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«Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε και
κατακυριεύσατε την Γην...»
(Ο Θεός στον Νώε) «Μπερεσίθ» (Γένεσις)

Βέβαια, η θεϊκή παραίνεση – προ-

σταγή απευθυνόταν προς τον Νώε

(600 ετών) και τους γιους του, γι’

αυτό και οι Έλληνες, που είχαν άλ-

λους θεούς, δεν την ακολούθησαν,

ούτε την ακολουθούν, με αποτέλε-

σμα, βαθμηδόν και συντόμως, να

εξαφανισθούν.

Κι επειδή αναφέρθηκα στον Νώε, τα στατιστικά

στοιχεία με μαθηματικές προσομοιώσεις, δεί-

χνουν ότι στην κλασσική αρχαιότητα, ο πληθυ-

σμός των Ελλήνων             Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ
Αναθεώρηση 
Ρυμοτομικού

] 6

Συνέντευξη με την πρόεδρο

της ΔΗΜ.ΤΟ ΒΒΒ

της Ν.Δ.

Κλαίρη Σαραντάκου ] 12

ΣΥΝΕΥΡΕΘΕΙΤΕ
απροφυλάκτως

γιατί χανόμαστε!

Δημοσθένης  Δόγκας

• Να κηρυχθούν άμεσα ανα-

δασωτέα τα καμμένα της

Κερατέας ] 24

Για το Δήμο ΒΒΒ δεν ισχύει

“Πρώτα ο Δημότης”

Έλεγχοι  κλιμακίων της Περιφέρειας 

Αττικής σε σχολικά λεωφορεία ] 7

Οι κάτοικοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι να ξηλώσουν τις γλίστρες και ο εργολάβος κόβει και ράβει. ] 7

«Επιτάχυνση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, ενδει-

κτικά: το έτος 2020, θάνατοι 132.000 • γεννήσεις
85.000»1. 

Μέχρι το 2006 τα πράγματα ήταν σχεδόν αντί-

στροφα: 105.476 θάνατοι και 112.042 γεννήσεις.

Ψιλοκαλυπτόμασταν. Πριν 45 χρόνια, το 1975, οι

θάνατοι ήσαν 80.000, ενώ οι γεννήσεις 142.000

(στρογγυλοποιημένα)2.
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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.

ανερχόταν στα 5 εκατομμύρια, επί συνόλου πληθυσμού

της Γης 190 εκατομμύρια Δηλαδή ο ελληνικός πληθυ-

σμός ήταν το 2,63%. Αν βαστούσε αυτή η αναλογία, σή-

μερα ο ελληνικός πληθυσμός θα ανερχόταν στα 205

εκατομμύρια. Είμαστε 10 εκατομμύρια συν 5-6 έξω με

αβέβαιο τον αριθμό αυτών που βαστάει την ελληνικό-

τητά του και βέβαια, το κυριότερο, τη γλώσσα του και τη

συνείδησή του.

Τις πταίει – Τι φταίει

Δεν θ’ ανατρέξω στην ιστορία, στους πολέμους, στη δια-

σπορά και αφελλήνιση, στη Ρωμαιοκρατία (εκεί τα πή-

γαμε σχετικά καλά, γιατί κρατούσε η ελληνική αίγλη και

μας σέβονταν) στην επικράτηση της νέας θρησκείας, στη

φραγκοκρατία, στο φεουδαρχικό – πολυεθνικό Ανατο-

λικό Ρωμαϊκό κράτος και τη διάδοχο βυζαντινή αυτοκρα-

τορία, όπως φιλάρεσκα την αποκαλούμε, ούτε στην

τρισχειρότερη τουρκοκρατία και τις γενοκτονίες με απο-

κορύφωμα τον ξεριζωμό τριών χιλιάδων ετών ελληνι-

σμού, της ελληνικής ανατολής,  της Μικράς Ασίας κ.λπ.

Όλα αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, βεβαίως, αλλά δεν

είναι δυνατόν ν’ αναλυθούν στο παρόν σημείωμα.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από την Μικρασιατική καταστροφή

του 1922, τότε που ο πληθυσμός της Τουρκίας ήταν 11

εκατομμύρια – κατ’ άλλους 14 – και της Ελλάδος 6,5

εκατομ. Στο... κοντινό μας 1974, ο τουρκικός πληθυσμός

ήταν 32 εκατομ., ενώ ο ελληνικός 8,5 εκατομμύρια

(αφού το κόστος των Ελλήνων από τον Β΄ παγκόσμιο

Πόλεμο και τον εμφύλιο, μαζί με τη φυσική, κατ’ ακολου-

θίαν, μείωση των γεννήσεων και την εθελούσια, λόγω

φτώχειας, μετανάστευση, συν την προσφυγιά των «αρι-

στερών», ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο).

Ξέρω πως ορισμένοι ενοχλούνται όταν ανατρέχω στο

παρελθόν,  γιατί βαριούνται να σκεφθούν, να υπολογί-

σουν, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε αριθμούς, γιατί

φιλάρεσκα θέλουν να πιστεύουν ότι η ιστορία... αρχίζει

μ’ αυτούς. [Ο δε κόσμος, το σύμπαν, δεν έγινε από τους

αριθμούς, βεβαίως – όπως κακώς παρανόησαν τον Πυ-

θαγόρα, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ακόμα, αλλά “σύμ-

φωνα με τους αριθμούς” όπως τους παρατήρησε η

φιλόσοφος γυναίκα του και μαθήτρια του Πυθαγόρα,

Θεανώ: «Ουκ υπό των αριθμών, αλλά κατ’ αριθμών»]

Κλείνω την παρένθεση θυμίζοντάς τους πως οι αριθμοί

δεν είναι μόνο για να μετράμε... κουκιά (ψήφους), ούτε

ευρώ και μίζες, κι άλλα θεμιτά και αθέμιτα κέρδη κ.λπ.

Γιατί δεν θα πάρουν τίποτα μαζί τους. Ούτε καν το

«λεκέ» τους, γιατί θα μείνει κι αυτός εδώ, να τους θυ-

μούνται. Και επανέρχομαι: τις πταίει – τι φταίει!

• Η απληστία

• Η ματαιοδοξία

• Ο εγωκεντρισμός και η αλαζονεία

• Ο κ α π ι τ α λ ι σ μ ό ς !  (καπιταλισμός δεν είναι η μικρο-

επιχειρισούλα, ούτε η ...κατσίκα). Είναι οι δέκα, (Μπέζος,

Μπιλ Γκέιτς κλπ.) με τα τρισεκατομμύρια, 150 δισεκατομ-

μύρια. Είναι οι εκατό, οι χίλιοι, οι 2.755 που κατέχουν

περιουσία 13,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όταν λέμε τρισεκατομμύριο (τρις) μιλάμε για χίλια

(1000) δισεκατομμύρια, δηλαδή για 1 εκατομμύρια εκα-

τομμύριο. Τώρα συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος, γιατί με

το «δις» και «τρις», μονοσύλλαβες λεξούλες είναι και

έχουμε εθιστεί. 

Τώρα, γιατί φταίνε αυτά τα «θανάσιμα αμαρτήματα» για

τη μείωση των γεννήσεων στην πατρίδα μας; Εδώ, πρέ-

πει να εξετάσουμε το φαινόμενο με διασταλτική οικονο-

μική και φιλοσοφική σκέψη. Ο μεγάλος Έλληνας

φιλόσοφος Επίκουρος είχε πει: «Ουκ έστιν πένης ολί-
γων κτάται, αλλ’ όστις πλείονος ορέγεται»3. (φτωχός

δεν είναι εκείνος που έχει αποκτήσει λίγα, αλλά εκείνος

που επιθυμεί περισσότερα)! Κάτι που αποδίδει γλαφυρό-

τατα ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος4, όταν προσφέρει

στην αγαπημένη του – φτωχός ποιητής αυτός – ένα

μικρό χρυσό περιδέραιο, λέγοντάς της: 

– τα ρουμπίνια αυτά, τα κόκκινα σαν αίμα (...)

είν’ απ’ το ίδιο το αίμα μου κρυφές σταλαγματιές,

– Απ’ το λαιμό ποτέ δεν θα το βγάλω, κι ύστερα λέει σκε-

πτική: Αχ, να ’ταν πιο μεγάλο!...

Κι αλλού, ο Επίκουρος πάλι, λέει: «Τους ανθρώπους, για να

τους κάνεις πλουσιότερους δεν είναι ανάγκη να τους δώ-

σεις περισσότερα. Αρκεί να ελαττώσεις τις ανάγκες τους».

Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει τον καπιταλισμό, είναι αντί-

θετο με τους νόμους της αγοράς. Για ν’ αυξήσει την κερ-

δοφορία του, πρέπει ν’ αυξήσει την πελατεία του, τα είδη

που πουλάει και την ποσότητα, την πολλαπλότητα.

Ακόμα, μέσω άλλων τεχνασμάτων να του πουλήσει

πράγματα άχρηστα ή που σύντομα θ’ αχρηστευθούν

λόγω τεχνολογικής γήρανσης (π.χ. όπλα και διαρκή εξε-

λισσόμενα πράγματα υψηλής τεχνολογίας: κινητά τηλέ-

φωνα, Η/Υ κ.λπ.).

Βέβαια αυτά εμπεριέχουν οικονομικά αλληλοσυγκρουό-

μενα στοιχεία, που δεν αφορούν άμεσα το θέμα μας.

Το θέμα μας είναι η υπογεννητικότητα των Ελλήνων.

Αυτή οφείλεται, όπως και γενικά των λοιπών Ευρω-

παίων:

– Στη δραστική μείωση των θρησκευτικών επιτροπών

(ευτυχώς) – προφυλάξεις αποφυγής συλλήψεως, εκτρώ-

σεις, σχετική εξάλειψη περιορισμών στις ελεύθερες σε-

ξουαλικές σχέσεις.

– Στη βελτίωση των όρων ζωής κάποιων κοινωνικών

στρωμάτων – η γιαγιά είναι ακόμη νέα ή νεάζουσα, ε,

«να μην πάμε και 2-3 φορές το μήνα στα μπουζούκια»,

ταξίδια, διακοπές, τσιλιμπουρδίσματα σε όλ’ αυτά στέ-

κουν εμπόδιο τα παιδιά).

– Στην επιδείνωση των όρων ζωής κατώτερων οικονο-

μικά κοινωνικών στρωμάτων (δεν υπάρχουν σήμερα νο-

μικά καθορισμένες τάξεις). Ανεργία, χαμηλές αμοιβές

εργαζομένων, ανασφάλεια, μετανάστευση.

– Αποδυνάμωση ή και εκφυλισμός του θεσμού της οι-

κογένειας.

– Αποκοινωνικοποίηση των πολιτών, και η όλο βαθύ-

τερη ιδιώτευσή τους (απλά, «το τομάρι τους», κι ας

χαθεί ο κόσμος όλος). Άμεσος διακηρυγμένος σκοπός

του νεο-φιλελευθερισμού – παγκοσμιοποίηση του κεφα-

λαίου κ.α. Κι ακόμα,

- Η εικονική «πραγματικότητα» τηλεόραση, internet,

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, (ΜΚΔ)...

-Σκεφθείτε, Ας σκεφθούν λίγο οι νέοι, οι παραγωγικές

ηλικίες.

-Οι διασκεδάσεις, τα ταξίδια, οι κενότητες, (αυτοκίνητα,

σκάφη, επίδειξη πλουτισμού κ.λπ.) είναι στην καλύτερη

περίπτωση το ντεκόρ της ζωής, εάν δεν είναι Κιτς

(kitsch): επιτήδευση, ευτέλεια, decadence (παρακμή, κα-

τάντια). Η ζωή, το κύριο θέμα, είναι η απόλαυση της

φύσης και σε ανθρώπινο επίπεδο η φιλία και κυρίως ο

έρωτας (όχι το sex ως “άθλημα”, δυναμισμό, αυτοεπιβε-

βαίωση, ξαλάφρωμα, επικυριαρχία...). Ο καπιταλισμός –

οι νέες αντιλήψεις, αν θέλετε – έχουν μετατρέψει το

κύριο θέμα, σε ντεκόρ και το ντεκόρ σε κύριο θέμα.

Αποτέλεσμα: Χανόμαστε!

Παιδιά γεννιούνταν και γεννιούνται και σε πολύ δυσκο-

λότερες συνθήκες. Γαμηθείτε, λοιπόν, χωρίς προφυλά-

ξεις, γιατί χανόμαστε!

―――――――

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πρωτοσέλιδο, 12/9/2021
2. Στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)

3. Χρ. Γιαπιτσάκης: «Επικουρείων Δόξαι» εκδ. Παπασωτηρίου, σελ 178

(δ. 207)

4. Πολύβιος Δημητρακόπουλος (1864-1922), «Το κριτήριο», Αθήνα,

β΄έκδοση, 1930, εκδ. Ηλ. Δικαίος.

ΣΥΝΕΥΡΕΘΕΙΤΕ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Οδεύοντας προς μία κοινωνία μηδενι-
κών αποβλήτων Σελ. 6

Αποκατάσταση της χωματερής της Μπρέ-

τσιζα, ζητούν στο Μαραθώνα Σελ. 8

Ξυπνήστεεεε, μας ταΐζουν σανό
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 8

Η Γενιά του’ 30 - Οδυσσέας Ελύτης
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 9

Δεν εμπιστευόμαστε τον Κωνσταν-
τέλλο Δημήτρης Κυπριώτης Σελ. 13

21η Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης
Χρ. Κοντοβουνίσιος Σελ. 14

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

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Οι Χαΐνηδες
Συναυλία στο Faliro Suuper Theater

Οι Χαΐνηδες γιορτάζουν τα 30 χρόνια της δισκογρα-

φικής τους παρουσίας με μια καλοκαιρινή περιοδεία

και κάνουν στάση στο Faliro Summer Theater, τη

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου για μία μοναδική συναυ-

λία. Θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια όλων

μας και παράλληλα θα παρουσιάσουν τραγούδια

από την νέα τους δισκογραφική εργασία που μόλις

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με

τίτλο «Βάρδα Φουρνέλο»! 
Παίζουν και τραγουδούν οι Δημήτρης Αποστολάκης, Μι-

χάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques,

Μιχάλης Νικόπουλος, Γιάννης Νόνης, Αγγελική Σύρκου.

«Οι Χαΐνηδες  έχουν έναν αρχαίο πέτρινο χειρόμυλο κι
ένα τρίπαλιο δρύινο κρασοβάρελο. Ελάτε να μεταλάβετε
το σώμα και το αίμα του καινούργιου Θεού, από το σιτάρι
που εσείς σπείρατε και από τ’ αμπέλια που εσείς φυτέ-
ψατε!» Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης                                                                                                                         

Ώρα έναρξης: 21.00
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Τιμές εισιτηρίων: Τραπέζι: 18€, Α’ ζώνη: 15€, Β’ ζώνη 13€

Προπώληση: VIVA.GR // SUMMERTHEATER.GR

Πληροφορίες- Κρατήσεις: 210 9213310

49o Φεστιβάλ Βιβλίου 

στο Ζάππειο

Ανοιξε τις πύλες του το 49ο φεστιβάλ Βιβλίου

στο Ζάππειο, στο κέντρο της Αθήνας και θα πα-

ραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Ωρες λειτουργίας: Σάββατο 6 έως 11 μ.μ.

Κυριακή 10.30 - 3μ.μ. & 6 έως 10.30 μ.μ.

Είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελ-

ληνική Επανάσταση.

Ευκαιρία για μία βόλτα στο Ζάππειο, ενημέρωση

των νέων εκδόσεων και υποστήριξη του βιβλίου.

Eυρωπαϊκή εβδομάδα κινη-

τικότητας στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κι-

νητικότητας, με δράσεις που έχουν ξεκινήσει

από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη

22 Σεπτεμβρίου 2021.

Το θέμα σχετίζεται με τους φιλικούς προς το

περιβάλλον τρόπους μετακίνησης, παραμένον-

τας υγιείς, γι’ αυτό και πολλές δράσεις αφο-

ρούν το ποδήλατο ή με το ποδήλατο.

La Veronal – Marcos Morau
Pasionaria / 

Το λουλούδι του πάθους

20 & 21 Σεπτεμβρίου, 21:00

Πειραιώς 260 (Χώρος Η)

Ο κύκλος Layers of Street συνόδευσε

το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του φε-

στιβαλικού καλοκαιριού, παρουσιάζον-

τας καινούργιες γλώσσες, υπόγεια

ρεύματα και σύγχρονες τάσεις της διε-

θνούς και εγχώριας χορευτικής σκη-

νής. Το συναρπαστικό ταξίδι του

Φεστιβάλ στην underground χορευτική

πραγματικότητα κλείνει δυναμικά

όπως και άρχισε, με μια ακόμα διεθνή

παραγωγή, αυτή την φορά από την

Ισπανία.

Η ισπανική La Veronal και ο πολυβρα-

βευμένος χορογράφος Μάρκος Μο-

ράου (Marcos Morau) έρχονται για

πρώτη φορά στην Ελλάδα με μια

ρετρό-φουτουριστική παράσταση-τα-

ξίδι σε έναν φαινομενικά μακρινό,

αλλά παράλληλα οικείο, πλανήτη.

O πλανήτης Pasionaria του Marcos

Morau κατοικείται από αντίγραφα αν-

θρώπων, τέλεια σχεδιασμένα για να

μας μιμούνται. Άνθρωποι που κινούνται

σαν ρομπότ ή στέκονται σαν μηχανικά

αγάλματα σε μια κοινωνία ιδανικά ορ-

γανωμένη, τεχνητή ρέπλικα της πραγ-

ματικής ζωής, όπου όμως κάτι λείπει:

αυτό που μας κάνει ανθρώπους. 

Οι οκτώ χορευτές, Àngela Boix, Jon

López, Alba Barral, Núria Navarra,

Lorena Nogal, Shay Partush, Marina

Rodríguez, Sau-Ching Wong συμπράτ-

τουν επί σκηνής σε μια υβριδική παρά-

σταση, εξόχως εικαστική, στο

μεταίχμιο θεάτρου και χορού. Μια πα-

ράσταση που σχολιάζει, με τρόπο αιχ-

μηρό, την συναισθηματική αποξένωση,

τον ατομικισμό, και την έννοια της

«στρεβλής προόδου» στην οποία οι

σημερινές κοινωνίες στοχεύουν.

Μάρκος Μοράου (Marcos Morau)
Ο Ισπανός Marcos Morau σπούδασε Χο-
ρογραφία στο Theatre Institute της Βαρ-
κελώνης, το Dance Conservatory της
Βαλένθια και το Movement Research της
Νέας Υόρκης. Η καλλιτεχνική του δρα-
στηριότητα εκτείνεται πέραν του χορού,
καθώς καταπιάνεται τόσο με την φωτο-
γραφία όσο και με τη δραματουργία. Το
2005 ίδρυσε την La Veronal, πολυσυλλε-
κτική ομάδα καλλιτεχνών με ετερόκλη-
τες καταβολές: από τον χορό και την
φωτογραφία, στον κινηματογράφο και
την λογοτεχνία. Στόχος της La Veronal
είναι η διαρκής αναζήτηση νέων εκφρα-
στικών δρόμων, μέσω του διακαλλιτεχνι-
κού, συλλογικού πειραματισμού.
Η La Veronal μετρά πολυάριθμες βραβεύ-
σεις σε χορογραφικούς διαγωνισμούς
διεθνώς, οι δε περφόρμανς – χορογρα-
φίες του Marcos Morau για την ομάδα
έχουν συνεχή παρουσία στα σημαντικό-
τερα διεθνή φεστιβάλ.

20 & 21 Σεπτεμβρίου, 21:00

Πειραιώς 260 (Χώρος Η)
ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ aefestival.gr |

tickets.aefestival.gr | ticketservices.gr / 210

7234 567 / (Πανεπιστημίου 39) & Καταστή-

ματα Public.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

ΚΥΚΛΟΣ  LAYERS OF STREET
ΧΟΡΟΣ – ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

«Επόμενος Σταθμός: Σινεμά» 

Οι Νύχτες Πρεμιέρας στον Πειραιά

Έως 26 Σεπτεμβρίου 

Το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύ-

χτες Πρεμιέρας πιάνει λιμάνι και εγκαινιάζει τη συνεργα-

σία του με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέσω τριών

εντυπωσιακών προβολών, δύο (διπλές) στις προβλήτες του

λιμανιού και μία στην καρδιά της πόλης, στο εμβληματικό

θέατρο. 

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου |  Α’ Προβολή | 20:00

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ (Relatos Salvajes) του Νταμιάν Σι-

φρόν (2014, 122’)

Ταινία Έναρξης του 20ού ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 

Μια σπονδυλωτή ταινία- αποκάλυψη, που συνάντησε ανέλ-

πιστη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία διεθνώς, οι

«Ιστορίες για Αγρίους» είναι ένα φιλμ που συνεπαίρνει με

τη σαρδόνια διάθεση και το ανόσιο χιούμορ του, φέρνοντας

στο μυαλό τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, που ήταν άλλωστε και

περήφανος παραγωγός της. Γεμάτη πρωτότυπες σεναρια-

κές ιδέες, Παίζουν: Ρικάρντο Νταρίν, Όσκαρ Μαρτίνεζ, Ντά-

ριο Γκραντιρέτι, Ρίτα Κορτέζε

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

Β’ Προβολή | 22:30

ΠΑΡΑΣΙΤΑ (Parasite) του Μπονγκ Τζουν Χο (2019, 132’)

Ταινία Έναρξης του 25ου ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 

Ένα διαβολεμένο μείγμα μαύρης κωμωδίας, κοινωνικής αλ-

ληγορίας και δεξιοτεχνικού ρυθμού, που δικαίως τιμήθηκε

με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών και με 4

Όσκαρ, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη διεθνής δημιουργία

που κέρδισε ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Ταινίας

στη μακρά ιστορία του θεσμού, αφηγούμενη πώς δύο τε-

τραμελείς οικογένειες, μία πολύ φτωχή και μια νεόπλουτη,

«συνυπάρχουν» στην πολυτελή μονοκατοικία της δεύτερης

με έναν εξαιρετικά απροσδόκητο τρόπο. 

Παίζουν: Σονγκ Κανγκ-Χο, Λι Σουν-Κιουν 

Φεστιβαλική Προβολή •

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Την πρώτη Κυριακή του Φεστιβάλ, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

θα είναι για πρώτη φορά ανάμεσα στις αίθουσες των Νυχτών

Πρεμιέρας με την φιλοξενία μιας ξεχωριστής ταινίας του φε-

τινού προγράμματος σε πρώτη πανελλήνια προβολή! 
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Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κρατά ζων-

τανή την μνήμη για την Μικρά Ασία και μαζί με τον

Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής (Ο.Α.Π.Π.Α.) διοργανώνει για έκτη συνεχόμενη

χρονιά, τριήμερο εκδηλώσεων για την “Μικρά Ασία

της καρδιάς μας και τις αλησμόνητες πατρίδες” στην

κεντρική πλατεία Βούλας (πλατεία Ιμίων), στο δημο-

τικό πάρκινγκ έναντι του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου.

Το 6ο Μικρασιάτικο Φεστιβάλ περιλαμβάνει φωτογρα-

φική έκθεση, προβολή ντοκιμαντέρ ιστορικού περιε-

χομένου – χρονολόγιο,  θεατρική παράσταση με τίτλο

«Με λένε Φιλιώ Χαϊδεμένου», καθώς και μουσικές και

χορούς της Μ. Ασίας με το μουσικό σχήμα «ΜΝΗ-

ΜΕΣ» και με τη χορευτική συμμετοχή του Λαογραφι-

κού Ομίλου Βάρης «Σεμέλη», του Πολιτισικού

Συλλόγου Γυναικών, «Aπολλωνία» και του Λαογραφι-

κού Ομίλου ΒΒΒ, «Το Μαντηλάκι». 

Κεντρική συναυλία 

με το Γιάννη Μαρκόπουλο

 2η Μέρα: Σάββατο 18/9  Ώρα έναρξης: 21:00 
•  Συναυλία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα

συνθέτη, Γιάννη Μαρκόπουλο. Tο πρόγραμμα της συ-

ναυλίας  θα περιλαμβάνει διάσημα μουσικά του έργα:

1. «Ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπαν-

θους», που συνέθεσε ο Μαρκόπουλος το 1972 σε ποί-

ηση Γιώργου Σεφέρη, που θα ερμηνεύσει η

διακεκριμένη υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη.

2. Η «Ιθαγένεια» που συνοψίζει πρόσωπα ήθη και

έθιμα, σταθμούς και άλλα σημαντικά στοιχεία της

ιστορίας μας και του πολιτισμού μας, κοντινού και

απώτερου, που θα ερμηνεύσουν ο Γιώργος Νικηφό-

ρου Ζερβάκης, Δάφνη Ζουρνατζή και η Ρίτα Αντωνο-

πούλου. Θα συμμετέχει το φωνητικό σύνολο «LIBRO

CORO» και η Ορχήστρα «ΠΑΛΙΝΤΟΝΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑ»,

υπό την διεύθυνση του συνθέτη. 

3η Μέρα : Κυριακή 19/9  Ώρα: 10:30
• Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο

μνημείο της Ιωνίας, Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Βούλας. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ θα λει-

τουργεί παράλληλα η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο

«Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» Κιουτάχεια – Εσκί Σεχίρ –

Αφιόν Καραχισάρ – Σαγγάριος - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚ-

ΣΤΡΑΤΕΙΑ 1921–2021 – ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ. 

Τιμώντας τα 100 χρόνια από τις κρίσιμες μάχες της

Μικρασιατικής εκστρατείας, θα λειτουργεί έκθεση με

φωτογραφικά ντοκουμέντα του 1921, της χρονιάς

που ήταν η αρχή του τέλους, σε ιδέα και επιμέλεια

του Στέφανου Χατζηστεφάνου. Η έκθεση θα λειτουρ-

γεί στην Πνευματική Εστία, Αγίου Ιωάννου 3 & Ζεφύ-

ρου 2 και ώρες 10:00 – 14:00 και 18:00 – 21:00

Μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες!

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν, θα πρέπει να έχουν πα-

ρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολια-

σμού τους ή να έχουν πιστοποιητικό νόσησης εντός του

τελευταίου εξαμήνου. Οι ανήλικοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπο-

ρούν να προσέρχονται με αρνητική δήλωση self-test.

Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

3ήμερο αφιέρωμα από το Δήμο BBB
Iερά Πανήγυρη στον
Αγιο Ευστάθιο Κερατέας

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»

και ο Φιλοθηραματικός Σύλλογος Κερατέας «Η ΑΡ-

ΤΕΜΙΣ» σας προσκαλούν στην Ιερά Πανήγυρη στον

Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στη θέση Αμάχαιρη, Κε-

ρατέας την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα

20:30, με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα της

Ιωάννας Λεγάκη. 

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΕΚΘΕΣΗ: 

Γιούλη Φαρατζή

Εν όψει των 200 χρόνων από την επέτειο της Επα-

νάστασης του 1821, στο μυαλό των Ελλήνων έρχε-

ται η λέξη “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” που κατακτάται μόνο με τη

“ΝΙΚΗ” στις μάχες.

“Η ΝΙΚΗ ΑΙΩΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ” είναι

ο τίτλος της έκθεσης της ζωγράφου Γιούλης Φαρα-

τζή που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα “Εμμ.

Ροΐδη” του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης.

Τα χρώματα συμπλέκονται, αποκτούν κίνηση από το

χέρι της καλλιτέχνιδος και μας δίνουν μία εξπρεσ-

σιονιστική τάση απελευθέρωσης από τον Ακαδη-

μαϊκό ρεαλισμό

απεικονίζοντας τη ζωή

όπως θα έπρεπε να

είναι γι’ αυτό η τέχνη

της ονομάζεται “ΙΔΑ-

ΝΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ”.

Χώρος: Αίθουσα Τέ-

χνης Εμμ. Ροΐδη –

Πνευματικό Κέντρο –

Ερμούπολη 

Ημερομηνία: Παρα-

σκευή 8 Oκτωβρίου

έως και την Κυριακή

31 Οκτωβρίου 2021

Ώρες λειτουργίας: Κα-

θημερινά 10:00 -13:30

& 18:00 – 21:30.

FOUGARO JAZZ FESTIVAL 

για τους λάτρεις της Jazz!

Το FOUGARO ARTCENTER διοργανώνει το Fougaro

Jazz Festival #9 και υποδέχεται για τρεις ημέρες,

Παρασκευή 24, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Σεπτεμ-

βρίου 2021, έξι σχήματα με είκοσι τέσσερις κορυ-

φαίους μουσικούς, που εκπροσωπούν τη Jazz σκηνή

στην Ελλάδα! στην Λεωφ. Ασκληπιού 98 στο Ναύ-

πλιο, σε έναν πανέμορφο κήπο με δέντρα.

Είσοδος Ελεύθερη

- Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει 400 επισκέπτες

ανά ημέρα.

- Παρακαλούν για έγκαιρη προσέλευση προς απο-

φυγή συνωστισμού

- Οι πόρτες ανοίγουν 8μμ & οι εμφανίσεις ξεκι-

νούν 9.30μμ.

24 κορυφαίοι μουσικοί:

Dimitris Kalantzis Quartet | Loukia Palaiologou Quartet

| Yiannis Kassetas Quartet | Maria Manousaki Quintet

| Stavros Lantsias “Piano Trio” | Drums & Voice Jaz-

ztronica Duet – Η. Δουμάνης & Αγγ. Τουμπανάκη

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

www.fougaro.gr

Πολιτιστικός Σύλλογος

“Υπατία”

Στο πλαίσιο της επανένωσης μας σας περιμένουμε το

Σάββατο 25/9 στη 1 μμ στο ψητοπωλείο Το Πανόραμα

της Βούλας, Μπιζανίου 3, Βούλα (δίπλα από τον Αγ.

Nεκτάριο) για φαγητό και διασκέδαση!

•••

Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας "Υπατία"  προσκαλεί

στο Christmas Theater στο Γαλάτσι, όπου θα απολαύ-

σουμε τους καταπληκτικούς ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΟ ΦΡΑΓ-

ΚΟΥΛΗ σε μια ανεπανάληπτη παρουσίαση. Η εκδήλωση

θα γίνει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα αναχώρησης

6.45 μ.μ. από το πίσω μέρος της Πνευματικής Εστίας Ζε-

φύρου 2, στη Βούλα. 

Πληροφορίες Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059. 

•••

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ: 

• Ντεκουπάζ • Κόσμημα • Κατασκευές.

Πληροφορίες: 6949102035 Νικολέτα.

•••

Σεμινάρια ζωγραφικής για παιδιά δημοτικού μέσα

από τα οποία θα γίνεται και εξάσκηση της Αγγλικής

γλώσσας (πρακτική στα Αγγλικά και εμπλουτισμός

του λεξιλογίου μέσω της τέχνης. 

Πληροφορίες Στέλλα τηλ. 6938832898
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Aναθεώρηση εγκεκριμένου

Ρυμοτομικού Σχεδίου 

περιοχής Β΄ κατοικίας Κόρμπι

Ο Δήμος  ότι με την υπ΄αριθμ 232/2021 Απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του ΣΥ-

ΠΟΘΑ Α΄ΠΕ Ανατολικής Αττικής που αφορά στην

αναθεώρηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της

περιοχής β κατοικίας Κόρμπι, Δ.Ε.Βάρης, καθώς και των

σχεδίων που συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 

Η απόφαση και τα σχέδια που την συνοδεύουν είναι αναρ-

τημένα στο site του Δήμου (vvv.gov.gr) καθώς και στο Δη-

μοτικό Κατάστημα (Βασ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη). 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν

γνώση και να εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις εντός 15

ημερών από την ανάρτηση της μελέτης.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Δημοτικό κατάστημα της

Βάρης (Βασ. Κων/νου 25, Βάρη) είτε ηλεκτρονικά στο

poleodomia@vvv.gov.gr από 20-9-2021 ως και τις 8-10-21.

Οδεύοντας προς 
μία κοινωνία μηδενικών

αποβλήτων»
Ενημερωτική εκδήλωση οργανώνει ο Δήμος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης με θέμα: Οδεύοντας προς μία κοινωνία

μηδενικών αποβλήτων,  την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις

19:30 στο Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 14, Βούλα). 

Ο Δήμος ΒΒΒ, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της Κυ-

κλικής Οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων με σύγ-

χρονες και φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους,  συμμετέχει

ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP

CEI-Greece Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελ-

λάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η επέκταση και η

καθολική εφαρμογή στο σύνολο του Δήμου, της Διαλογής

στην Πηγή (ΔσΠ) των οικιακών απορριμμάτων σε χωριστά

ρεύματα ανακύκλωσης και του συστήματος Πληρώνω όσο

Πετάω (ΠΟΠ) όπως ήδη εφαρμόζετε στις περιοχές Πηγα-

δάκια Βούλας και Δίλοφο Βάρης. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει το κοινό για

τις αλλαγές που φέρνει στην αποκομιδή και τη διαχείριση

των αποβλήτων στο Δήμο, το σύστημα Διαλογή στην

Πηγή (ΔσΠ) και Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ).

1ο Επιχειρησιακό 
Φόρουμ Αυτοκινήτου στη

Λίμνη Βουλιαγμένης
με 295 ευρώ εισιτήριο!

Το 1ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Αυτοκινήτου, με θέμα τις

μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο του αυτοκινήτου και της

μετακίνησης αλλά και της αγοράς γύρω από αυτό διοργα-

νώνεται από τη Diaplous s.s.d.a. Ltd, με την υποστήριξη

του Δήμου ΒΒΒ και του περιοδικού του χώρου του αυτο-

κινήτου, AUTOHAUS. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

στις 4 Οκτωβρίου, στη Λίμνη της Βουλιαγμένης, με κύρι-

ους ομιλητές, διακεκριμένα στελέχη του χώρου του αυ-

τοκινήτου. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, εφόσον βεβαίως δια-

θέσεις το όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 295 ευρώ.
https://www.diaplous-ssda.com/services/forum/epicheirimatiko-

foroym-aytokinitoy/ και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους

του τόσο σημαντικού για την οικονομία και την εξέλιξη του αν-

θρώπου χώρου, της αυτοκίνησης και των μεταφορών. 

Η νέα σχολική χρονιά παραμένει

δύσκολη και απαιτητική λόγω των

συνεχιζόμενων υγειονομικών

συνθηκών της πανδημίας, αλλά η

εμπειρία, σε συνδυασμό με τον

μαζικό εμβολιασμό, μας κάνει

πλέον πιο δυνατούς και αισιόδο-

ξους για την εύρυθμη λειτουργία

της Σχολικής Κοινότητας.

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε,

ότι το Σχολείο θα πρέπει να απευ-

θύνεται και να αγκαλιάζει όλα τα

παιδιά. Ιδιαίτερα εκείνα, που οι οι-

κογένειές τους έχουν πληγεί πε-

ρισσότερο από την οικονομική

κρίση.

Και τη φετινή χρονιά λοιπόν, ο

Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει

και σας προσκαλεί στη δράση

ευαισθησίας και προσφοράς "Όλη

η Αττική, μια Αγκαλιά για τα Παι-

διά που έχουν Ανάγκη" του "Όλοι

Μαζί Μπορούμε", σε συνεργασία

με 60 Δήμους της Αττικής, με

στόχο τη συγκέντρωση σχολικών

ειδών για τα παιδιά που έχουν

πραγματική ανάγκη.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς

καινούργιων σχολικών ειδών ή με-

ταχειρισμένων σε άριστη κατά-

σταση, έτοιμων για χρήση

(τσάντες, τετράδια, μολύβια και

στυλό).

Η δράση θα πραγματοποιηθεί, τη-

ρώντας όλα τα προβλεπόμενα

υγειονομικά μέτρα πρόληψης το

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και

ώρες 10.00 – 14.00, σε πολλούς

δήμους όπως:  

•  Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Μαρκοπούλου (Χρήστου

Μεθενίτη 7, Μαρκόπουλο Μεσο-

γαίας, ισόγειο κτιρίου Κοινωνικών

Υπηρεσιών).

• Δήμο Κρωπίας (Δημαρχείο, Βασ.

Κων/νου 47)

•  στο Πολιτιστικό Κέντρο Β. Ρώτα

στην πλατεία Νέας Μάκρης

(Ελευθερίου Βενιζέλου 7 Α) του

Δήμου Μαραθώνα.

• στο Δημαρχείο Λαυρίου.

Σας περιμένουν και σε αυτή τη

δράση, όχι μόνο για να συγκεν-

τρώσουν τα απαραίτητα σχολικά

είδη για όσους έχουν πραγματική

ανάγκη, αλλά και να αναδείξουν

ένα ανεκτίμητο μάθημα ζωής,

αγάπης και προσφοράς, που μας

ενώνει όλους μαζί!

ΟΛΗ Η ΑΤΤΙΚΗ, ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Ποιος σας ειπε οτι δεν κτιζονται ουρανοξυστες στη

Βουλα; Εξαόροφη οικοδομή, Μεταξα και Λακωνιας;

Εχουν δε καταλάβει σχεδόν όλο το πεζοδρόμιο! 

Αλλαξε ο συντελεστής δόμησης στη Βούλα και δεν

το μάθαμε;

Ειδικά η περιοχή της Ευρυάλης, που κτίζεται η πολυ-

κατοικία, αποτελείται από κτίρια χαμηλά και οι παλιοί

κάτοικοι ψάχνουν τρόπο να φύγουν...

Γιατί αυτή η απαξίωση της περιοχής; Γιατί δεν παρα-

δειγματιζόμαστε από τα κακά αποτελέσματα περιο-

χών, όπως το Φάληρο που έγινε χειρότερο από την

Κυψέλη;;

Αγναντεύοντας χάθηκε και το βουνό από τα καλουπώ-
ματα! Ξεπερνάει όλα τα κτίρια της περιοχής ακόμη και
τους ηλιακούς!!!

Η Βούλα Φαληροποιείται...
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Μέσα στην εβδομάδα που έτρεξε, ο Δήμος ΒΒΒ, έχει

στείλει συνεργεία (εργολαβία;) και σπάει τις “γλί-

στρες” που προεξέχουν από τα κράσπεδα των πεζο-

δρομίων στην οδό Καραϊσκάκη στη Βούλα.

Ο λόγος είναι, όπως μας απάντησαν από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου, ότι η οδός θα ασφαλτοστρωθεί

και πρέπει να φύγει ό,τι προεξέχει από το πεζοδρό-

μιο.

Oι κάτοικοι δεν αιφνιδιάστηκαν, θα λέγαμε, γιατί όπως

μας είπαν 4-5 ημέρες πριν τοιχοκολλήθηκε ένα χαρτί

στην είσοδο των κτιρίων ότι πρέπει να τα αφαιρέσουν

οι ίδιοι αλλιώς θα υποστούν πρόστιμα.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, μέσα σε 4 - 5 ακόμη και

10 ημέρες δεν είναι εύκολο να βρεις συνεργείο να

σου σπάσουν τις προεξοχές και να σου φτιάξουν

σωστά την είσοδο της ράμπας. Ετσι οι περισσότεροι,

απροετοίμαστοι, βρήκαν τη μπουλντόζα να σπάσει τα

τσιμέντα και δεχθήκαμε τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας.

Επισκεφθήκαμε την οδό, μιλήσαμε και με άλλους κα-

τοίκους, οι οποίοι όπως μας είπαν, αναλαμβάνει ο

ίδιος ο εργολάβος, που γκρεμίζει να τους φτιάξει τις

γλίστρες, όχι βέβαια με το αζημίωτο. Απεναντίας θα

λέγαμε ότι τους “δαγκώνει”, αφού τα ποσά που μας

είπαν είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι σε 5

και 10 ημέρες δεν είναι εύκολο ένας ιδιοκτήτης να

προχωρήσει να σπάσει τη ράμπα του και να την κατα-

σκευάσει για να μπορεί βεβαίως να μπαινοβγαίνει με

το όχημά του.

Βέβαια δεν μας εκπλήσσει. Το είδαμε και σε άλλες πε-

ριοχές, όπως στην Λεωφ. Βασ. Παύλου, που μπήκαν

παντελώς απροειδοποίητα, τα κομπρεσέρ...

Θα έπρεπε ο Δήμος να έχει “Πρώτα τον Δημότη” και

να τον ενημερώνει δίνοντάς του ένα εύλογο χρονικό

διάστημα για να το επισκευάσει, γιατί έτσι αναγκάζε-

ται εκ των πραγμάτων να δώσει τη δουλειά στον ερ-

γολάβο του Δήμου, δίνοντας το δικαίωμα στον

καθένα να  υπονοήσει ό,τι θέλει. 
Αννα Μπουζιάνη

Και είναι εύγλωττη η επιστολή που μας ενε-

χείρισε αναγνώστης σχετικά με το θέμα την

οποία δημοσιεύουμε.

«Εξαιρετική η δραστηριοποίηση του Δήμου,
όσον αφορά το γκρέμισμα των “γλιστρών -
εξόδων” πάρκινγκ»

Θα ήτα ευχής έργον μιας και υπάρχει αυτή η δραστη-

ριοποίηση υπό το πρίσμα της αποκατάστασης της “νο-

μιμότητας” να επεδείκνυαν οι δημοτικές αρχές την

ίδια ευαισθησία και σε παρόμοια θέματα, ελαφρά πιο

κρίσιμα κατά την ταπεινή μου άποψη. 

Αναφέρομαι φυσικά στην ανυπαρξία επί των ιδίων πε-

ζοδρομίων οδεύσεων για άτομα με προβλήματα όρα-

σης, στην ανυπαρξία ειδικών ραμπών πρόσβασης για

ΑΜΕΑ, στο γεγονός ότι πολλά πεζοδρόμια είναι

απροσπέλαστα καθώς προς χάρη καλλιέργειας του

πρασίνου στην πόλη, ο καθένας έφτιαξε όπως τον βό-

λευε και κατά την κρίση του ένα κηπάριο αποκλείον-

τας παντελώς την πρόσβαση ή το περπάτημα επί του

πεζοδρομίου και πολλά άλλα μικρά αλλά σημαντικά

για την καθημερινότητα των κατοίκων. Για νέες

ασφαλτοστρώσεις δεν γίνεται λόγος γιατί είναι

“ακριβό σπορ” (πλην εξαιρέσεων).

Το γεγονός ότι ο εργολάβος που ανέλαβε το “γκρέ-

μισμα” των γλιστρών των πάρκινγκ, αναλαμβάνει την

ίδια στιγμή και την αποκατάστασή τους κατά τον “νό-

μιμο” τρόπο δεν θα το σχολιάσω καθώς αποτελεί θέμα

“ιδιωτικής πρωτοβουλίας”.

Βασίλης Παπαγεωργίου

Για το Δήμο ΒΒΒ, δεν ισχύει “Πρώτα ο Δημότης”
O Δημότης το μαθαίνει τελευταίος

H Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινή-

σει ελέγχους με μικτά κλιμάκια της

Τροχαίας και της Περιφέρειας σε

σχολικά λεωφορεία και τουριστικά

που μεταφέρουν μαθητές. 

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε

υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας,

φθορές ελαστικών, ενώ ζητούνται

και τα σχετικά πιστοποιητικά για τη

σύννομη ανάθεση μετακίνησης

παιδιών σε ιδιωτικά σχολεία.  Έμ-

φαση δίδεται και στα προβλεπό-

μενα μέτρα για την προστασία

παιδιών και συνοδών από τον κο-

ρωνοϊό. 

Ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της

επίσκεψής του στα μικτά κλιμάκια

ενημερώθηκε από τον Αστυνομικό

Διευθυντή της Διεύθυνσης Τρο-

χαίας Αθηνών Σ. Λιάσκο.  Τον Πε-

ριφερειάρχη  συνόδευαν η

Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα

Δ. Νάνου, ο Αντιπεριφερειάρχης

Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλος, ο

Γενικός Διευθυντής της Διεύθυν-

σης Μεταφορών, Επικοινωνιών και

ΚΤΕΟ Η. Δόλγυρας και ο Σύμβου-

λος σε θέματα Οδικής Ασφάλειας

Κ. Λογοθέτης. 

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερει-

άρχης  «η ασφάλεια των παιδιών
αποτελεί βασική προτεραιότητα
της Περιφέρειας Αττικής. 
Δεν είναι δυνατόν να  κυκλοφο-
ρούν οχήματα που μεταφέρουν
μαθητές και να μην πληρούν τις
προϋποθέσεις ασφαλείας, να
έχουν φθαρμένα ελαστικά, υπερά-
ριθμα παιδιά ή να διαπιστώνεται

από τους ταχογράφους υπέρβαση
ορίων ταχύτητας», στη συνέχεια

επισήμανε ότι η συνεργασία με την

Τροχαία  στο πλαίσιο των μικτών

ελέγχων έχει ξεκινήσει από το

2019 και έχει αρχίσει να αποδίδει

θετικά αποτελέσματα.

Tο αποδεικνύει  η μείωση των πα-

ραβάσεων, γι’ αυτό και δεν σταμα-

τάμε· θα συνεχιστούν.

Έλεγχοι μικτών κλιμακίων της Περιφέρειας 

Αττικής σε σχολικά λεωφορεία
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«Χαλουαρεά δεν θέλουμε;»

« Άσε με Χριστιανέ μου να τον δου-
λεύω με το “ανάποδο”». Κινηματο-

γραφική ατάκα Ελληνικής ταινίας.

Αγαπητοί φιλέβδομοι Αναγνώστες,

Έπεσε στα χέρια μου και πάλι το δημοσιογραφικό έν-

τυπο της παράταξης που άρχει στο Δήμο ΒΒΒ και η

ματιά μου έπεσε κατ΄ ευθείαν στη φωτογραφία του

Άδωνη Γεωργιάδη. Ο τίτλος κάτι μου….. «ψείριζε».

Σκέφθηκα ότι κάποιο μήνυμα θέλει να στείλει.  Αυ-

γουστιάτικα σε τοπικό παραταξιακό έντυπο  ο Αντι-

πρόεδρος;  Συνέντευξη ίσως για το Ελληνικό; Αλλά

όχι· γρήγορα κατάλαβα  ότι αλλού κτυπάει  η κου-

δούνα. 

Ξεκίνησα να τη διαβάζω προσεκτικά.

Έτσι έμαθα ότι ζούμε στον καλύτερο Δήμο της

χώρας, ότι έχουμε τον καλύτερο Δήμαρχο κ.λπ. και

τότε σκέφθηκα αμέσως. Αφού είναι και ο καλύτερος,

γιατί δεν τον είχε προτείνει η Ν.Δ. για Πρόεδρο της

ΚΕΔΕ; Έμαθα ακόμη στη συνέντευξη, πως ο κ. Γεωρ-

γιάδης είναι Καπιταλιστής! Σωωωώπα, είπα και πως

εγώ,  νόμιζα ότι ήταν Αριστερός;  Σιγά – σιγά όμως

δαμάζοντας αυτήν τη συνέντευξη έφτασα και  στην

ουσία, στο ζουμί βρε αδερφέ, στον πραγματικό λόγο

και στόχο που είχε αυτή. 

Ο στόχος δεν ήταν άλλος, από τη σχεδιαζόμενη με-

γάλη οικιστική «επένδυση» στα λεγόμενα οικόπεδα

«πρώην Κόνιαρη» που είχαν πουληθεί  στο Μπενά-

κειο ίδρυμα στη Βούλα και που πούλησε το Ίδρυμα

σε μια  επενδυτική – κατασκευαστική εταιρεία. Στη

συνέχεια ο κ.  Αντιπρόεδρος πρόφτασε να  δώσει τον

χαρακτηρισμό της «Στρατηγικής επένδυσης» στα οι-

κόπεδα αυτά, για να «ξεφύγουν» οι διαδικασίες από

το Δήμο.  Όμως ο κ. Α. Γεωργιάδης  ασκεί κριτική στο

φίλο του, όπως τον ονομάζει, Δήμαρχο Γρ. Κωνσταν-

τέλλο, για την αρνητική  θέση τού τελευταίου  στην

Επένδυση αυτή! 

Δηλαδή κ. Αντιπρόεδρε και κ. δημοσιογραφικέ αστέρα

του «τριγώνου των Βερμούδων», ο κ. Δήμαρχος ταυτί-

ζεται με το Λαό ενάντια στην «επένδυση» των «μόνιμων

χορηγών της παράταξης του;», της οικονομικής ελίτ,

όταν την  ρωτά ακόμα και για τα μονοπάτια στον Υμηττό

που λέει ο λόγος; 

Τι λέτε μωρέ; Λίγη τσίπα δεν υπάρχει, λίγος σεβα-

σμός προς το Λαό; Χόρτα μπορεί να τρώμε αλλά τα

τρώμε βρασμένα  και κυρίως δεν τρώμε σανό.

Έλεος!

Η αλήθεια είναι ότι χρόνια  στην αγορά, γνώριζα πως

η τιμή έχει την τιμή της. Πίστευα πως και η κοροϊδία

έχει τα όριά της. Μα φαίνεται ότι εγώ ο άνθρωπος

της αγοράς έκανα λάθος. Η σαπίλα και η μπόχα,

έχουν επιβάλλει τους  κανόνες τους. Πού είναι μωρέ

οι διανοούμενοι; Πού είναι οι γραμματιζούμενοι; Όλοι

έπαθαν αγκύλωση και δεν μπορούν να γράψουν; 

Προσωπικά δεν πρόκειται να σταματήσω να μιλάω και

να γράφω ελεύθερα και δεν θα κουραστώ να τα κάνω

αυτά  όσο ζω και αναπνέω. Το χρωστάω στα εγγόνια

μου και στα νιάτα του τόπου,  που δεν φταίνε να πλη-

ρώσουν τα δικά μας λάθη.

Αγαπητέ Αναγνώστη της Εβδόμης,  

Φυσικά  είμαι  «μικρός και αδύναμος» για να σε συμ-

βουλέψω, γι’ αυτό θα σου θυμίσω τα λόγια του ΑΝ-

ΤΥΠΑ,  που μελοποίησε ο Μαρκόπουλος στο

Θεσσαλικό κύκλο. «’Όποιος για το δίκαιο δεν πα-
λεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σα ραγιάς»

ΥΓ: Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί  η δημιουργία

μιας υγιούς «δεκαμελούς ομάδας», με στοχευμένες

τοποθετήσεις – ερωτήσεις – παρεμβάσεις, στον

Τύπο, -το Διαδίκτυο και στα Δημοτικά Συμβούλια,

όταν ανοίξουν για τους  Δημότες, για να απαλλάξει

το Λαό από το ΦΟΒΟ. Τον τελευταίο καιρό, απ’ ότι

ακούω και βλέπω, κάτι κινείται στην κατεύθυνση αυτή

και αυτό είναι πολύ παρήγορο. 

Με αγωνιστικούς  χαιρετισμούς για ΑΠΑΛΛΑΓΗ από

την ιδιοκτησιακή αντίληψη και συμπεριφορά Δημοδί-

αιτων  Αιρετών και γιαλαντζί δημοσιογράφων.

――――――――

* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

Ξυπνήστεεεεε!

“Μας ταΐζουν σανό”

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Το πάγιο αίτημά τους, ξαναφέρνουν στη δημοσιό-

τητα, οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαρα-

θώνα, για την αποκατάσταση της χωματερής και

ανάδειξης του ιερού των Αιγυπτίων θεών στη

Μπρέξιζα.

Γράφουν συγκεκριμένα:

Τον Ιούλιο 2021 είχαμε την τοποθέτηση της

Υπουργού Πολιτισμού (απαντώντας σε Αναφορά

βουλευτή), όπου είχε απορρίψει το χαρακτηρισμό

ως «Φυσικά Αποκατεστημένης» της χωματερής

στην πρώην Αμερικανική Βάση από επιτροπή της

Περιφέρειας Αττικής.

Επισήμαινε ακόμη την πάγια θέση του Υπουργείου

Πολιτισμού για απομάκρυνση των απορριμμάτων

και την ανάκληση κάθε ενέργειας που διαιωνίζει

την παρουσία τους (άρα και το χαρακτηρισμό της

χωματερής ως Αποκατεστημένης), διότι αυτά υπο-

βαθμίζουν τον αρχαιολογικό χώρο του ιερού των

Αιγυπτίων θεών.

Πρόσφατα έχουμε ανάλογη τοποθέτηση και του

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου

Πέτσα σε απάντησή του στην ίδια αναφορά του

βουλευτή.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών καταλογί-

ζει την ευθύνη στο Δήμο Μαραθώνος που δεν έχει

εντάξει σε διαθέσιμες πηγές τη χρηματοδότηση

της αποκατάστασης της χωματερής.

Αναγνωρίζει δηλαδή την ανάγκη αποκατάστασης

της χωματερής και δεν αποδέχεται την άποψη της

επιτροπής ότι τα μπάζα έχουν αφομοιωθεί στο

εγγύς περιβάλλον.

Και η «απορία» μας  ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ διαχρονικά

από το 2004 οι δημοτικές αρχές θέλουν την Μπρέ-

ξιζα χωματερή;;;

Τι προτίθενται να κάνουν;

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού  Μουσείου Μαραθώνα

πάντως έχουμε παρουσιάσει το πρόβλημα και

στους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Κοινοβούλιο και Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή) και δεν θα σταματήσουμε να

προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας

για την ανάδειξη της Μπρέξιζας, του αρχαιολογι-

κού χώρου του ιερού των Αιγυπτίων θεών και του

υγρότοπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Aποκατάσταση της Χωματερής της Μπρέξιζας

ζητούν οι “Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα”

Υποστηρικτής και ο Υπουργός Εσωτερικών
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Τα πίσω απ’ την ...κουρτίνα 

Ερχονται τα δώρα!

Δώρα ο Αστέρας, δώρα η μαρίνα Βουλιαγμένης,

δώρα ο “επενδυτής” του κάμπινγκ. Τι γίνεται ρε παι-

διά; πολύ δώρο έπεσε, και μάλιστα προς τους κα-

τοίκους του Δήμου ΒΒΒ!

Ο Αστέρας, μας “δώρισε” την πλατεία της Βουλιαγ-

μένης, η μαρίνα Βουλιαγμένης μάς δίνει καθημε-

ρινά λάσπη, που μπορούν οι λουόμενοι στην Ακτή

να κάνουν λασπόλουτρα. 

Αγωγό ομβρίων μας “δωρίζει” ο επενδυτής του πεν-

τάστερου κάμπινγκ, που ξεκινάει να φτιάξει (για

ποιους;), γνωρίζετε πολλούς με φουσκωμένο πορ-

τοφόλι, να διαμένουν σε κάμπινγκ; Μήπως κάτι

άλλο κρύβεται αποπίσω;;;

Ηδη σήκωσαν τείχη ψηλά με λαμαρίνες και το απο-

κόπτουν από την ...πλέμπα που πάει και κολυμπάει.

Θα ανοίξουν κάπου αλλού ...διάδρομο!

Εκείνο που ψιθυρίζεται - πάντως - είναι ότι έχουν

βάλει στο “μάτι” και δουλεύουν νυχθημερόν να πά-

ρουν τη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ για να ενωθούν με

τα Αστέρια της Γλυφάδας, να φτιάξουν μία κλειστή

τουριστική πόλη αλά «costa Navarino», όπως στην

Πύλο. Ξεχνούν βέβαια ότι το costa Navarino βρίσκε-

ται πολύ μακριά από την πόλη και δεν βρίσκεται

μέσα σε μία πλήρως κατοικημένη πόλη, όπως η

Βούλα!

Θα μου πείτε, μα το ΠΙΚΠΑ (Πατριωτικό Ίδρυμα

Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως) είναι

Ιδρύμα, το οποίο έχει αλλάξει το αρχικό του όνομα

(εκ του πονηρού) και λέγεται «Παράρτημα Αποθε-

ραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία

Βούλας», και αποτελεί έναν από τους κύριους και

σημαντικότερους Φορείς Παιδικής Προστασίας στη

χώρα, που ως στόχο έχει την προστασία, αποκατά-

σταση και κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπη-

ρίες, πώς είναι δυνατόν να γίνει τουριστικούπολη; 

Μα μπορεί να πιστεύει κανείς ότι θα γίνει 5άστερο

κάμπινγκ και θα κολυμπούν οι "κροίσοι” παρέα με

τα ανάπηρα παιδιά;;;

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο όρος «Γενιά του ’30» εκφράζει το σύνολο των Ελλήνων
λογοτεχνών, που ωρίμασαν ανάμεσα στο 1930 και 1940 και
είχαν την επιθυμία να διαφοροποιηθούν από το ελληνικό
λογοτεχνικό παρελθόν.

Όλοι οι λογοτέχνες της γενιάς του ’30,  είχαν βιώσει την
λαβωμένη Ελλάδα, μετά την  προσχεδιασμένη ήττα του Μι-
κρασιατικού πολέμου το 1922,  που την χαρακτήρισε η εγ-
κληματική γενοκτονία και ο ολοκληρωτικός ξεριζωμός των
νόμιμων κατοίκων της! 

Οι διασωθέντες Μικρασιάτες Έλληνες που ήρθαν σαν πρό-
σφυγες στην μητέρα πατρίδα και όχι σαν παλινοστούντες,
εφόσον είχαν αναχωρήσει από την Αττική, την Εύβοια, την
Πελοπόννησο και τα νησιά του ελληνικού Αιγαίου Πελά-
γους,  για να δημιουργήσουν το θαύμα των αιώνων, δηλαδή,
την κοιτίδα του ιωνικού πολιτισμού, που γονιμοποίησε τον
παγκόσμιο πολιτισμό, και βοηθούσαν συνέχεια την σκλαβω-
μένη πατρίδα, έφεραν στην Ελλάδα, αφενός  μεν μεγάλη
πολιτική και κοινωνική κρίση, αφετέρου δε μπόλιασαν την
ντόπια κοινωνία με πολλές και διαφορετικές νοοτροπίες,
σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, οι οποίες επηρέ-
ασαν τις σκέψεις των λογοτεχνών.

Μέχρι τότε επικρατούσαν οι λογοτέχνες της γενιάς του
1880, οι οποίοι αποτελούσαν την «Νέα Αθηναϊκή Σχολή»,
με κυριότερο λογοτέχνη τον Κωστή Παλαμά, που είχε κυ-
ριαρχήσει με  την πρώτη ποιητική συλλογή του το 1886 με
τίτλο «τα τραγούδια της πατρίδος μου».

Οι κυριότεροι εκπρόσωποι  της γενιάς του 1880,  ήταν ο
Δροσίνης, ο Καμπάς,  ο Σουρής,  ο Πολέμης κ.α.-

Η σημαντικότερη αλλαγή που έφεραν οι ποιητές της Νέας
Αθηναϊκής Σχολής, ήταν η ολοκληρωτική καθιέρωση της
χρήσης της δημοτικής γλώσσας στην ποίηση, αλλά με το
πέρασμα των χρόνων η Σχολή άρχισε να χάνει το σφρίγος
της.

Στη γενιά του ’30  ανήκουν ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος
Σεφέρης, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Νίκος Εγγονόπουλος,
ο Νίκος Καββαδίας, ο Νίκος Γκάτσος,  ο Νικηφόρος Βρε-
τάκος, ο Γιάννης Ρίτσος,  ο Φώτης Κόντογλου, ο Στρατής
Μυριβήλης, ο Ηλίας Βενέζης κ.α.  Αυτοί οι λογοτέχνες
ήθελαν να μη συνεχίσουν την τακτική του  παρελθόντος
και γι’ αυτό ενδιαφέρθηκαν για άλλα καλλιτεχνικά ρεύ-
ματα, καλλιεργώντας το ενδιαφέρον για πολλούς  άλλους
χώρους, όπως ήταν ο αυτοδίδακτος λαϊκός ζωγράφος Θε-
όφιλος, οι καραγκιοζοπαίχτες, οι λαϊκοί τεχνίτες κ.α.

Το όνομα  «Οδυσσέας  Ελύτης», ήταν ψευδώνυμο του ποι-
ητή, ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Οδυσσέας Αλε-
πουδέλης. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης το
1911,  και πέθανε στην Αθήνα το 1996. Γονείς του ήταν η
Μαρία και ο Παναγιώτης Αλεπουδέλης, ο οποίος καταγό-
ταν από την Λέσβο και ήταν γνωστός σαπουνοβιομήχανος.

Το περιστατικό που του σημάδευσε τη ζωή σε μικρή ηλικία
ήταν ο θάνατος της 7ετούς αδελφής του, εξ αιτίας του
οποίου προβληματίστηκε πολύ και ίσως εκείνο το γεγονός
να τον προέτρεψε στην λογοτεχνία.

Πολύ νέος, παιδί ακόμα μόλις 13 ετών,  δημοσίευσε στο
περιοδικό «Διάπλασις των Παίδων» τα πρώτα του ποιήματα
με ψευδώνυμο. 

Επηρεάστηκε πολύ από τον Καβάφη και τον Κάλβο και κεν-
τρίστηκε το ενδιαφέρον του  για την ποίηση του τόπου του.

Αλλά και ο Ανδρέας Εμπειρίκος  τον επηρέασε μέσα από
τον  «υπερρεαλισμό» και τον άφησε να κινείται μεταξύ της
πραγματικότητας και της φαντασίας!

Ο υπερρεαλισμός ή σουρεαλισμός ήταν ένα κίνημα, το
οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1917 από τον Γκι-
γιώμ  Απολλιναίρ και πρέσβευε, ότι μπορεί ο καλλιτέχνης
να μην αποδίδει τον κόσμο όπως φαίνεται, αλλά με τρόπο
αλληγορικό και με τη διαμεσολάβηση της φαντασίας.

Αργότερα  ο Αντρέ Μπρετόν, εισήγαγε στο κίνημα τη ση-
μασία του ασύνειδου, δηλαδή του ασυναίσθητου, τη σημα-
σία των ονείρων και την απομάκρυνση της σκέψης από τον
έλεγχο της λογικής και με αυτό τον τρόπο θεωρείται ο θε-
μελιωτής του κινήματος.

Τον υπερρεαλισμό ακολούθησε ο Ελύτης, γιατί του έδινε
νέα αντίληψη για την γλώσσα και τον κόσμο, το οποίο είχε
υιοθετήσει ο Νίκος Εγγονόπουλος, που επηρέασε  και τον
Νίκο Γκάτσο, τον Μίλτο Σαχτούρη, τον Νάνο Βαλαωρίτη
ίσως και άλλους.

Δεν θα αποφάσιζε όμως να εκδόσει τα ποιήματά του, που
είχε γράψει, αν δεν τον ωθούσε ο Ανδρέας Καραντώνης, ο
διευθυντής του περιοδικού «Νέα Γράμματα» και ακόμα πε-
ρισσότερο ο Γιώργος Κατσίμπαλης.

Εξέδωσε 19 ποιητικές συλλογές, 8 συλλογές σε δοκίμια
και πεζά, 2 μεταγραφές από τα αρχαία ελληνικά και 1 σε
μεταφρασμένα ποιήματα· ακόμη, εκτός από την ποίηση
έγραψε άρθρα και μελέτες.

Βραβεύθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και
το1979 με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και ήταν ο δεύ-
τερος -  μετά τον Γιώργο Σεφέρη - που  πήρε το 1963 το
πρώτο βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας και πρώτο για την Ελ-
λάδα!

Μεγάλος αριθμός ποιημάτων του έχει μελοποιηθεί και τρα-
γουδηθεί  από σπουδαίους τραγουδιστές  και μια από τις
κορυφαίες δημιουργίες του είναι το «Άξιον Εστί», που εκ-
δόθηκε το 1959 και μελοποιήθηκε από τον αείμνηστο
πλέον Μίκη Θεοδωράκη!!!

Για το έργο του Οδυσσέα Ελύτη δεν θα γίνει μνεία, γιατί
είναι τεράστιο και καλύπτει περίπου μισό αιώνα, ενώ δημι-
ουργήθηκε σε μια εποχή που επικρατούσε μια απαισιόδοξη

και μεμψίμοιρη λογοτεχνική παράδοση, την λεγόμενη Κα-
ρυωτακισμό, που πολεμήθηκε από το αισιόδοξο έργο του
Ελύτη, το οποίο πρόβαλλε την φωτεινή πλευρά της ζωής!!!  

Μεγάλη ήταν επίσης η επιρροή του από τα δρώμενα κατά
την διάρκεια του πολέμου του ́ 40, στον οποίο συμμετείχε,
αλλά και στις μεταπολεμικές περιπέτειες της Ελλάδας,
όπως και από τα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου!   

Με την ποίησή του καταπολέμησε την υποταγή του πνεύ-
ματος και προσανατολίστηκε προς την ανάγκη της ελευθε-
ρίας, ενώ κυρίαρχο στοιχείο στα έργα του είναι:

1) το ελληνικό τοπίο λουσμένο από το ελληνικό φως και
ειδικότερα από το φώς του Αιγαίου!!!

2) Ο ελληνισμός με όλα τα προβλήματα που είχε αντιμε-
τωπίσει ανά τους αιώνες,

3) Η ποιητική παράδοση,  για την οποία πίστευε ο Ελύτης,
ότι το παρελθόν δεν είναι κάτι που απλώς υπάρχει, αλλά
γεννιέται μαζί με το παρόν και διαμορφώνεται κάθε
στιγμή!!!

4) Η εμπειρία που προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον,
αλλά και από τα αντικείμενα της καθημερινής  ζωής, τις αι-
σθήσεις, τα ανθρώπινα αισθήματα και τις κοινές ανθρώπι-
νες γνώσεις,  που αποτυπώνονται μέσα από την πείρα της
ζωής!!

5) Και τέλος η μεταφυσική έννοια, όπως είναι αυτή που
προέρχεται από τον θάνατο, αλλά και η γνώση του τι υπάρ-
χει μετά τον θάνατο, κάτι που αποτέλεσε μια κυρίαρχη
σκέψη του Ελύτη και του προκάλεσε έντονο προβληματι-
σμό!!!

Η ελληνική γλώσσα για τον Ελύτη είναι μόνο «μία», ούτε
αρχαία, ούτε βυζαντινή, ούτε νέα ελληνική και ο ίδιος  χρη-
σιμοποιούσε λέξεις που συναντάμε στον Όμηρο, στη
Σαπφώ, στον Πίνδαρο, στον Αρχίλοχο και στους τραγικούς,
ενώ έπλαθε λέξεις που προέκυπταν από την ετυμολογία
τους ή από συνειρμούς και στην  ποίησή του είχε χρησιμο-
ποιήσει γύρω στις 8.000 λέξεις.

Ο Οδυσσέας Ελύτης υπέγραψε ένα μοναδικό και  τιτάνιο
έργο,  που είναι και θα παραμείνει αθάνατο και το οποίο
παρέσυρε και τον ίδιον στην αιωνιότητα, στο ιερό χώρο
των Ελλήνων Θεών!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Γενιά του ΄30 – Οδυσσέας Ελύτης!



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”

1995-2021: 

25 χρόνια δράσης  

Σε 25 χρόνια δράσης 268.979 παιδιά και οι

οικογένειές τους ξαναβρήκαν το χαμόγελό

τους από “Το χαμόγελο του παιδιού”. 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» γιόρτασε τα 25 χρόνια Δρά-

σεων και Υπηρεσιών του στον τομέα της Υγείας σε εκδή-

λωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά σύσσωμης της

ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Γιάννης: «Εκ μέρους και των γονιών μου θα ήθελα να πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Κώστα Γιαννόπουλο. Χωρίς
αυτόν δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, να δηλώσω ότι όσο
υπάρχει το Χαμόγελο υπάρχει ελπίδα για παιδιά με πρό-
βλημα υγείας». (Ο Γιάννης παρευρέθη στην εκδήλωση δη-

λώνοντας ότι το 1999, σε ηλικία 8 ετών, διαγνώστηκε με

σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να μεταφερθεί

στο εξωτερικό. “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ανέλαβε τα

πάντα, σταθερά δίπλα στον ίδιο και την οικογένειά του). 

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ως εκπρόσωπος της Προ-

εδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, υπουργοί, υφυπουργοί και

θεσμικοί φορείς, υποστηρικτές, φίλοι, και σύσσωμη η ιατρική

ομάδα του Οργανισμού από όλη την Ελλάδα. 

Την εκδήλωση προλόγισε η Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. δηλώνοντας: «Με το "Χαμόγελο

του Παιδιού" μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα! Θέλουμε όλα τα

παιδιά στη χώρα μας να βρουν τη δική τους οικογένεια και να με-

γαλώνουν σε ασφαλές περιβάλλον ώστε να αποκτήσουν τα απα-

ραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαν-

νόπουλος παρουσίασε τις εξειδικευμένες δράσεις του Οργανι-

σμού στον τομέα της υγείας δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Σήμερα είμαστε εδώ χάρη στον γιο μου Ανδρέα, μέσα από τον

οποίο έζησα τον Γολγοθά που περνάει κάθε παιδί με πρόβλημα

υγείας και η οικογένειά του. Ο Ανδρέας έφυγε, ωστόσο χιλιάδες

παιδιά έχουν σωθεί μέσα από το δίκτυο υπηρεσιών του Χαμόγε-

λου. 25 χρόνια τώρα, πανελλαδικά, καθημερινά, 365 μέρες τον

χρόνο έχουμε στηρίξει ολιστικά και εξατομικευμένα 268.979 παι-

διά και τις οικογένειές τους, λειτουργώντας συγκροτημένα, σε

συνεργασία με τους θεσμούς. 

Ειδήσεις για όλους
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Τι πρέπει να προσέχουμε 

κάνοντας αγορές μέσω Social Media

Διαπιστώνονται στην αγορά:
• Πωλήσεις αγαθών απομίμησης («μαϊ-
μού» προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές).
• Αποστολή αγαθών, μέσω πολλών
εταιρειών ταχυμεταφορών, προκειμέ-
νου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των
προμηθευτών.
• Συνοδευτικά δελτία αποστολών, χωρίς
να αναφέρονται τα στοιχεία του αποστο-
λέα και η ταχυδρομική διεύθυνση ή  ελ-
λιπή στοιχεία ή ψευδή στοιχεία.
• «ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ» πρόσβασης
του καταναλωτή στο λογαριασμό
του στη σελίδα στα social media, μετά
την ολοκλήρωση και παραλαβή της
παραγγελίας.
• «ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ» της επικοινω-
νίας του καταναλωτή με τις προβαλ-
λόμενες στη σελίδα τηλεφωνικές
γραμμές και στις φόρμες επικοινω-
νίας.
• Παραλαβή αγαθών χωρίς παραστα-
τικά διακίνησης και εμπορίας.
• Σελίδες χωρις στοιχεία επικοινωνίας
με αποτέλεσμα χρήστες που έχουν πλη-
ρώσει το προϊόν, να μην τους αποστέλ-
λεται και είναι αδύνατη η επικοινωνια
• Μη εκτέλεση των παραγγελιών από
ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία
διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα
τους σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.
• Δεν παραδίδουν τα προϊόντα εντός
του συμφωνημένου, κατά περίπτωση
χρόνου, και μεταθέτουν διαρκώς τον
χρόνο παράδοσης σε μελλοντικές ημε-
ρομηνίες, χωρίς, όμως, εν τέλει να τη-
ρούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι
στους καταναλωτές και χωρίς να προ-
βαίνουν σε επιστροφή των χρηματικών
ποσών που έχουν προεισπράξει προς
ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των
αγαθών.

Απαραίτητη η ενημέρωση
πριν αγοράσεις

Προκειμένου ο καταναλωτής να προστα-
τευθεί όταν πραγματοποιεί αγορές αγα-

θών μέσω των σελίδων στα social media,
συστήνεται, πριν από κάθε παραγγελία
και πληρωμή να ενημερώνεται για τα κά-
τωθι:
Πλήρη στοιχεία προμηθευτή:  εταιρική
επωνυμία, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας
(όχι μόνο κινητό), url shop online (αν υφί-
σταται), email, ταχ. διεύθυνση, ΑΦΜ και
αριθμό ΓΕΜΗ επιχείρησης.

• Τα κύρια χαρακτηριστικάτου προϊόν-
τος.
• Τη συνολική τιμή του (συμπεριλαμβα-
νομένων εξόδων αποστολής, κλπ.).
• Τον τρόπο πληρωμής, αποστολής και τη
διαθεσιμότητα του προϊόντος.
• Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας
υπαναχώρησης και επιστροφής του προ-
ϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και
την πολιτική επιστροφής της επιχείρησης
.

Ακόμη συστήνονται:
3 Έλεγχος πριν από την πληρωμή ότι ο
ιστότοπος παρέχει ασφαλή σύνδεση για
τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων,
όπως στοιχείων πιστωτικών καρτών (κλει-
δαριά στον browser). Να βεβαιώνονται ότι
το σύμβολο ασφαλούς μετάδοσης δεδομέ-
νων εμφανίζεται στο πεδίο -διεύθυνση
του προγράμματος περιήγησης- browser
με τη μορφή HTTPS. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζουν ότι το e-shop διαθέτει SSL,
δηλαδή πρωτόκολλο ασφαλούς μετάδο-
σης ευαίσθητων δεδομένων στο διαδί-
κτυο, ειδικά για αγορές με πιστωτικές -
χρεωστικές κάρτες και paypal.
3 Αγνόηση των προσφορών που εμφανί-

ζονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
3 Εντοπισμός στο διαδίκτυο τυχόν σχο-
λίων, κριτικών, εμπειριών ή συστάσεων
άλλων καταναλωτών που έχουν κάνει ήδη
συναλλαγές  (βέβαια υπάρχουν και κακό-
βουλες).
3 Οι βασικές πληροφορίες για το κατά-
στημα να παρέχονται  από τον ιστότοπό
του. Η ύπαρξη μόνο ηλεκτρονικής διεύ-
θυνσης (e-mail) και κινητού τηλεφώνου
δεν αρκεί και αποτελεί, μάλιστα, ένδειξη
απάτης.
3 Αναζητήστε στο google το κινητο τηλέ-
φωνο που υπάρχει ή το email. Αν δεν
βρείτε κατι τότε είναι ύποπτο 
3 Σελίδες χωρις στοιχεία επικοινωνίας
όπως email, κινητο είναι ύποπτες. Αυτές οι
σελίδες ζητάνε τα στοιχεία σας, μέσω μη-
νύματος, δηθεν για να σας στείλουν το
προϊόν, και αφού πληρώσετε στη συνέχεια
σας μπλοκάρουν και το προϊόν δεν το
παίρνετε ποτέ ή σας στέλνουν άλλο,
άσχετο με αυτό που ζητήσατε. Η επικοι-

νωνια μετα ειναι αδύνατη 
3 Κοιτάξτε αν το Eshop στα Social
Media, έχει φυσικό κατάστημα
εκτός από ηλεκτρονικό. Τα αξιόπι-
στα eshop στα social media διατη-
ρούν και επίσημη σελιδα στο
ίντερνετ
Είναι αξιόπιστο ένα κατάστημα αν
καταγράφει: Μεταφορά ή Κατά-
θεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
Αντικαταβολή, Πληρωμή με Πι-
στωτική ή Χρεωστική κάρτα, Pay-

Pal.Ένα έγκυρο eshop σίγουρα θα πρέπει
να έχει όλους τους τρόπους πληρωμών.

3 Λήψη επιβεβαίωση της παραγγελίας.

3 Αποφυγή στην πραγματοποίηση αγο-
ρών από ηλεκτρονικά καταστήματα που
απαιτούν, αποκλειστικά, την  προεί-
σπραξη του τιμήματος των αγαθών μέσω
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, paypal ή
τραπεζικού εμβάσματος και δεν διαθέτουν
την αντικαταβολή ή την ηλεκτρονική πλη-
ρωμή τη στιγμή της παράδοσης του προ-
ϊόντος ως εναλλακτικό τρόπο πληρωμής.
Μην παραλαμβάνετε δέματα, όταν η χρέ-
ωση γίνεται με αντικαταβολή, χωρίς τα
πλήρη στοιχεία αποστολέα στο συνοδευ-
τικό δελτίο των αποστολών. Τα στοιχεία
προβλέπονται στην απόφαση 686/064/10-
7-2013 του Προέδρου της ΕΕΤΤ Β’1700).

Καταγγελίες στην τηλεφωνική γραμμή
καταναλωτών 1520 ή μέσω email : 
1520@efpolis.gr και dimea.ypanep@mnec.gr
ή στο Facebook: @dimea.ypanep

Αστανάστας Ευτύχιος 

https://www.safer-internet.gr

Οι αγορές από το διαδίκτυο μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κορωνοϊός
ήταν για τους πολύ λίγους, κυρίως ατόμων που γνώριζαν καλά το διαδίκτυο.
Ο κορωνοϊός όμως και το κλείσιμο των καταστημάτων, άλλαξε την εικόνα της
αγοράς παντελώς.
Οι αγορές από το διαδίκτυο άρχισαν να τρέχουν με ...χίλια και μάλιστα από αν-
θρώπους που λίγα μόνο γνώριζαν και καθόλου πώς θα μπορέσουν να προστα-
τευθούν και όσον αφορά την προστασία των τραπεζικών λογαριασμών τους
και όσον αφορά την αξιοπιστία του προϊόντος που έπαιρναν και την επιχείρηση
που επέλεγαν.
Αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν που άρχισαν να πέφτουν βροχή οι καταγγελίες για
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
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Κύριοι,
η αγανάκτηση, ο θυμός, η απελπισία
των κατοίκων στο ΚΟΥΠΙ ΚΟΡΩ-
ΠΙΟΥ ξεπέρασε πλέον τα όρια και αν
μετουσιωθεί σε πράξεις θα έχετε την
πλήρη ευθύνη.
Μετά από αλλεπάλληλες ενημερώσεις
σε όλους, από τον Δήμαρχο μέχρι τον
Πρωθυπουργό της χώρας, για το τερά-
στιο πρόβλημα της περιοχής ΚΟΥΠΙ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ από τους ΡΟΜΑ, δυστυ-
χώς η κατάσταση αντί να βελτιωθεί,
διογκώνεται και ΚΑΝΕΝΑΣ δεν εν-
διαφέρεται.
Για άλλη μια φορά, στο Κορωπί δεν
κοιμήθηκε κανένας.
Ο κ. Νταλαχάνης ειδοποιήθηκε προσω-
πικά από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Χριστόπουλο έγκαιρα για την κατά-
σταση που επικρατούσε στον οικισμό.
Έστησαν εξέδρα με ζωντανή ορχή-
στρα σε απόσταση λιγότερη από διακό-
σια μέτρα από τα σπίτια μας.
Ο κ. Χριστόπουλος επικοινώνησε δύο
φορές με τον κ. Νταλαχάνη ο οποίος
τον διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί του
θέματος, αλλά δυστυχώς δεν πραγματο-
ποίησε την υπόσχεσή του. Μέχρι τις
5πμ, σείονταν ο τόπος.
Ο Διοικητής του ΑΤ Κορωπίου κ.
Κωνσταντίνου, άφαντος, ο Δήμαρχος

κ. Κιούσης, ανύπαρκτος και οι υπηρε-
σίες Γ.Α.Δ.Α, Διεύθυνση Αν. Αττικής,
Άμεση Δράση, ΑΤ Κορωπίου, να επι-
μένουν ότι δεν διαπίστωσαν παρά-
βαση.
Μήπως κύριοι το περιπολικό πήγε στην
Κορώπη στο Βόλο και όχι στο Κορωπί
Αττικής. Γιατί δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη
προσέγγιση στον οικισμό για να αντιλη-
φθούν το μέγεθος της ηχορύπανσης και
από πού προέρχεται.
Εν ολίγοις μας κοροϊδεύουν “μπροστά
στα μούτρα μας”. 
Γιατί ομάδα κατοίκων περιμέναμε το
περιπολικό επί μιάμιση ώρα μπροστά
από τον οικισμό και ουδέποτε εμφανί-
στηκε!!!!!
Επί ένα μήνα οι  αρχές μας ενημερώ-
νουν ότι οι ΡΟΜΑ έχουν γάμο!!
Δηλαδή, όποτε έχουν γάμο οι ΡΟΜΑ οι
κάτοικοι δεν θα ησυχάζουν, την επό-
μενη μέρα δεν θα δουλεύουν και θα κά-
νουν υπομονή, γιατί κανένας δεν
μπορεί να εφαρμόσει το νόμο στους
Ρομά. 
Πώς είναι δυνατόν, 3/8, 14/8, 15/8,
30/8,3/9, οι αρχές να μας λένε ότι οι
Ρομά έχουν γάμο;
Δηλαδή το γνώριζαν και επομένως
ήταν συνένοχοι.
Εδώ υπάρχει παράβαση καθήκοντος

λοιπόν από όλους.
Όποιος πολίτης της χώρας και της Ευ-
ρώπης έπραττε έτσι θα πήγαινε αυτό-
φωρο, αλλά από υπαλλήλους που
έκαναν το καθήκον τους. 
Οι όροι δε της πανδημίας δεν ισχύουν
εδώ!!
Περιμένουμε πολύ καιρό κύριοι την
παρέμβασή σας, με την συνεργασία
όλων, Δήμου, Περιφέρειας, Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης, Υπουργείου,του
Πρωθυπουργού με σκοπό την επίλυση
του προβλήματος.
Μην αγνοείτε άλλο τους πολίτες!!!!
Να σας ενημερώσουμε ότι και τούτη την
ώρα η μουσική παίζει διαπασών!!
Μήπως επειδή δεν είναι ώρα κοινής
ησυχίας δεν υπάρχει παράβαση;
Η ηχορύπανση, η υποβάθμιση του πρω-
τογενούς περιβάλλοντος, η υποβάθμιση
της ζωής των κατοίκων δεν σας λέει τί-
ποτα;
Ζητάμε, για πολλοστή φορά ραντεβού
με το Υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών

για την ελευθερία της 

επιλογής και την μη 

υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Εδώ και λίγες ημέρες, συμπολίτες μας εργαζόμενοι

στον τομέα της υγείας, βρίσκονται σε αναστολή ερ-

γασίας, επειδή αρνούνται να εμβολιαστούν με πειρα-

ματικά σκευάσματα των οποίων η ασφάλεια δεν έχει

αποδειχθεί. Το πρόσχημα γι’ αυτήν την πρωτόγνωρη

βία είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Ωστόσο,

πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η παρεχόμενη από

τα εμβόλια προστασία φθίνει ταχύτατα με αποτέλε-

σμα και οι εμβολιασμένοι να νοσούν και να μεταδί-

δουν τον SARS-CoV-2.

Είναι επίσης γνωστό ότι πολλοί από τους διωκόμε-

νους υγειονομικούς, έχοντας ήδη νοσήσει, διαθέτουν

αποδεδειγμένα ισχυρότερη και ασφαλέστερη ανοσία

από εμβολιασμένους συναδέλφους τους.

Και ενώ οι ίδιοι οι πληττόμενοι υγειονομικοί βιώνουν

έναν απαράδεκτο εξοστρακισμό και οικονομικό

στραγγαλισμό, ο οποίος τους στερεί και τα στοιχει-

ώδη για την κάλυψη των οικογενειακών τους αναγ-

κών, την ίδια ώρα η κοινωνία στερείται τις

εξειδικευμένες και αναντικατάστατες υπηρεσίες τους,

μέσω αναστολής προγραμματισμένων ιατρείων και

προβλεπόμενων χειρουργείων, επιβαρύνοντας ακόμα

περισσότερο την δημόσια υγεία. Η ανάγκη να αποτρέ-

πονται οι διακρίσεις σε βάρος των προσώπων που δεν

έχουν εμβολιαστεί, τονίζεται ρητά και στην παρά-

γραφο 36 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/953
( h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=E).

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη

μας στον αγώνα των υγειονομικών για την μη υποχρε-

ωτικότητα του εμβολιασμού και κυρίως κατά του διχα-

σμού – διαχωρισμού των εργαζομένων σε

εμβολιασμένους ή μη. 

Αρνούμαστε κατηγορηματικά την επιβολή εκβιαστι-

κών και τιμωρητικών μέτρων που καταργούν την

ελεύθερη βούληση των Ελλήνων πολιτών, το κατοχυ-

ρωμένο δικαίωμα στην ισότητα και την αναλογικότητα

των μέτρων όπως αυτή προβλέπεται από τον Δημοσι-

οϋπαλληλικό κώδικα (άρθρα 103 έως 105,

https://www.ypes.gr/epikairopoiimenos-kodikas-

ypallilon-dimosioy-n-p-d-d).

Αραβαντινός – Καρλάτος Ευάγγελος, Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Γιαννουζάκου Αλεξία, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεοδουλίδης Αλέξανδρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Καρανικόλας Παύλος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νταλιάνη Μαρία, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νταλιάνης Κλήμης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Νταλιάνης Φιλόθεος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αν και εμβολιασμέ-

νος (που το  έχει

μετανιώσει λόγω

παρενεργειών), κα-

τανοώ και στηρίζω

πλέον όσους είναι

αρνητές. Το ερώ-

τημα όμως είναι, γιατί οι υπέρμαχοι

του εμβολιασμού φοβούνται τους

ανεμβολίαστους? Αφού υποτίθεται

ότι έκαναν το εμβόλιο, για να είναι

ασφαλείς, γιατί κατηγορούν αυτούς

που το φοβούνται; 

Μήπως στο βάθος του μυαλού τους,

φοβούνται για την ίδια τους την ζωή,

αφού καθημερινά διαπιστώνουν ότι

όλες οι υποσχέσεις που έλαβαν για

την επιστροφή στην κανονικότητα

τους, ήταν λόγια του αέρα? 

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι εμβολια-

σμένοι, και μάσκα φορούν, και τεστ

κάνουν, και νοσούν και πεθαίνουν

αν έχουν υποκείμενα νοσήματα, και

μεταδότες του ιού είναι, ενώ υπάρ-

χει και η υπόνοια, ότι είναι οι καλ-

λιεργητές και δημιουργοί των

μεταλλάξεων!

Σε σχέση λοιπόν με τα παραπάνω,

και ειδικά με το ότι είναι μεταδότες

του ιού, μπορώ να πω ότι αυτό τους

καθιστά πιο χαλαρούς, αλλά επί της

ουσίας ιδιαίτερα επικίνδυνους στο

οικογενειακό τους περιβάλλον,

αλλά και σε χώρους που μπορούν

να κινούνται ελεύθερα, όπως ταβέρ-

νες, καφετέριες, σινεμά κ.α. 

Προσωπικά λοιπόν, κάνοντας μία

αξιολόγηση σε όλα αυτά που ακούω

και βλέπω, είμαι πλέον πεπεισμέ-

νος, ότι όλη αυτή η εμμονή των

υπευθύνων για την υποχρεωτικο-

τήτα του εμβολιασμού, θέλει να εξυ-

πηρετήσει άλλους σκοπούς, και να

δημιουργήσει, 1ο τον διχασμό της

κοινωνίας, (στα πλαίσια του αποπρο-

σανατολισμού από άλλα σοβαρά

προβλήματα που βιώνει, όπως ανερ-

γία, ακρίβεια, εθνικά θέματα κ.α) και 

2ο να δημιουργήσει την υποδομή,

για μετέπειτα ύποπτες έως δόλιες

καταστάσεις, για το κοινωνικό σύ-

νολο όπως, την εργασιακή δουλεία,

την περαιτέρω φτωχοποίηση, το ψα-

λίδισμα των ατομικών ελευθεριών

και την διεύρυνση της αστυνομοκρα-

τίας. 

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι

για το Covid19, η ενημέρωση προς το

παρόν είναι μονόπλευρη στα ΜΜΕ και

ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο,

όπου διαβάζουμε και τις απόψεις,

άλλων έγκριτων επιστημόνων. 

Επιστημόνων, τους οποίους απαξιώ-

νουν και λοιδορούν καθημερινά, οι

ταγμένοι  και καλοταϊσμένοι τηλε-

μαϊντανοί, σχετικοί και άσχετοι, που

όμως δεν τολμούν να αντιπαρατε-

θούν μαζί τους δημόσια. 

Αντ' αυτών, εμφανίζουν στα ρεπορ-

τάζ που κάνουν, άσχετους ως προς

τα επιχειρήματα πολίτες, από τους

οποίους ζητούν να δικαιολογήσουν

τους φόβους τους, ως προς το εμβό-

λιο. 

Αυτό φυσικά γίνεται σκόπιμα, για να

αποδομήσουν και να λοιδορίσουν τα

τυχόν, μη επαρκή επιχειρήματά

τους, και ενίοτε αν βρουν και κά-

ποιον "γραφικό", να τον γελοιοποι-

ήσουν και κυρίως να τον ταυτίσουν

με τους άλλους δηλαδή όλους τους

αρνητές!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός
email: johnpreve@gmail.com

Απλά ερωτήματα ζητούν απλές απαντήσεις!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Όποτε έχουν γάμο οι ΡΟΜΑ το Κορωπί δεν κοιμάται!



Κυρία Σαρανατάκου, θα θέλατε να μας
πείτε ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών ορ-
γανώσεων του κόμματός σας, σήμερα;

Ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων της Νέας

Δημοκρατίας είναι η συνεχής και άμεση πο‐

λιτική παρέμβαση στην τοπική κοινωνία, με

βασικό στόχο την προώθηση των ιδεολογι‐

κών αρχών και των πολιτικών θέσεων του

Κόμματος, και η ενεργή συμμετοχή στην

εκλογική προετοιμασία.  Για την εκπλήρωση

του σκοπού της η Δημοτική Τοπική Οργά‐

νωση μεριμνά για τη δραστηριοποίηση και

συμμετοχή των μελών της, καθώς και των

φίλων και ψηφοφόρων του Κόμματος στους

κάθε είδους φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

Επετεύχη αυτός ο σκοπός; Λειτουργεί
ορθά και αποτελεσματικά αυτός ο ρόλος;

Κατά την προσωπική μου άποψη για την

ΔΗΜ.ΤΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

που ξεκίνησε την λειτουργία της ως ενιαία

για όλο τον Δήμο το 2016, με πρόεδρο τον

Μιχάλη Ανδριόπουλο, NAI, ο στόχος  επε‐

τεύχθη. Διοργανώσαμε ποικίλες εκδηλώσεις

προκειμένου να συσπειρώσουμε τα μέλη της

τοπικής οργάνωσης γιατί ας μην ξεχνάμε ότι

η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση που

διεκδικούσε να γίνει Κυβέρνηση. 

Το 2018 τα μέλη μας με τίμησαν με την ψήφο

τους και ανέλαβα ως Πρόεδρος, όπου συνε‐

χίστηκε το έργο που είχαμε ξεκινήσει. Οι εκ‐

δηλώσεις που πραγματοποιήσαμε, τόσο οι

πολιτικές όσο και οι κοινωνικές είναι πάρα

πολλές. Ξεχωρίζω την βράβευση της Μα-
ριέττας Γιαννάκου για την ημέρα της γυ‐

ναίκας το 2018, την βράβευση του πατέρα
Αντώνιου της Κιβωτού του Κόσμου το

2019 και την εκδήλωση για την βία κατά

των γυναικών, όπου μετά τα όσα είδαμε να

συμβαίνουν το 2021 αποδεικνύει ότι η το‐

πική μας πρωτοπορούσε. 

Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι ήμουν υποψήφια

ευρωβουλευτής το 2019 με την Νέα Δημο‐

κρατία και έβαλα ένα  λιθαράκι στην επικρά‐

τηση κατά κράτος του κόμματος, γεγονός

που έδωσε την δυνατότητα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη να ζητήσει εκλογές και να γίνει

η Νέα Δημοκρατία Κυβέρνηση. 

Επίσης η Γραμματέας της τοπικής  κα. Αννα

Λεντή στήριξε, με την υποψηφιότητά της

ως περιφερειακή σύμβουλος, τον σημερινό

Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη. 

Πείτε μας, η σχέση ηγεσίας και κεντρικής
κομματικής διοίκησης και τοπικού Κομ-
ματικού οργάνου είναι αμφίδρομη ή μο-
νόδρομος, από πάνω προς τα κάτω.
Ερχονται δηλαδή οι επιθυμίες των ανωτέ-
ρων οργάνων ως αποφάσεις - της κεντρι-
κής διοίκησης - προς εφαρμογή;

Η Γραμματεία και ο Γραμματέας Οργανωτι‐

κού κ. Στέλιος Κονταδάκης, έχουν την ευ‐

θύνη του συντονισμού, της δράσης και  της

λειτουργίας των Δημοτικών και Νομαρχια‐

κών Οργανώσεων, σύμφωνα με τον Κανονι‐

σμό Πανελλαδικής Οργάνωσης του

κόμματος. Η σχέση μας όμως είναι αμφί‐

δρομη. Βεβαίως έρχονται αποφάσεις που

αφορούν διοικητικά θέματα, εκλογική ετοι‐

μότητα,  αλλά και  φιλανθρωπικές δράσεις

στις οποίες μας ζητείται να συμμετέχουμε.

Οι πολίτες του δήμου μας, ανεξαρτήτως πο‐

λιτικής ιδεολογίας, προσέφεραν, όταν τους

ζητήθηκε από την ΔΗΜ.ΤΟ,  τρόφιμα και

είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες

στο Μάτι, στην Εύβοια, στην Καρδίτσα και

στην Λάρισα. 

Εμείς πάλι,  ως Πρόεδροι των κομματικών

οργανώσεων έχουμε υποχρέωση να ενημε‐

ρώνουμε την Γραμματεία Οργανωτικού,

προκειμένου να συμμετέχει μαζί με τους

βουλευτές, στις δράσεις της τοπικής και το

κυριότερο να μεταφέρουμε τους προβλημα‐

τισμούς, τα ερωτήματα και γενικά οτιδή‐

ποτε αφουγκραζόμαστε από τα μέλη μας,

στο κόμμα.  Ας μην ξεχνάμε ότι οι τοπικές ορ‐

γανώσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της

παράταξής μας. 

Εχετε τη δυνατότητα παρέμβασης σε
προβλήματα της τοπικής κοινωνίας;

Η Νέα Δημοκρατία δεν αδιαφορεί για τα

προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Η

Γραμματεία Οργανωτικού όταν κρίνει ότι

είναι σκόπιμο μας ζητά να γίνει καταγραφή

τυχόν προβλημάτων του δήμου μας,  τα

οποία και υποβάλλουμε.  

Και μια λεπτή ερώτηση, επειδή έχουμε
πείρα και γνώση φαινομένων στις τοπι-
κές οργανώσεις. Υπάρχουν εσωτερικές
αντιπαλλότητες και διαμάχες ή υφίστα-
ται πραγματική συναδελφική συνεργα-
σία;

Και στις καλύτερες οικογένειες πάντα θα

υπάρχουν μικροπαραξηγήσεις ή προβλή‐

ματα. Καλό είναι αν κάποιος αποφασίσει να

συμμετέχει στο Δ.Σ. μιας κομματικής οργά‐

νωσης, όταν διασχίζει το κατώφλι της, να

αφήνει απέξω όλες τις άλλες ιδιότητες που

τυχόν έχει. Και εγώ όταν μπαίνω στο Υπουρ‐

γείο, όπου υπηρετώ, αφήνω την κομματική

μου ταυτότητα εκτός υπηρεσίας. 

Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ γι’ αυτό
το τελευταίο. Κυρία Πρόεδρε, σε ένα μήνα

έχετε εσωκομματικές εκλογές. Αν γνωρί-
ζουμε ορθώς θα είστε και πάλι υποψήφια
για την Τοπική Διοίκηση, μια που ο απόη-
χος της δράσης σας είναι θετικός. 
Υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι; Γιατί
διαφαίνεται μία κινητικότητα από κά-
ποιους παράγοντες που δεν τους είσαστε
αρεστή…

Στις 24 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι εσω‐

κομματικές εκλογές και φυσικά προτίθεμαι

να είμαι υποψήφια. Αυτές οι εκλογές είναι

εκλογές ανανέωσης, αφού από το προηγού‐

μενο ΔΣ,  μόνο η Γραμματέας κ. ΄Αννα Λεντή

και ο Ταμίας κ. Αντώνης Αμιράλης θα συμμε‐

τέχουν. Ωστόσο θα ήθελα μέσα από τις στή‐

λες σας να ευχαριστήσω όλους τους

συμβούλους που συνεργαστήκαμε άψογα

και που δεν θα είναι στο νεό ψηφοδέλτιο.

Ολοι οι άλλοι υποψήφιοι είναι στην πλειονό‐

τητά τους νέοι άνθρωποι που με φρέσκες

ιδέες και πολύ διάθεση, θέλουν να συμμετέ‐

χουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται γι’

αυτούς από το κυβερνών κόμμα. Για εμένα η

συμμετοχή τους και η εμπιστοσύνη στο πρό‐

σωπό μου, είναι ιδιαίτερα τιμητική.  Υπάρ‐

χουν επίσης υποψήφιοι που είναι μέλη του

μητρώου στελεχών της ΝΔ και διαπρεπείς

συμπολίτες μας που γνώμονα έχουν το καλό

της παράταξης και μόνο αυτό. 

Τις επόμενες ημέρες θα τους γνωρίσετε. 

Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξουν και άλλοι υπο‐

ψήφιοι. Φαντάζομαι θα το ανακοινώσουν.

Άλλωστε, δημοκρατία έχουμε. 

Πώς κρίνετε την πορεία της κυβέρνησης
μέχρι σήμερα.

Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αντιμετώ‐

πισε δύσκολες καταστάσεις, που κατά γε‐

νική ομολογία διαχειρίστηκε με επιτυχία. Να

θυμηθούμε τα δύο χρόνια πανδημίας, την

έκρυθμη κατάσταση με αφορμή το προσφυ‐

γικό/μεταναστευτικό στον ΄Εβρο, τις γενι‐

κευμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Κανείς

δεν έμεινε αβοήθητος, το κράτος στάθηκε σε

όλες τις περιπτώσεις δίπλα στους πολίτες.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα, εν μέσω κρίσεων, ενί‐

σχυσε το κύρος της στο εξωτερικό, βγαίνει

από την  πανδημία οικονομικά πιο ισχυρή

και με την ψηφιακή μεταρρύθμιση που συν‐

τελείται είναι σαν να μεταφέρθηκε από το

μεσαίωνα στον 21ο αιώνα. 

Σεβαστή και κατανοητή η απάντήση σας.
Επιτρέψτε μας να έχουμε τις επιφυλάξεις
μας. Δημοκρατία έχουμε. 

Βεβαίως κε Βενετσάνε, και σας συγχαίρω,

διότι ως τοπική εφημερίδα είσαστε πλουρα‐

λιστική και ανθρωπίνως αντικειμενική. Κα‐

τανοώ δε τη διακηρυγμένη αρχή σας πως

“εκείνη που πρωτίστως κρίνεται είναι η εξου-
σία”. Και το έχετε αποδείξει.

Σας ευχαριστούμε κα Σαραντάκου για τη
δημιουργική, πιστεύω, συνομιλία μας.

Συνέντευξη με την πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ της ΝΔ Κλαίρης Σαραντάκου
Ο Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Κ Ο Μ Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Η Β Α Σ Η

Ε
γκαινιάζουμε σήμερα με την πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής

Οργάνωσης (ΔΗΜΤΟ) της Νέας Δημοκρατίας,  Κλαίρη Σαραντάκου, μια

προσέγγιση των κομμάτων, σε τοπικό επίπεδο.

Θα επιδιώξουμε το ίδιο και με τις άλλες κομματικές οργανώσεις.

Την ιδέα την εμπνευστήκαμε από μια παλιά επιτυχή ελληνική ταινία 

“Τζένη – Τζένη” με  “πρωταγωνιστή” τον …Γκόρτσο (Παπαγιαννόπουλο), τον

παθιασμένο κομματάρχη που ανεβοκατέβαζε βουλευτές, κατά τις επιθυμίες του.

Δεν χαριτολογώ, αλλά θεωρώ ότι από κάτι τέτοια περιστατικά, που εκθέτουν

την πολιτική και τον πολιτικό κόσμο, εμπνεύστηκαν τα κόμματα μετά 

την μεταπολίτευση, αλλά προφανώς και εξ αντιγραφής από την αλλοδαπή.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι εξέλειπαν οι κομματάρχες, ατύπως βεβαίως.

Ας αρχίσουμε λοιπόν:
Η Συνέντευξη έγινε με τον Κώστα Βενετσάνο
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γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης*

Δεν πρόκειται για  περίπτωση «Ιανού»,

αφού και αυτόν ακόμα ο κ. Γρ. Κωνσταντέλ-

λος τον ξεπερνά, γιατί: Άλλα λέει, άλλα

δρομολογεί, άλλα σκέπτεται και άλλος είναι

ο τελικός του στόχος. Πάντα όμως στο

τέλος  είναι το προσωπικό του όφελος. Τον

ενδιαφέρουν  βέβαια οι συνεργάτες, οι

συγγενείς και οι φίλοι, μέχρι του σημείου

όμως εκείνου,  που μέσα από αυτούς θα

αναδειχθεί τελικά μόνο αυτός, ούτε καν ο

Δήμος. 

Πιστεύω ότι διαβάζοντας ο ίδιος αυτή τη

μικρή περιγραφή, είμαι σίγουρος ότι τη βρί-

σκει τουλάχιστον στη σωστή κατεύθυνση,

γιατί πάνω από όλα του αναγνωρίζεται η ευ-

φυΐα της σκοπιμότητας.

Γιατί γράφονται όμως όλα  αυτά, θα αναρω-

τηθεί κάποιος; Πολύ απλά, επειδή  αναμο-

χλεύοντας το αρχείο μου, βρήκα τη

φωτογραφία που αναρτάται, από μια Διημε-

ρίδα που είχε προκαλέσει ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης τον Δεκέμβριο του

2014, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ατ-

τικής.

Δούρου λοιπόν και Κωνσταντέλλος σπάνε

τα «κομματικά τείχη»,  αφού σκοπός ήταν

τότε η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της

Εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μετρό ΑΕ!!» με

θέμα: «ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ!»,

που  παρουσιάστηκε όμως σαν τον  μεγάλο

αγώνα της Αυτοδιοίκησης,  για την απόδοση

των παραλιών  στους Δημότες και γενικό-

τερα στους πολίτες!

Μέσα στο δημόσιο κάλεσμα που έγινε  το

διήμερο 13 και 14 Δεκεμβρίου  σε εκπροσώ-

πους κομμάτων, ΟΤΑ, διαφόρων φορέων και

πολιτών, μεταξύ των άλλων παραβρέθηκα

στην εκδήλωση  εκείνη και μάλιστα έλαβα

το λόγο  ως εκπρόσωπος της εξωκοινοβου-

λευτικής πολιτικής κίνησης, που εκπροσω-

πούσα τότε, και θυμάμαι ότι ήμουν πολύ

συγκρατημένος για την τελική έκβαση του

εγχειρήματος. 

Αντίθετα όμως, στην  τοποθέτησή του  ο Δή-

μαρχος ΒΒΒ,  ήταν λάβρος εναντίον  σε

όποιον τολμήσει να αντισταθεί  στην «απε-

λευθέρωση» των παραλιών και  μάλιστα

πλειοδότησε με το ρίξιμο, αν χρειαστεί,

ακόμη και των περιφράξεων του Αστέρα!!

Κάτι που είχε υποστηρίξει στο ΔΣ του

Δήμου, όταν ήταν στα έδρανα της αντιπολί-

τευσης επί δημαρχίας  Γρ. Κασιδόκωστα.

Κοιτώντας σήμερα για το πού βρίσκεται η

κατάσταση των παραλιών του Δήμου, αυτό

που εύκολα παρατηρούμε είναι, ότι   οι πο-

λίτες  πρέπει να ψάχνουν στο χάρτη για να

δουν που έχουν τη δυνατότητα της  απρό-

σκοπτης και χωρίς επιβάρυνση πρόσβα-

σης. Βέβαια αυτό είναι  λιγάκι δύσκολο,

αλλά πάντα  υπάρχουν κάποια λίγα τετρα-

γωνικά, στα πλάγια των μισθωμένων παρα-

λιών,  για να απλώσουν την πετσέτα τους οι

λουόμενοι,  εκτός και αν προτιμούν τα βρα-

χάκια  στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Αλλά είπαμε: Γρ. Κωνσταντέλλος είναι

αυτός. Τώρα τον μάθαμε για τα καλά για να

πιστεύουμε στο τι λέει και στο τι τελικά  θα

κάνει. 

* Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωμα-

τικός ε.α και Ενεργός πολίτης του Δήμου ΒΒΒ

Δεν εμπιστευόμαστε τον Γρ Κωνσταντέλλο. 

Όλες  οι ενέργειες του είναι πολυπρόσωπες!
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Ηπαγκόσμια ημέρα της ειρήνης
καθιερώθηκε ομόφωνα από τον
ΟΗΕ το 1981 και επελέγη η ημε

ρομηνία της 21ης Σεπτεμβρίου για να συμ
πίπτει με την ετήσια έναρξη των εργασιών
της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού,
κάθε Σεπτέμβριο. Έτσι κάθε χρόνο γιορτά
ζεται η ημέρα αυτή σε μια προσπάθεια να
διαδοθούν και ενισχυθούν τα ιδανικά της
Ειρήνης και της αποφυγής της βίας ανά
μεσα στα κράτη και τα έθνη.
Η ανθρωπότητα στο διάβα της ιστορίας
έχει γνωρίσει τα αγαθά τής ειρήνης και
πολύ περισσότερο τα δεινά του πολέμου.
Η απληστία και η ματαιοδοξία της κυριαρ
χίας, δυο στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα
με την ανθρώπινη φύση έχουν οδηγήσει
σε αμέτρητες αιματηρές συγκρούσεις,
στο βωμό της εξάπλωσης του “πολιτι
σμού” και της δύναμης του όποιου
έθνους. Ήταν επίσης και παραμένουν σή
μερα ισχυρότερα τα οικονομικά συμφέ
ροντα που δημιουργούνται από έναν
πόλεμο και ασφαλώς τα  κέρδη  των με
γάλων εταιρειών που  παράγουν και τρο
φοδοτούν τους εμπλεκόμενους με οπλικά
και πολεμικά συστήματα.
Σε συνδυασμό δε με τη μανία της εδαφι
κής επέκτασης των κατά καιρούς πολιτι
κών ηγεσιών, αυτοτροφοδοτείται η
μισαλλοδοξία και ο φανατισμός των εθνι
κιστικών μαζών, να ανέβουν στα χαρακώ
ματα για να επεκτείνουν τα σύνορα της
χώρας των. 
Αυτά τα βίωσε η ανθρωπότητα από δημι
ουργίας της και τα βιώνει σήμερα έντονα
και πιο καταστροφικά και κάθε φορά με
διαφορετικό τρόπο.
Βέβαια, όπως στη ζωή μας έτσι και στη

διεθνή σκηνή και πολιτική, τίποτα δεν
είναι μη αναστρέψιμο. Στη σημερινή διε
θνή κατάσταση πραγμάτων με όλες τις
διεθνικές/διακρατικές αντιπαλότητες ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμέ
νει το μόνο αποδεκτό διεθνές όργανο που
εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό και
μπορεί, αν όχι να επιβάλει, οπωσδήποτε

όμως να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες
και όρους ειρήνης. Και σ’ αυτό το πνεύμα
καθιερώθηκε η ημέρα της ειρήνης και
γιορτάζεται από όλα τα κράτη και έθνη
του κόσμου.

Και το μήνυμα αυτής της γιορτής είναι
παγκόσμιο: να σεβόμαστε τις διαφορές

των άλλων, τις διαφορετικές αξίες, να εί
μαστε καλοπροαίρετοι στις εκτιμήσεις
μας και να μάθουμε να προστατεύουμε
το πλανήτη που μας φιλοξενεί. 

Είναι αυτονόητο ότι η επίτευξη και η εγ
καθίδρυση μόνιμης ειρήνης προϋποθέτει
ορισμένους όρους οι οποίοι επιτυγχάνον

ται μέσα από τη διεθνή συνεργασία, ανά
πτυξη και αλληλοσεβασμό. Με αυτή τη
σκέψη η ολομέλεια του ΟΗΕ σε μια άλλη
ιστορική σύνοδο το 2015, υιοθέτησε ομό
φωνα ένα πρόγραμμα 17 στόχων βιώσι
μης ανάπτυξης (17 Sustainable
Development Goals) με ορίζοντα το 2030
και έχει ως στόχο την μείωση της φτώ
χειας, την προστασία του πλανήτη και τη
διασφάλιση ευημερίας. 
Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει και δίνει ιδι
αίτερη έμφαση σε αναπτυξιακά ειδικά
προγράμματα που αφορούν, την εκπαί
δευση, την ενέργεια, την καθαριότητα,
την υγεία,  τη φτώχεια, την ισότητα των
φύλων, όλως ιδιαιτέρως την κλιματική
αλλαγή, καθώς σήμερα ο κόσμος δοκιμά
ζεται από τις συνέπειες της κλιματικής αλ
λαγής, την άνοδο της θερμοκρασίας, τη
τήξη των πάγων, τις πλημμύρες, κ.α. Και
δεν είναι ανάγκη να πάμε μακριά, αλλά
να μείνουμε στην Ελλάδα, στον μεσογει
ακό περίγυρό της και να συνειδητοποι
ήσουμε τις αρνητικές κλιματικές αλλαγές,
πυρκαγιές, καύσωνες, ξηρασία, λειψυ
δρία κ.α, όπως τις ζήσαμε το καλοκαίρι

που μόλις μας άφησε.
Το πρόγραμμα εστιάζει στο περιβάλλον
με δράσεις ανά τον κόσμο με κεντρικό
θέμα “κλιματική αλλαγή και ειρήνη”. Δί
νεται έμφαση στις συνέπειες της κλιματι
κής αλλαγής που αναγκάζουν
εκατομμύρια ανθρώπων να αφήνουν τις
εστίες τους και να αναζητούν ασφάλεια
αλλού, προκαλώντας διαμάχες και τοπι
κές συγκρούσεις.
Έχουν πλέον καθιερωθεί οι ετήσιες εκδη
λώσεις και επικεντρώνονται στο δίπτυχο
Ειρήνη και Κλιματική Αλλαγή. Σύμφωνα
με τις επίσημες ανακοινώσεις, την 21η Σε
πτεμβρίου είναι η επίσημη έναρξη των εκ
δηλώσεων από τα ΚράτηΜέλη του ΟΗΕ
με κεντρικό θέμα: “Peace Day and Cli
mateAction” και συγκαλείται Σύνοδος Κο
ρυφής για το Κλίμα που στοχεύει στη
θεματική στήριξη και λειτουργική εφαρ
μογή της Συμφωνίας των Παρισίων του
2016. 
Την ίδια ημέρα λαμβάνουν χώρα σε όλα
τα ΚΜ συναφείς εκδηλώσεις, τόσο από
επίσημα όργανα, όσο και από ΜΚΟ, τοπι
κούς φορείς, οργανώσεις πολιτών και
άλλες συλλογικότητες, με κύριο στόχο την
προώθηση των ιδανικών της Ειρήνης, της
μη χρήσης βίας και της κλιματικής αλλα
γής.

Ως προς την Ελλάδα, δεν γνωρίζουμε
επακριβώς, ποιες  είναι οι  προγραμματι
σμένες εκδηλώσεις της επίσημης Πολι
τείας για το 2021, πιστεύουμε όμως ότι
θα είναι αναλόγου περιεχομένου και θέ
ματος, με το διττό υψηλό μήνυμα της
παγκόσμιας ημέρας Ειρήνης και Κλιματι
κής Αλλαγής. Εν προκειμένω, αξίζει να
επιλέξουμε και αναφέρουμε παραδειγμα
τικά και για την ιστορία, την εκδήλωση
που έλαβε χώρα για την Ειρήνη το 2018
στην Αρχαία Ολυμπία, όπου ο Δήμος Αρ
χαίας Ολυμπίας, ο τόπος, όπου μεταξύ
άλλων ιδανικών, γέννησε και την ιδέα της
εκεχειρίας/ανακωχής, οργάνωσε τον εορ
τασμό της Ειρήνης εντός του αρχαιολογι
κού χώρου της Ολυμπίας.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτι
σμού και τις άλλες Υπηρεσίες, οι μαθητές
σχολείων  του Δήμου μετέβησαν στον
Χώρο, έγιναν οι ομιλίες και οι άλλες σχε
τικές εκδηλώσεις και η Ημέρα της Ειρήνης
έκλεισε με τους μαθητές να παρελαύνουν
κρατώντας τις σημαίες όλων των ΚΜ του
ΟΗΕ και προχωρώντας στο πρανές του
Σταδίου της Ολυμπίας  να σχηματίζουν το
σήμα της Ειρήνης.

“Στο καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν
τους γονείς τους, ενώ τον καιρό του πο
λέμου οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους” 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π.ΠρέσβυςΣεπτ.2021

2018: Ημέρα Ειρήνης, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έστειλε το μήνυμα της ενίσχυσης των
πανανθρώπινων ιδανικών της συμφιλίωσης εθνών και λαών. Οι μαθητές των σχολείων
σχημάτισαν το σήμα της ειρήνης. (αρχείο www.ertnews.gr).

21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
«Δεν υπάρχει καλός πόλεμος, ούτε κακή ειρήνη»

Ζώρζ Κλεμανσώ

Ωδή για την “Ειρήνη”

Ω
δή για την Ειρήνη. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες από όλους τους χώρους

της Τέχνης, ηθοποιοί, τραγουδοποιοί, εικαστικοί, σχεδιαστές αλλά και

δημοσιογράφοι, θα γίνουν ένα και θα γιορτάσουν με όλους εμάς την

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο

του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2), ο οποίος

θα φωτιστεί για πρώτη φορά με 3d mapping. Η είσοδος είναι με ονομαστικές

προσκλήσεις, warmuseum.gr

Ηθοποιοι, καλλιτέχνες απ’ όλο τον χώρο θα  ενώσουν τις φωνές τους μέσα

από τις τέχνες τους και θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα, οραματιζόμενοι την

αγάπη και την αλληλεγγύη της ανθρωπότητας, που είναι και ο μόνος δρόμος

για να φτάσει στην εναρμόνιση της με την φύση και τελικώς στην πολυπό-

θητη Ειρήνη, με φόντο τα πολεμικά αεροπλάνα του Μουσείου.
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H Βούλα που χάνεται με τις ακτές

της να αλώνονται και τα ύψη των

κτιρίων να κρύβουν τον ουρανό!

Τελεσίγραφο για την όμορφη παρα-

λία του κάμπινγκ και Α΄πλαζ που

ακολουθεί... Τελεσίγραφο για κατε-

δαφίσεις και δημιουργία 5 αστέρων

κάμπινγκ. Μόνο ως ανέκδοτο ακού-

γεται. Αλήθεια, οι κροίσοι μένουν

σε κάμπινγκ;

“Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια”,
όπως τόσο εύστοχα γράφει ο Καβά-

φης.

Με ανακοίνωσή του λοιπόν ο Δή-

μαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, που

έχει τοιχοκολληθεί, ειδοποιεί

(Βούλα 9.9.21 - Αρ.πρ.34936) προς

κάθε ενδιαφερόμενο:

ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΟ CAMPING ΒΟΥΛΑΣ

Σας καλούμε όπως το αργότερο

μέχρι την Παρασκευή 17.9.21 και

ώρα 18.00, εκκενώστε το χώρο του

camping Βούλας διότι επίκειται η

έναρξη οικοδομικών εργασιών και

κατεδαφίσεων. Η περιοχή του εργο-

ταξία θα αποκλειστεί για λόγους

ασφαλείας και θα επιτρέπεται η εί-

σοδος μόνο στα συνεργεία και σε

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η πρόσβαση στην παράκτια ζώνη θα

είναι ελεύθερη και απρόσκοπτη

μέσω ειδικής παρακείμενης διαβά-

σης που έχει διανοιχτεί. (σ.σ. εμείς
προσπαθήσαμε να τη διασχίσουμε
αλλά μας έβγαλε στην Α΄πλαζ!).

Γνωστοποιούμε πως οτιδήποτε

ανευρεθεί στο χώρο μετά την παρέ-

λευση της ανωτέρω ημερομηνίας να

απορρίπτεται ως άχρηστο μαζί με

τα προϊόντα της κατεδάφισης.

Eνα εξαιρετικό, ευαίσθητο κείμενο, είναι

γραμμένο δίπλα από την ανακοίνωση του

Δήμου μαζί και η ζωγραφιά. Δημοσιεύουμε

Απόσπασμα δίπλα.

Τελεσίγραφο και τέλος εποχής για τη Βούλα που χάνεται

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Σπουργίτια, περιστέρια, τζιτζίκια, αν έχετε θεό, να τον καλέσετε τώρα!
Τριανταφυλιές, φασκόμηλα και Λεβάντες, εάν έχετε θεό, να τον καλέ-
σετε τώρα,
Ευκάλυπτοι, πεύκα και ελιές, χελώνες και γάτες, πολλές, ψάχνουν και-
νούργιο καταφύγιο να του πείτε.
Να βιαστεί, έχουμε μόνο μία εβδομάδα καιρό!!! Ερχονται οι μπουλντό-
ζες, Τέλος για το παλαιό κάμπινγκ Βούλας!
Αποφάσισε ο δήμαρχος...



Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά όλα τα  απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιο-
λογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»

του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41
του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας της παρ.1 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» να γίνει στο χώρο του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Ατ-
τικής (έδρα του ΝΠΔΔ) και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr) . Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο
πρόγραμμα «Διαύγεια».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ   ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβά-
λουν, είτε ηλεκτρονικά (vravronios@markopoulo.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου (έδρα του ΝΠΔΔ), Τ.Κ.19003,
Μαρκόπουλο, υπόψη κας Γκουλιούμη Μαρίας και Κιμπεζή Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2299020178, 2299020124).  
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστο-
λής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως
GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης
με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση
του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και
για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά
στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά
του υποψηφίου. 
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 ανάρ-
τησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας  στα παραρτήματα αυτής, καθώς  και στο δικτυακό
τόπο (www.markopoulo.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη ερ-
γάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr)· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες
→ Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γρα-
φείων μας.  Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. 
Απασχόληση  
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζη-
μίωση) αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμ-
βασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχω-
ρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως
της εγκεκριμένης διάρκειας εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα απασχοληθούν στα προγράμματα που υλοποιεί το Ν.Π.Δ.Δ. και είναι τα εξής: Μου-
σικοκινητική αγωγή στην προσχολική ηλικία, ρυθμική γυμναστική, ενόργανη γυμναστική, γενική γυμναστική, αεροβική,
super pro κοιλιακών, pilates.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii)  οδηγίες για τη συμπλήρωση της αί-
τησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Μαρκόπουλο, 16-09-2021 
Αρ. Πρωτ.: 482

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.
3/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ  με το δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
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 Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα 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 Εσωτερι-
κών 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 Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις
διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’)
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 8/09-03-2021 (ΑΔΑ:
6Χ3ΣΩΛΝ-ΔΙΗ) απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δρα-
στηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσο-
γαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με θέμα: «Λήψη
απόφασης για προγραμματισμό προσλή-
ψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2021».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 64922/01-06-2021
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας με αντίτιμο».
9. Την υπ' αριθμ. 44270/11-06-2021
(ΑΔΑ:ΨΡΖ446ΜΤΛ6-ΜΦ6) απόφαση του
Υπουργού  Εσωτερικών, με θέμα: «Έγ-
κριση πρόσληψης ογδόντα έξι (86) ατό-
μων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της
χώρας, για την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίμου».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45738/14-06-2021
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (με αντίτιμο)».
11. Την υπ΄ αριθμ. 24/2021 με αρ.

πρωτ.477/15-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΙΞΩΛΝ-
ΘΝΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτι-
στικών και Περιβαλλοντικών Δραστη-
ριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με θέμα
«Λήψη απόφασης για καθορισμό του
αριθμού του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου».
12. Το ΦΕΚ 1703/τ.Β΄/1-8-2011 περί
συγχώνευσης Νομικών Προσώπων και
σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακρι-
τικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου
Μαρκόπουλου - Μεσογαίας (ΦΕΚ
2080/Β΄/30.7.2015).
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 114/12-03-2021 βε-
βαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοι-
νωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Πε-
ριβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ» περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας
ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με
αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τεσσά-
ρων (4) ατόμων,  για την κάλυψη αναγκών
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστι-
κών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,  που εδρεύει
στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
301 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8 μήνες 4
Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μεσογαίας
Μαρκόπουλου Μεσογαίας “Βραυρώνιος”

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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
301 Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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Απολύτως έτοιμα είναι τα σχολεία του Δήμου Παλλήνης,

για την  νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε τη Δευτέρα 13

Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι Αγιασμοί πραγματοποιήθηκαν με βάση τον προγραμ-

ματισμό κάθε σχολείου και με αυστηρή τήρηση των υγει-

ονομικών πρωτοκόλλων, χωρίς τη παρουσία γονέων ή

επισήμων. 

Ο Δήμος Παλλήνης - δηλώνει - ότι έχει λάβει όλα τα

απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία των σχο-

λείων και την υγειονομική ασφάλεια μαθητών και εκπαι-

δευτικών, προχωρώντας σε: 

• έργα συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών μο-

νάδων, 

• προμήθεια του απαραίτητου τεχνικού και υγειονομικού

εξοπλισμού, 

• πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την καθαριότητα

και την υγιεινή των σχολείων. 

Η Δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης,

βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την σχολική κοινότητα,

για την αντιμετώπιση όποιου προβλήματος προκύψει.

Ο Δήμαρχος, Θανάσης Ζούτσος, σε μήνυμά του δήλωσε

μεταξύ άλλων: «Θα είμαστε στο πλάι των μαθητών και

των εκπαιδευτικών, συνεχώς, έτοιμοι να ανταποκρι-
θούμε, άμεσα, σε όποια ανάγκη προκύψει.
Η πανδημία είναι ακόμη εδώ κι όλοι πρέπει να οπλι-
στούμε με υπομονή, πίστη και αισιοδοξία.
Εύχομαι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους
γονείς, μια καλή σχολική χρονιά, με υγεία και ανοιχτά
σχολεία». 

Όλα έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά 

δηλώνει ο Δήμαρχος Παλλήνης
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Αγαπητοί αναγνώστες,  

εν μέσω συνεδριάσεων των τοπικών συμβουλίων,

των Επιτροπών, Οικονομική, Ποιότητας Ζωής, μέχρι

και του υπό κατάργηση ΟΑΠΠΑ(!) παρατηρούμε πυ-

ρετώδεις διαδικασίες στο Δήμο με προκαθορισμένο

ΠΑΝΤΑ το αποτέλεσμα...

Μιας και "τα πεζοδρόμια" βρίσκονται στην επικαιρό-

τητα, σας ενημερώνουμε ότι στην 42η Οικ. Επ. ζητή-

θηκε και άλλη παράταση για την εργολαβία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017. Ηταν δε, η μονα-

δική φορά, που η παράταση των 4 μηνών  παρου-

σίασε πειστική αιτιολόγηση, δηλαδή λόγω της

έγκρισης του 3ου απολογιστικού πίνακα. Αν ο πίνα-

κας έπρεπε να έχει γίνει προ πολλού, αυτό είναι

άλλη υπόθεση. Σας θυμίζουμε ότι έχει δημοπραττη-

θεί και δεύτερη εργολαβία πολλών χιλιάδων ευρώ και

με το ίδιο αντικείμενο, η οποία και "τρέχει" ήδη.

• Αλλο θέμα της ίδιας επιτροπής ήταν η παράταση

της προγραμματικής σύμβασης από 11/07/2018 για

τη ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟ-

ΝΑΔΩΝ μέχρι 11/04/2022.

Μια στασιμότητα την έχουν τα βασικά έργα υποδο-

μής του δήμου, γιατί;

• Σχετικά με την 45η Ο.Ε. έχουμε ξαναναφερθεί στις

διογκωμένες και περιττές δαπάνες του εορταστικού

φωτεινού διάκοσμου, οι οποίες είναι ετησίως επανα-

λαμβανόμενες και σταθερά στις 74.000€ περίπου.

Δύο τινά, εικάζουμε ότι συμβαίνουν, είτε κάποιος

κάνει δολιοφθορά και χρειαζόμαστε κάθε χρόνο νέα

διακοσμητικά, είτε η δαπάνη θα έπρεπε να ανέρχεται

έως του ποσού του αναλογούντος στην φύλαξη και

μόνο! Εννοείται, καταψηφίσαμε.

• Η αίτηση μίας κυρίας για αποζημίωση στην βλάβη

του αυτοκινήτου της, καθώς έπεσε, λόγω ελλιπούς

δημοτικού φωτισμού, στο κυκλικό της οδού Σωκρά-

τους στη Βούλα ξεπαστρεύοντας την ελιά (από τον

Σεπτέμβριο του 2020) δεν είχε κάποια τύχη (ούτε και

η ελιά βέβαια), καθώς δεν γνώριζε όλα τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά και δεν τα προσκόμισε, οπότε

δεν έγινε δεκτή.

• Με έκπληξη διαβάσαμε στην ημερήσια της 46ης

Ο.Ε. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑ-

ΤΟΣ. Η εταιρεία, που μόλις τον Ιούλιο του 2021 "πλει-

οδότησε" και πήρε προς εκμετάλλευση το δημοτικό

χώρο στάθμευσης στον ΟΡΜΟ ΖΩΣΚΑ, Βουλιαγμένη,

ζητά την ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ σε άλλη εταιρεία και μάλι-

στα στην ίδια, που ΔΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ πάντα, υπεκ-

μίσθωσε τον χώρο στην λεωφόρο Ποσειδώνος 6. 

Τί να πρωτοσχολιάσουμε... Καταρχάς καταψηφίσαμε,

όπως και στο αρχικό στάδιο και για τους δύο χώρους

και για τις υπεκμισθώσεις τους. Ο λόγος είναι κυρίως

γιατί με όλες αυτές τις κινήσεις της διοίκησης, η

Βουλιαγμένη δεν διαθέτει ελεύθερους χώρους

στάθμευσης πλέον. Γιατί αν κάποιος υποστηρίξει ότι

με τις 5 θέσεις του πάρκιγκ [στην Ποσειδώνος π.χ.,

που δεν είναι ποτέ ...ελεύθερες(!)] είμαστε εντά-

ξει....Τότε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο...

• Το ότι ζητήθηκε εξάμηνη παράταση για την ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021... Μα και μόνο

η παραδοχή εκ μέρους του αναδόχου, ότι δεν έχει

εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβα-

σης... μας αφήνει πολλά περιθώρια για συμπερά-

σματα. Σε αυτήν την περιοχή που έχουμε την

ευλογία να ζούμε, δεν θα έπρεπε το πράσινο να είναι

προτεραιότητα; Δεν θα έπρεπε να διαφυλλάσσεται

ως κόρη οφθαλμού; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μα-

κρόπνοο πρόγραμμα τουλάχιστον δεκαετίας για την

διάσωση, επαύξηση και εντατική φροντίδα των δέν-

τρων; Για εμάς, αποτελεί προτεραιότητα και μη φαν-

ταστείτε ότι χρειάζονται πολλά...μόνο θέληση.

Δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το

περιεχόμενο των άλλων συνεδριάσεων, σε προσεχές

κείμενο, έως τότε...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα, δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ

Ψηφίστηκε τελικά, με διορθώσεις και δια-

φωνίες, από την Ολομέλεια της Βουλής το

νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

για τα ζώα συντροφιάς, από τους βουλευ-

τές του κυβερνώντος κόμματος.

Στείρωση αλλιώς... 

αποστολή DNA

Τι προβλέπει ο νέος νόμος; Στείρωση του

ζώου εντός εξαμήνου από την απόκτησή

του ή αποστολή δείγμα γενετικού υλικού

(DNA) του ζώου στο Εργαστήριο Φύλαξης

και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων που

προβλέπεται να συσταθεί στην Ακαδημία

Αθηνών.

Για τη διατήρηση του γενετικού υλικού για

τουλάχιστον 12 χρόνια θα πληρώνει ο ιδιο-

κτήτης του ζώου συντροφιάς, 150 ευρώ

εφάπαξ για κάθε ζώο που φροντίζει.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη αρχίζει την 1η

Μαρτίου 2022, ενώ η παράλειψη της μιας ή

της άλλης πράξης επιφέρει πρόστιμο 1.000

ευρώ, το οποίο επιβάλλεται από την 1η Σε-

πτεμβρίου 2022!

Για τη διενέργεια υιοθεσιών, δημιουργείται

και λειτουργεί Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιο-

θεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς -

ΕΜΖΣ.

Στην όλη οργάνωση του εγχειρήματος, συμ-

μετέχουν και οι Δήμοι με κεντρικό ρόλο, θα

λέγαμε, αφού μεταφέρονται αρμοδιότητες

για τη δημιουργία νέων υποδομών, και προ-

μήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, με ανά-

λογα κονδύλια (λένε 40 εκατομ. ευρώ) φτά-

νει να τα δουν οι Δήμοι.

Oι Δήμοι καλούνται να παρουσιάσουν πλή-

ρες επιχειρησιακό σχέδιο, ως προς τη δια-

χείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

με ποινές από το Υπουργείο Εσωτερικών σε

όσους δήμους δεν συμμορφώνονται με τις

υποχρεώσεις τους.

Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εσωτε-

ρικών, Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι η σημε-

ρινή ημέρα «σηματοδοτεί ένα βήμα
μπροστά στην προστασία των ζώων, στη
μείωση των αδέσποτων και στη μείωση της
κακοποίησης».
Υπογράμμισε, ότι διαμορφώνεται μια νέα

φιλοσοφία, ώστε να ολοκληρωθούν οι απα-

ραίτητες υποδομές και διαδικασίες, σε σύν-

τομο χρονικό διάστημα, και μεσοπρόθεσμα,

να γίνει αξιολόγηση της πορείας του.

Καταλήγοντας ο Στ. Πέτσας τόνισε:  «Δεν
είναι μόνο θέμα Πολιτισμού αλλά και κοινής
λογικής, να θέλουμε να συνεχίσει να απο-
τελεί ο πλανήτης Γη, το κοινό σπίτι όλων
μας».

Oι αντιπολιτεύσεις καταψήφισαν

Οι αντιπολιτεύσεις το καταψήφισαν, η καθε-

μιά για δικούς της λόγους: η βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου, δήλωσε ότι το νο-

μοσχέδιο αντιβαίνει σε ευρωπαϊκές οδηγίες

και παγκόσμιων οργανισμών.

Το “Κίνημα Αλλαγής” με τον Μ. Κατρίνη

είπε κρίνει ότι το νομοσχέδιο μεταθέτει το

βάρος της ευθύνης στους δήμους, που ήδη

αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα

λόγω έλλειψης προσωπικού και δομών.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ,

Διαμάντω Μανωλάκου επεσήμανε ότι «Όχι

μόνο δεν φροντίζετε τα αδέσποτα με κρα-

τική μέριμνα, αλλά χαρατσώνετε τον

κόσμο». 

Από την “Ελληνική Λύση”, ο Κων. Μπούμ-

πας είπε ότι  πάει κόντρα στη φύση με

αυτές τις στειρώσεις και κόντρα στη μάνα

γη.

Από το “ΜέΡΑ25”, ο Κλέων Γρηγοριάδης

επέκρινε την κυβέρνηση ότι άλλα έλεγε

πριν 6 μήνες και άλλα τώρα.  Τότε ότι το Υπ.

Αγροτικής Ανάπτυξης έχει την ευθύνηυ,

τώρα μας λέει ότι το Υπουργείο Εσωτερι-

κών είναι αρμόδιο!

Ψηφίστηκε και έγινε νόμος τα μέτρα για τα ζώα συντροφιάς
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ΑΔΑ: Ω11ΨΟΚΥΓ_ΣΚΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1183/10-09-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προκηρύσσει δημο-
πρασία για την μίσθωση ακινήτου για
τη στέγαση παραρτήματος ΚΑΠΗ Κο-
ρωπίου. Το ακίνητο πρέπει: Να είναι
ισόγειο με άμεση πρόσβαση από το
πεζοδρόμιο, το οποίο να διαθέτει
επαρκές πλάτος για πρόσβαση, του-
λάχιστον 1,50m.
Επιπλέον πρέπει: 1) Η επιφάνεια του
ισογείου χώρου να είναι τουλάχιστον
καθαρής επιφανείας 90 m2 με όσο το
δυνατόν καλύτερο φυσικό φωτισμό.
Επιπλέον στο ισόγειο πρέπει να
υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι πέραν
της ως άνω αίθουσας.
α) Χώρος για ιατρείο εμβαδού άνω των
8m2. β) Χώρος για κουζίνα εμβαδού
άνω των 12m2. γ) Δύο (2) τουαλέτες

και μία (1) τουαλέτα ΑΜΕΑ με κοινό
προθάλαμο και δ) Μικρή αποθήκη.
2) Κύριοι και βοηθητικοί χώροι, ακόμη
και εάν αυτοί είναι σε διαφορετικά
επίπεδα, επιφανείας ανάλογης των
στην παράγραφο με αριθμό (1) περι-
γραφομένων χώρων, για την ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων των
μελών του ΚΑΠΗ, συνολικού εμβαδού
τουλάχιστον 120m2.
3) Να έχει σε λειτουργία πλήρες δί-
κτυο ηλεκτρολογικό, ύδρευσης, απο-
χέτευσης και να είναι κατάλληλο για
το σκοπό που προορίζεται.
4) Το κτήριο πρέπει να βρίσκεται δυ-
τικά της λεωφόρου Βασιλέως Κων-
σταντίνου και σε απόσταση  ακτινικά
από το μέσο αυτής και το μέσο της
κεντρικής πλατείας έως 200 μέτρα.
Θα συνεκτιμηθεί η πρόσβαση σε συγ-
κοινωνιακή εξυπηρέτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον σε προθεσμία εί-
κοσι (20) ημερών από την δημοσίευση
της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ», στην διεύ-
θυνση που αναφέρεται παρακάτω, και

παραδίδονται στη συνέχεια στην αρ-
μόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.
Δ/τος 270/81, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότη-
τας των προσφερομένων ακινήτων
και περί του εάν αυτά πληρούν τους
όρους της οικείας διακήρυξης, αριθμ.
απόφασης 49/2021 του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ», συντασσόμε-
νης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα
(10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρ-
κώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται από το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΣΦΗΤΤΟΣ», ώρες 10.00 – 13.00, Δι-
εύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47
– 3ος όροφος – Κορωπί, τηλέφωνο
2132000711.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους εν-
διαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην ανωτέρω αναφερό-
μενη διεύθυνση μέχρι και την προηγού-
μενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 14/9/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 751
AΔΑ: ΨΘΜ9ΟΚΟΚ-ΤΔΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσι-
κής Αγωγής για την κάλυψη εποχια-
κών ή παροδικών αναγκών των
Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π .με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
με ωριαία αποζημίωση και χρονική
διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την υπ’
αριθ. 51/2021 απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. οικ.:
32641/26-4-2021 (ΑΔΑ:
Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

107 ν.4483/2017, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγω-
γήςμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία
αποζημίωση και χρονική διάρκεια
μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά είκοσι
έξι (26) άτομα για την κάλυψη εποχια-
κών ή παροδικών αναγκών (με αντί-
τιμο) των Αθλητικών προγραμμάτων
της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω
άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου
από αυτούς προσώπου στο πρωτό-
κολλο της Επιχείρησης στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου &
Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε ΜΕΣΩ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail:
info@kedp.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 210-
6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 20-9-
2021 έως και την Τετάρτη 29-9-2021

(εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημε-
ρών από την τελευταία ημέρα δημο-
σίευσης της παρούσας στον τοπικό
τύπο).
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πα-
ρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε και τη-
λεφωνικά την παραλαβή της αίτησης.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση
παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το
παραπάνω ωράριο όπως ακριβώς και
η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευ-
ταία μέρα και ώρα κατάθεσης διαιολο-
γητικών ορίζεται η Τετάρτη 29-9-2021
και ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν
θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την αναλυτική περιγραφή θέ-
σεων, τα δικαιολογητικά και τα
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης. ΑΔΑ σχετι-
κής ανακοίνωσης : ΡΟ9ΨΟΚΟΚ-ΨΛΘ

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αρ. 40/2021 Διατα-
γής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας
(Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγ-
κρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο κατα-
στατικό του Αθλητικού Σωματείου με
την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ ΒΑΡΗΣ», το οποίο εδρεύει στον
Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμέ-
νης, στο Χέρωμα Βάρης επί της
οδού Καποδιστρίου αριθμός 2, ειδι-
κότερα δε τα άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 12,
13, 16, 18, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39 και 40 σύμφωνα με
το από 19/07/2021 τροποποιημένο
καταστατικό του.

Βάρη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΟΥΛΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΑΜ. ΔΣΑ 22305 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση: Υπ.Δομησης
Τμήμα: Πολεοδομικών Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Βας.Κων/νου 25
Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Κ.Κεχαϊδου

Μ.Σταματελάτου
Τηλ: 213-2030411,213-2030482
Fax: 213-2030456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης ανακοινώνει ότι με την
υπ΄αριθμ 232/2021 Απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου (ΑΔΑ:   9ΤΣ6ΩΨΖ-ΙΤΛ
αποφασίστηκε η έγκριση του 2ου
Πρακτικού του ΣΥΠΟΘΑ Α΄ΠΕ Ανα-
τολικής Αττικής που αφορά στην ανα-
θεώρηση του εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής β

κατοικίας Κόρμπι, Δ.Ε.Βάρης, καθώς
και των σχεδίων που συντάχθηκαν
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Επίσης αποφασίστηκε η
τήρηση των προβλεπόμενων διαδικα-
σιών δημοσιοποίησης. Η ανωτέρω
απόφαση και τα σχέδια που την συ-
νοδεύουν είναι αναρτημένα στο site
του Δήμου (vvv.gov.gr) καθώς και στο
Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Κωνσταν-
τίνου 25, Βάρη). Καλούνται οι ενδια-
φερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν
γνώση και να εκφράσουν τυχόν αν-
τιρρήσεις εντός 15 ημερών από την
ανάρτηση της μελέτης. Οι ενστάσεις
θα κατατίθενται στο Δημοτικό κατά-
στημα της Βάρης (Βασιλέως Κων/νου
25, Βάρη) είτε ηλεκτρονικά στο
poleodomia@vvv.gov.gr από 20-9-
2021 εώς και τις 8-10-2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απο-

γραφή Κτιρίων 2021, η

οποία διενεργείται από την

Ελληνική Στατιστική Αρχή

(ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους

Δήμους και τις Κοινότητες

της Χώρας, για την κάλυψη

εθνικών αναγκών σε στατι-

στική πληροφόρηση σχε-

τικά με τον οικοδομικό

πλούτο της Χώρας.

Η Απογραφή Κτιρίων πραγ-

ματοποιείται λίγο καιρό

πριν τη διεξαγωγή της Απο-

γραφής Πληθυσμού- Κατοι-

κιών (Οκτώβριος –

Δεκέμβριος 2021), με

σκοπό την καταγραφή του

συνόλου των κτιρίων της

Ελλάδας και τη συλλογή

στοιχείων για τη σύνθεση

και τα χαρακτηριστικά τους,

όπως ο αριθμός των ορό-

φων, τα υλικά κατασκευής,

η χρήση ή ο προορισμός

χρήσης τους, η περίοδος

κατασκευής, η προσβασιμό-

τητα σε αυτά Ατόμων με

Αναπηρίες (ΑμεΑ), ο αριθ-

μός ανελκυστήρων κ.ά. Η

Απογραφή Κτιρίων διενερ-

γείται κάθε δέκα χρόνια και

αποτελεί στάδιο των προ-

παρασκευαστικών εργα-

σιών της Απογραφής

Πληθυσμού - Κατοικιών για

τον εντοπισμό των προς

απογραφή κατοικιών - νοι-

κοκυριών της Απογραφής

Πληθυσμού και Κατοικιών.

Το νομικό πλαίσιο των Γενι-

κών Απογραφών 2021 είναι

ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ

17/Α΄/05-02-2021).

Στα στοιχεία της Απογρα-

φής Κτιρίων στηρίζονται οι

αποφάσεις της Πολιτείας

για τον αντισεισμικό σχε-

διασμό, τις πολιτικές υπο-

δομών, μεταφορών,

ενέργειας και εν γένει τοπι-

κής και περιφερειακής ανά-

πτυξης. Τα στοιχεία που

συλλέγονται μέσω της

Απογραφής είναι εμπιστευ-

τικά και χρησιμοποιούνται

μόνο για την παραγωγή

συγκεντρωτικών στατιστι-

κών στοιχείων. Σημειώνεται

ότι στο πλαίσιο της Απο-

γραφής δεν συλλέγονται

στοιχεία για την ιδιοκτη-

σία, το εμβαδόν, τυχόν πα-

ραβάσεις πολεοδομικής

νομοθεσίας κ.λπ. που αφο-

ρούν στα απογραφόμενα

κτίρια.

Κατά τη διάρκεια της Απο-

γραφής Κτιρίων, οι ερευνη-

τές της ΕΛΣΤΑΤ

επισκέπτονται όλα τα κτίρια

κάθε οικισμού και καταγρά-

φουν, για κάθε ένα ξεχωρι-

στά, τα χαρακτηριστικά του

συμπληρώνοντας το σχε-

τικό ερωτηματολόγιο το

οποίο περιλαμβάνεται σε

ειδική ηλεκτρονική εφαρ-

μογή. 

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ

(Τομεάρχες) επικοινωνούν

με ιδιοκτήτη ή ένοικο της

κατοικίας ή του κτιρίου, ή

τον διαχειριστή της πολυ-

κατοικίας, για την παροχή

πληροφοριών αναφορικά

με τα χαρακτηριστικά κάθε

κτιρίου. Οι ερευνητές (Το-

μεάρχες) φέρουν ειδική

κονκάρδα με το σήμα της

ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία ανα-

γράφονται τα στοιχεία

τους, καθώς και έντυπο

ορισμού με τη φωτογραφία

τους και σφραγίδα της ΕΛ-

ΣΤΑΤ, και τηρούν όλα τα

απαραίτητα μέτρα προστα-

σίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω

διασποράς της νόσου του

κορωνοϊού COVID-19.

Για οποιαδήποτε διευκρί-

νιση επί της διαδικασίας

της Απογραφής Κτιρίων

2021, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να καλούν στους

τηλεφωνικούς αριθμούς: 

Τηλ.: 213 135 2894, 213

135 2887, 213 135 2873,

213 135 2891, 213 135

2911, 213 135 2913 ή να

απευθύνονται στο e-mail:

census2021@statistics.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες:

https://www.statistics.gr/el/2

021-buildings-census

Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων-
Παράρτημα Σπάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού
του, καλεί τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 13
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:30 μμ στη στέγη του Λυκείου, επί της οδού
Ικτίνου 7, στα Σπάτα, με τα εξής θέματα:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους.
2. Απολογισμός προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός επομένου έτους.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5. Εκλογή εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επομένη Τε-
τάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέ-
ματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
Του Διοικητικού Συμβουλίου                         

Μαρία Δ. Κουλοχέρη 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Ω11ΨΟΚΥΓ-ΣΚΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1183/10-09-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την μί-
σθωση ακινήτου για τη στέγαση πα-
ραρτήματος ΚΑΠΗ Κορωπίου. Το
ακίνητο πρέπει:
Να είναι ισόγειο με άμεση πρόσβαση
από το πεζοδρόμιο, το οποίο να δια-
θέτει επαρκές πλάτος για πρόσβαση,
τουλάχιστον 1,50m.
Επιπλέον πρέπει: 1) Η επιφάνεια του
ισογείου χώρου να είναι τουλάχιστον
καθαρής επιφανείας 90 m2 με όσο το
δυνατόν καλύτερο φυσικό φωτισμό.
Επιπλέον στο ισόγειο πρέπει να
υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι πέραν
της ως άνω αίθουσας.
α) Χώρος για ιατρείο εμβαδού άνω
των 8m2. β) Χώρος για κουζίνα εμβα-
δού άνω των 12m2. γ) Δύο (2) τουα-

λέτες και μία (1) τουαλέτα ΑΜΕΑ με
κοινό προθάλαμο και δ) Μικρή απο-
θήκη.
2) Κύριοι και βοηθητικοί χώροι, ακόμη
και εάν αυτοί είναι σε διαφορετικά
επίπεδα, επιφανείας ανάλογης των
στην παράγραφο με αριθμό (1) περι-
γραφομένων χώρων, για την ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων των
μελών του ΚΑΠΗ, συνολικού εμβαδού
τουλάχιστον 120m2.
3) Να έχει σε λειτουργία πλήρες δί-
κτυο ηλεκτρολογικό, ύδρευσης, απο-
χέτευσης και να είναι κατάλληλο για
το σκοπό που προορίζεται.
4) Το κτήριο πρέπει να βρίσκεται δυ-
τικά της λεωφόρου Βασιλέως Κων-
σταντίνου και σε απόσταση ακτινικά
από το μέσο αυτής και το μέσο της
κεντρικής πλατείας έως 200 μέτρα.
Θα συνεκτιμηθεί η πρόσβαση σε συγ-
κοινωνιακή εξυπηρέτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον σε προθεσμία εί-
κοσι (20) ημερών από την δημοσίευση
της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ», στην διεύ-
θυνση που αναφέρεται παρακάτω, και

παραδίδονται στη συνέχεια στην αρ-
μόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.
Δ/τος 270/81, η οποία με επιτόπια
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότη-
τας των προσφερομένων ακινήτων
και περί του εάν αυτά πληρούν τους
όρους της οικείας διακήρυξης, αριθμ.
απόφασης 49/2021 του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ», συντασσόμε-
νης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα
(10) ημερών από της λήψεως των
προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρ-
κώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται από το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΣΦΗΤΤΟΣ», ώρες 10.00 – 13.00, Δι-
εύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου 47 - 3ος
όροφος – Κορωπί, τηλέφωνο
2132000711.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται
ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους
ενδιαφερόμενους, ύστερα από αί-
τηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω
αναφερόμενη διεύθυνση μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ
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στα πεταχτά

Τέλος το «Taxisnet»

Τώρα «myAADE»

Σε λειτουργία ετέθη από 16 Σεπτεμβρίου 2021 στο

gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, myAADE.

Πρόκειται για το νέο φιλικό ψηφιακό περιβάλλον,

myaade.gov.gr, που αντικαθιστά το Taxisnet.

Μέσα από αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν:

– να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμο-

γές της ΑΑΔΕ (δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορολο-

γία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονικά βιβλία

myDATΑ, κλπ), βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που

ενδιαφέρει τον καθένα.

– να διαχειριστούν το λογαριασμό και τα στοιχεία επι-

κοινωνίας τους, να μεταβάλλουν στοιχεία της επιχεί-

ρησής τους

– να δουν τις οφειλές, πληρωμές, τις επιστροφές και

να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους

– να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο

– να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ψηφιακά προς την

αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία)

– να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της

αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (προσεχώς)

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων, Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε ότι: «με τη νέα ψη-
φιακή μας πύλη, συνδυάζουμε ψηφιακή ευφυία και

συναισθηματική νοημοσύνη, με σκοπό οι ψηφιακές
μας υπηρεσίες να σχεδιάζονται και να προσφέρονται
στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την οπτική του πο-
λίτη».

Ας ευχηθούμε ότι κάτι θα αλλάξει με τη συναλλαγή

του πολίτη και του κράτους, γιατί - δυστυχώς - χωλαί-

νει οικτρά. Δεν φτάνει η “ψηφιακή ευφυία” για να εξυ-

πηρετηθεί ο πολίτης. Πρέπει πρώτα να αποκτήσει ο

πολίτης “ηλεκτρονικό αλφαβητισμό”, κάτι που δεν δια-

θέτει στη μεγάλη του πλειοψηφία και βεβαίως, και ο

υπάλληλης (υπηρέτης) του πολίτη. που θα τον εξυπη-

ρετήσει. Ίδομεν.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.563 τ.μ. εντός σχεδίου, τε-

τράφατσο στην Αρτέμιδα, 900 μ. από τη θάλασσα, πε-

ριοχή Υπαπαντή. 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  

ΖΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Σχολείο Ιδιωτικό Νοτίων Προαστίων ζητά καθηγητές

ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας. 

Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, 

ΤΚ 19441 ΚΟΡΩΠΙ.

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.comΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για επαγγελματικό χώρο ηπιας

χρήσης 3 συνεχόμενα υπερηψωμένα ισόγεια διαμε-

ρίσματα διαμπερή 55 τ.μ. έκαστο μαζί ή ξεχωριστά,

επί της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου 700 μ. από

παραλιακή σε εμπορικότατο σημείο με μεγάλο χώρο

parking. τηλ. 6947307111

Ενοικιάζεται ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα διαμ-

περές 55 τ.μ, πλήρως ανακαινισμένο σε κτήμα 2,5

στρεμμάτων 700 μ. από παραλιακή και δίπλα στην

τοπική αγορά. τηλ. 6947307111

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα

ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320

ZHTEITAI κυρία να συνοδεύσει άλλη κυρία στην

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

στου 2021. τηλ. 2108952269, 6945411125

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Γνωρίζουν

αγγλικά, οδηγούν αυτοκίνητο. 

Πληροφορίες 6977433986 κα Λίτσα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ στυλ ΛΟΥΪ ΚΕΝΖ, σκαλιστά

σε πολύ καλή κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή. 

Τηλ. 210 8948.931

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙ-

ΤΙΑ ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟ-

ΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,

ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προ-

τίμηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος ΒΒΒ, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή 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 ζευ-

γάρι συνταξιούχων με κατοικίδια. Τηλ. 6907102078,

6940338610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙ-

ΣΜΑ  52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ

4ος   Ορ., ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑ-

ΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙ-

ΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλ.

Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ

ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο )  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες

6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ένωσης Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία του Συλλόγου,

(Βουλιαγμένης & Λευκάδος 10, Βούλα, εντός στοάς) το Σάβ-

βατο18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

• Ορισμός Προεδρείου Γ.Σ.

• Ανάγνωση Απολογισμού πεπραγμένων για την περίοδο (συζή-

τηση και έγκριση).

• Ανάγνωση Οικονομικού Απολογισμού για την περίοδο (συζή-

τηση και έγκριση).

• Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής (συζήτηση και έγ-

κριση).

• Έγκριση προϋπολογισμού 2022.

• Τελική Έγκριση 10/04/2019 – 18/09/2021 από την Γ. Σ.και Απαλ-

λαγή Δ.Σ.

• Ορισμός ημερομηνίας Αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο και Ελεγκτική Επιτροπή.

• Διάφορες ανακοινώσεις.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mεζονέτα, Ρετιρέ, 

Διαμέρισμα, 100 τ.μ. και άνω για αγορά,
στη Βουλιαγμένη, με θέα στη θάλασσα.

Κατασκευής από 1990 και μετά. 

Απόσταση από την ακτή έως 800μ. 

Αξίας μέχρι 500.000 € - Αποκλείονται Μεσίτες.

ΤΗΛ.: 210.6030.655 - 0032.496.888.585

belnuto@hotmail.de 
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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 - 6942574688
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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,

ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει

κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την

επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε τη-

λεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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 

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

Πρόγραμμα δωρεάν

εξέτασης μαστού από την

Περιφέρεια Αττικής
Πάνω από 300 γυναίκες έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα

Μεγάλη εξακολουθεί να είναι η ανταπόκριση των γυναι-
κών στο πρόγραμμα  της Περιφέρειας  Αττικής για  δω-
ρεάν εξέταση Προληπτικού Ελέγχου Μαστού με έμφαση
στη διαγνωστική κάλυψη, που συνεχίζεται μετά από πρω-
τοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη από την  Τε-
τάρτη 1 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη απόγευμα
15.00-18.00 στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος
Κούρκουλος.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχές Μαΐου και μέχρι σήμερα
έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις (μαστογραφία, υπέρηχο
μαστού ή πιο εξειδικευμένες εξετάσεις), πάνω από 300
γυναίκες.  Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
ανιχνεύθηκαν περιστατικά καρκίνου τα οποία αντιμετωπί-
στηκαν εξ ολοκλήρου στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερωθούν οι γυ-
ναίκες 38-70 ετών για τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης,
να έρθουν σε επαφή με ειδικούς γιατρούς μαστού που θα
τις ενημερώσουν για την υγεία του μαστού τους, να εξοι-
κειωθούν οι νεότερες γυναίκες με τη διαδικασία της κλι-
νικής εξέτασης μαστού και να κάνουν δωρεάν εξετάσεις
ανάλογα με τις συστάσεις των ειδικών.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης επισημαίνει: «Συ-
νεχίζουμε να επενδύουμε στην Πρόληψη που είναι το
ισχυρότερο “όπλο” για την προστασία της ζωής των πολι-
τών. Ακολουθώντας πιστά τα Διεθνή Πρωτόκολλα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υλοποιούμε προγράμ-
ματα που συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και στην
θωράκιση της υγείας των γυναικών».

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον δωρεάν Μαστο-
γραφικό έλεγχο είναι:
• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο 3 ημέρες πριν –
5 ημέρες μετά).
• Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και η
δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη συνεργασία και τη
συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώρ-
γου Δημόπουλου, της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Άγιος Σάβ-
βας Όλγας Μπαλαούρα, του Υποδιοικητή του Νοσοκομείου
Χρήστου Φασιανού, του Διευθυντή Ακτινολογικού Κέντρου Ημε-
ρήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος Στάθη Βλαχάκου, της Προ-
ϊστάμενης Χειρουργικού Τομέα Ελισσάβετ Ντίνα, της
συνεργάτιδας του Περιφερειάρχη Αττικής Αμαλίας  Γκόρου- Ρόν-
του  και την υποστήριξη του προσωπικού του Ακτινολογικού Κέν-
τρου Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος.
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. . . γ ια την υγειά μας

Τροφές που προκαλούν Γαστρεντερικές Διαταραχές
Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Av η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων προκα-

λεί διάρροια, φούσκωμα και αερία, αυτό μπορεί να

οφείλεται στην δυσανεξία στη λακτόζη. Αυτό προκα-

λείται όταν υπάρχει έλλειψη λακτάσης- του ενζύμου

που βοηθάει στην πέψη της λακτόζης η οποία βρίσκε-

ται στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σε

αυτή την περίπτωση καλό είναι vα ελλατώσετε ή vα

αποφύγετε την κατανάλωση γαλακτοκομιών προϊόν-

των ή vα επιλέξτε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής

που θα βοηθήσει στην διάσπαση της λακτόζης στον

οργανισμό σας.

Λιπαρά φαγητά
Διεγείρουν τις συστολές στον πεπτικό σωλήνα, που

έχουν ως αποτέλεσμα είτε vα επιβραδύνουν την εκ-

κένωση του στομάχου, επιδεινώνοντας τηv δυσκοι-

λιότητα, είτε vα επιταχύνουν την κυκλοφορία τους,

οδηγώντας σε διάρροια. Το αποτέλεσμα εξαρτάται

από τον τύπο του λίπους που έχει καταναλωθεί και

την τάση προς δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Όταν έχετε

δυσπεψία, καταναλώστε χαμηλής περιεκτικότητας σε

λιπαρά τρόφιμα και τρώτε μικρά γεύματα. Αποφύγετε

τα υψηλής περιεκτικότητας λιπαρά τρόφιμα, όπως το

βούτυρο, το τυρί και το παγωτό τουλάχιστον για λίγες

ημερες.

Τηγανιτά φαγητά
Τα τηγανιτά φαγητά, oι πλούσιες σάλτσες, τα κρε-

μώδη ή βουτυρώδη γλυκά είναι δυνατόν να προκαλέ-

σουν προβλήματα, καθώς είναι πλούσια σε λιπαρά, με

αποτέλεσμα την εμφάνιση διάρροιας. Προτιμήστε τα

ψητά φαγητά και τις ελαφριές σάλτσες με λαχανικά

και όχι με κρέμες ή με βούτυρο. Σε περίπτωση διάρ-

ροιας ή δυσκοιλιότητας, καλό είναι να τα αποφύγετε.

Πικάντικα φαγητά
Τα πικάντικα φαγητά διεγείρουν το πεπτικό σύστημα. Σε

ορισμένα άτομα δεν έχουν καμία επίδραση, σε άλλα

όμως μπορούν να προκαλέσουν δυσπεψία. Μετά την κα-

τανάλωση πικάντικων τροφίμων, ειδικά σε μεγάλες πο-

σότητες, παρατηρείται δυσπεψία ή/και καούρα (οι

πιπεριές τσίλι περιέχουν καψαϊκίνη που την προκαλεί).

Σε γενικές γραμμές, επιλέγετε μαλακές τροφές αν

έχετε πεπτικά προβλήματα, και αποφύγετε τα μπαχα-

ρικά.

Eσπεριδοειδή & όξινα τρόφιμα
Η παρουσία διάρροιας μετά από κατανάλωση εσπερι-

δοειδών φρούτων, όπως το πορτοκάλι, το κίτρο, το

γκρέιπφρουτ κ.λπ., μπορεί να οφείλεται σε τροφική

δηλητηρίαση ή τροφική αλλεργία. Αν και περιέχουν

υψηλά ποσά φυτικών ινών, μπορεί να προκαλέσουν

ενοχλήσεις στο στομάχι. Αν υπάρχει πρόβλημα

πέψης, καταναλώστε τα με προσοχή. Υπό κανονικές

συνθήκες, τα εσπεριδοειδή μπορεί να προκαλέσουν

διάρροια, αν υπάρχει δυσαπορρόφηση στη φρου-

κτόζη. Όταν έχετε στομαχικές διαταραχές, αποφύ-

γετε τις όξινες τροφές, όπως π.χ. τα ανθρακούχα

ποτά και τον χυμό ντομάτας.

Φρουκτόζη
Τρόφιμα που έχουν υποστεί γλύκανση με φρουκτόζη-

συμπεριλαμβανομένων των αναψυκτικών, των γλυκών

και των χυμών φρούτων μπορούν να οδηγήσουν στην

εμφάνιση διάρροιας, φουσκώματος και κραμπών σε

άτομα τα οποία δεν μπορούν να πέψουν καλά τη φρου-

κτόζη.

Υποκατάστατα ζάχαρης
Τα υποκατάστατα ζάχαρης (π.x. σορβιτόλη, μαννιτόλη,

ξυλιτόλη, ερυθριτόλη) βρίσκονται σε συσκευασμένα

τρόφιμα, όπως οι καραμέλες, οι τσίχλες, τα σιρόπια για

τον βήχα και άλλα τρόφιμα που επισημαίνονται ως τρό-

φιμα «χωρίς ζάχαρη». Για παράδειγμα, η καθημερινή κα-

τανάλωση περισσότερων από 50γρ σορβιτόλης

(ποσότητα που περιέχεται σε 100γρ. καραμελών) μπο-

ρούν να προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα.

Οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο έχει προστεθεί σορβι-

τόλη μπορεί να οδηγήσει στα παραπάνω προβλήματα,

καθώς ο οργανισμός δεν μπορεί να την πέψει. 

Υπερβολική πρόσληψη φυτικών ινών
Αν και δεν είναι επιβλαβής για την υγεία, η υπερβολικά
υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να δημιουργήσει
φουσκώματα και αέρια. Για την αποφυγή τέτοιων περι-
πτώσεων, αυξήστε σταδιακά την πρόσληψη τροφίμων
υψηλών σε φυτικές ίνες. Οι διαλυτές ίνες βρίσκονται
στα όσπρια, στη βρώμη, στη σίκαλη, στo κριθάρι, στα
φρούτα, στo μπρόκολο, στα καρότα και στις αγκινάρες.
Οι αδιάλυτες ίνες βρίσκονται σε τροφές ολικής αλέ-
σεως, στo σιτάρι και στo καλαμπόκι, στους ξηρούς καρ-
πούς και σπόρους, στα πράσινα φασόλια, στo
κουνουπίδι, στα κολοκυθάκια, στo σέλινο, στις μπανάνες
και στις ντομάτες. Το μούλιασμα των ξερών φασολιών
για τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν το ψήσιμο βοηθά
στην εξάλειψη κάποιων δύσπεπτων σακχάρων. 

Σταυρανθή λαχανικά
Το λάχανο, το μπρόκολο, το κουνουπίδι καθώς και άλλα

σταυρανθή λαχανικά περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα

και εξίσου δύσπεπτα σάκχαρα, καθώς προκαλούν αέρια

και δυσχέρεια στο πεπτικό σύστημα. Συνήθως τρώγονται

ωμά, και ως αποτέλεσμα προκαλούν αντιδράσεις όπως

φούσκωμα και διάρροια.

Καφεΐνη
Η καφεΐνη διεγείρει την κινητικότητα του γαστρεντερι-

κού σωλήνα, επομένως τα άτομα που ήδη έχουν κάποια

γαστρεντερική διαταραχή μπορούν να απέχουν από τρό-

φιμα με καφεΐνη, όπως ο καφές, το τσάι, η σόδα και τα

αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά που αναγράφουν στην

ετικέτα ότι περιέχουν καφεΐνη. Ακόμη και ο ντεκαφεϊνέ

καφές περιέχει κάποια ποσότητα καφεΐνης.

Μέντα
Η μέντα  έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει τους μύες του

στομάχου, επιτρέποντας την επαναρροή τροφής στον

οισοφάγο και την εμφάνιση καούρας. Το ίδιο αποτέλε-

σμα μπορεί να έχουν, η σοκολάτα  και ο καφές. Με την

κατανάλωση μικρότερων μερίδων φαγητού μπορεί ν'

αποφευχθεί η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.  

Αντιμετώπιση διάρροιας
Η διάρροια μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, οπότε

καλό είναι ο οργανισμός να ενυδατώνεται με πολλά

υγρά. Για να ολοκληρωθεί η πέψη, καταναλώνετε τρό-

φιμα με χαμηλά λιπαρά και όχι πικάντικα. Η επιστροφή

σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να γίνει άμεσα,

μέσα στις πρώτες δυο ημέρες, ώστε να ληφθούν όλα τα

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάκαμψη του

οργανισμού.

Μαρία Παπαγιάννη

www.mednutrition.gr

ΑΠ.: 233581/16-9-2021
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 7/10/2021 ημέρα Πέμπτη  και
ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επι-
τροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οι-
κονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22,
4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή
επαναληπτική πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πενταετή εκμί-
σθωση του με αριθμό 4 παντοπω-
λείου που βρίσκεται στην Κεντρική
Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει
16,79 τ.μ  ισόγειο, 16,79 τ.μ  πατάρι
και 11,74 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνη-
σης το ποσό των 3.060 € το μήνα,
αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετη-
σίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμε-
νου μισθώματος, μετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής για τον μι-
σθωτή ορίζεται στο ποσό που είναι
ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθω-
μάτων του ορίου της πρώτης προ-

σφοράς και βεβαιώνεται με την προ-
σκόμιση ισόποσου γραμματίου παρα-
καταθέσεως του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου
διάρκειας. (Άρθρο 2).
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρό-
νια και θα αρχίζει με την υπογραφή
του πρωτόκολλου παράδοσης παρα-
λαβής. (άρθρο 4).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομί-
σουν τα αναφερόμενα δικαιολογη-
τικά στο άρθρο 2 των όρων
διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την πα-
ραπάνω δημοπρασία μπορούν να λά-
βουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα
Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δη-
μοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθη-
ναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευ-
ταίο πλειοδότη.

Αθήνα, 15/9/2021
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Παραιτήθηκε ο 

Θοδωρής Ζαγοράκης
Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της Ελληνικής

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ο Θοδωρής Ζαγο-

ράκης. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής  παραιτήθηκε από

πρόεδρος της ΕΠΟ μόλις 165 μέρες μετά την ανάληψη της

θέσης  από  τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την περα-

σμένη άνοιξη. Η υποψηφιότητά του,  ήταν πιλογή της κυβέρ-

νησης και είχε τη στήριξη των λεγόμενων ισχυρών του

ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο  Θ. Ζαγαράκης αναφέρθηκε κυρίως στο οξυμμένο   κλίμα

που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και οδηγεί στην απα-

ξίωσή του, ενώ άφησε  αιχμές για «διαφορετική φιλοσοφία»

εντός των κύκλων της ΕΠΟ και για εμπόδια στο έργο που

προσπάθησε να κάνει ως πρόεδρος. Ειδικά

αναφέρθηκε στην υιοθέτηση από πλευράς κυβέρνησης της

μελέτης των FIFA - UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο (ψη-

φίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή), για την οποία - όπως

επισημαίνει - χρειάστηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις με

τους εκπροσώπους των δύο διεθνών ποδοσφαιρικών οργανι-

σμών). 

ΚΡΙΜΑ. Για  πολλοστή  φορά  αποδεικνύεται,  ότι  δεν  έχουμε

Ποδόσφαιρο,  γνωστά  πράγματα  θα  μου  πείτε...

σωστά... Ομως αυτά  τα  εκατομμύρια  δημόσιο  χρήμα  που

συνεχώς ξοδεύονται  απ’  αυτή  την  Ομοσπονδία χωρίς

στην  ουσία  να  υπάρχει  Ποδόσφαιρο... ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ

από κάπου... ή   Μπάστε  Σκύλοι  Αλέστε;;;

Τώρα  θα  μου  πείτε  τι  ψάχνω  να  βρω.....

Νίκος Γεωργόπουλος

«Εφυγε» ο «εθνικάρας» 

Γ. Μαντζουράνης

Ενας από τους πλέον εμβληματικούς φιλάθλους των

ελληνικών γηπέδων, ο Γιάννης Μαντζουράνης, που

έγινε γνωστός ως «εθνικάρας» λόγω της αγάπης του

για τον ιστορικό Εθνικό Πειραιά, «έφυγε» από τη ζωή

σε ηλικία 87 ετών. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση

της υγείας του είχε επιβαρυνθεί πολύ, λόγω κορο-

νοϊού και είχε μεταφερθεί σε ΜΕΘ του «Ευαγγελι-

σμού», όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Θερμός υποστηρικτής του Εθνικού από την ηλικία

των 10 ετών, ο Γ. Μαντζουράνης έγινε γνωστός δί-

νοντας το στίγμα σε μια ολόκληρη εποχή στα γή-

πεδα με το «πάμε Εθνικάρα» που φώναζε με

ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στις κερκίδες. Σύν-

θημα το οποίο χρησιμοποιούσε για να υποστηρίξει

και την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Νίκος Γεωργόπουλος

Στην ...εκκίνηση το

OlympicYachtShow στο

Λαύριο

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη του

Olympic YachtShow, που θα πραγματοποιηθεί από

την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου 2021, στην πανέμορφη

Olympic Marine, στο Σούνιο. 

Κάτω από τον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα,το

σύνολο της premiumαγοράς του σκάφους αναψυ-

χής και του θαλάσσιου τουρισμού θα δώσει ισχυρό

παρών σε μία διοργάνωση που θα αποτελέσει πυ-

λώνα για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού

στη χώρα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οι-

κονομία της ευρύτερης περιοχής.

Με νέο σύστημα διεξαγωγής και

τη συμμετοχή 16 ομάδων, που θα

είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους

στην 1η φάση της διοργάνωσης,

θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της

Α1 πόλο ανδρών 2021 - 2022, η

κλήρωση του οποίου πραγματοποι-

ήθηκε 16.9, από την Κολυμβητική

Ομοσπονδία.

Οι δύο όμιλοι της κατηγορίας δια-

μορφώθηκαν ως εξής: 

1ος: ΑΕΚ, Εθνικός Πειραιά, ΠΑΟΚ,

Απόλλων Σμύρνης, Γλυφάδα,

Ολυμπιακός, Αρης, Παλαιό Φά-

ληρο. 2ος: Υδραϊκός, ΟΥΚ Βολου,

Χανιά, Περιστέρι, Χίος, Πανιώνιος,

Βουλιαγμένη, Παναθηναϊκός.

Η πρεμιέρα προγραμματίστηκε για

το Σάββατο 2 Οκτώβρη με τους

εξής αγώνες: Για τον 1ο όμιλο •

ΑΕΚ - Παλαιό Φάληρο, ΠΑΟΚ -

Ολυμπιακός,

• Εθνικός - Αρης και Απόλλων

Σμύρνης - Γλυφάδα. 

Για τον 2ο όμιλο:

• Υδραϊκός - Παναθηναϊκός, Χανιά

- Πανιώνιος, ΟΥΚ Βόλου - Βουλιαγ-

μένη και Περιστέρι - Χίος.

Α1 γυναικών: Πρεμιέρα με

δύο ντέρμπι

Με τη συμμετοχή 12 ομάδων θα

διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Α1

πόλο γυναικών της νέας περιόδου,

περιλαμβάνοντας δύο γύρους κα-

νονικής περιόδου, πλέι οφ και πλέι

άουτ. Η πρεμιέρα του πρωταθλή-

ματος προγραμματίστηκε για τις

6/10 και βάσει κλήρωσης περιλαμ-

βάνει δύο ντέρμπι: Βουλιαγμένη -

Ολυμπιακός και Εθνικός - Γλυ-

φάδα.

ΡΑΛΙ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 2021

Νίκη με διαφορά ο Ροβάνπερα

Ο νεαρός και πολλά υποσχόμενος στον χώρο του WRC, Φινλανδός Κάλε Ρο-

βάνπερα, ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Ράλι «Ακρόπολις», που ολο-

κληρώθηκε την Κυριακή 12/9. Αυτή ήταν η 2η νίκη στην καριέρα του 20χρονου

οδηγού της ομάδας Toyota Yaris WRC, ο οποίος πρώτευσε στον ελληνικό

αγώνα και μάλιστα με σημαντική διαφορά, που έφτασε τα 42,1 δευτερόλεπτα

από τον 2ο, Εσθονό Οτ

Τάνακ, με Hyundai i20.

Στην 3η θέση τερμάτισε

ο πρωτοπόρος του

πρωταθλήματος Σεμπα-

στιάν Οζιέ, με Toyota

Yaris, και με τρεις αγώ-

νες να απομένουν για

τη ολοκλήρωση του

παγκοσμίου πρωταθλή-

ματος δείχνει να έχει

«κλειδώσει» τον τίτλο. Από ελληνικής πλευράς την καλύτερη θέση κατέλαβε

ο Ιορδάνης Σερδερίδης με Ford Fiesta, στη 19η θέση της γενικής κατάταξης.

ΠΟΛΟ: Με νέα μορφή η Α1 ανδρών
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SUPER LEAGUE 1

Πρεμιέρα με εκπλήξεις σε Τούμπα και Φάληρο

Εκπλήξεις επιφύλαξε το «ποδαρικό» της Super League 1

για τη νέα σεζόν, με σπουδαία νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα στην

Τούμπα και τον Ατρόμητο να μένει όρθιος στο Φάληρο, ενώ

ξεχώρισαν επίσης οι ευρείες νίκες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού.

Στην Τούμπα ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ, στην

πρώτη σπουδαία έκπληξη της νέας σεζόν. Οι Γιαννιώτες άν-

τεξαν στην πίεση των γηπεδούχων και στο 86' τους σόκα-

ραν με το γκολ του Κόντε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε

σοβαρό λάθος του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Ζίβκοβιτς.

Οσο για τον «Δικέφαλο του Βορρά», προβλημάτισε έντονα,

κυρίως με την αδυναμία στην αξιοποίηση των ευκαιριών για

γκολ την οποία συνεχίζει να παρουσιάζει.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ατρόμητος, με εξαιρετική

αμυντική τακτική αλλά και τύχη, έμεινε όρθιος απέναντι

στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και τον υποχρέωσε σε λευκή

ισοπαλία (0-0).  

Ιδανικά ξεκίνησε η ΑΕΚ, η οποία με πολλές αλλαγές σε

πρόσωπα και αγωνιστικό προφίλ νίκησε 3-0 τον Ιωνικό στο

ΟΑΚΑ. Η «Ενωση» προηγήθηκε νωρίς (7') με τον Λε Ταλέκ,

στη συνέχεια όμως στάθηκε τυχερή, καθώς ο Ιωνικός είχε

τρεις σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο. Το μεγάλο

πλήγμα για την ομάδα της Νίκαιας ήταν η αποβολή του

Ρομά στο 33' με δεύτερη κίτρινη, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν

οι γηπεδούχοι και στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν άλλα δύο

γκολ, με τους Αμραμπάτ (62' πέναλτι) και Τσούμπερ (66').

Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησε και ο Παναθηναϊ-

κός, νικώντας τον Απόλλωνα Σμύρνης με το ευρύ 4-0 στο

γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι «πράσινοι» βρήκαν

ρυθμό κυρίως μετά το πρώτο 20λεπτο και έφτασαν στη νίκη

χάρη στα γκολ των Μαουρίτσιο (29'), Καρλίτος (45', 73') και

Αλεξανδρόπουλου (89'). Από το 54' ο Απόλλων έπαιζε με

10 παίκτες λόγω αποβολής του Φατιόν.

Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε και ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό

Στάδιο, επικρατώντας με 2-1 της Λαμίας, κυρίως χάρη στο

εξαιρετικό του πρώτο ημίχρονο (Ζουλιάν 8', Τομ 41' - Ντελ

Πίνο 54').

Tέλος, στο 0-0 έμειναν Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

στο Αγρίνιο και Αρης - ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Προσφεύγει στο CAS o Αρης για το -6

Επειτα από σύσκεψη των διοικούντων την ΠΑΕ Αρης επιβε-

βαιώθηκε η φημολογία που ήθελε τους «κίτρινους» να προ-

σφεύγουν στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ευρώπης

(CAS) για την τιμωρία των -6 βαθμών που τους έχει επιβλη-

θεί. Σημειώνεται πως ο Αρης τιμωρήθηκε από τα αρμόδια

όργανα της ΕΠΟ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για την υπό-

θεση με το πλαστό δελτίο του Λέσκοφ από τη Β. Μακεδο-

νία. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην

ομάδα της Θεσσαλονίκης και μετά την απόρριψη της έφε-

σης για την πρωτόδικη τιμωρία απ' την Επιτροπή Εφέσεων,

αρχικά υπήρξε η σκέψη να ζητηθεί αναψηλάφηση της υπό-

θεσης στην Ελλάδα. Ωστόσο μετά τη σύσκεψη της διοίκη-

σης αποφασίστηκε ο Αρης να κυνηγήσει τη δικαίωσή του

στο CAS, το οποίο θα δικάσει την υπόθεση από την αρχή

εξετάζοντας όλα τα δεδομένα.

ΤΕΝΙΣ

Ανοδος και ρεκόρ για Σάκκαρη
Χάρη στη σπουδαία πορεία της στο αμερικανικό ΟΠΕΝ,

όπου έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε

στη 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η πορεία της

στους αγώνες της Ν. Υόρκης χάρισε στην Ελληνίδα τενί-

στρια την άνοδο 5 θέσεων, από το Νο 18 που βρισκόταν.

Αυτή είναι η υψηλότερη θέση που έχει βρεθεί Ελληνίδα τε-

νίστρια, με την Μαρία Σάκκαρη να ξεπερνάει την Ελενα Δα-

νιηλίδου, η οποία είχε φτάσει μέχρι το Νο 14 (Μάης 2003).

Σημαντική άνοδο στη γενική κατάταξη κατάφερε και η

νεαρή Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, αφού η παρουσία της

στον 2ο γύρο του κυρίως ταμπλό του Αμερικανικού ΟΠΕΝ

της χάρισε άνοδο 48 θέσεων φθάνοντας στο Νο 187 της

παγκόσμιας κατάταξης.

Στο ATP Finals ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί για 3η σερί χρονιά στους

τελικούς του ATP που φέτος θα διεξαχθούν για πρώτη φορά

στο Τορίνο. Ο Νο 3 του κόσμου και κάτοχος του τίτλου το

2019 κατάφερε να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθ-

μούς και να κλείσει από τώρα θέση για τους τελικούς του

παγκόσμιου τένις. Σε αυτούς θα δώσει το «παρών» ως τρί-

τος της ειδικής βαθμολογίας με 5.470 βαθμούς, με τον

Νόβακ Τζόκοβιτς να βρίσκεται στην κορυφή και τον Ντανιίλ

Μεντβέντεφ να είναι δεύτερος.  

Στην Κρήτη με υψηλές βλέψεις η Εθνική ομάδα

Την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία του Παγκοσμίου

Πρωταθλήματος Τένις (World Group I) για πρώτη φορά στην

ιστορία της θα διεκδικήσει η Εθνική ομάδα τένις κόντρα στη

Λιθουανία, στο Davis Cup 2021, το οποίο θα διεξαχθεί στις

18 και 19 Σεπτέμβρη στη Χερσόνησο Κρήτης.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της Ομοσπονδίας Μπά-

σκετ έφερε το αποτέλεσμα τον εκλογών που πραγματοποι-

ήθηκαν την Κυριακή 12 Σεπτέμβρη, όπου ψήφισαν τελικά

611 από τα 628 σωματεία που είχαν το δικαίωμα.

Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος

με την παράταξη του μεγαλομετόχου του Προμηθέα Πά-

τρας να αναδεικνύεται νικήτρια συγκεντρώνοντας την

ψήφο 335 σωματείων και ποσοστό 54,8%. Δεύτερη ανα-

δείχθηκε η παράταξη του πρώην διεθνούς παίκτη Πανα-

γιώτη Φασούλα με 180 ψήφους (30,2%) που κατάφερε να

πετύχει την είσοδο στο ΔΣ, ενώ τρίτη ήρθε η παράταξη του

Αγγελου Παπανικολάου που πήρε 90 ψήφους (14,7%)

χωρίς να καταφέρει να μπει στο ΔΣ. Στο νέο 23μελές ΔΣ

της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης μεταξύ άλλων ξεχωρί-

ζουν οι παρουσίες των βετεράνων διεθνών παικτών Ευθύμη

Ρεντζιά, Φάνη Χριστοδούλου και Δήμου Ντικούδη αλλά και

της επίσης πρώην διεθνούς παίκτριας Αννυς Κωνσταντινί-

δου. Σε αυτό θα μετέχουν επίσης ο πρώην ομοσπονδιακός

τεχνικός Παναγιώτης Γιαννάκης ως εκπρόσωπος του Συν-

δέσμου Προπονητών, ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης εκ μέρους

του Συνδέσμου των παικτών, ενώ οι Βαγγέλης Γαλατσόπου-

λος, Τάκης Τριαντόπουλος,  Δουβής θα είναι οι εκπρόσωποι

του ΕΣΑΚΕ.

CHAMPIONS LEAGUE

Επιβλητική η Μπάγερν στη Βαρκελώνη

Η επιβλητική εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί

της Μπαρτσελόνα και η μεγάλη έκπληξη από τη Γιανγκ

Μπόις με θύμα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν τα αποτε-

λέσματα που ξεχώρισαν ανάμεσα στους πρώτους αγώνες

της φάσης των ομίλων στο φετινό Champions League.

Στο «Καμπ Νου» το ντέρμπι του 5ου ομίλου ήταν μόνο κατ'

όνομα τέτοιο, καθώς η Μπάγερν νίκησε με χαρακτηριστική

ευκολία και σκορ 3-0 την Μπαρτσελόνα των πολλών αγω-

νιστικών προβλημάτων. Πρωταγωνιστής ο Λεβαντόφσκι με

δύο γκολ (58', 84'), ενώ είχε ανοίξει το σκορ ο Μίλερ (34').

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ντιναμό Κιέβου και Μπενφίκα

έμειναν στο 0-0.

Σπουδαία ανατροπή η Λίβερπουλ

Η σπουδαία νίκη της Λίβερπουλ επί της Μίλαν σε ένα ματς

ανατροπών, το σημαντικό «διπλό» της Ρεάλ στο Μιλάνο και

το στραβοπάτημα της Παρί στο Βέλγιο ξεχώρισαν στο δεύ-

τερο μέρος της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions

League.

Στο ιστορικό «Ανφιλντ» αναμετρήθηκαν δύο από τα μεγα-

λύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και νικήτρια

βγήκε η Λίβερπουλ, επικρατώντας της Μίλαν με 3-2 (9' αυ-

τογκόλ Τομόρι, 49' Σαλάχ, 69' Χέντερσον - 42' Ρέμπιτς, 44'

Ντίας), σε ένα ακόμα ματς μεταξύ των δύο ομάδων όπου

κυριάρχησαν οι ανατροπές σε σκορ και συναισθήματα.

Στο Μιλάνο η Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη στην εμπειρία της και

αφού κατάφερε να αντέξει την πίεση που δέχτηκε στο

πρώτο μέρος, νίκησε 1-0 την Ιντερ «χτυπώντας» στο φινάλε

(Ροντρίγκο 89'), ένα σημαντικό αποτέλεσμα πρεμιέρας.

Στο Βέλγιο η Παρί, παρά την παρουσία των Μέσι, Νεϊμάρ

και Εμπαμπέ στην ενδεκάδα και το γεγονός ότι προηγή-

θηκε, έμεινε στο 1-1 με την Μπριζ, με τους αξιόμαχους γη-

πεδούχους να βάζουν δύσκολα σε ένα από τα φαβορί της

διοργάνωσης.

Κατά τ' άλλα, επιβλητικό ξεκίνημα πραγματοποίησαν Μάν-

τσεστερ Σίτι και Αγιαξ, πετυχαίνοντας ευρείες νίκες με αν-

τιπάλους τη Λειψία εντός έδρας (6-3) και τη Σπόρτιγκ

Λισαβόνας εκτός έδρας (5-1) αντίστοιχα. Τέλος, στο 0-0

έμειναν Ατλέτικο Μαδρίτης και Πόρτο.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη για τον θάνατο 

του Ντούσαν Ιβκοβιτς
Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του

θανάτου του επιτυχημένου Σέρβου προπονητή Ντούσαν

Ιβκοβιτς σε ηλικία 78 ετών, σε νοσοκομείο όπου νοση-

λευόταν τις τελευταίες μέρες με πρόβλημα στον πνεύ-

μονα. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τα

τελευταία 24ωρα και σε συνδυασμό με τα χρόνια καρ-

διακά προβλήματα που είχε, οδήγησαν τελικά στον θά-

νατό του.

Προερχόμενος από τη με-

γάλη μπασκετική σχολή των

«πλάβι», ο Ντούσαν Ιβκοβιτς

θεωρείται από τους κορυφαί-

ους και πιο επιτυχημένους

προπονητές του αθλήματος

σε πανευρωπαϊκό αλλά και

παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας

σπουδαία καριέρα σε επίπεδο

Εθνικών ομάδων αλλά και συλλόγων, και συνεργασίες με

σπουδαία ονόματα του χώρου.

Από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη σπουδαία πορεία θε-

ωρείται η παρουσία του στην Ελλάδα, έχοντας καθίσει

στον πάγκο του Αρη (1980 - 1982), του ΠΑΟΚ (1991 -

1993), του Πανιωνίου (1994 - 1996), του Ολυμπιακού

(1996 - 1999 και 2010 - 2012) και της ΑΕΚ (1999 - 2001).



Ο
πως ανέφερε,  ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, η πυρ-

καγιά πήρε αστραπιαία μεγάλες διαστάσεις,

λόγω της μεγαλης έντασης των ανέμων, ενω δη-

μιούργησε, εξ αρχής, δύο μέτωπα  προς δυο αντίθετες

κατευθύνσεις, αφου το ρέμα που κατεβαίνει απο το

βουνό - καθώς περνά κάτω απο την γέφυρα του Αδάμ

- διαχωρίζει το φυσικό ανάγλυφο σε δυο αντικριστούς

λοφίσκους, οι οποίοι και "λαμπάδιασαν" ταυτόχρονα,

καθιστώντας την προσεγγιση των πυροσβεστικων οχη-

μάτων απο δύσκολη μεχρι ακατόρθωτη. 

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ο καθοριστικός

ρόλος που ειχαν τα εναέρια πυροσβεστικα μέσα, τα

οποια δεν επαψαν να επιχειρούν μεχρι τη δύση του

ηλίου, αποτρέποντας μια μεγαλύτερη καταστροφη και

διαφυλάσσοντας τον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου. 

Στη συνεχεία, ο Δ. Δόγκας επισκέφθηκε τις καμένες

περιοχές, όπου έγινε πλέον αντιληπτό το μέγεθος

της καταστροφης. Τον Δημ. Δογκα συνοδευσε ο Το-

πικός Συμβουλος του Λαυρίου Βαγγέλης Μπούζας,

όπου από κοινού συμφώνησαν στο σημαντικό και με-

γάλο ρόλο, που ειχαν οι εθελοντικές ομάδες δασο-

προστασίας και πυρόσβεσης, τοσο της Κερατέας όσο

και του Λαυρίου, στον έγκαιρο περιορισμό και στην

κατάσβεση της πυρκαγιάς.

O Δ. Δόγκας, δήλωσε ότι, πρέπει να δοθεί βαρύτητα

στην κήρυξη των περιοχών ως αναδασωτεες όπως

ορίζει το Σύνταγμα της χώρας, και αυτό να γίνει επί

της πράγμασι και "να μη μείνει στα λόγια", αλλά και

τα φετινά δυσαρεστα γεγονότα να αποτελέσουν την

κινητήριο δύναμη δημιουργίας και εφαρμογής πραγ-

ματικών αντιπυρικων μέτρων πρόληψης για το επό-

μενο καλοκαίρι. 

Σημείωση σύνταξης: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι

έχουν βάλει στο “μάτι” την Κερατέα, γιατί δεν εξηγεί-

ται πώς γίνεται κάθε χρόνο να καίγεται.

Και ελπίζω να είναι η τελευταία πυρκαγιά, αυτή που

έγινε μόλις πριν 3 ημέρες, η οποία αντιμετωπίστηκε

άμεσα και δεν προχώρησε.

5000 στρέμματα τα καμμένα της Κερατέας
Δημοσθένης Δόγκας: πρέπει άμεσα να κηρυχθούν αναδασωτέα

Ο πολιτευτής Περιφέρειας Αττικής Δημοσθένης Δόγκας επισκέφθηκε το Δήμο Λαυρεωτι-

κής, όπου σε θεσμική συνάντηση με το Δήμαρχο Λαυρεωτικης Δημήτρη Λουκά, ενημερώ-

θηκε εκτενώς για την πρόσφατη, μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλωθηκε την 16η

Αυγούστου 2021 απο εμπρησμό κάδου σκουπιδιών, που βρίσκεται στη γέφυρα του Αδάμ,

στο Μαρκάτι. Η πυρκαγιά  κατέκαψε 5000 στρεμματα δασικής και θαμνωδους εκτασης! 


