Ντάκος, ο  Πρόεδρος

του συλλόγου Μαραθωνοδρόμων

«Τελμησσός», Βλάσης Καραβασί-

λης και εκπρόσωποι φορέων.

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ανάδειξης 

Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων

του Δήμου Μαραθώνος

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστα-

σίας και Πολιτισμού του Δήμου Μαραθώνος, Ευάγγελος

Κυπαρίσσης, ενημερώνει για το 2ο φεστιβάλ που προετοι-

μάζεται φέτος στο Μαραθώνα:

Με στόχο τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης, της επιχει-

ρηματικής δράσης των Τοπικών Παραγωγών Δήμου Μα-

ραθώνος και της Ανάδειξης- Προώθησης των Αγροτικών

τους προϊόντων, η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανά-

πτυξης του Δήμου, οργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Τοπικών

Αγροτικών Προϊόντων (κρασί, μέλι, λάδι, γαλακτοκομικά,

κηπευτικά, παραδοσιακά προϊόντα κ.α.)

Το παρόν θα δώσουν επαγγελματίες που δραστηριοποι-

ούνται σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικα-

σίας, μονάδες παραγωγής και μεταποίησης.

Χώρος Έκθεσης:

• Παραλία Νέας Μάκρης, από 15 έως και 20 Ιουλίου.

• Παραλία Μαραθώνα, από 3 έως και 8 Αυγούστου.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας. 
Η συμμετοχή στην Έκθεση είναι δωρεάν.

Οι παραγωγοί και επαγγελματίες του δήμου Μαραθώνος,

που επιθυμούν την προβολή των προϊόντων τους, να επι-

κοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανά-

πτυξης στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22943 20972, 22943

20957 (Χατζηγαβριήλ Ελευθερία, Σοφία Βασταρδή) και

αποστολή αιτήματος συμμετοχής στα Email:
hatzi.e@marathon.gr <mailto:hatzi.e@marathon.gr> και

agricultural@marathon.gr <mailto:agricultural@marathon.gr>.

"Τα απόνερα του Δημοτικού

Συμβουλίου δήμου ΒΒΒ"
Συνεδρίαση 8η/2021, Δ.Σ.

Τελικά πόσο πράσινο έχει η πλατεία Νυμφών; Στις 25/5

είχα αναρτήσει ένα σχέδιο βάσει του οποίου είχα επιμετρή-

σει την καθαρή επιφάνεια πρασίνου της πλατείας Νυμφών.

Η μόνη μου ανησυχία ήταν η αναντιστοιχία μεταξύ της επι-

φάνειας που δημοσιεύθηκε στο δελτίο τύπου του δήμου και

σ’ αυτή που κατέγραψα στην πρώτη μου επίσκεψη. Οι λοι-

πές παρατηρήσεις μου ήταν θετικές κατά κύριο λόγο.

Στην προ ημερησίας ερώτηση που έθεσα στον κ. δήμαρχο

η απάντησή του ήταν "αφοπλιστική".

Είναι πιλότος, έχει σπουδάσει οικονο-
μία και ηγεσία και δεν μπορεί να μπει σε
επιμετρήσεις και μάλλον συμφωνεί μαζί
μου. Δηλαδή εννοούσε ότι η συνολική

επιφάνεια πρασίνου είναι περίπου ίδια

με την προηγούμενη διαμόρφωση της

πλατείας (1800 τ.μ. περίπου) και "λεί-

πουν"  300 τετραγωνικά μέτρα από το

δελτίο τύπου του δήμου (2100 τ.μ. πε-

ρίπου). 

Το υπόλοιπο της απάντησης του κ. δημάρχου περί δημοσί-

ευσης στην “Καθημερινή”, θεωρώ πως ήταν παντελώς

άσχετο με την ερώτηση, διότι δεν έθεσα θέμα καλαισθη-

σίας, λειτουργικότητας κ.τ.λ. Κατά την πάγια τακτική του,

απάντησε για 10'' και μιλούσε για 10' για ζήτημα που δεν

τέθηκε.

Για τον περιορισμό της κίνησης στο τέρμα της οδού Καβου-

ρίου, προς πληροφόρηση και μόνον, η εισήγηση που πή-

ραμε τόσο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όσο και στο Δ.Σ.

δεν περιέχει καμία πρόταση. 

Πιθανόν ο κ. δήμαρχος να την είχε μπροστά του. Θεωρώ

πως  καλό θα είναι την επόμενη φορά αντί να μας τη δια-

βάζει να τη μοιράζεται από πριν με τους δημοτικούς συμ-

βούλους.

Όσον αφορά στις οικοδομικές εργασίες του Αστέρα Βου-

λιαγμένης, η εταιρεία αιτήθηκε μόνον 10 (δέκα) φορτηγά

για τις οικοδομικές εργασίες στη μαρίνα και άλλα τόσα για

τις αντίστοιχες στη χερσόνησο ημερησίως, τους μήνες Ιού-

λιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψή-

φισε ναι στην κίνηση (σ.σ. απεριόριστου αριθμού)

φορτηγών τις καθημερινές μεταξύ 20:00 και 8:00 και τα

Σαββατοκύριακα μεταξύ 1:00 και 8:00. Το “Κύμα Ενωμένων

Πολιτών” καταψήφισε την πρόταση, θεωρώντας πως για

όλους τους ιδιοκτήτες της Βουλιαγμένης πρέπει να εφαρ-

μόζονται το ίδιο οι νόμοι και οι κανονιστικές διατάξεις. 

Αναρωτιέμαι μήπως διέλαθε της προσοχής των ακροατών,

ότι άλλα λέει ο κ. δήμαρχος τη μια στιγμή και άλλα μετά

από δέκα λεπτά.

Ακούστε στο 3:58':00'' να λέει "λέτε μπαρούφες" απευθυ-

νόμενος στον Δημήτρη Δαβάκη και στο 4:08:00'' να το αρ-

νείται "Ανοησίες είπα, μπαρούφες όχι".
Όποιος μιλάει συνεχώς δε σημαίνει πως μιλάει σωστά,

πόσο δε μάλλον όταν η πάγια τακτική του κ. δημάρχου

είναι να ειρωνεύεται όποιον δεν συμφωνεί μαζί του.

Mπορεί στην επαγγελματική ζωή του ο κ. δήμαρχος να είχε

τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο πιλοτήριο και λογαρια-

σμό να μην έδινε σε κανέναν, διότι έτσι είναι οι απαιτήσεις

και οι υποχρεώσεις του κυβερνήτη αεροσκάφους. Μπορεί

να θεωρεί πως ο κυβερνήτης έχει πάντα δίκιο όπως ανα-

γράφεται στην πινακίδα στο γραφείο του.

Όμως ας μην μπερδεύει την άσκηση της τοπικής πολιτικής

με τη διακυβέρνηση αεροσκάφους. 

Οι επιβάτες ενός αεροσκάφους το μόνο που επιλέγουν

είναι η διαδρομή, η αεροπορική εταιρεία και η θέση που θα

καθίσουν. Δεν επιλέγουν ούτε τον τύπο του αεροσκάφους,

ούτε το πλήρωμα. Δεν επιλέγουν έναν πολυλογά κυβερ-

νήτη που αρέσκεται στις προσβολές και σε απαράδεκτους

χαρακτηρισμούς - αφήστε που κανείς δεν καταλαβαίνει τι

λέει στα μεγάφωνα.

Οι δημότες των 3Β δεν είναι επιβάτες αεροσκάφους. Επέ-

λεξαν τη σημερινή δημοτική αρχή, όπως επέλεξαν και την

αντιπολίτευση για να μπορεί να ακούγεται η φωνή όλων.

Ο Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου είναι "κομμένος

και ραμμένος" στα μέτρα του δημάρχου και του δίνει απε-

ριόριστο χρόνο ομιλίας, ενώ στους δημοτικούς συμβού-

λους δεν δίνει καν το δικαίωμα δευτερολογίας. Κατά τις

συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος,

παρά συνεχείς μονόλογοί του. Άραγε λειτουργεί σωστά η

δημοκρατία στο ανώτατο όργανο του δήμου μας; Εκπέμ-

πουμε ως Σώμα ότι ακούγεται μέσω ημών η φωνή των δη-

μοτών;

Ναταλης Πετροβιτς

Δημοτκός Σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης του

Σύμφωνο Συνεργασίας  Μουσείου Μαραθωνίου 

Δρόμου  και  Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

το περίπου διάρκειας 5 ωρών Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε

στις 16-6-21, με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Με-

γαλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση προ ημερη-

σίας. Ο "συνήθης ύποπτος" κατέλαβε τον απεριόριστο

χρόνο που έχει εκχωρήσει στον εαυτό του ,όπως πάντα

με την ανοχή του προέδρου του Δ.Σ.

Ο επικεφαλής της παράταξής μας, Δ. Δαβάκης, έθεσε

σημαντικά ζητήματα προ ημερησίας, όπως:

• Σε ποιό στάδιο βρίσκεται το θέμα της β' πλαζ Βούλας

και τί θα γίνει με τους "ανεπιθύμητους επισκέπτες", που

και φέτος την έχουν κατακλείσει;

Απάντηση: Ολα ωραία και καλά είπε ο δήμαρχος, αφού,

όπως υποστήριξε, ο μισθωτής καταβάλλει στο δήμο το

μίσθωμα και στη συνέχεια ο δήμος αποδίδει το συμφω-

νημένο στην ΕΤΑΔ. Για το θέμα των ανεπιθύμητων...

κουβέντα.

• Κατάργηση ΟΑΠΠΑ, διχοτόμησή του, τί και πώς θα

γίνει;

Απάντηση: Θα ιδρυθούν δύο νέες διευθύνσεις στο

δήμο, άνευ άλλων πληροφοριών... Μας κατηγόρησε

όμως, για πολλοστή φορά ΑΔΙΚΩΣ, ότι κληθήκαμε τρεις

φορές να μετάσχουμε στη διαδικασία!; Πέραν του ότι

αυτό δεν ισχύει, ανυπόστατο ως γεγονός, τα τακτικά

μέλη μας στον ΟΑΠΠΑ κ.κ. Πλουμίδης, Μινωτάκης πλη-

ροφορήθηκαν για την επικείμενη αλλαγή-κατάργηση

αυτού του νομικού προσώπου, στη συνεδρίαση της Τρί-

της 15-6. Εκτός του ότι τα μέλη μας θα έπρεπε να

έχουν ενημερωθεί αμέσως και εγκαίρως, άλλη σαφής,

καθορισμένη και επίσημη πρόσκληση-ενημέρωση για το

θέμα, δεν υπήρξε ποτέ εκ της διοικήσεως. Προφανώς,

επειδή ο δήμαρχος μιλά ατέρμονα και μέχρι τούδε (από

τον 9ο του '19, που τον παρακολουθούμε ΣΤΕΝΑ) έχει

"γράψει στο κοντέρ" αμέτρητες ώρες ομιλίας, ξεχνά

ακόμη και ο ίδιος τί ακριβώς έχει πει και σε ποιούς...

• Για το Μητρώο Προμηθευτών του δήμου από 1-1-20

έως 31-12-20,γενικότερα αλλά και ειδικότερα σχετικά

με την περίοδο της πανδημίας, για το οποίο είχε ΔΕ-

ΣΜΕΥΘΕΙ δημόσια στο προηγούμενο Δ.Σ., ότι θα μας

το δώσει, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕ... Είπε, ότι το σύστημα στο

“διαύγεια” του δήμου είναι πολύ εύκολο και να βρούμε

μόνοι μας τα στοιχεία που ζητάμε!! Ε,όχι λοιπόν, ούτε

εύκολο είναι το σύστημα πλοήγησης, ούτε είμαστε υπο-

χρεωμένοι να ψάχνουμε ώρες ατελείωτες για να

βρούμε οτιδήποτε ζητάμε. Αντιθέτως, εσείς είστε υπο-

χρεωμένοι να μας τα δίνετε (στα πλαίσια της διαφά-

νειας) και οπωσδήποτε στους αρχηγούς παρατάξεων.

Συνεννοηθήκαμε; Σε αυτό το σημείο, σας θυμίζουμε, ότι

δεν έχουμε ακόμη λάβει τις δικαστικές αποφάσεις σχε-

τικά με την ΜΕΕΚΒ.

• Ο Δ. Δαβάκης διαμαρτυρήθηκε για τις άστοχες ανα-

φορές σε πρώην υποψήφιες της παράταξής μας, που

έγιναν στο διαδίκτυο από ανθρώπους του περιβάλλον-

τος του δημάρχου.

Ξάφνου, ο δήμαρχος έπαθε "μετάλλαξη" υποστηρίζον-

τας ότι δεν ασχολείται με τους πληκτρολόγους! Για να

έρθει ο ίδιος στη συνέχεια να αυτοαναιρεθεί αναφέρον-

τας τα γραφόμενα των "πληκτρολόγων" προκειμένου

να ενισχύσει τη θέση του για το έρμο το έργο στο

Κόρμπι. Ολα με δύο μέτρα και δύο σταθμά...

Σε γενικές γραμμές το γεγονός πως ελλείψει επιχειρη-

μάτων, καταφεύγει στο να εκσφενδονίζει άρδην κατη-

γορίες κατά πάντων από τον θώκο της δημοτικής

αρχής, όταν μάλιστα ουδείς έχει την ευχέρεια αντί-

κρουσης προς αποκατάσταση του αληθούς, ούτε κι

εμείς που μετέχουμε λόγω της ειδικής διαδικασίας, τον

καθιστά τουλάχιστον αλλαζόνα. Αυτή δε η συνεχιζό-

μενη κατάσταση τον εκθέτει ολοένα και περισσότερο

έναντι όλων ημών. Απαντούμε δε σε όλους τους αυλο-

κόλακες, ότι η πολιτική δεινότητα συνίσταται στο να

πείσει ακόμη και τους μειοψηφούντες και όχι να επι-

βάλλεται δια της πλειοψηφίας συμπεριφερόμενος αλ-

λαζονικά και με έπαρση. Αραγε, εκείνος που λογοκρίνει

όλους τους άλλους, έχει υποστεί ο ίδιος την βάσανο

της αυτοκριτικής;

Η καταλυτική παρέμβαση του κ. Πέτροβιτς, δημ. συμ-

βούλου, αντιπροέδρου ΔΣ και πολιτικού μηχανικού,

τόσο στα προ ημερησίας, όσο και κατά την ημερήσια,

αποκάλυψε τα μεγάλα κενά στη διαδικασία των δημο-

τικών δρώμενων. Από τη θέση του εξάλλου, ως μέλους

της επιτροπής ποιότητας ζωής, συμβάλλει (εάν πράγ-

ματι θέλει κάποιος να τον λάβει υπόψιν) στην αποφυγή

παραλείψεων κατά την εκπόνηση έργων πραγματοποι-

ούμενων εκ της δημοτικής αρχής. Πιο συγκεκριμένα,

έθεσε, ως απολύτως αρμόδιος λόγω επαγγέλματος, το

ζήτημα του ελλείμματος πρασίνου στη νέα πλατεία

Νυμφών, Βουλιαγμένη. Σύμφωνα δε, με τα επίσημα

στοιχεία για τα κόστη, όπως διατύπωσε και ο αρχηγός

μας, υπάρχουν ασάφειες. (Σε καμία περίπτωση μη φαν-

ταστείτε πως υπήρξε ξεκάθαρη  απάντηση....)

Ο κ. Πέτροβιτς κατέδειξε  την ουσία της κανονιστικής,

ισχύουσα στη Βουλιαγμένη από το 1992, σχετικά με τα

έργα και εξήγησε με τον σύντομο αλλά απολύτως πε-

ριεκτικό λόγο του, το γιατί δεν πρέπει να παρακαμφθεί

η κανονιστική, κατά την οποία απαγορεύονται οι εργα-

σίες για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Καταψηφί-

σαμε την διενέργεια εργασιών, οι οποίες επιφέρουν

τρομακτική όχληση στους κατοίκους, μόνο και μόνο

από την απεριόριστη σχεδόν μετακίνηση των φορτη-

γών. Υπερψηφίσαμε μονάχα τα έργα υποδομής, όμβρια,

που, όχι μόνο θα έπρεπε να έχουν ήδη τελειώσει αλλά

βασανίζουν τους κατοίκους πάνω από δύο χρόνια. Σε

καμία των περιπτώσεων δεν θα καταστρατηγούσαμε

την κανονιστική που διασφαλίζει στους δημότες-κατοί-

κους ένα καλό και ήσυχο καλοκαίρι. Μα ούτε και το

πράξαμε άλλωστε και μάλιστα προς όφελος των επεν-

δυτών, όπως αντιθέτως έπραξε ο δήμαρχος.

• Στη δική μου ερώτηση που αφορούσε τα δημοτικά δί-

κτυα άρδευσης, ως και τα αρτεσιανά, καθώς θα έπρεπε

σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας να χρησιμο-

ποιούνται αυτοί οι υδάτινοι πόροι για ποτίσματα κοινο-

χρήστων ....Αναμενόμενο, απάντηση δεν έλαβα.

Δυστυχώς όμως παρατηρείται το εξής: Καθαρίζονται οι

πλατείες με την υδροφόρα, οι οποίες ας μη γελιόμαστε,

πάντα βρώμικες θα είναι, (οφείλεται σε σύνθετες αιτίες)

και μένουν απότιστα να αργοπεθαίνουν τα δέντρα.... Η

μακροχρόνια όμως επένδυση για την περιοχή είναι το

πράσινο και μόνο!

• Αλλη μία αμετροεπής ανακρίβεια (ας κάνουμε κι εμείς

ένα νεολογισμό, τόσους ακούσαμε) σχετικά με τα αδέ-

σποτα ήταν η εξής: Η δαπάνη το 2014 ήταν μικρή γιατί

το πρόβλημα ήταν περιορισμένο. Εξαιτίας ακριβώς των

περιορισμένων κονδυλίων το πρόβλημα γιγαντώθηκε.

Διαπιστώνοντας έστω και τώρα την ανεξέλεγκτη κατά-

σταση του γατοπληθυσμού, εσείς τί κάνατε; Απαντώ,

ενώ, υπό την πίεση που δέχεστε υποσχεθήκατε

70.000€ μόνο για στειρώσεις (θα ήταν μια ικανοποι-

ητική αρχή για την επίλυση του θέματος) μεταβάλατε

τη δαπάνη σε 50.000€ για σίτιση! εμβολιασμό! περί-

θαλψη! στειρώσεις.... Εμείς θα συμβουλεύαμε τον "ηγε-

μόνα", επειδή μιλά πάρα πολύ και προφανώς ξεχνά κ ο

ίδιος τί έχει πει, να παρακολουθεί τα προηγούμενα ΔΣ.,

ούτως ώστε να μην εκτίθεται.

Ο επικεφαλής της παράταξής μας απευθυνόμενος στο

δήμαρχο και με αφορμή το θέμα επιπλέον παραχώρη-

σης αιγιαλού σε επιχειρηματία,του είπε απερίφραστα:

«Σε συγχαίρω γιατί μπορείς να πεις το μεγαλύτερο
ψέμα με μεγάλη πειθώ». Ο λόγος ήταν γιατί στην εισή-

γηση της διοίκησης αναφερόταν η ίδια Κοινή Υπουργική

Απόφαση, όπως στο θέμα προηγούμενης Οικ. Επιτρο-

πής, όπου όμως τότε καταψήφισαν την προβλεπόμενη

μείωση μισθωμάτων. Εφτασε μάλιστα η διοίκηση να

υποστηρίξει ότι, εγώ(η γράφουσα) πρότεινα! την μεί-

ωση των μισθωμάτων!!... (έχω τέτοια ευχέρεια και δεν

το ήξερα...) Εν προκειμένω, ο Δ.Δαβάκης εξήγησε το

ειδικό και συγκεκριμένο καθεστώς που ισχύει και ότι

δεν αποτελεί αρμοδιότητα του δήμου η επιπλέον παρα-

χώρηση. Περιττό να αναφερθούμε στην απρεπή και

αγενή συμπεριφορά του δημάρχου απέναντι του.

Κλείνοντας, ο απολογισμός ήταν πάλι θλιβερός για την

χλωριδα της περιοχής μας. Είτε γιατί κατόπιν εγκλημα-

τικών προηγηθέντων κλαδεμάτων τα δέντρα είχαν

πλέον πεθάνει, είτε λόγω του "ευρήματος" της επικιν-

δυνότητας. Κάνουμε λόγο για εύρημα, καθώς το να

γνωμοδοτεί η υπηρεσία δόμησης υπέρ κοπής δέντρου,

χωρίς τη συμμετοχή της υπηρεσίας πρασίνου, μας βρί-

σκει αντίθετους. Μα και σε αυτή ακόμη την περίπτωση,

της επικινδυνότητας, έχει υπάρξει ολιγωρία. Ενα δέν-

τρο συνήθως μεγαλώνει... επομένως, η πρόνοια που

βρίσκεται για τα κτίσματα που τοποθετούνται αργότερα

δίπλα;

Σε άλλη περίπτωση, ο Δ.Δαβάκης παρενέβη ζητώντας

πόρισμα του φυτοπαθολογικού ινστιτούτου σχετικά με

την εντομολογική προσβολή δέντρου.Κάτι τέτοιο δεν

υπήρχε, υπήρξε όμως και πάλι (καθόλου πρωτότυπο)

χλευαστική συμπεριφορά του" προύχοντα"...κρίμα

Ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζεται, ως προς την

φύση όμως είναι επιβεβλημένος....

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ιωάννα Δόγκα

Δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να υπο-
βάλλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυ-
δρομικά όλα τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρ-
τημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤ-
ΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εν-
τυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά
(kdem@markopoulo.gr), είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα γρα-
φεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) – Δημαρ-
χείο Μαρκοπούλου, Κεντρική Πλατεία,
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν.
Αττικής, υπ’ όψιν κας Μαρίας Μαργέτη
(τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128). 
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβλη-
θεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυ-

σική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα και στο
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας  στα
παραρτήματα αυτής, καθώς  και στο δι-
κτυακό τόπο (www.markopoulo.gr) και
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολό-
κληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση
(www.kdem.gr)· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικα-
σίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της δια-
δρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και

άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών
Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «10-6-2021», το οποίο
περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής
και ii)  οδηγίες για τη συμπλήρωση της αί-
τησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εν-
τυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύου-
σες κανονιστικές ρυθμίσεις·. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Πα-
ραρτήματα: (Α1): Απόδειξης Χειρισμού
Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «17-05-2021»
και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας, με σή-
μανση έκδοσης «07-12-2020» μέσω του δι-
κτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για την αναζή-
τηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων 
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθ. ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Κεντρικός Από την υπογραφή

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Εισπράκτορας της σύμβασης έως 1
(Για τη λειτουργία της Περιφερειακή Ενότητα  Διαχειριστής 31-10-2021

πλαζ Αυλακίου) Ανατολικής Αττικής
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Εισπράκτορας Από την υπογραφή

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας της σύμβασης έως 3
(Για τη λειτουργία της Περιφερειακή Ενότητα  31-10-2021

πλαζ Αυλακίου) Ανατολικής Αττικής
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Βοηθός Από την υπογραφή

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Νοσοκόμος της σύμβασης έως 3
(Για τη λειτουργία της Περιφερειακή Ενότητα  31-10-2021

πλαζ Αυλακίου) Ανατολικής Αττικής
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΔΕ Ναυαγοσώστης Από την υπογραφή

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας της σύμβασης έως 4
(Για τη λειτουργία της Περιφερειακή Ενότητα  31-10-2021

πλαζ Αυλακίου) Ανατολικής Αττικής
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΥΕ Εργάτης/τρια Από την υπογραφή

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας καθαριότητας της σύμβασης έως 10
(Για τη λειτουργία της Περιφερειακή Ενότητα  31-10-2021

πλαζ Αυλακίου) Ανατολικής Αττικής
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
105 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμος Μαρκοπούλου ΥΕ  Από την υπογραφή

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) Μεσογαίας Ημεροφύλακας της σύμβασης έως 2
(Για τη λειτουργία της Περιφερειακή Ενότητα  31-10-2021

πλαζ Αυλακίου) Ανατολικής Αττικής

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόνταν
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστω-
τικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή 

100 Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
και επιπλέον β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

101 εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 
ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή 
Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων 
ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές 
Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευ-
τικής Ταραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων 

102 ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή 
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ 
ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 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) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

103 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρο 40 του Ν. 4765/2021).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 

105 Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων  με κωδικούς θέσεων 100,101,102,104,105 πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 65 ετών.   Οι υποψήφιοι της ειδικότητας  με κωδικό θέσεων  103 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 
60 ετών [παρ.15  του αρ.5 του π.δ.71/2020 (Α’ 166)]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
(Κ.Δ.Ε.Μ.)
Μαρκόπουλο: 14-04-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 370

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 /
2021 για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
(Κ.Δ.Ε.Μ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 - 42 του
Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συ-
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του
Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017)
με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι
όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου
του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/
16.3.2018). 
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Εσωτε-
ρικών με θέμα «Ταξινόμηση των
Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄
και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:
ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των

δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομέ-
νων), καθώς και τις διατάξεις του
νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατά-
ξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 7/09-03-2021 (ΑΔΑ:
ΨΦΙΠΩΛΝ-6Κ7) απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας, με θέμα 1ο: «Λήψη
απόφασης για προγραμματισμό προσ-
λήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ, με κά-
λυψη της δαπάνης υπό τη μορφή
αντιτίμου, έτους 2021».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36085/30-03-
2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγη-
τική έκθεση για πρόσληψη προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στην Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας
με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές»,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Την υπ' αριθμ. 25837/2-04-2021
(ΑΔΑ:ΩΜΖΕ46ΜΤΛ6-ΣΩ7) απόφαση
του Υπουργού  Εσωτερικών, με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης τριακοσίων είκοσι
ενός (321) ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
ΝΠΙΔ των ΟΤΑ με κάλυψη  της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27689/8-4-2021
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπι-
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
11. Την υπ΄ αριθμ. 14/13-04-2021
(ΑΔΑ:6Κ59ΩΛΝ-ΕΑΧ) απόφαση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, με μόνο θέμα «Λήψη από-
φασης για καθορισμό του αριθμού και
των ειδικοτήτων του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της
δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου».
12. Τη συγχώνευση και μετατροπή
των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την
επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επι-
χείρηση Μαρκοπούλου» (ΦΕΚ 9/Β΄/7-
1-2009), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ
2407/Β΄/3-12-2009, 1287/Β΄/6-8-2010,
1859/Β΄/22-8-2011) και ισχύει.
13. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρε-
σιών της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, όπως ψηφίστηκε με την υπ’
αριθμ. 1/10-2-2009 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 37/18-
2-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας και την αρ.πρωτ.368/14-4-
2021 βεβαίωση του Προέδρου περί
ύπαρξης κενών θέσεων.
14. Την υπ’ αριθμ. 367/14-04-2021 βεβαί-
ωση του Προέδρου της  Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου
Μεσογαίας περί ύπαρξης πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη προσωπικού  της πα-
ρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά  είκοσι τριών (23) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών της Κοινωφελούς Δη-
μοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου
Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.), που εδρεύει
στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντί-
στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):
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Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

στα πεταχτά

ZHTEITAI κυρία να συνοδεύσει άλλη κυρία στην

εξοχή (επαρχία Μεσσηνίας) από την 1- 21 Αυγού-

στου 2021. τηλ. 2108952269, 6945411125

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για αγορά.

Πληροφορίες 210 8994.116.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ, σε μαγαζί, πρωινή ή απο-

γευματινή 4ωρη εργασία. Περιοχή 3Β. Προϋπηρεσία

στην πώληση. Τηλ. 6906169464.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΈΠΙΠΛΑ στυλ ΛΟΥΪ ΚΕΝΖ, σκαλιστά σε

πολύ καλή κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή. 

Τηλ. 210 8948.931

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑ-

ΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ZΗΤΑΕΙ, κυρία 52 ετών, κάτοικος ΒΑΡΗΣ, εργασία εσω-

τερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων. 

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα. Τηλ. 6992879814

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλι-

κιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτά-

σεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρου-

μανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέ-

ρωμα Βάρης & Bάρκιζα μέχρι 400 ευρώ, από ζευγάρι

συνταξιούχων με κατοικίδια. Τηλ. 6907102078,

6940338610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε

για Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Ορ., ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑ-

ΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝ-

ΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο / Φυλασομενο)  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης,

261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες 6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΑίτηση για Οφειλές προς

Δήμους έως 31/10

Περιθώριο έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι οφειλέ-

τες στους δήμους για να υποβάλουν αίτηση και να

υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Παράλ-

ληλα, μπορούν να ρυθμίσουν και οφειλές που βε-

βαιώθηκαν πρόσφατα ή πρόκειται να βεβαιωθούν

ως τις 30 Ιουνίου όταν η αρχική ημερομηνία ήταν

έως τις 28 Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται

αποκλειστικά και μόνο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

(gov.gr (https://www.gov.gr/). Ωστόσο η σχετική

πλατφόρμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη. Μέχρι να

ανοίξει, οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τις

αιτήσεις τους απευθείας στους οικείους δήμους,

είτε στις δημοτικές ειδικές εφαρμογές, είτε μέσω

e-mail, είτε στον ιστότοπο του δήμου.

Αναγκαία η υλοποίηση μιας

νέας βιομηχανικής πολιτικής

Τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας με

τα επιμελητήρια και την αγορά, καθώς η ανάπτυξη

της επόμενης ημέρας περνά απαραίτητα από την

αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της

χώρας, σημείωσε ο γενικός γραμματέας Βιομηχα-

νίας Ιωάννης Κυριακού στο ΔΣ του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (15.6.21). 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου

και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κων-

σταντίνος Μίχαλος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα

εξακολουθεί σήμερα να έχει ένα από τα χαμηλό-

τερα ποσοστά συμμετοχής της μεταποίησης στο

ΑΕΠ και από τα χαμηλότερα ποσοστά εξαγωγών

αγαθών, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.563 τ.μ. εντός σχεδίου,

τετράφατσο στην Αρτέμιδα, 900 μέτρα από τη

θάλασσα, περιοχή ΥΠαπαπντή. Ο.Τ. Γ119 Π.Ε. 3η

οδός Αχιλλέως και Χρυσοβαλάντου. 

Πληροφορίες Κ. Δημήτρης τηλ. 6944326943.

Κ.Ε.ΚΤΗΜ. 050231168003

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρετιρέ / μεζονέτα /  Διαμέρισμα για

αγορά στη Βουλιαγμένη, με θέα θάλασσα, από

100τ.μ και άνω, κατασκευής από 1990, απόσταση

από την Ακτή - θάλασσα έως 800 μετ. έως  περίπου

€ 400 000,- (εάν κάποιο ακίνητο έχει και λίγο μεγα-

λύτερη αντικειμενική αξία & τιμή ζώνης ευπρόσδε-

κτο). ΟΧΙ Μεσίτες. 

Τηλ. 0032 496 888 585.  belnuto@hotmail.de  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματικός χώρος ή και 

κατοικία-οροφοδιαμέρισμα για χρήση ως

επαγγελματική στέγη (ιατρείο) στο κέντρο

της Βούλας ή και παραλιακά αυτής, 

100 έως 150τμ. Όχι μεσίτες. 

Eπικοινωνία: doctorsath@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ανειδίκευτος για βιο-

τεχνία διακοσμήσεως. 

Πληροφορίες κ. Στεφανάκης, 6974003808.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΞΥΛΙΝΑ

ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ: 

ΚΑΣΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 1,15 Χ 1,15

ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ 1,15 Χ 1,15

ΚΑΣΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ 1,00 Χ 0,50 

5 ΠΑΡΑΘΥΡΑ 1,10 Χ 1,05

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ, 2,10 Χ 0,95 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2291092254 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ στυλ ΛΟΥΪ ΚΕΝΖ,

σκαλιστά σε πολύ καλή κατάσταση και σε

πολύ καλή τιμή. Τηλ. 210 8948.931

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα
Τηλ. 22943 21043, Fax: 22940 23481
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Ραφήνα, 09 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο Ραφήνας -
Πικερμίου, με την υπ’ αριθμ. 83/08-06-
2021 Απόφασή του, ενέκρινε την
τροποποίηση των όρων δόμησης,
του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομι-
κού (ΦΕΚ 721Δ΄/10-07-2003) για την
κατασκευή του Παραολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ρα-
φήνας -  Πικερμίου.
Η προτεινόμενη τροποποίηση όπως
αποτυπώνεται και στο συνημμένο στην
Απόφαση του Δ.Σ. τοπογραφικό διά-
γραμμα διατίθεται προς γνώση στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου (www.rafina-pikermi.gr).
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 και 7
του άρθρου 154 του από 14-07-1999

προεδρικού διατάγματος του Κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
(ΦΕΚ 580/Δ/1999), καλούμε τους εν-
διαφερόμενους να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα μας (www.rafina-
pikermi.gr), ή σε περίπτωση αδυνα-
μίας να προσέρχονται στην Τεχνική
Υπηρεσία, Αραφηνίδων Αλών 12, Ρα-
φήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, και κατόπιν ραντεβού, προκει-
μένου να λάβουν γνώση της προτει-
νόμενης τροποποίησης και να
υποβάλουν τις ενδεχόμενες ενστά-
σεις τους εντός προθεσμίας δέκα
πέντε ημερών.
Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να
υποβληθούν ταχυδρομικά στη διεύ-
θυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Αραφηνίδων Αλών 12 ή στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(koutsoukis@4059.syzefxis.gov.gr).
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 22943
21044 κα Αθανασοπούλου Μαρία και
22943 21036 κος Κουτσούκης Ιωάν-
νης.

Ο Δήμαρχος
Ε. Μπουρνούς
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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 - 6942574688ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.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 ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

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

πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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

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 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν: • Ακτινοδιαγνωστικό

* Πανοραμικό οδόντων  * Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

και υποστήριξης για τον κορωνοϊό

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Οδηγός του Πολίτη 

) 1539

• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 

) 1102
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών)

ANASTASIA PALATIANOU, MSc
PSYCHOLOGIST

16 GR. LAMPRAKI, 2ND FLOOR, GLYFADA 166-74
www.onthecouchtherapy.com • Email:  info@onthecouchtherapy.com

211-411-6600 • 6944 709 483
Master of Science in Mental Health Studies, King’s College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology, Kingston University London
Licensed Mental Health Counselor in Miami, Florida

Member of the Association of Greek Psychologists
Scholar of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

Να χορηγείται άνω των 60 
το AstraZeneca εισηγείται 
η Επιτροπή Εμβολιασμών!

H Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται  τώρα  το εμβόλιο της
AstraZeneca να χορηγείται σε ηλικίες άνω των 60 ετών, ανέ
φερε η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου,
στην ενημέρωση που έγινε (14.6.21) για το Εθνικό Σχέδιο
εμβολιαστικής κατά του COVID19.
Να θυμίσουμε ότι μέχρι πρόσφατα το AstraZeneca  εχορη
γείτο “υποχρεωτικά” όσον αφορά τη χώρα μας σε ηλικία
30 έως 45 ετών. 
Ωστόσο, όσοι έχουν λάβει την πρώτη δόση θα συνεχίσουν
με AstraZeneca και για τη δεύτερη δόση. Η επιτροπή ειση
γείται να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν
κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση του AstraZeneca να
επιλέξουν ένα από τα άλλα τρία διαθέσιμα εμβόλια.
Αλλά; Στη συσνέχεια  δήλωσε η Μ. Θεοδωρίδου,  ότι  όσοι
έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση να συνεχίσουν με το ίδιο
εμβόλιο, γιατί ο κίνδυνος υπερτερεί του κινδύνου θρομ
βώσεων. Αλλά τελικά την επιβάλλουν: «δεν δίνεται η δυ
νατότητα να αλλάξει η δεύτερη δόση χωρίς ιατρικό
λόγο, γιατί  δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου ποιο θα
είναι το ανοσολογικό αποτέλεσμα αυτού του συνδυα
σμού. Πιθανόν να είναι και άριστο»!

Εξηγώντας του λόγους που επιβλήθηκε το AstraZeneca σε
μικρές ηλικίες, η  Μαρία Θεοδωρίδου, τόνισε ότι η επι
τροπή εμβολιασμού είχε αξιολογήσει προ δύο μηνών την
επιδημία της Covid και την πολύ σπάνια παρενέργεια θρομ
βώσεων με θρομβοπενία από το AstraZeneca. Ο κίνδυνος
μόλυνσης και θανάτου από Covid ήταν τότε, συντριπτικά
μεγαλύτερος από τον κίνδυνο εμφάνισης των παρενερ
γειών από το εμβόλιο.
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. . . γ ια την υγειά μας

Η άσκηση προάγει την ψυχική υγεία και την 

ποιότητα ζωής του ασθενούς με οστεοαρθρίτιδα
• Η παχυσαρκία είναι παράγοντας κιν-

δύνου στην Oστεοαρθρίτιδα

• Η άσκηση προάγει την ψυχική υγεία

και την ποιότητα ζωής του ασθενούς

με οστεοαρθρίτιδα

Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα του we-

binar που πραγματοποίησε η Ελληνική

Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα σε συ-

νεργασία με τον Αντιρευματικό Σύνδε-

σμο Κύπρου μέσω της σελίδας τους

στο Facebook. 

Η παχυσαρκία είναι παράγοντας κινδύ-

νου στην Οστεοαρθρίτιδα καθώς το

υπερβάλλον βάρος αυξάνει την μηχα-

νική καταπόνηση στις αρθρώσεις, οδη-

γεί σε εκφύλιση της άρθρωσης μέσω

της φλεγμονής και του οξειδωτικού

στρες και προσδίδει ένα μακροπρόθε-

σμο αυξημένο κίνδυνο για αρθροπλα-

στική, ανέφερε η Μαρία Χατζηπαύλου,

Κλινική Διαιτολόγος MSc 401 ΓΣΝΑ.

Μια  δίαιτα αυξημένη στην πρόσληψη

των ω-6 λιπαρών οξέων (αυξημένη κα-

τανάλωση κόκκινου κρέατος και επε-

ξεργασμένων τροφίμων) οδηγεί σε

αυξημένο κίνδυνο καταστροφής του

υποχόνδριου οστού, ενώ μια δίαιτα αυ-

ξημένη σε λιπαρά, αυξάνει τα επίπεδα

της λεπτίνης τοπικά στον ιστό των χόν-

δρων συμβάλλοντας στην επιτάχυνση

της εξέλιξης της Οστεοαρθρίτιδας.

Οι διεθνείς οδηγίες  (Osteoarthritis Re-

search Society international guidelines )

για τους υπέρβαρους και παχύσαρκους,

ως μέρος της μη- φαρμακευτικής αντι-

μετώπισης, είναι η μείωση  του σωματι-

κού βάρους τους   και η  άσκηση. 

Η μείωση του σωματικού βάρους

αφορά στη μείωση του Δείκτη Μάζας

Σώματος, στην μείωση του λιπώδους

ιστού (κυρίως σπλαχνικού) και στη δια-

τήρηση της μυϊκής μάζας. Η άσκηση

συμβάλλει στην καλή ισορροπία σώμα-

τος, στην καλή μυϊκή δύναμη και αν-

τοχή. Στόχος είναι να λαμβάνουν την

απαραίτητη ενέργεια μέσω μιας ισορ-

ροπημένης διατροφής, πλούσιας σε

θρεπτικά συστατικά  που προάγουν την

σκελετική  υγεία και έλεγχος τυχόν

ανεπαρκειών  σε βιταμίνη C,D,K. Η με-

σογειακή διατροφή μπορεί να έχει έναν

προστατευτικό αποτέλεσμα στην Οστε-

οαρθρίτιδα μέσω των αντιφλεγμονω-

δών ιδιοτήτων, της αντιοξειδωτικής της

ικανότητας και  της αντιστροφής του

μεταβολικού συνδρόμου και της παχυ-

σαρκίας. 

Θυμηθείτε λοιπόν: έλεγχος και πρό-

ληψη - σωστό βάρος και φυσιολογικά

επίπεδα κοιλιακού λίπους. Τρώτε

σωστά, περιεκτικά και επιλεκτικά.

Η βέλτιστη θεραπεία της Οστεοαρθρίτι-

δας συνίσταται από μια πολυεπιστημο-

νική προσέγγιση που επιπλέον της

φαρμακευτικής αγωγής περιλαμβάνει

την εκπαίδευση του ασθενούς στην αυ-

τοεξυπηρέτησή του, τη φυσικοθερα-

πεία και τη θεραπευτική άσκηση. Παρά

το γεγονός ότι το άλγος και οι περιορι-

σμοί της λειτουργικότητας ενδέχεται

να δυσκολεύουν τις σωματικές δραστη-

ριότητες των ασθενών με Οστεοαρθρί-

τιδα, η τακτική σωματική άσκηση είναι

απαραίτητη. Για τα περισσότερα άτομα

με Οστεοαρθρίτιδα, ένα πρόγραμμα θε-

ραπευτικής άσκησης που συμπεριλαμ-

βάνει τόσο αερόβια άσκηση όσο και

ασκήσεις με αντιστάσεις μπορεί να

είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, λαμβάνοντας

υπόψη την προσωπική εκτίμηση του

ασθενούς σχετικά με την ένταση της

άσκησης, ώστε η συμμόρφωσή του στο

εξατομικευμένο πρωτόκολλο θεραπευ-

τικής άσκησης να είναι η βέλτιστη. Η

άσκηση θα συμβάλλει στη διατήρηση

ή/και τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης

καθώς επίσης και στην πρόληψη της έκ-

πτωσης της λειτουργικής ικανότητας,

μειώνοντας τον πόνο και τη δυσκαμψία

των αρθρώσεων και προάγοντας την

ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής του

ασθενούς κατέληξε η Μαρία Μαριδάκη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργοφυσιο-

λογίας ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.

• Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδο-

σκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το

κράτος.  Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα  και αριθ-

μεί περισσότερα από 5500 μέλη, τα οποία  είναι

κυρίως άτομα που νοσούν  από  Ρευματικά Αυ-

τοάνοσα  Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί

που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις

και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαραστα-

θούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά  από αυ-

τοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται

εθελοντικά.   Μέλη της Επιστημονικής Επιτρο-

πής της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι καθηγητές Ρευματολο-

γίας σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της

Ελλάδας.

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη
για την παρούσα σύμβαση θα χρημα-
τοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
11. Τα τεύχη του διαγωνισμού δια-
τίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του
Δήμου: 
https://www.chalandri.gr/dhmos/di-

akhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021 
12. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
13. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις
εφημερίδες «ΕΒΔΟΜΗ» και «ΑΜΑ-

ΡΥΣΙΑ», καθώς και στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελλη-
νικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr, 
Δήμος Χαλανδρίου, 17/06/2021
Α.Π.:19395                                                        
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  • ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                                 
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  • ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«προμήθεια καυσίμων (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
(diesel) ΚΙΝΗΣΗΣ, βενζινη αμολυβδη
και περτελαιο θερμανσησ)» για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
Χαλανδρίου, καθώς και των Σχολι-
κών Επιτροπών της  Α΄ βάθμιας & Β΄

βάθμιας Εκπαίδευσης, της
αρ.38/2021 μελετησ,  προϋπολογι-
σμου 1.021.862,30€
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
άνω των ορίων, με αντικείμενο  την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πολυε-
τούς διάρκειας,  για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
και των σχολικών επιτροπών Α΄ βάθ-
μιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης
(ΝΠΔΔ του Δήμου Χαλανδρίου), της
με αρ.38/2021 μελέτης,  προϋπολογι-
σμού 1.021.862,30 € (συμπ/νου ΦΠΑ). 
1. Κριτήριο κατακύρωσης: θα υπολο-
γίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης,
στη διαμορφούμενη για το συγκεκρι-
μένο είδος, Μέση Λιανική Τιμή
(Μ.Λ.Τ.), (κατά την ημέρα παραδό-
σεως) της περιοχής (Νομός Αττικής)
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας (αρ.63
του ν.4257/2014, ΦΕΚ Α΄93). Το ανω-
τέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρ-
νητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%
σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.
4257/2014 

2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 
09134200-9: «Καύσιμο πετρελαιοκι-
νητήρων ντίζελ» 
09132100-4: «Αμόλυβδη βενζίνη»
09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης»
3. Η εν λόγω πολυετής προμήθεια πε-
ριλαμβάνει α) πετρέλαιο diesel (κίνη-
σης) ποσότητας 575.000lt και β)
αμόλυβδη βενζίνη ποσότητας
47.500lt, για την κίνηση των οχημά-
των και μηχανημάτων έργου του
Δήμου και γ)  πετρέλαιο θέρμανσης
για την θέρμανση των κτιριακών εγ-
καταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου
(Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Αθλητικές
εγκαταστάσεις και “Αετοπούλειο Πο-
λιτιστικό Κέντρο”) ποσότητας
58.750lt, των σχολικών συγκροτημά-
των των σχολικών επιτροπών της Α΄
βάθμιας & β΄ βάθμιας   Εκπαίδευσης
30.000lt & 125.000lt αντίστοιχα 
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

6. Προσφορές υποβάλλονται για μία
ή περισσότερες ομάδες (μερική προ-
σφορά) ή για το σύνολο των ομάδων
(ολική προσφορά). Σε κάθε περί-
πτωση η προσφορά (μερική ή ολική)
αφορά το σύνολο των ειδών της επι-
λεγμένης ομάδας.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
365 ημέρες από την επομένη της κα-
ταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών του διαγωνισμού.
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση
θα ισχύει για δέκα οχτώ (18) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής και

ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής σε ποσοστό 1% επί της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ
ήτοι:

5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr,

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 05/07/2021 και ώρα 8:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 19/07/2021  και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 26/07/2021 και ώρα 10:00π.μ.

ΟΜΑΔΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε €)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 601.450,00 6.014,50 Έξι χιλιάδες δέκα τέσσερα € 
(diesel) ΚΙΝΗΣΗΣ και πενήντα λεπτά

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 60.610,00 606,10 Εξακόσια έξι € και δέκα λεπτά

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 162.022,50 1.620,23 Χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ 

και είκοσι τρία λεπτά
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΕΩΣ 3: 824.082,5 8.240,83 Οχτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα €
και ογδόντα τρία λεπτά
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Στην Εθνική Ομάδα Laser 4.7

η Χριστίνα - Μαρία Μενη

Με μεγάλη επιτυχία, για τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο

Βούλας, ολοκληρώθηκε η Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών

Ομάδων Optimist & Laser 4.7 στις 9-13 Ιουνίου 2021.

Η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Μένη Χριστίνα Μαρία Μενή, με την

καθοδήγηση του προπονητή της Γιώργου Φλωρίδη, εξασφά-

λισε τη συμμετοχή της στην Εθνική ομάδα Laser 4.7 μετά από

8 κούρσες που την έφεραν στην 2η θέση στα κορίτσια και

14η στη γενική κατάταξη over all μεταξύ 91 αθλητών.

Ο ΝΑΟΒ συγχαίρει επίσης τους αθλητές Κουκούδη Ευάγ-

γελο κατηγορία Laser 4.7 & τους Τουρνή Γιάννη, Κου-

κούδη Βασίλειο, Παπαδάκη Μιράντα, κατηγορία Optimist

οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, με τους προ-

πονητές τους Π. Παπαστεφάνου και Γ. Γεωργαλά. 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκι-

νήτων, διοργανώνει την ανάβαση στον

“Κρεμασμένο λαγό” στη Βούλα, μια

διαδρομή ιστορικά αυτοκίνητα. Η εκδή-

λωση τελεί με υπό την αιγίδα του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας,

αλλά για διοργάνωση ακριβείας ιστορι-

κών αυτοκινήτων, που σέβεται το περι-

βάλλον και ακολουθεί τους κανόνες

οδικής ασφάλειας.

Οπως μας ενημερώνει ο Δήμος ΒΒΒ, η

εκδήλωση θα έχει επίκεντρο την πλα-

τεία Άλσους στον Αγ. Νεκτάριο, με

έναρξη 5:30 μ.μ. και λήξη 9 μ.μ. και θα

ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή

και η διέλευση από τις μπάρες πυρο-

προστασίας θα είναι ελεγχόμενη. Οι

μέσες ωριαίες ταχύτητες των αυτοκι-

νήτων θα είναι κάτω από αυτές που

ορίζει ο Κ.Ο.Κ. 

Η οδός Ζακύνθου από το ύψος της

οδού ΥμηττούΥμηττού μέχρι το ύψος τηςμέχρι το ύψος της

πλατείας Συν/χου Δαβάκηπλατείας Συν/χου Δαβάκη, θα κλεί-

σει από τις 16:30 έως τις 21:30, ώστε

να σταθμεύσουν τα οχήματα των συμ-

μετεχόντων. 

Η διαδρομή από την μπάρα πυροπρο-

στασίας επί των οδών Υμηττού &

Μπέλες έως το νεκροταφείο και μετά

έως την μπάρα πυροπροστασίας επί

των οδών Διστόμου & Θηβών θα κλεί-

σει και η κυκλοφορία στη διαδρομή του

Κρεμασμένου Λαγού θα είναι ελεγχό-

μενη για λόγους ασφαλείας. Κατά την

διάρκεια της εκδήλωσης ο δρόμος θα

κλείνει για 25 λεπτά και θα ανοίγει για

5 λεπτά για όποιον επιθυμεί να διέλθει. 

Τα ωράρια για τα 25-λεπτα κλεισίματα

του δρόμου θα είναι 17:00-17:25,

17:30-17:55, 18:00-18:25, 18:30-18:55,

19:00-19:25, 19:30-19:55, 20:00-20:25

& 20:30-20:55. 

Τα ωράρια για τα πεντάλεπτα ανοίγ-

ματα του δρόμου θα είναι 17:25-17:30,

17:55-18:00, 18:25-18:30, 18:55-19:00,

19:25-20:00, 19:55-20:00, 20:25-20:30.

Η έξοδος από το νεκροταφείο θα είναι

μονής κατεύθυνσης (ανηφορική), μέσω

των οδών  Διστόμου, Θηβών και Λα-

μίας.

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθή-

σουν την εκδήλωση, πρέπει να γνωρί-

ζουν ότι η στάθμευση επιτρέπεται,

μόνο πριν την πρώτη μπάρα πυροπρο-

στασίας (οδός Υμηττού & Μπέλες) και

στο parking του νεκροταφείου.

Ο Δήμος επισημαίνει και παρακαλεί

ώστε οι θεατές να επιλέγουν προσε-

κτικά τα σημεία που στέκονται, να μη

διασχίζουν άσκοπα το δρόμο και να

ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών

και των φυλάκων ασφαλείας. Παρακα-

λεί τους θεατές να σεβαστούν την πε-

ριοχή και να περισυλλέξουν τα τυχόν

απορρίμματά τους.

Ενημερώνει επίσης, ότι η Ανάβαση

Βούλας «Κρεμασμένος Λαγός 2021»

διεξάγεται με τους κανόνες ασφα-

λείας που προβλέπει το Υφυπουργείο

Πολιτικής Προστασίας για την αντιμε-

τώπιση του κορωνοϊού (Covid 19). Ο

Σ.Ι.Σ.Α. θα λάβει όλα τα απαραίτητα

μέτρα, σύμφωνα και με την άδεια πού

χορηγείται από την πολιτεία για την

διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Τέλος, η οργανωτική επιτροπή ζητά

την κατανόηση των περιοίκων για τις

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που κρίνον-

ται απαραίτητες για την ομαλή και

ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και την

τυχόν αναστάτωση που θα δημιουργη-

θεί στην περιοχή για λίγες ώρες.

Ανάβαση Βούλας «Κρεμασμένος Λαγός»

ΤΕΝΙΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Συγκλονιστικός Τσιτσιπάς, 

θρυλικός Τζόκοβιτς

Mε μια συγκλονιστική εμφάνιση στον τε-

λικό του διεθνούς τουρνουά τένις Ρολάν

Γκαρός στο Παρίσι, όπου ηττήθηκε από

τον κορυφαίο του αθλήματος Νόβακ Τζό-

κοβιτς, ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη πο-

ρεία του Στέφανου Τσιτσιπά στη

φημισμένη διοργάνωση. Ο Τσιτσιπάς ητ-

τήθηκε με 3-2 σετ από το Νο 1 της παγκό-

σμιας κατάταξης, μένοντας στο δεύτερο

σκαλί, κάτι που ωστόσο αποτελεί σημαντική επιτυχία,

καθώς για πρώτη φορά έδωσε το «παρών» σε τελικό τουρ-

νουά κατηγορίας Grand Slam. Μάλιστα οι εξαιρετικές εμ-

φανίσεις του Ελληνα τενίστα στο Παρίσι τον ανέβασαν στο

Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης (από Νο 6). Για τον Σέρβο

Νόβακ Τζόκοβιτς αυτός ήταν ο 19ος τίτλος σε τουρνουά

Grand Slam και ο 84ος συνολικά στην επιτυχημένη καριέρα

του, ενώ έγινε ο τρίτος τενίστας στην ιστορία που καταφέρ-

νει να έχει κερδίσει από δύο φορές την τετράδα των Grand

Slam (Ρολάν Γκαρός - Γουίμπλεντον - Αμερικανικό Open -

Αυστραλιανό Open).

Ο τελικός που άγγιξε τις 5 ώρες μεταξύ των δύο σπουδαίων

αντιπάλων ήταν συγκλονιστικός σε εξέλιξη, με τον Τζόκοβιτς

να χρειάζεται να κάνει σπουδαία ανατροπή από το εις βάρος

του 2-0 σετ για να φτάσει στη νίκη. Αρχικά

ο Τσιτσιπάς με αρκετό πάθος, ιδιαίτερα στο

πρώτο σετ, που εξελίχθηκε σε ντέρμπι, πε-

ριορισμό των λαθών και έξυπνη τακτική προ-

ηγήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 6-2). Ωστόσο στη

συνέχεια ο Τζόκοβιτς αντέδρασε, βελτιώ-

νοντας αρκετά το σερβίς του, και χάρη και

στην εμπειρία του ισοφάρισε κατακτώντας

τα δύο επόμενα σετ (6-3, 6-2), ενώ με την

ψυχολογία υπέρ του και παρά την αντίδραση

του Τσιτσιπά (που αντιμετώπισε και προβλήματα στη μέση)

πήρε και το τάι μπρέικ με 6-4.

Η Κρεϊτσίκοβα τον τίτλο στις γυναίκες
Στον τελικό των γυναικών η Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσί-

κοβα επικράτησε της Ρωσίδας Αναστασία Παβλιουτσέν-

κοβα με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-4) και κατέκτησε τον πρώτο

τίτλο Grand Slam στην καριέρα της.

ΔΡΟΜΕΙΑ 2021

Αλλη μία αθλητική δραστηριό-

τητα θα εξελιχθεί την  Τετάρτη,

23 Ιουν 2021 στο Δημοτικό Στά-

διο Βάρης. 

Η διεθνής αθλητική συνάντηση

“Δρόμεια 2021”, οργανώνεται

από τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου ΒΒΒ.
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Euro 2021
Πορτογαλία – Ουγγαρία 3-0

Ρεκόρ Ρονάλντο με... τριάρα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το πέναλτι-γκολ που πέτυχε στο

87΄ του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία, στην

πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 6ο όμιλο της τελικής φάσης

του Euro 2020, έγινε ο πρώτος   όλων των εποχών στα Ευ-

ρωπαϊκά Πρωταθλήματα με 11 γκολ, ξεπερνώντας τον

Μισέλ Πλατινί που είχε 9.

Στις καθυστερήσεις με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο

CR7 «σφράγισε» τη μεγάλη έτσι όπως νίκη της Πορτογα-

λίας κάνοντας το 3-0!

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης που λαμβάνει μέρος

σε 5 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ έγινε και ο πρώτος

που έφτασε τις 39 συμμετοχές σε όλες τις μεγάλες διορ-

γανώσεις (Euro και Μουντιάλ), ξεπερνώντας τον Μπάστιαν

Σβαϊνστάιγκερ (38).

Η Πορτογαλία νίκησε την Ουγγαρία με 3-0, χάρις στα γκολ

των Γκερέιρο στο 84΄, ενώ ακολούθησαν τα δύο τέρματα

του Ρονάλντο, το πρώτο με πέναλτι στο 86΄ και το άλλο

στις καθυστερήσεις, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα

της Ουγγαρίας.

Ήταν η πρώτη νίκη για την ομάδα του Φερνάντο Σάντος σε

πρεμιέρα μεγάλης διοργάνωσης από το 2008 και το 2-0 επί

της Τουρκίας (ακολούθησαν πέντε ματς με δύο ισοπαλίες

και τρεις ήττες).

Μπροστά σε 61.000 οπαδούς που είχαν κατακλύσει την

«Πούσκας Αρένα» η Ουγγαρία αποδείχθηκε πάρα πολύ

σκληρό καρύδι και θα μπορούσε, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο,

να είχε κάνει τη ζημιά στους Ίβηρες, που είχαν μεν την εδα-

φική υπεροχή αλλά ήταν ακίνδυνοι επιθετικά.

Στο ποδόσφαιρο, όμως, χρειάζεται και η τύχη κι αυτή την

φορά ήταν με το μέρος του δυνατού. Ενώ στο 81΄ οι Μα-

γυάροι σκόραραν με τον Σον, γκολ που δε μέτρησε μετά την

εξέταση της φάσης στο VAR (ο σκόρερ των γηπεδούχων

είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ), τρία λεπτά μετά από το

σουτ του Γκερέιρο η μπάλα βρήκε στο πόδι του Όρμπαν, άλ-

λαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 της Πορτο-

γαλίας.

Απώλεια για Ισπανία, νίκες για Σλοβακία, Τσεχία

• Ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, Ντέιβιντ Μάρσαλ, μόλις

έχει δεχθεί ένα από τα πιο όμορφα γκολ των Euro (και με

δική του... ευθύνη) από τον Τσέχο Πάτρικ Σικ, με σουτ από

το κέντρο του γηπέδου, στο Χάμπντεν Παρκ.

Η πρώτη απώλεια φαβορί στο Euro 2020 είναι γεγονός,

καθώς η Ισπανία υποχρεώθηκε στη Σεβίλλη σε «λευκή» ισο-

παλία από τη Σουηδία στο παιχνίδι του 5ου ομίλου.

Το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε είχε την απόλυτη κατοχή

στο παιχνίδι, όχι όμως και το γκολ.

• Οι Ολσεν (16΄), Κόκε (23΄), Μοράτα (38΄) έχασαν σπου-

δαίες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, με τους Σουηδούς

στο 41΄ να πλησιάζουν πιο κοντά στο γκολ αλλά το σουτ

του Ισάκ κόντραρε και βρήκε το δοκάρι των Ισπανών.

• Στο άλλο ματς του ομίλου, στο «Σεντ Πέτερσμπουργκ

Στέιντιουμ» της Αγίας Πετρούπολης, η Σλοβακία επικρά-

τησε με 2-1 της Πολωνίας και έκανε μεγάλο βήμα για την

πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αν και η Πολωνία είχε την κατοχή, η Σλοβακία ήταν αυτή

που κατάφερε να βρει δίχτυα στο 18΄, όταν ο πρώην άσος

του ΠΑΟΚ Ρόμπερτ Μακ έπειτα από εντυπωσιακή προσπά-

θεια σούταρε, η μπάλα αρχικά βρήκε στο δοκάρι, στη συνέ-

χεια κόντραρε στον Σέζνι και κατέληξε στο βάθος της

εστίας του.

• Η ομάδα του Πάουλο Σόουζα κατάφερε με το… καλημέρα

στην επανάληψη να φέρει το ματς στα ίσια με τον Λινέτι,

αλλά λίγο αργότερα (62΄) έμεινε με 10 παίκτες λόγω απο-

βολής του Κριχόβιακ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στο 69΄ ήρθε το νέο προβάδισμα των Σλοβάκων, με τον

Χάμσικ να «σερβίρει» και τον Σκρίνιαρ να «εκτελεί» για το

τελικό 2-1.

• Στη Γλασκώβη για τον 4ο όμιλο, σε ένα παιχνίδι με εξαι-

ρετικό ρυθμό και πολλές φάσεις, η Τσεχία επικράτησε της

Σκωτίας με 2-0, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάτρικ

Σικ, που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Το δεύτερο, στο 52΄,

δικαιωματικά παίρνει μέχρι στιγμής τον τίτλο του καλύτερου

του τουρνουά καθώς το πέτυχε σχεδόν από τη σέντρα του

γηπέδου (απόσταση 44,8 μέτρων) νικώντας τον αντίπαλο

τερματοφύλακα που ήταν εκτός εστίας.  

• Οι Σκωτσέζοι ξεκίνησαν καλύτερα αλλά δεν μπόρεσαν να

ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ευκαιρίες των Ντάικς (18΄)

και –κυρίως– του Ρόμπερτσον (32΄), όταν βρέθηκε σε θέση

για γκολ, σούταρε αλλά απέκρουσε σε κόρνερ ο Βάτσλικ.

Στο 48΄ το σουτ του Χέντρι σταμάτησε το δοκάρι των Τσέ-

χων.

Τουρκία – Ουαλία 0-2

Το παραμύθι για τους Ουαλούς συνεχίζεται. Όπως στη διορ-

γάνωση του 2016 όταν και έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, έτσι

και φέτος οι «δράκοι» καταφέρνουν να εκπλήσσουν. Έπειτα

από την ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Ελβετία, η Ουαλία

νίκησε με 2-0 την Τουρκία στο Μπακού και με τέσσερις βαθ-

μούς στον πρώτο όμιλο είναι πλέον αγκαλιά με την πρό-

κρισή της στους «16» του Euro.

Σε ένα παιχνίδι, όπου είχε ένταση ρυθμό και πολλές καλές

στιγμές, οι Ουαλοί άνοιξαν το σκορ στο 42′ με τον Ράμσεϊ,

που είχε ήδη χάσει δύο τετ α τετ έχοντας νικηθεί από τον

Τσακίρ. Αυτή τη φορά όμως, ο παίκτης της Γιουβέντους,

αφού κοντρόλαρε με το στήθος την εξαιρετική μπαλιά του

Μπέιλ, πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-0 για την Ουαλία

που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος, όμως μοιραίος για

το σύνολο του Γκιουνές, αποδείχτηκε ο Μπουράκ Γιλμάζ καθώς

έχασε μοναδική ευκαιρία για την ισοφάριση στο 53ο λεπτό

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σοκ και ερωτήματα από την 

κατάρρευση του Ερικσεν

Διεθνές σοκ προκάλεσε το περιστατικό με την κατάρ-

ρευση για αρκετά λεπτά, λόγω ανακοπής καρδιάς, του διε-

θνούς Δανού παίκτη Κρίστιαν Ερικσεν, κατά τον αγώνα

της ομάδας του με τη Φινλανδία το περασμένο

Σάββατο, στο πλαίσιο του Euro 2020.

Ο παίκτης της πρωταθλήτριας Ιταλίας Ιντερ κατέρρευσε

στο 41' χάνοντας τις αισθήσεις του και πολύ γρήγορα μέ-

νοντας χωρίς αναπνοή, «παγώνοντας» συμπαίκτες, αντι-

πάλους και φιλάθλους στις εξέδρες, αλλά και

εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, αφού από την

πρώτη στιγμή ήταν φανερό ότι επρόκειτο για πολύ σο-

βαρό περιστατικό.

Οση ώρα οι προσπάθειες συνεχίζονταν, η ενέργεια των

παικτών της Δανίας να σχηματίσουν με τα σώματά τους

τείχος προστασίας από τις κάμερες γύρω από τον συμπαί-

κτη τους, που έδινε τη μάχη για τη ζωή, συγκλόνιζε.

Στα όρια της εξόντωσης για τα κέρδη

Το σοβαρό περιστατικό της κατάρρευσης του Ερικσεν ση-

μάδεψε με το «καλημέρα» τη φετινή διοργάνωση του

Euro και όχι μόνο. Ωστόσο δεν είναι το πρώτο τέτοιο,

καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων

περιστατικών που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυξάνει

τους κρίκους της, σε αρκετές περιπτώσεις με μοιραία κα-

τάληξη για τη ζωή των παικτών.

Τα περιστατικά αυτά ξαναφέρνουν στην επιφάνεια σο-

βαρά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία των

παικτών, την εξόντωση που επιφέρουν οι πολλές και συ-

νεχόμενες υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι λογικές του

κέρδους στο εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Σφοδρές αντιδράσεις για τις διατάξεις του 
Τη σφοδρή αντίδραση των αθλητικών φορέων συνάντησε

το νέο αθλητικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, κατά τη συ-

ζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-

λής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διατάξεις που

υποβαθμίζουν το πανεπιστημιακό πτυχίο του προπονητή,

εξισώνοντάς το με πιστοποιητικά σεμιναρίων άλλων φο-

ρέων, τα σχέδια για δημιουργία Σχολής Προπονητών της

ΓΓΑ, η αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών επαγγελματι-

κών κατηγοριών και το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων,

καθώς και ζητήματα αντιντόπινγκ.

Επιδίωξη της κυβέρνησης η ρύθμιση της αγοράς και όχι η

λύση στα πραγματικά προβλήματα του αθλητισμού, τόνισε

ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης. Το νέο αθλητικό νο-

μοσχέδιο αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια της κυβέρνη-

σης να ρυθμίσει την αγορά του επαγγελματικού

αθλητισμού, επιβάλλοντας κανόνες προκειμένου να μη

«χαθεί η μπάλα» στην επιχειρηματική δράση, τόνισε ο

βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης κατά την τοπο-

θέτησή του στη σχετική συζήτηση στη Βουλή. Το ΚΚΕ

καταψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο, το οποίο υπερ-

ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το καταψή-

φισαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, ενώ ΚΙΝΑΛ και

Ελληνική Λύση ψήφισαν «παρών».

Αντιδράσεις για τη φανέλα 

της Β. Μακεδονίας

Επιστολή προς τον ομόλογό του Μπ. Οσμάνι έστειλε μέσα στο

Σαββατοκύριακο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με

αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της

Βόρειας Μακεδονίας στο Euro 2020 και την αναγραφή του τίτ-

λου «Football Federation of Macedonia» (FFM) στo σήμα της

φανέλας της, χωρίς το πρόθεμα «Βόρεια».

Στην επιστολή ο Ελληνας ΥΠΕΞ τονίζει «την ανάγκη για
πλήρη, συνεπή και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφω-
νίας των Πρεσπών» και ότι με βάση αυτή θα έπρεπε η γει-

τονική χώρα «να χρησιμοποιεί σαν ακρωνύμιο γράμματα
που να ανταποκρίνονται στο όνομά της, όπως "NM" (North
Macedonia) ή εναλλακτικά "RNM" (Republic of North Mace-
donia)».
Από την πλευρά του ο Οσμάνι, απαντώντας σε σχετική

ερώτηση δημοσιογράφων για το θέμα, ισχυρίστηκε ότι

πρόκειται για την επίσημη ονομασία της Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας και ότι η τελευταία, από τη στιγμή που απο-

τελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό και δεν λαμβάνει κρα-

τικά χρήματα, δεν υπάγεται στους όρους της Συμφωνίας

των Πρεσπών.

Σ.Σ. Αλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε... 




