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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δωρεάν συνδέσεις 
ακαθάρτων σε όλη 

την πόλη
] 6

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Επαναλειτουργεί η Υπηρε
σία φύλαξης με απόφαση

του ΣτΕ 
] 13

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Ολοκληρωμένο 
Πράσινο Σημείο

] 12

Μείωση τιμών στις 
ξαπλώστρες της Α΄πλαζ

] 8

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ 

] 16

Υποψήφιος στην 
Περιφέρεια Αττικής

ο Γιάννης Σγουρός ] 6

Τιμητική διάκριση 

«...»ναι», ναι και το «ου», ου· το δε περισσόν
τούτων εκ του πονηρού έστιν».

Ματθαίος ε΄, 37

Μου τα ’λεγαν και δεν το πί-

στευα! «Από κει που πλήρωνα
ρεύμα 200 ευρώ (όχι πως ήταν

και λίγα) μου ΄ρθε λογαριασμός,
πάνω από 1000! Έπαθα εγκεφα-
λικό»!
Τα διάβαζα ή τα άκουγα στα

ΜΜΕ και τα θεωρούσα μάλλον υπερβολικά ή

μεμονωμένες περιπτώσεις.

Όμως, «Όταν ακούσεις να χτυπάει η καμπάνα,
μη ρωτήσεις για ποιον χτυπάει· χτυπάει για
σένα», έλεγε ο Χεμινγουέι στο πασίγνωστο

έργο του, «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα».
Μέχρι που «έφαγα» το γλωσσίδι της καμπά-

νας στο κεφάλι και κατάλαβα: Κοντά ένα χι-

λιάρικο πάνω!

...ενοχλητικά τηλεφωνήματα, «οι συνομιλίες
καταγράφονται»...
– Μα έχω πληρώσει πριν λίγες ημέρες όσα

μου είχατε χρεώσει, με mail (καλή τη πίστη).

– Ναι, αλλά είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής...
– Τι είναι τούτο;

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΗΛΕΚΤΡΟπληξία
με τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος

O σύγχρονος κεφαλικός φόρος
της E.E. των “αξιών” και των
“χωρών” της.

Περιφέρεια Αττικής 
Ανατολική

Αττική
Ημερίδα για
το νέο ΕΣΠΑ

Πορεία των έργων

και νέα έργα
] 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

– Μου ’ρθε να τους στείλω εκεί που συνήθως

τους στέλνουν, αλλά δεν το συνηθίζω, λόγω

αγωγής και αυτοσεβασμού. Ύστερα τι φταίνε οι

υπάλληλοι; 

– Εξ άλλου δεν χρειάζεται να τους στείλουμε,

γιατί ήδη βρίσκονται εκεί – στον ομόλογό του,

Μαμωνά – (το Δαίμονα του ανέντιμου κέρδους.

Άλλο «νόμιμο» κι άλλο έντιμο και άλλο το ανέν-

τιμο προϊόν της πλεονεξίας και της απληστίας).

Κι ενώ την πλήρωσα κι αυτή, τη ρήτρα αναπρο-

σαρμογής, ήρθε ο εντεταλμένος του «παρόχου»,

να μου κόψει το ρεύμα! Ε, η υπομονή και η αυτο-

συγκράτηση έχει τα όριά της.

Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής

Θέλησα να το ψάξω, για να διαφωτίσω κι εσάς

προτού σας έρθει το γλωσσίδι της καμπάνας στο

κεφάλι και υποστείτε τις ...μελωδίες της.

Μπήκα στο ίντερνετ, στην αρμόδια «Ρυθμιστική

Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στη ΔΕΗ. Με λύπη

μου διαπίστωσα ότι προφανώς είμαι μειωμένης

διανοητικής ικανότητας άτομο – το αντίθετο απ’

ότι πιστεύετε – διότι δεν κατάλαβα αρκετά πράγ-

ματα για να μπορέσω να σας ...μυήσω στα άδυτα

της λειτουργίας της σύγχρονης «θεάς» ΑΓΟΡΑΣ,

του... «υγιούς ανταγωνισμού» και της «απόλυτης
κυριαρχίας του καταναλωτή».
Έννοιες που κατακρημνίζει στα έργα του ο γνω-

στός οικονομολόγος Τζον Γκαλμπρέιθ (John Gal-

braith), που μαζί με τον Κέινς συνδημιούργησαν

και στήριξαν, ως οικονομικοί σύμβουλοι του προ-

έδρου Ρούσβελτ, το New Deal της παρεμβατικής

κρατικής πολιτικής, που ανόρθωσε την Αμερικα-

νική οικονομία μετά το 1933, αλλά και την παγ-

κόσμια οικονομία, μετά τον Β΄ παγκόσμιο

πόλεμο.

Η περιπλοκότητα και η πολυπλοκότητα, του χρη-

ματοπιστωτικού και χρηματιστηριακού συστήμα-

τος, κρύβουν όλες τις αήθεις και έκνομες

ενέργειές του, όπως έχουν επισημάνει «ανωτά-

του επιπέδου εμπειρογνώμονες» που είχε ορίσει

η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.

Αλλά ας δούμε εν περιλήψει τι λέει η ΔΕΗ, η ει-

σηγμένη στο χρηματιστήριο ενέργειας και η ΡΑΕ

και αν καταλάβετε εσείς ή ο λογιστής σας, ας δια-

φωτίσετε κι εμέναν, γιατί εγώ, με τη φώτιση των

Ευαγγελιστών, μάλλον τα θεωρώ «εκ του πονη-

ρού», για να μας ληστεύψουν κι άλλο. Δεν κάνουν

εξ άλλου τίποτε άλλο, ιδιαίτερα τα τελυεταία δώ-

δεκα χρόνια: ΕΝΦΙΑ, περικοπές συντάξεων, ακόμα

και πενιχρών, κατάργηση δώρου κ.λπ.

Ιδού λοιπόν τι λέει η ΔΕΗ

«Η ΔΕΗ, ύστερα από παρέμβαση υποχρεωτική

της ΡΑΕ, αντικατέστησε τη ρήτρα CO2 (Σ.Σ. Διο-

ξειδίου του Άνθρακα) με την τιμή που έχει η χον-

δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που

συνδέεται με την εξέλιξη της αγοράς του Χρη-

ματιστηρίου Ενέργειας»1.

Αντικατέστησε δηλαδή τον αντίστοιχο μηχανι-

σμό που βασιζόταν στη ρήτρα CO2, δηλαδή στη

διακύμανση των τιμών με βάση τα δικαιώματα εκ-

πομπής CO2, από τις 5 Αυγούστου 2021.

Με τα σημερινά δεδομένα, η επιβάρυνση από τη

ρήτρα ρύπων CO2, μπορούμε να πούμε ότι ήταν

ανεπαίσθητη – Σεπτέμβρης 2019, ούτε 1% (0,90).

Εως εδώ, για να μη σας κουράζω, μπορούμε να

δεχθούμε ότι τα πράγματα ήταν κατανοητά και

σχεδόν υποφερτά.

Αλλά η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

– απολύτως αναγκαίας στο σύγρονο άνθρωπο,

όχι μόνο για το νυχτερινό φωτισμό, την ψύξη και

διατήρηση των τροφίμων, το μαγείρεμα, τη θέρ-

μανση, τη λειτουργία συσκευών, αλλά για την

επικοινωνία (αλλαγή δικτύου ΟΤΕ), πληροφορία,

την ενημέρωση, την εργασία κ.λπ. – η ιδιωτικο-

ποίηση της ενέργειας, με την αρπακτική ιδιωτικο-

μανία της εταρειοκρατίας, με την κατάργηση,

ουσιαστικά, του κράτους – φορέα της κοινωνίας

– και τον μετασχηματισμό του σε μηχανισμό

προαγωγής και εξασφάλισης των συμφερόντων

του ακόρεστου μεγάλου κεφαλαίου, σε μηχανι-

σμό καταστολής των αντιδράσεων και τη θέ-

σπιση νομικών κανόνων “νομιμοποίησης” της

ληστείας, που διαπράττουν ασύδωτα “τα λευκά

κολλάρα”, με τη δικαιοσύνη που ενεργεί και κρί-

νει, όχι με βάση το Δίκαιον, ως απόλυτη έννοια

– φυσικό ή θεικό δίκαιο, διαλέγετε, αλλά με βάση

το “θετό δίκαιο”, που ψηφίζουν βουλευτές έχοντες

πρώτιστο μέλημα την επανεκλογή τους· μ’ όλα

ταύτα τα προαναφερθέντα, η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, του νερού κ.ά. οδηγούν στην εξα-

θλίωση και διάλυση της κοινωνίας και την μετα-

τροπή των πολιτών σε επιδοτούμενους επαίτες…

πλήρως εμβολιασμένους.

Μια συνοπτική εικόνα εξελίσεων των τιμών Ηλε-

κτρικής Ενέργειας που μας δίνει η ΔΕΗ: «Μηνι-

αία τιμή εκκαθάρισης Αγοράς (ΜCP) ΙΑΝ. 2021,

52,52 – ΙΑΝ. 2022 (πριν τον πόλεμο στην Ουκρα-

νία για να μη βρίσκουν άλλοθι) 227,30 – Μάρτιος

’22, 272,68 – ΜΑΗΣ ’22, 225,07. Πέντε φορές αύ-

ξηση σε ένα χρόνο!

Κλείνοντας για να …γελάσετε ιδού και ο τύπος

διαφώτισης της χρηματιστηριακής(!) τιμής της

Ηλεκτρικής Ενέργειας που δίνει η RAE:

Όπου:

C(x): Μοναδιαίο κόστος του εκάστοτε μηχανισμού

αναπροσαρμογής χρέωσης του κάθε μεγέθους x.

x: Ο μέσος όρος που λαμβάνει το κάθε μέγεθος ανα-

φοράς της αγοράς για την περίοδο ελέγχου (t).

―――――――
1. dei.gr

– Κοίτα & «ΕΒΔΟΜΗ», φ. 1231, 7/5/22, κύριο άρθρο, σελ. 2.

ΗΛΕΚΤΡΟπληξία
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Εργο οδοποιΐας στο Δήμο Κρωπίας.
Προγραμματισμός και τρόπος Σελ. 6

Προληπτικός έλεγχος για 10 νοσή-
ματα στο ΚΕΠ Υγείας Σελ. 6

Αρχισε η μάχη της κάλπης στην Αν. Αττική
Ανδρέας Αρ. Αλεξανδρόπουλος Σελ. 8

Ο Ιταλο-τουρκικός πόλεμος του 1911 και
οι συνέπειές του 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Τα εκατοστήσαμε
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

“Μνήμες Κατοχής στην Ελλάδα” - Δια-
μαρτυρία ΠΕΑΕΑ Σελ. 11

Ανηφορίζοντας την Ανδρίτσαινα
Βασιλεία Κατσάνη Σελ. 14

1ο Νηπιαγωγείο Βούλας - 4ο Νηπιαγωγείο
Αρτέμιδας συναντήσεις Erasmus Σελ. 15

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

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Σάββατο, 2 Ιουλίου - 21:00

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Lionel
Bringuier – Mischa Maisky

Έργα Ευαγγελάτου, Ντβόρζακ, 
Ραχμάνινοφ

Με μια σπουδαία συναυλία θα υποδεχτεί το κοινό του Ηρω-

δείου το Σάββατο, 2 Ιουλίου η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,

συμπράττοντας με τον διεθνώς καταξιωμένο τσελίστα

Μίσα Μάισκι και τον εξαίρετο Γάλλο μαέστρο Λιονέλ

Μπρινγκέ. 

Η συναυλία θα ανοίξει με ένα από τα σημαντικότερα συμ-

φωνικά έργα του επιφανούς εκπροσώπου της ελληνικής

Εθνικής Σχολής, Αντίοχου Ευαγγελάτου. Στη συνέχεια, ο

θρυλικός τσελίστας Μίσα Μάισκυ ερμηνεύει το επικών δια-

στάσεων Κοντσέρτο του Τσέχου Ρομαντικού, Αντονίν

Ντβόρζακ. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, ο ραγδαία

ανερχόμενος Γάλλος μαέστρος Λιονέλ Μπρινγκέ διευθύνει

την επική και διαχρονικά δημοφιλή 2η Συμφωνία του Σεργ-

κέι Ραχμάνινοφ, κορωνίδα του συμφωνικού του έργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ (1903-1981), Εισαγωγή σ' ένα

δράμα

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841-1904), Κοντσέρτο για βιολον-

τσέλο και ορχήστρα σε σι ελάσσονα, έργο 104

ΣΕΡΓΚΕΪ ΡΑΧΜΑΝΙΝΟΦ (1873–1943), Συμφωνία αρ. 2 σε μι

ελάσσονα, έργο 27

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Kρατική Oρχήστρα Aθηνών

Μουσική διεύθυνση Lionel Bringuier

Σολίστ Mischa Maisky βιολοντσέλο

Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Κρατική Ορ-

χήστρα Αθηνών

*Για την ιστορία:

ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ (1903 – 1981), Εισαγωγή σ’ ένα

δράμα

Η Εισαγωγή σ’ ένα δράμα γράφτηκε το 1937 και παίχτηκε

για πρώτη φορά την άνοιξη του 1938 υπό τη διεύθυνση του

Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Έκτοτε έχει παρουσιαστεί πολλές

φορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το έργο,

παρόλο τον δραματικό χαρακτήρα του, δεν είναι εμπνευ-

σμένο από ένα ορισμένο δράμα, ούτε περιγράφει συγκεκρι-

μένα γεγονότα. Αφορμή όμως για τη δημιουργία του

έδωσαν έντονα και δραματικά συναισθήματα. Τα δύο κύρια

θέματά του βρίσκονται σε μεγάλη αντίθεση μεταξύ τους: το

πρώτο έχει ορμητικό χαρακτήρα και το δεύτερο λυρικό. Η

επεξεργασία που επακολουθεί, κορυφώνεται με τη μετα-

μόρφωση του ρυθμού του κυρίου θέματος σε ρυθμό πένθι-

μου εμβατηρίου. Ένα ρετσιτατίβο, παιγμένο από τα

βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα, οδηγεί στην επανάληψη

των θεμάτων και τη μεγαλοπρεπή κατακλείδα (coda).

Άλκηστη
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ /ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

1 & 2 Ιουλίου

Άλκηστη του Ευριπίδη  από τον Γιόχαν Σίμονς

Ένα σπουδαίο θεατρικό γεγονός θα ανοίξει τα φετινά

Επιδαύρια!
Στο Μπόχουμ της Γερμανίας, οι πρόβες για την Άλκηστη του

Ευριπίδη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του καταξιωμένου

Ολλανδού σκηνοθέτη Γιόχαν Σίμονς,  σημερινού καλλιτε-

χνικού διευθυντή του Schauspielhaus Bochum και εκ των

πρωτεργατών της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, βρί-

σκονται στο τελικό στάδιο πριν από την άφιξη στην Ελλάδα. 

Για το έργο: 

Από τα πιο αλλόκοτα έργα του Ευριπίδη, στο μεταίχμιο με-

ταξύ τραγωδίας και κωμωδίας, η Άλκηστη αφηγείται την

ιστορία μιας γυναίκας που θυσιάζει τη ζωή της για να σώσει

τη ζωή του ετοιμοθάνατου άντρα της. Θρήνοι, διαπραγμα-

τεύσεις, διαφωνίες. Ποιος δεν φοβάται να πεθάνει; Ποιος

δικαιούται περισσότερο να ζήσει; Εντέλει, ο Ηρακλής κατε-

βαίνει στον Άδη για να φέρει πίσω την Άλκηστη, μόνο που

τώρα η ηρωίδα είναι μια ξένη για την οικογένειά της. 

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

Αγαμέμνονας
του Αισχύλου 

από τον  Ούλριχ Ράσε

22 & 23 Ιουλίου

Εν μέσω προβών και σκληρής προετοιμασίας για την πολυα-

ναμενόμενη κάθοδο του αισχύλειου Αγαμέμνονα στην Επί-

δαυρο υπό τις οδηγίες του Ούλριχ Ράσε (22-23 Ιουλίου), ο

πρωτοπόρος Γερμανός σκηνοθέτης βρέθηκε το μεσημέρι

της Δευτέρας, 20 Ιουνίου στην Αθήνα, για μια ανοιχτή συ-

ζήτηση με κοινό και δημοσιογράφους, προσκεκλημένος της

Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύ-

ρου, Κατερίνας Ευαγγελάτου, και της Διευθύντριας Πολιτι-

στικών Προγραμμάτων του Goethe-Institut Αthen, Dr Stefanie

Peter. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Τόσκα» 
στο Ηρώδειο 

Μια από τις δημοφιλέστερες όπερες

όλων των εποχών, η «Τόσκα» του Τζά-

κομο Πουτσίνι, επιστρέφει για τέσσε-

ρις παραστάσεις στο Ηρώδειο, στο

πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύ-

ρου, στις 28, 29, 30 και 31 Ιουλίου και

με αυτήν η Εθνική Λυρική Σκηνή ολο-

κληρώνει την καλλιτεχνική περίοδο

2021/22.

Η εντυπωσιακή παραγωγή φέρει την

υπογραφή του διακεκριμένου Αργεντί-

νου σκηνοθέτη της όπερας Ούγκο ντε

Ανα στη σκηνοθεσία, στα σκηνικά και

τα κοστούμια. Πρωταγωνιστούν επί-

σης σπουδαίοι Ελληνες και ξένοι μο-

νωδοί όπως, μεταξύ άλλων, οι Κριστίνε

Οπολάις, Λιάνα Χαρουτουνιάν, Ραμόν

Βάργκας, Τζόρτζιο Μπερρούτζι, Δημή-

τρης Πλατανιάς, Τάσης Χριστογιαννό-

πουλος κ.ά. Διευθύνει ο Γάλλος

αρχιμουσικός Φιλίπ Ωγκέν.

Η Φλόρια Τόσκα, μια ντίβα της όπερας,

είναι μια γυναίκα παράφορα ερωτευ-

μένη, που ζηλεύει παθολογικά τον

σύντροφό της. Ο βαρόνος Σκάρπια,

ένας σκοτεινός άνδρας με απόλυτη

εξουσία, ηδονίζεται από τον πόνο των

θυμάτων του. Ανάμεσα στους δύο βρί-

σκεται ο εραστής και αγνός πατριώτης

Μάριο Καβαραντόσσι, ο οποίος οδη-

γείται στον θάνατο, όχι για τις ιδέες

του, αλλά επειδή κατέχει την Τόσκα,

την οποία ποθεί ο Σκάρπια. Η μηχανή

είναι καλά στημένη: Απ' τις παγίδες

του Σκάρπια δεν θα ξεφύγει κανείς.

Σε αυτό το οπερατικό θρίλερ, που έκανε

παγκόσμια πρεμιέρα το 1900 στη Ρώμη,

τα παράφορα πάθη υπογραμμίζονται από

την υποβλητική μουσική του Πουτσίνι.

Στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε το

1942 από την ΕΛΣ, με την Μαρία Κάλλας

στον ομώνυμο ρόλο.

Εισιτήρια από 25 ευρώ (φοιτητικό και

ΑμεΑ στα 15 ευρώ). Προπώληση στα

Ταμεία της ΕΛΣ, τα εκδοτήρια Φεστι-

βάλ Αθηνών Επιδαύρου και online στα

aefestival.gr και viva.gr

«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» 
στο Παληό Πανεπιστήμιο

Το θέατρο «Πρόβα», συμμετέχοντας στον γιορτασμό του

Ετους Καμπανέλλη, 100 χρόνια από τη γέννησή του, ανα-

μετρήθηκε επιτυχέστατα την άνοιξη με το εξαιρετικό έργο

του «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού». Η παράσταση

μετά την επιτυχία που γνώρισε στο θέατρο «Πρόβα», από

την Τρίτη 28 Ιουνίου και για περιορισμένο αριθμό παρα-

στάσεων θα παρουσιαστεί στην αυλή του Μουσείου Ιστο-

ρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (γνωστό ως «Οικία

Κλεάνθους» ή «Παληό Πανεπιστήμιο»), στην Πλάκα

(Θόλου 5).

Η Μαίρη Ραζή και ο Σωτήρης Τσόγκας πρωταγωνιστούν

στη διαχρονική, κωμικοτραγική κοινωνική σάτιρα του Ιά-

κωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Παντελή Παπαδόπου-

λου, σκηνικά - κοστούμια Λαμπρινής Καρδαρά, πρωτότυπη

μουσική Διονύση Τσακνή.

«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» είναι ο αντίποδας του

κόσμου της «Αυλής των θαυμάτων». Το έργο γράφτηκε

το 1978 και παρουσιάστηκε από το Θέατρο Τέχνης. 

Η ιστορία του έργου είναι πολύ απλή. Τα επτά αδέλφια, γυ-

ναίκες και άντρες, κληρονόμοι μιας μεγάλης βιομηχανικής

επιχείρησης, κάτω από την τυραννική αθανασία ενός εφτά-

ψυχου πατέρα που μολονότι είναι σε μόνιμη αφασία, διατη-

ρεί το 51% των μετοχών του. Τα αδέρφια τσακώνονται

μεταξύ τους γιατί όλα θέλουν να ηγηθούν και να αναλάβουν

τη διεύθυνση της εταιρείας. Οι ανελέητες ραδιουργίες και

οι λυσσαλέοι καβγάδες που γίνονται συνέχεια ανάμεσά

τους οδηγούν στην αλληλοεξόντωσή τους. 

Παραστάσεις: 28, 29 και 30 Ιουνίου, 17, 18, 19 και 20 Ιου-

λίου, 30 και 31 Αυγούστου. Ωρα 21.00. Διάρκεια: 95

λεπτά, χωρίς διάλειμμα.

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ γενική είσοδος, 12 ευρώ μει-

ωμένο (άνεργοι, ηλικιωμένοι, φοιτητές).
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Ο Σ.Β.Α.Π. στο πλαίσιο του προγράμματος των Διαδημοτικών Πολιτιστικών Συναντήσεων

«΄Εν ΄Αστει», που σκοπό έχει την ανάδειξη του πολιτιστικού έργου των Δήμων μελών του

και την ισότιμη συμμετοχή τους σε ποιοτικές παραστάσεις, συνδιοργανώνει με τον Δήμο

Μαρκοπούλου και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) την πα-

ρουσίαση της παράστασης ενός εξαιρετικού έργου για παιδιά με τίτλο «Δίπλα Δίπλα» από

το Εθνικό Θέατρο, στις 26 Ιουνίου και ώρα 20.30 στο Θέατρο «Σάρα» Μαρκοπούλου.

Μια συγκινητική και ταυτόχρονα ξεκαρδιστική παράσταση για θεατές από 3 ετών, που θυ-

μίζει σε όλους πως κάθε μας πράξη, είναι κι ένα λιθαράκι σ’ ένα οικοδόμημα, που άλλοτε

είναι ένα σπίτι, άλλοτε μια φιλία, άλλοτε μια δημιουργία, κι άλλοτε η ίδια η ζωή.

Η φιλία, η αξία της συνεργασίας και της προσπάθειας, η επιμονή, η χαρά της επιτυχίας,

αλλά και η αντιμετώπιση της αποτυχίας, έννοιες που απασχολούν όλα τα παιδιά της σχο-

λικής και προσχολικής ηλικίας, αποτελούν βασικά θέματα της παράστασης αυτής, που κα-

ταπιάνεται με τη δημιουργία, τον πειραματισμό, τον αυτοσχεδιασμό. Οι ήρωες μοχθούν,

δοκιμάζουν, κουράζονται, χτίζουν, γκρεμίζουν και συνειδητοποιούν τελικά ότι τέσσερα

χέρια είναι καλύτερα από δύο.

Ιδέα – Δραματουργία: Άγγελος Αγγέλου, ΄Εμη Σίνη

Σκηνοθεσία: Φοίβος Συμεωνίδης

Σκηνικά – Ειδικές κατασκευές: Μικαέλα Λιακατά, Ελένη Παπαναστασίου

Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρούνη

Μουσική: Άγγελος Αγγέλου

Χορογραφίες: Κατερίνα Γεβετζή

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Απευθύνουn κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας στο χώρο της εκδήλωσης,

για την υποστήριξη του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαρκοπούλου.

Ένα Φεστιβάλ δίπλα στο κύμα με ελεύθερη

είσοδο για το κοινό με τρεις συναυλίες,

εννέα καταξιωμένους τραγουδιστές, χορός,

μουσικά και ναυταθλητικά δρώμενα. 

Το 6ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το γεγονός

του καλοκαιριού, με τίτλο «Μια θάλασσα

τραγούδια», γίνεται πραγματικότητα στις

24, 25 και 26 Ιουνίου 2022, στην στο Πλα-

κόστρωτο της Παραλίας – Λιμάνι στη Βάρ-

κιζας.

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 ώρα 21:00

Συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη :

«Έρωτα εσύ...» 
Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια σε μια μουσική

περιπλάνηση στο ερωτικό τραγούδι, με

«άλλη» διάθεση, πιο ποπ, πιο ηλεκτρική και

σαφώς πιο «διεθνική», τραγουδάει στα βρα-

ζιλιάνικα, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και κυ-

ρίως ελληνικά. 

Μαζί της τέσσερις τραγουδοποιοί – ερμηνευτές

της νεότερης γενιάς, η ελληνοβραζιλιάνα βρα-

βευμένη συνθέτρια και τραγουδοποιός Κατε-

ρίνα Πολέμη και ο ταλαντούχος συνθέτης

Ευστάθιος Δράκος. Ειδική συμμετοχή: η τρα-

γουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγα-

ράκη και ο νεαρός πρωτοεμφανιζόμενος

ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 ώρα 21:00

Συναυλία με τους Μιρέλα Πάχου και

Σπύρο Γραμμένο:  

«Στο πάλκο γνωριστήκαμε...»
Μια ανατρεπτική παράσταση γεμάτη φρε-

σκάδα, χιούμορ και διάθεση για τραγούδι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα

τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία

των δυο καταξιωμένων τραγουδοποιών,

αλλά και επιλεγμένες διασκευές της παγκό-

σμιας δισκογραφίας. 

• Πέμπτη 30/6 21:00 Ι.Ν. Αγίων Απο-

στο ́λων Βάρης

“Τω ́ρα που στήσαν το χωρό”
Χορός Πανηγύρι στα Βλάχικα

• Παρασκευή 1/7, 21.00: “Μενεξέδες
και Ζουμπούλια”, χορός αφιέρωμα.

• Σάββατο 16/7, 21.00: Συναυλία, “Σύ-
νορα η αγάπη δεν γνωρίζει”, Κώστας

Χατζής. Συμμετέχουν Μαρία Αλεξίου,

Δανιέλα Χατζή

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

6ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Δήμου ΒBB

«Μια θάλασσα τραγούδια»
Πλακόστρωτο Παραλίας - Λιμάνι Βάρκιζας 24 – 25 – 26 Ιουνίου 2022

«Δίπλα Δίπλα» 
Παράσταση Εθνικού Θεάτρου για παιδιά στο Δήμο Μαρκοπούλου

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας 
“ΣΦΗΤΤΕΙΑ” 2022

Ο Δήμος Κρωπίας και τα

“Σφήττεια 2022” στηρίζουν

έμπρακτα την Μονάδα Ανα-

κουφιστικής Φροντίδας “Γα-

λιλαία” και τη δράση της

“Πορείας της Γαλιλαίας”.

Μια νέα δράση, πρωτοπο-

ριακή για τη χώρα μας, που

θα διεξάγεται από το 2022

κάθε χρόνο με τη συνεργα-

σία των Δήμων της περιο-

χής των Μεσογείων και της

Λαυρεωτικής.

Σκοπός της είναι η ενημέ-

ρωση και ευαισθητοποίηση

για τη στήριξη των ασθενών

με καρκίνο και των οικογε-

νειών τους, που έχουν

ανάγκη από υπηρεσίες Ανα-

κουφιστικής Φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια των Πολι-

τιστικών Εκδηλώσεων θα

βρίσκεται σηματοδοτημένος

χώρος «Πορεία της Γαλι-

λαίας», με πληροφοριακό

υλικό, φιλανθρωπικό κουμ-

παρά και εθελοντές, που θα

ενημερώνουν για το έργο

της “Γαλιλαίας” 

Και όπως έχουμε γράψει

είναι το καλύτερο μνημό-

συνο.

Για πρώτη φορά φέτος το πλούσιο πολιτι-

στικό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου

Ραφήνας Πικερμίου και του Δ.Ο.Π.Α.Π ενο-

ποιείται υπό τη σκέπη ενός ενιαίου Φεστιβάλ

το οποίο ξεκίνησε Πέμπτη 23 Ιουνίου και

θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. 

Το ευρύ φάσμα των εκδηλώσεων που καλύ-

πτει τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις και ανα-

ζητήσεις όλων των πολιτών του Δήμου και

θεωρείται βέβαιο ότι θα προσελκύσει το εν-

διαφέρον πλήθος επισκεπτών, θα φιλοξενη-

θεί στις αναμορφωμένες δημοτικές

εγκαταστάσεις (Πάρκο Αναψυχής, Πάρκο

Καραμανλή, ανοιχτά γήπεδα κλπ), και πε-

ριλαμβάνει: Συναυλίες με δημοφιλείς καλλι-

τέχνες, θεατρικές και χορευτικές

παραστάσεις, θεματικές βραδιές, επετειακά

αφιερώματα και πλήθος άλλων πολιτιστικών

δρώμενων. 

Παράλληλα, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου ξεκι-

νάει το πρόγραμμα διάθεσης ΔΩΡΕΑΝ ει-

σιτηρίων «CINEMA για όλους» σε

συνεργασία με τον θερινό κινηματογράφο

ΑΕΛΛΩ.

Το πρόγραμμα αφορά Δημότες και μόνιμους

κατοίκους Ραφήνας Πικερμίου (2 ανά ενή-

λικα), με διάρκεια μέχρι το τέλος Σεπτεμ-

βρίου. Πληροφορίες-παραλαβή εισιτηρίων,

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 13.30 στην

Γραμματεία του Δ.Ο.Π.Α.Π. στο Πνευμα-

τικό Κέντρο Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2294026073.

Η διαδικασία απόδειξης μόνιμης κατοικίας

κατά την παραλαβή των εισιτηρίων απαιτεί

ΕΠΙΔΕΙΞΗ αντιγράφου Εντύπου Ε1.

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Σάββατο 2, ώρα 21.15: Θεατρική Παρά-

σταση «Η αδερφή μου» στον προαύλιο

χώρο του Ι.Ν. Άγιου Νικόλα διοργάνωση του

Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερμίου και του Ορ-

γανισμού Λιμένος Ραφήνας. ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ για το κοινό.

Πέμπτη 7, ώρα 21.00: Χορευτική παρά-

σταση Λυκείου Ελληνίδων, «Ελληνικοί πλη-
θυσμοί της Μικράς Ασίας και του Πόντου»,
στον προαύλιο χώρου του 1ου Δημοτικού

σχολείου Ραφήνας.

Σάββατο 9, ώρα 21.30: Συναυλία Μιχάλη

Δημητριάδη στο Γήπεδο Διώνης Πικερμίου,

διοργάνωση από την Περιφέρεια και το

Δήμο Ραφήνας Πικερμίου . ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙ-

ΣΟΔΟΣ για το κοινό.

Δευτέρα 11, ώρα 21.30: Συναυλία Βασίλη

Παπακωνσταντίνου στο Πάρκο Αναψυχής,

διοργάνωση ιδιώτη.

Πέμπτη 14, ώρα  20.30: Μουσική εκδή-

λωση με την χορωδία του ΚΑΠΗ Δήμου

Ραφήνας Πικερμίου στον προαύλιο χώρο του

Ι.Ν. Άγιου Νικόλα, διοργάνωση του

Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερμίου και του Ορ-

γανισμού Λιμένος Ραφήνας.

Παρασκευή 15, ώρα 20.30: Μουσική εκδή-

λωση με Μικρασιατικά κομμάτια με την Φι-

λαρμονική Δήμου Ραφήνας Πικερμίου στον

προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Άγιου Νικόλα, διορ-

γάνωση του Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερμίου

και του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ για το κοινό.

Τρίτη 19, ώρα 21.00: Θεατρική παράσταση

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, στο Πάρκο

Αναψυχής, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ για το

κοινό.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται

οι δωρεάν συνδέσεις ακαθάρτων με

τους κεντρικούς αγωγούς. Το έργο θα

καλύψει όλη την πόλη ανεξαρτήτως

γειτονιάς.

Επισημαίνουν επίσης, ότι όπου δεν

υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης, θα

κατασκευαστούν δευτερεύοντα δί-

κτυα ταυτόχρονα με τις συνδέσεις

(κοινόχρηστοι χώροι ή παλαιό αγρο-

τικό δίκτυο οδών προ του 1923 όπου

δεν κατασκευάστηκε κεντρικό δίκτυο).

Να μην ανησυχούν οι ιδιοκτήτες. 

Θα κατασκευαστεί συμπληρωματικό

δευτερογενές δίκτυο αποχέτευσης

πάντα για τα ακίνητα εντός το σχεδίου

πόλεως Κορωπίου. Ζητούμε κατα-

νόηση από τους κατοίκους της πόλεως

Κορωπίου για την αναστάτωση που δη-

μιουργείται από την εκτέλεση των

έργων. Όμως είμαστε πλέον στο τέλος

της δικής σας απαίτησης, της μεγάλης

και αυτονόητης διαχρονικής επιθυμίας

σας, να γίνουμε Πόλη με βασικές υπο-

δομές.

Υποχρεωτική η σύνδεση των

ακινήτων με την αποχέτευση

Όλα τα ακίνητα υποχρεούνται να συν-

δεθούν με την αποχέτευση σύμφωνα

με τον νόμο. Τώρα είναι η ώρα να συν-

δεθούν ακόμα και τα αδόμητα οικό-

πεδα, που είναι δωρεάν αντί να

περιμένουν στο μέλλον και να επιβα-

ρυνθούν οικονομικά.

Η εξέλιξη του μεγάλου

έργου και η προετοιμασία

των ιδιωτικών συνδέσεων

Το σύστημα Κεντρικής Επεξεργασίας

Λυμάτων είναι έτοιμο, οι κεντρικοί

προσαγωγοί - συλλεκτήριοι αγωγοί

είναι έτοιμοι και ο υποθαλάσσιος αγω-

γός βαίνει προς ολοκλήρωση. Εν ανα-

μονή της έγκαιρης ειδοποίησής σας

για να ρίξετε τα λύματα από την Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας

είναι απολύτως αναγκαία η προετοιμα-

σία των εσωτερικών ιδιωτικών συνδέ-

σεων να έχει δρομολογηθεί και να

γίνεται.

Μια σημαντική εξέλιξη που δικαιώνει

τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

αυτή τη φορά για την επιδότηση της

ιδιωτικής δαπάνης για τις εσωτερικές

συνδέσεις αποχέτευσης!

Τέλος, η Δημοτική Αρχή Κρωπίας μετά

την μεγάλη παρέμβαση υπέρ των πο-

λιτών της, που οδήγησε στη δωρεάν

κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων

συνδέσεων αποχέτευσης -επι Υπουρ-

γίας Κ.Χατζηδάκη-πέτυχε άλλον έναν

εξίσου σημαντικό στόχο : την επιδό-

τηση της ιδιωτικής δαπάνης για τις

εσωτερικές συνδέσεις αποχέτευσης!

Με λίγα λόγια σε νομοσχέδιο που είναι

προς επεξεργασία στη Βουλή των Ελ-

λήνων καθιερώνεται επιδότηση για το

εσωτερικό δίκτυο /εντός ακινήτου για

τη σύνδεση με το φρεάτιο της εξωτε-

ρικής διακλάδωσης. Ως εκ τούτου η

Δημοτική Αρχή εκφράζει την ικανοποί-

ησή της για την αποδοχή των προτά-

σεων του Δημάρχου Κρωπίας ύστερα

από συνεχείς επαφές με τον γενικό

γραμματέα συντονισμού και διαχείρι-

σης αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μανώλη

Γραφάκο. 

Η «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» 

με το Γιάννη Σγουρό
ανακοινώνει θα διεκδικήσει 

την Περιφέρεια Αττικής 

στις προσεχείς εκλογές

«Λάβαμε την απόφασή μας  προσβλέποντας στην

δημοκρατική ενότητα, την κινητοποίηση των ενερ-

γών πολιτών και την αφύπνιση ζωντανών δυνάμεων

για να υποστηριχθεί η πολιτική μας πρόταση που

βάζει την κοινωνία πάνω από τα κόμματα, χωρίς προ-

ϋποθέσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα τελευταία χρόνια, συμ-

περιλαμβανόμενης και της

προηγούμενης διοίκησης,

δεν εκπληρώθηκαν οι

προσδοκίες των πολιτών

για  αξιόπιστες λύσεις στα

προβλήματά  τους. Ακόμη,

εκτός από την κακοδιοίκηση και τη σπατάλη πόρων,

φυσικά φαινόμενα όπως -πλημμύρες, χιονοπτώσεις,

πυρκαγιές- στερεά και υγρά απόβλητα και μαζί η

ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η απουσία της διοί-

κησης ταλανίζουν την Αττική.   

Η Παράταξή μας διαθέτει την εμπειρία, την ικανό-

τητα, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διάθεση να κα-

ταστήσει την Αττική ηγέτιδα με βάση τον νόμο του

Καλλικράτη και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες

που μπορεί να υλοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής με

χρηστή και προοδευτική διοίκηση με συστηματική ερ-

γασία, σχέδιο και κυρίως με όραμα. 

Για την Αττική και το μέλλον που της ανήκει».

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»

H Δημοτική Αρχή Κρωπίας ενημερώνει σχετικά με την Αποχέτευση Ακαθάρτων 

Δωρεάν συνδέσεις ακαθάρτων με τους κεντρικούς αγωγούς. 

Το έργο θα καλύψει όλη την πόλη ανεξαρτήτως γειτονιάς

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας ενημε-

ρώνει για το καίριο ζήτημα των

έργων οδοποιίας, τον προγραμμα-

τισμό των έργων και τον τρόπο. 

1. Έχει κατατεθεί από το Δήμο

Κρωπίας πρόταση χρηματοδότη-

σης στο πρόγραμμα του Υπ.Εσω-

τερικών «Αντώνης Τρίτσης» ύψους

περίπου στα 4.000.000,00 εκατομ-

μύρια ευρώ για αγροτική οδοποιία. 

2. Ομοίως έχει κατατεθεί πρόταση

στο πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής

Ανάπτυξης ύψους 500.000

χιλ.ευρώ

3. Για ασφαλτοστρώσεις έχει κατα-

τεθεί πρόταση στο Υπ. Υποδομών

ύψους 600.000 χιλ.ευρώ

Αποκαταστάσεις 

οδοστρωμάτων της πόλης

Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά τα έργα

αποχέτευσης ακαθάρτων και ομ-

βρίων στο οδικό δίκτυο του Δήμου

Κρωπίας, έχουν δημιουργηθεί σο-

βαρά προβλήματα στους ασφαλτο-

τάπητες. Ο Δήμος - εκτός των

προγραμμάτων αγροτικής οδοποι-

ίας που έχει καταθέσει τις παρα-

πάνω προτάσεις για

χρηματοδότηση σε εκτός σχεδίου

περιοχές - έχει αιτηθεί δανειοδό-

τηση από το Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων ύψους

5.000.000,00 εκατομμυρίων ευρώ

για τη συντήρηση του ασφαλτοτά-

πητα οδοστρωμάτων εντός σχε-

δίου πόλεως. 

Με αυτόν τον τρόπο, άμεσα, θα

δημοπρατηθεί το έργο της συντή-

ρησης ώστε αποκατασταθεί η

ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους

της πόλης.

Για την ανάπλαση της 

κεντρικής λεωφόρου 

Το νέο μεγάλο έργο κοινόχρηστης

αστικής υποδομής, η ανάπλαση

της Κεντρικής Λεωφόρου Β.Κων-

σταντίνου και της οδού Κύπρου,

που προσεχώς θα συμβασιοποι-

ηθεί, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

σημαντικών υποέργων και την

ανακατασκευή του ασφαλτοτά-

πητα. 

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει «για
όσους δύσπιστους επιμένουν να
διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και να
παρουσιάζουν αγχωτικές συμπερι-
φορές… και όπως επανειλημμέ-
νως έχουμε δηλώσει, το έργο της
ανάπλασης θα γίνει τμηματικά,
χωρίς να κλείσει η κεντρική λεω-
φόρος σε όλο το μήκος, αλλά ανά
τμήματα οικοδομικών τετραγώνων
και ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Έτσι
γίνονται αυτού του τύπου τα έργα
ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία
των επιχειρήσεων,  έτσι προτάσσει
η κοινή λογική και η βούληση του
Δήμου μας»!

Εργα οδοποιΐας στο Κορωπί. 

Προγραμματισμός και τρόπος Προληπτικός έλεγχος 

για 10 νοσήματα

στο ΚΕΠ Κορωπίου

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Κρωπίας- του Αυτοτελούς

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτι-

σμού του Δήμου Κρωπίας-  έχει ως στόχο την ενημέ-

ρωση όλων των πολιτών και τη διοργάνωση

προληπτικών εξετάσεων για 10 κύρια νοσήματα, προ-

τεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για

τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη

προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτω-

μάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει

ζωές.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Κρωπίας,

σε συνεργασία με τον " ΟΜΙΛΟ ΑΚΤΙΟΣ" ολοκλήρωσε

με επιτυχία το Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για την

ΑΝΟΙΑ στα Εξωτερικά Ιατρεία του Άκτιου Αποκατά-

σταση την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Λογισμικό των ΚΕΠ

Υγείας για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις στο

https://exetaseis.kepygeias.org/identity/account/register

ή επικοινώνησε  στο 210-6026441. 
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Με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ
στην πόλη σου», η Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβου-

λία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, διοργανώ-

νει θεματικές συναντήσεις υπό τη μορφή workshop –

μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα – για την παρου-

σίαση των έργων του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε υλο-

ποίηση, ενόψει και της νέας διαχειριστικής περιόδου

του ΠΕΠ 2021 – 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση και τα αρμόδια υπηρε-

σιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής θα παρουσιά-

σουν το έργο που έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί μέσα

από την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά

και των πόρων της Περιφέρειας, καθώς και τον στρα-

τηγικό σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ. 

Σε όλες τις ημερίδες που θα γίνουν ανά Περιφερειακή

Ενότητα, προβλέπεται να ακολουθήσει ένας ουσια-

στικός  διάλογος με τους Δημάρχους, προκειμένου

να καθορισθούν από κοινού τα επόμενα βήματα υλο-

ποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέ-

ρειας, που αγγίζει το σύνολο των Δήμων του

Λεκανοπεδίου. 

Πρώτη ημερίδα στο Κορωπί

Ο κύκλος των εκδηλώσεων ξεκινά από την Περιφε-

ρειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής, την προ-

σεχή Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κορωπίου (Λ.

Βασιλέως Κωνσταντίνου 47- Κορωπί).  

Θα ακολουθήσουν οι επόμενες, οι οποίες θα έχουν

4ωρη διάρκεια,  (10.00 – 14.00):
• Π.Ε. Δυτικής Αθήνας: Παρασκευή 8/7 - ΚΥΒΕ Περιστερίου

• Π.Ε. Νότιου Τομέα: Τρίτη 12/7 - Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου

• Π.Ε. Νήσων: Πέμπτη 14/7 - Κτήριο Αντιπεριφέρειας  Πει-

ραιά

• Π.Ε. Κεντρικού Τομέα: Τρίτη 19/7-  Μουσείο Ακρόπολης

• Π.Ε. Βόρ. Τομέα: Πέμπτη 21 Ιουλίου - Δημαρχείο Αμαρούσιου

• Π.Ε. Πειραιώς: Τρίτη 26 Ιουλίου - Αίθουσα ΕΒΕΠ, Πειραιάς

• Π.Ε. Δυτ. Αττικής: Πέμπτη 28/7 - Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Με αφορμή τη διοργάνωση των θεματικών εκδηλώ-

σεων για το ΕΣΠΑ, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

τούλης δήλωσε τα εξής: «Στην Περιφέρεια Αττικής
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κα-
τασκευής νέων έργων υποδομής και υλοποίησης μιας
σειράς παρεμβάσεων με έντονο κοινωνικό πρόσημο,
που απλώνονται σε όλους τους Δήμους του Λεκανο-

πεδίου. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται περίπου 2.000
έργα προϋπολογισμού 2 δις ευρώ, τα οποία χρηματο-
δοτούνται κυρίως από το ΕΣΠΑ. Είμαστε ιδιαίτερα χα-
ρούμενοι, καθώς μετά από συστηματικές
προσπάθειες καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για το
νέο ΕΣΠΑ αύξηση 60%, κάτι που μεταφράζεται σε 1.6
δις ευρώ διαθέσιμα για σημαντικά έργα σε όλη την
Αττική.

Οι θεματικές συναντήσεις που διοργανώνουμε σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα στοχεύουν στο να κά-
νουμε ακόμη πιο στενή και ουσιαστική τη συνεργασία
μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων, με σκοπό την
προώθηση ουσιαστικών λύσεων πάνω στα μεγάλα
προβλήματα που αφορούν τους πολίτες των τοπικών
μας κοινωνιών. Για έναν μήνα, ανοίγουμε έναν εποι-
κοδομητικό δημόσιο διάλογο μεταξύ των δύο βαθμών
της Αυτοδιοίκησης, αλλά και με τις υγιείς παραγωγι-
κές δυνάμεις κάθε περιοχής, ώστε να πετύχουμε τη
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, του πολύ-
τιμου αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου, που αποτε-
λεί πυλώνα ανάπτυξης, ελπίδας και προοπτικής για
την Αττική». 

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ Ημεριδας στο ΚΟΡΩΠΙ
27 Ιουνίου ώρα 10.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - WORKSHOP:

ΕΣΠΑ 2021-2027 . Πορεία υλοποίησης έργων

& παρεμβάσεων,  στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ανατ. Αττικής.

27 Ιουνίου 2022,  ώρα 10:00- 14:00, 
Δημαρχείο Κορωπίου ( Λεωφόρος Β. Κων/νου 47) 

Α’ ΜΕΡΟΣ

10.00 – 10.10  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

10.10 – 10.30  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ

«Τρία χρόνια έργο στην Περιφέρεια Αττικής. 
Εμβληματικά Έργα, νέο ΕΣΠΑ και τοπικές παρεμβά-
σεις στην Ανατολική Αττική».

10.30 – 11.45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

10:30-10:40: Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ

«Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Προ-
οπτικές & προκλήσεις ενόψει της νέας προγραμμα-
τικής περιόδου 2021-2027».

10:40-10:50: Μαίρη Μίσκα , Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμ-

ματισμού: «Πορεία υλοποίησης έργων στην Ανατολική Ατ-
τική που εκτελούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων
από τους Δήμους».

10:50-11:00: Ιωάννης Ασπρουλάκης,  Δ/νση Τεχνικών

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

«Τεχνικά Έργα Π.Ε. Ανατολικής Αττικής».

11:00-11:10: Αμυγδαλιά Δεληγιώργη , Δ/νση Έργων Αντι-

πλημμυρικής Προστασίας: «Παρουσίαση έργων αντιπλημ-
μυρικής προστασίας περιόδου 2019-2022».

11:10-11:20: Αλέξανδρος Καλογερόπουλος, Δ/νση Τεχνι-

κών Έργων Π.Α.: «Διαδημοτικά Έργα που εκτελούνται στην
Περιφέρεια Αττικής».

11:20-11:30: Ευαγγελία Μικράκη, Δ/νση Χωρικού Σχεδια-

σμού: «Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Περιφέρεια Αττι-
κής».

11:30-11:40: Παναγιώτης Καριώτης, Δ/νση Διαχείρισης

Μητροπολιτικών Υποδομών Π.Α.: «Έργα Οδικής Ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής».

11:40-11:50: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ανα-

πτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολι-

τική Αττική Α.Ε.» - Περιφερειακός Σύμβουλος: «Συμβάλλοντας

στην Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής και της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής»

11.50 – 12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

B’ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

11.5- 13:00 Τοποθετήσεις Δημάρχων (με αλφαβητική

σειρά)

13.00 – 13.15 Παρεμβάσεις Αντιπεριφερειαρχών, Εν-

τεταλμένων και Περιφερειακών Συμβούλων Ανατο-

λικής Αττικής

13:10- 13:50 Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

13:50- 14:00 Συμπεράσματα - Λήξη Εργασιών 

Συντονισμός:

Ανδρέας Μανίκας, Επιστημονικός Συνεργάτης – Διευθυν-

τής Γραφείου Περιφερειάρχη

Παναγιώτης Τσολιάς, Δημοσιογράφος – Συνεργάτης Περι-

φερειάρχη

Διοργάνωση workshops της Περιφέρειας

Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ 

και η πορεία υλοποίησης των έργων

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
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Μπορεί ακόμη μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές του

2023, να μας χωρίζει περίπου ένας χρόνος, παρ’ όλα

αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, ζυμώσεις

και προετοιμασίες των υποψηφίων Δημάρχων, που

επιθυμούν να διεκδικήσουν τον θώκο του τοπικού άρ-

χοντα στους 13 Δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Ο νέος εκλογικός νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

άρχισε να προβληματίζει με τις οκτώ βασικές αλλα-

γές που προβλέπει. Όπως:

• την επαναφορά της πενταετούς θητείας, 

• την μείωση του αριθμού των δημοτικών Συμβούλων,

•  το όριο της εκλογές από τον πρώτο γύρο στο 43%, 

• το όριο του 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού

Συμβούλου, 

• η εξασφάλιση της εκλογής των 3/5 των μελών του

Δημοτικού Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών, 

• η καταληκτική ημερομηνία 31η Αυγούστου για την

κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών καθώς και 

• η αύξηση των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

κατά 75% ήτοι προσαύξηση κατά 150%. 

Και τέλος η απαγόρευση σε μη συμμετοχή σε περισ-

σότερους συνδυασμούς ενός υποψηφίου του ενός

αξιώματος.

Ας δούμε όμως πως εξελίσσονται, μέχρι στιγμής τα

πράγματα στους Δήμους της Εκλογικής Περιφέρειας

Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με δημοσιογραφικές

πληροφορίες και σχετικά σενάρια που κυκλοφορούν

χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορούν να υπάρ-

ξουν αλλαγές, ανατροπές ή και εκπλήξεις ακόμη.

Πέντε δήμαρχοι, δείχνουν ότι είναι αδιαφιλονίκητα

φαβορί. Αυτοί είναι: 

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρ-

κου. Θα έχει και πάλι αντίπαλο την Αννα Ραφτοπού-

λου.

Ο Δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, χωρίς δυ-

νατό αντίπαλο με τη σημερινά δεδομένα.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασιμάκης.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος, Στέργιος Τσίρκας. Ο έτε-

ρος διεκδικητής, Σπύρος Λιβαθηνός, χωρίς πολλές πί-

θανότητες. Ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης αποτελεί

ερωτηματικό αν θα είναι πάλι υποψήφιος. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης. Αντίπαλο

θα έχει και πάλι τον Διον. Κερασιώτη.

Σε τρείς Δήμους η εκλογή θα είναι ντέρμπι. Στους Δή-

μους Αχαρνών, Ραφήνας – Πικερμίου και Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.

Στο Δήμο Αχαρνών θα αναμετρηθούν ο νυν Δήμαρχος

Σπύρος Βρεττός, με τον Πέτρο Βαρελά και τους κ.κ.

Ηλιάδη, Ηλιόπουλο, Γρηγοριάδη και Αφουξενίδη.

Φήμες αναφέρουν ότι δημιουργείται και νέα Δημοτική

Παράταξη.

Στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου θα αναμετρηθούν ο

νυν Δήμαρχος Βαγγέλης Μπουρνούς με τους κ.κ. Δα-

μιανό Φερούτη, Βασίλη Πιστικίδη, και Ανδρέα Βασιλό-

πουλο. Οι πρώην Δήμαρχοι, Γιώργος Χριστοδούλου

και Ανδρέας Κεχαγιόγλου δεν θα συμμετέχουν στην

εκλογική αναμέτρηση.

Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης θα διεκδική-

σουν το Δήμο ο νυν Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος και οι κ.κ. Δημήτρης Δαβάκης και Αθανάσιος

Ματόπουλος. Η κυρία Χόβρη δεν έχει ξεκαθαρίσει

ακόμη τις προθέσεις της. Ακούγονται όμως πολλές

ζυμώσεις και μεγάλα ονόματα, που αν κατέβουν ο

νυν δήμαρχος κινδυνεύει να χάσει τη νίκη. Σημειώνε-

ται ότι η υπερανάπτυξη της περιοχής έχει προκαλέσει

πολλές δυσαρέσκειες στους δημότες.

Τέσσερις Δήμαρχοι φαίνεται ότι θα αποτελέσουν πα-

ρελθόν. Είναι δύσκολη η επανεκλογή τους και διατη-

ρούν ελάχιστες ελπίδες επανεκλογής τους.

Πρόκειται για τους Δημάρχους Λαυρεωτικής Δημήτρη

Λουκά, Διονύσου κ. Καραφατέλη,  Μαρκόπουλου

Κώστα Αλαγιάννη και Παλλήνης Αθανάσιο Ζούτσο.

Και οι τέσσερις έχουν υποστεί σημαντική φθορά και

έχουν πολλές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Τo

σπουδαιότερο, έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης ισχυ-

ρούς αντιπάλους και ενωτικά αυτοδιοικητική ψηφο-

δέλτια.

Στον 13ο Δήμο, το Δήμο Σαρωνικού, θα διεκδικήσουν

οι κ.κ. Σωφρόνης και Τσιγαρίδας, αφού ο νυν Δήμαρ-

χος, Πέτρος Φιλίππου, θα είναι οριστικά υποψήφιος

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική Περιφέρεια της

Ανατ. Αττικής.

Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ανατ. Αττική,

ένα χρόνο περίπου πριν τις Δημοτικές Εκλογές, και

ήδη ο προεκλογικός αγώνας σε πολλούς Δήμους έχει

ξεκινήσει με τους υποψήφιους να είναι πλέον στις

επάλξεις. Εμείς είμαστε εδώ και θα σας ενημερώ-

νουμε για τις όποιες εξελίξεις που θα προκύψουν.

Ανδρέας Αρ. Αλεξανδρόπουλος

Δημοσιογράφος

Πολιτικός Αναλυτής

Άρχισε η μάχη της κάλπης στους ΔΗΜΟΥΣ

της Ανατολικής Αττικής

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. 

Ποιοι Δήμαρχοι θα είναι υποψήφιοι

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
KYΡΙΑΚΗ 26 IOYNIOY

ΩΡΕΣ 08:00 - 13:00

Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου

πίσω από το Jumbo

Εκπτώσεις στις ξαπλώστρες

της Α΄πλαζ

Μετά την κατακραυγή, η οποία συνεχίζεται από μεγάλο

μέρος της κοινωνίας, δέχθηκαν οι ενοικιαστές της

Α΄πλαζ - μετά από παρέμβαση του Δήμου ΒΒΒ - να κά-

νουν έκπτωση στους δημότες ΒΒΒ, όχι γενικά αλλά στις

ξαπλώστες μίας εκ των επιχειρήσεων, μια που η Α΄πλαζ

κατήντησερ εμπορικό κέντρο!

Έτσι λοιπόν ο Δήμος ΒΒΒ μας ενημέρωσε ότι στην

Α΄πλαζ Βούλας ή Athens by the sea(!!), oι Δημότες, κά-

τοχοι της κάρτας Δημότη της Δημοτικής Ενότητας Βού-

λας, και οι δημότες των άλλων δημοτικών ενοτήτων που

έχουν προμηθευτεί το ειδικό αυτοκόλλητο των 25€ από

το ταμείο της πλαζ, με την επίδειξή της, έχουν δικαίωμα

έκπτωσηςστην  τιμή των ψάθινων ομπρελοκαθισμάτων

του εστιατορίου Alaia, όπως παρακάτω:

• Καθημερινές:   7ευρώ ανά σετ 

(2 ξαπλώστρες και μία ομπρέλα) 

• Σάββατο – Κυριακή – Αργίες 12 ευρώ ανά σετ 

(2 ξαπλώστρες και μία ομπρέλα) 

Οι τιμές ισχύουν από τη δεύτερη σειρά και πίσω και μόνο

για τα ψάθινα ομπρελοκαθίσματα του εστιατορίου Alaia!

Συγκέντρωση  διαμαρτυρίας 

στην  πλαζ Βουλιαγμένης 
Κυριακή 26 Ιουνίου 12 το μεσημέρι

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις υπέρογκες αυξή-

σεις στις τιμές των εισιτηρίων εισόδου στην Ακτή

Βουλιαγμένης, πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Επι-

τροπή του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Ανατο-

λικής Αττικής και η ΟΜ Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης την Κυριακή, 26 Ιουνίου στις 12 το

μεσημέρι. 

Με τις σημερινές τιμές, το κόστος ακόμη και μίας

ημερήσιας επίσκεψης μιας οικογένειας στην πλαζ,

καθίσταται απαγορευτικό. 

Επιπλέον, ένα μεγάλο τμήμα της παραλίας  αναβαθ-

μίζεται σε ακτή «εχόντων και κατεχόντων» που μπο-

ρούν να πληρώσουν 65 ευρώ τα Σαββατοκύριακα

και 50 τις καθημερινές, γεγονός που  μειώνει δρα-

στικά τις διαθέσιμες υποδομές για τους υπόλοιπους

και υποβαθμίζει τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρε-

σίες (αριθμός θέσεων, χώροι στάθμευσης, ουρές

κ.α.). 

ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Ανατολικής Αττικής: 
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Οι τελευταίες επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το

1911, στη Β. Αφρική, ήταν η Τριπολίτιδα, η Κυρηναϊκή και το

Φεζάν, τις οποίες η Ιταλία ονόμασε Λιβύη το 1934, όπως έλε-

γαν ολόκληρη την Β. Αφρική, οι Έλληνες, εκτός της Αιγύ-

πτου, από αρχαιοτάτων χρόνων! 

Η Ιταλία ήθελε να αποσπάσει την Λιβύη από τους Οθωμανούς

και σ’ αυτό την υποστήριξαν η Ρωσία, η Αυστροουγγαρία, η

Αγγλία, που κηδεμόνευε την Αίγυπτο και η Γαλλία, που κα-

τείχε την Τυνησία, την Αλγερία και μέρος του Μαρόκου.

Στις 29-9-1911 ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τις

παραθαλάσσιες πόλεις της Λιβύης: Τρίπολη, Βεγγάζη,

Ντέρνα και Τομπρούκ!

Οι Τουρκικές δυνάμεις υποχώρησαν στην ενδοχώρα, αναγ-

κάζοντας αραβικές φυλές να πολεμούν τους Ιταλούς, ώστε

να καθυστερούν τον πόλεμο, χωρίς να συνθηκολογούν! 

Ο λοχαγός Μουσταφά Κεμάλ, διακρίθηκε στον αναφερόμενο

πόλεμο,  κάτι που εκμεταλλεύτηκε για την αναρρίχησή του

σε υψηλά αξιώματα!

Μετά δέκα χρόνια ο Κεμάλ, κατέλυσε την Οθωμανική αυτο-

κρατορία, φυλακίζοντας στη Θεσσαλονίκη τον 35ο και τελευ-

ταίο Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, με την βοήθεια των

Νεοτούρκων και των αιμοσταγών Τσετών, οι οποίοι αποτε-

λούσαν άτακτες παραστρατιωτικές εγκληματικές ομάδες και

σκορπούσαν τον όλεθρο και την ανείπωτη φρίκη στους σκλα-

βωμένους γηγενείς λαούς για να τους εξοντώσουν!!!

Με γενοκτονίες, ξεριζωμούς, καταστροφές πόλεων και χω-

ριών, πορείες θανάτου και με τα “αμελέ  ταμπουρού” (τάγ-

ματα εργασίας με σκοπό την εξόντωση του ανδρικού

ελληνικού πληθυσμού και άλλων αυτοχθόνων σκλαβωμένων

λαών), με  ανείπωτα βασανιστήρια και βιασμούς πορευόταν

προς την εξουσία! 

Με τις οδηγίες των Γερμανών συμμάχων του στον Α΄  Παγ-

κόσμιο Πόλεμο (1914-1918), μέχρι και το Σεπτέμβριο του

1922, που γέμισε με χιλιάδες πτώματα τις ελληνικές θάλασ-

σες, για το οποίο καυχώνται σήμερα οι “πολιτισμένοι” από-

γονοί του,  στις 29-10-1023 έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της

Τουρκίας, με το επίθετο Ατατούρκ (= πατέρας των Τούρκων)!

Ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος ήταν γνωστός στην Ιταλία και ως

Λιβυκός πόλεμος και στην Τουρκία ως πόλεμος της Τριπολί-

τιδας!

Οι Ιταλοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά των Οθωμανών και

μετέφεραν τον πόλεμο στα Δαρδανέλια και συγχρόνως κα-

τέλαβαν, εκτός από τη Ρόδου, τα 15 ελληνικά νησιά του Ν.Α.

Αιγαίου, που οι Έλληνες τα λένε Δωδεκάνησα, με όλες τις

νησίδες τους, τα οποία βρίσκονταν υπό την σκληρή σκλαβιά

των Μογγολικής καταγωγής Οθωμανών κατακτητών.

Οι  Έλληνες υποδέχθηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές,

αλλά γρήγορα διαψεύστηκαν, με την ιταλοποίηση της πατρί-

δας τους, που τους εξανάγκαζαν να αλλάξουν ακόμα και το

γαλάζιο χρώμα των παραθύρων τους! 

Στις 5\6\1912 η ιταλική εφημερίδα “IL MATTINO” έγραφε: ”L’

Italia ha ieri occupato Rodi”, (= η Ιταλία κατέλαβε χθες τη

Ρόδο), ολοκληρώνοντας την κατάληψη των Δωδεκανήσων.

Οι Βαλκανικοί λαοί, θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή

να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό, και ξεκίνησαν τον Α΄

Βαλκανικό Πόλεμο (8/10/1012-10/8/1913)!

Η  Οθωμανική αυτοκρατορία μπροστά στην ολοκληρωτική

διάλυσή της, έτρεξε πανικόβλητη να υπογράψει μέσα σε μια

εβδομάδα (15-10-1912) στο κάστρο του Ouchy (Ουσύ) στη

Λωζάνη, την πρώτη συνθήκη της Λωζάνης, με την οποία

αναγνώριζε την ιταλική κυριαρχία της Λιβύης και ο πόλεμος

τελείωσε μετά ένα χρόνο και είκοσι ημέρες, αφήνοντας

6.000 νεκρούς  και τραυματίες Ιταλούς και 24.000 από τους

αντιπάλους.

Η Ιταλία μετά τη λήξη του πολέμου δεν παρέδωσε τα Δωδε-

κάνησα στους Οθωμανούς και τον Απρίλιο του 1915, υπέ-

γραψε μυστική συμφωνία με τη Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία,

στο Λονδίνο, με την οποία  θα τα κράταγε με αντάλλαγμα

την συμμετοχή της στην Αντάντ (= Εγκάρδια Συνεννόηση)! 

Η Αντάντ ήταν συμμαχία Γαλλίας και Αγγλίας, στον Α΄ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο και μετά εισχώρησε και η Ρωσία και ήταν

εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων, που πρωτοστατούσε η

Γερμανία! 

Τον Οκτώβριο του 1922 ανέβηκαν στην ιταλική εξουσία οι φα-

σίστες του Μπενίτο Μουσολίνι και ονόμασαν τα Δωδεκά-

νησα: Isole Italiane dell Egeo (=ιταλικά νησιά του Αιγαίου)!

Στην δεύτερη Συνθήκη της Λωζάννης τον Ιούλιο του 1923,

η Τουρκική Δημοκρατία του Κεμάλ, αναγνώρισε την κυριαρ-

χία της Ιταλίας στα Δωδεκάνησα και παραιτήθηκε από κάθε

δικαίωμα επί των Δωδεκανήσων και των νησίδων τους!!

Την 1/9/1939 άρχισε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευ-

ρώπη, με την Ιταλία στο πλευρό της Γερμανίας, αλλά στις 8-

9-1943 η Ιταλία υπέγραψε ανακωχή και συνθηκολόγησε,

οπότε τα Δωδεκάνησα πέρασαν στη γερμανική κατοχή (1943-

1945) και μετά την ήττα της Γερμανίας, τα πήραν οι Άγγλοι,

μέχρι στις 31\3\1947, όπου ο Άγγλος διοικητής των Δυνά-

μεων Κατοχής της Δωδεκανήσου Πάρκερ, παρέδωσε την

Στρατιωτική Διοίκηση των νησιών και των νησίδων, στον

Έλληνα αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη!

Ο Ιωαννίδης παρέμεινε μέχρι την επικύρωση της Συνθήκης

με την Ιταλία στις 21/10/1947, γιατί μετά την απελευθέρωση

από τους Γερμανούς τα Δωδεκάνησα ανήκαν και πάλι στους

Ιταλούς.

Στις 9/1/1948 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της ελληνικής

Κυβερνήσεως ο Νόμος 518/1948 “Περί προσαρτήσεως της
Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα” ,  την οποία παραχώρησαν οι

σύμμαχοι στην Ελλάδα, αν και ήταν δικιά της, σαν επιβρά-

βευση των απελευθερωτικών αγώνων της στο πλευρό των

συμμάχων και των ποταμών ελληνικού αίματος που πρό-

σφερε, όταν χώρες  που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική

Γερμανία, χλεύαζαν ατιμώρητες!!!

Με ομόφωνο ψήφισμα η Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλή-

νων, ανέφερε: “Αι νήσοι της Δωδεκανήσου Αστυπάλαια,

Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυ-

μνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, και  Καστελλόρι-

ζον ως και αι παρακείμεναι νησίδες, είναι προσηρτημέναι

εις το Ελληνικόν Κράτος από την 28 Οκτωβρίου 1947”!

Το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός της Ελλάδας με πρω-

τεύουσα τη Ρόδο!!!

Οι Έλληνες κατοίκησαν στα Δωδεκάνησα από τους προ-

ϊστορικούς χρόνους, μαζί με τους Τελχίνες, ελληνικές θεό-

τητες, που τους είχε δώσει η Ρέα να μεγαλώσουν τον

Ποσειδώνα, όπως μεγάλωσαν οι Κουρίτες τον Δία στη Κρήτη.

Οι Τελχίνες κατοικούσαν κυρίως στη Ρόδο, ανακάλυψαν το

σίδηρο και το χαλκό και ίδρυσαν τις πόλεις Κάμειρο, Ιαλυσό

και Λίνδο!

Τον 3ο π.Χ. αιώνα ο Χάρης ο Λίνδιος κατασκεύασε ένα από

τα οκτώ θαύματα του κόσμου, τον Κολοσσό της Ρόδου, αφιε-

ρωμένο στον ζωοδότη Ήλιο, που αντιγραφή του είναι το

άγαλμα της Ελευθερίας στις ΗΠΑ.

Το Ασκληπιείο της Κω και αμέτρητα άλλα ανυπέρβλητης

αξίας ελληνικά ευρήματα θυμίζουν πάντα την ελληνικότητα

ολόκληρης της περιοχής, της οποίας τα νησιά αποτελούν το

διαμαντένιο περιδέραιο στο λαιμό της δοξασμένης, αθάνα-

της, αλλά αδικημένης και βασανισμένης Ελλάδας!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Εκδόθηκε ο Τζούλιαν Ασάνζ
στις ΗΠΑ!

Η απόλυτη εξόντωση ενός δημοσιογράφου

που αποκάλυψε την αλήθεια

Η κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας αποφάσισε να εκδώ-

σει τον Αυστραλό δημοσιογράφο, ακτιβιστή και

ιδρυτή τoυ δημοσιογραφικού ιστότοπου Wikileaks

Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ. Ο Ασάνζ θα βρεθεί αντιμέ-

τωπος με κατηγορίες για κατασκοπεία και συνολική

ποινή κάθειρξης 175 ετών εφόσον κριθεί ένοχος.

Την εντολή έκδοσης υπέγραψε η Υπουργός Εσωτερι-

κών Πρίτι Πατέλ την Παρασκευή 17 Ιουνίου, δύο

μήνες μετά τη σχετική έγκριση για έκδοση του Ασάνζ

στις ΗΠΑ από το Ειρηνοδικείο του Γουεστμίνστερ τον

περασμένο Απρίλιο.

Γιατί λοιπόν να ζητάμε από τους δημοσιογράφους

την αλήθεια; Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν δολοφονη-

θεί γιατί πλησίασαν την αλήθεια;

Δυστυχώς η ελευθεροτυπία είναι γράμμα κενό.

Ζήτω το ρούβλι!!!

Την Τετάρτη 22.6.22 το ρούβλι κατέγραψε την καλύ-

τερη συναλλαγματική του ισοτιμία σε σχέση με το

δολάριο από τον Ιούνη του 2015. Ενα δολάριο πω-

λούνταν προς 53 ρούβλια και ένα ευρώ προς 55,36

ρούβλια.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της FED, Τζερόμ Πάουελ, κα-

ταθέτοντας στην Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας,

προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις

συνεχείς προειδοποιήσεις χρηματοπιστωτικών μονο-

πωλίων για επικείμενη ύφεση. Ισχυρίστηκε ότι η οι-

κονομία των ΗΠΑ μπορεί να αντέξει μία πιο αυστηρή

νομισματική πολιτική, ενώ διαβεβαίωσε πως μπορεί

να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, που έχει ήδη αυ-

ξηθεί, καταγράφοντας ρεκόρ 40ετίας.

Παράλληλα, χτες ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε

από το Κογκρέσο να προχωρήσει σε τρίμηνη ανα-

στολή των φόρων σε βενζίνη και ντίζελ, σε μια προ-

σπάθεια να μειώσει έστω και λίγο την τιμή των

καυσίμων, ενώ τα αμερικανικά μονοπώλια πετρελαίου

αρνούνται να αυξήσουν την παραγωγή, απολαμβά-

νοντας την υψηλή κερδοφορία από τις διεθνείς τιμές

πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Σίγουρα έχουν χάσει τον ύπνο τους οι κινούντες τα

νήματα στο Αμέρικα. Κρίμα οι κυρώσεις. Στράφι πή-

γανε και αντί να πονάει η Ρωσία, πονάει όλη η Ευ-

ρώπη...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Ιταλό-τουρκικός πόλεμος του 1911 και οι συνέπειές του
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

«Plásmata: Bodies,
Dreams, and Data»

Υπαίθρια έκθεση στο Πεδίο του Άρεως

Έκθεση ψηφιακής τέχνης με τίτλο: «Plásmata: Bod-

ies, Dreams, and Data», διοργανώνεται στο Πεδίο

του Άρεως από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με

την υποστήριξη και της Περιφέρειας Αττικής.

Με 25 διεθνή έργα μεγάλων διαστάσεων για πρώτη

φορά στην Ελλάδα και νέες αναθέσεις, περισσό-

τερα από 250 τετραγωνικά μέτρα έργων LED, βίν-

τεο, διαδραστικές εγκαταστάσεις, 3D scanning,

γλυπτά, φωτιστικές εγκαταστάσεις, mapping, ψη-

φιακές ταινίες, animation, τα εκθέματα αποτυπώ-

νουν τον τρόπο που επιβιώνουμε μέσα σε ένα

ψηφιακό περιβάλλον, που βλέπουμε τον εαυτό μας

μέσα από την αντανάκλαση που εμείς οι ίδιοι δημι-

ουργούμε, σε γνωστές διαδρομές αλλά και στα πιο

απρόσμενα σημεία του πάρκου.

Τα «Πλάσματα» ξεκινούν από το άγαλμα του βασιλιά

Κωνσταντίνου και φτάνουν μέχρι το θέατρο του Άλ-

σους και το πευκόδασος που υπάρχει πάνω από αυτό.

Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να ανακαλύ-

ψουν το τμήμα του Πεδίου του Άρεως προς την

πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί όπου βρί-

σκεται το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και να περιπλα-

νηθούν στα ψηφιακά περίπτερα και τις δράσεις που

συμβαίνουν στα παρτέρια και τα ξέφωτα που κρύ-

βονται μέσα στο πάρκο.

Η έκθεση ψηφιακής τέχνης «Plásmata» θα διαρκέ-

σει μέχρι και τις 10 Ιουλίου. 

Μέδουσες, χταπόδια, καρχαρίες και η άγνοια
που εκπέμπει η θαλασσινή μας χώρα

To Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Αρχιπέλαγος, επισημαίνει ακόμη σχε-

τικά με την υπεραλίευση.

▪ Το χταπόδι, είναι ένα ευφυέστατο
είδος με ιδιαίτερες χαρακτηριστικές
ικανότητες όπως άλλωστε και πάρα
πολλά άλλα ζωικά είδη. Ζούμε όμως
σε μία εποχή που έχουμε αδειάσει τις
θάλασσες μας και από τα αποθέματα
χταποδιών, ενώ τη θερινή περίοδο το
ψάρεμά τους μοιάζει σαν εθνικό σπορ
αποδεκάτισης από ερασιτέχνες και
επαγγελματίες με έπαθλο το ποιος θα
ψαρέψει το τελευταίο. To ζήτημα λοι-
πόν, δεν είναι κατά πόσο είναι ηθικό ή
όχι να καταναλώνουμε τα τελευταία
χταπόδια που έχουν απομείνει αλλά να
επικαλεστούμε τη λογική και τη
γνώση:

Το χταπόδι έχει σύντομο κύκλο ζωής
12-15 μήνες και εάν το αφήσουμε να
φτάσει το μέγεθος αναπαραγωγής,
κάθε χταπόδι γονιμοποιεί έως και εκα-
τοντάδες χιλιάδες αυγά. Στο κάθε πλο-
κάμι του βρίσκονται περίπου 40
εκατομμύρια νευρώνες και 200 βεν-
τούζες με τις οποίες αισθάνεται, γεύε-
ται και μυρίζει το περιβάλλον του, ή
μετακινεί αντικείμενα. Όπως και με
όλα τα είδη ζώων είναι σημαντικό να
τα καταναλώνουμε αειφορικά, μετά το
μέγεθος πρώτης αναπαραγωγής.
▪ Ευφάνταστοι μύθοι και ανακριβείς
πληροφορίες υπάρχουν και αναπαρά-
γονται εδώ και χρόνια και για τους
καρχαρίες που ζουν στις θάλασσες
μας. Εδώ επιβιώνουν τουλάχιστον 88
είδη καρχαριοειδών και σαλαχιών, τα
οποία συναντάμε και σε άλλες θάλασ-
σες ανά τον κόσμο, τα περισσότερα

από τα οποία κρίνονται ως προστα-
τευόμενα ή απειλούμενα είδη. Είναι
καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι καρχα-
ρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην
διατήρηση της υγείας των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων και έχουν τον ρόλο
του εξυγιαντή των ιχθυαποθεμάτων,
καθώς συχνά τρέφονται με αδύναμα ή
άρρωστα ψάρια, τα οποία δεν πρέπει
να φτάσουν σε φάση αναπαραγωγής.
Σε μία εποχή που πλέον αναγνωρί-

ζουμε ότι η επιβίωσή μας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την επιβίωση των
οικοσυστημάτων και των ειδών με τα
οποία συνυπάρχουμε, ας αναρωτη-
θούμε γιατί επιλέγουμε την άγνοια και
την ημιμάθεια. 

Απόσπασμα,  από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας

Προστασίας Αρχιπέλαγος. 

Θ. Τσιμπίδης t.tsimpidis@archipelago.gr

Τις τελευταίες ημέρες παρακολου-

θούμε τα κοινωνικά δίκτυα και τον

τύπο να κατακλύζονται από αναρτή-

σεις και δημοσιεύματα που προκαλούν

μεγάλη ανησυχία στους πολίτες για

"επιδρομές" από "επικίνδυνες" μέδου-

σες και "άγριους" καρχαρίες. 

Με αφορμή αυτά τα «viral» κείμενα και

άλλα τόσα fake news που κυκλοφο-

ρούν ανά καιρό, αναρωτιόμαστε πώς

γίνεται στην Ελλάδα που η ιστορία μας

είναι επί χιλιάδες χρόνια άμεσα συνδε-

δεμένη με τη θάλασσα να υπάρχει

τόσο μεγάλη άγνοια για όλα όσα ζουν

σε αυτή.

Δε μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγο-

νός ότι σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευ-

σης, δεν βρίσκεται διδακτικός χρόνος

για ουσιαστικά θέματα που επηρεά-

ζουν άμεσα τη ζωή και την επιβίωσή

μας, όπως είναι το περιβάλλον και η

βιοποικιλότητα της χώρας μας. Η προ-

ετοιμασία των νέων για το πώς να ζή-

σουν στις νέες συνθήκες που ήδη

διαμορφώνονται λόγω της κλιματικής

αλλαγής είναι το λιγότερο ανεπαρκής,

αν όχι ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να

υπάρχει τεράστιο κενό σε πληροφο-

ρίες που αν δεν κατέχουμε οδηγούν

σε ημιμαθείς και ευάλωτους πολίτες.

Παρατηρώντας τέτοιου είδους ανακρί-

βειες, εμείς στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας

Προστασίας Αρχιπέλαγος θέλουμε  να

συμβάλλουμε στο να ξεκαθαριστεί η

όποια σύγχυση δημιουργείται και να

ανεβάσουμε το επίπεδο της συζήτη-

σης στην ουσία του θέματος:

▪ Όσον αφορά τις μέδουσες, όντως

παρατηρείται αυξητική τάση στους

πληθυσμούς τους, αλλά η έκταση του

φαινομένου είναι σίγουρα δυσανάλογη

με την προβολή του θέματος. Δεδομέ-

νου ότι στην Ελλάδα υπεραλιεύουμε

συστηματικά τα ιχθυαποθέματα, συμ-

περιλαμβανομένων και των φυσικών

θηρευτών των μεδουσών, αυτή η πλη-

θυσμιακή αύξηση δε θα έπρεπε να μας

εκπλήσσει. Η πολιτεία επιμένει επί δε-

καετίες να μην εφαρμόζει κανένα

μέτρο ουσιαστικής αντιμετώπισης της

υπεραλίευσης, αλλά και κανένα μέτρο

αειφόρου διαχείρισης της αλιείας, ενώ

ταυτόχρονα όλοι μας συμβάλλουμε

στην εξάντληση των αλιευμάτων και

των θαλάσσιων πόρων ως αλιείς, έμ-

ποροι ή καταναλωτές. Αν μας ενδιαφέ-

ρει να είναι τα πράγματα καλύτερα την

επόμενη χρονιά, θα πρέπει να ληφθούν

μέτρα σήμερα κι αυτό θα έπρεπε να είναι

το αντικείμενο της συζήτησης.
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Μωβ μέδουσα (τσούχτρα). Ποια είναι

τα συμπτώματα μετά από το τσίμπημα

και ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες

Όπως επισημαίνει το Ελληνικό Παρα-

τηρητήριο Βιοποικιλότητας, η πληθυ-

σμιακή έξαρση των μωβ μεδουσών στο

Αιγαίο έχει ξεκινήσει από τον Οκτώ-

βριο του 2020.

Η μωβ μέδουσα θεωρείται από τα πιο

επικίνδυνα είδη μεδουσών στην Μεσό-

γειο. Το τσίμπημα της είναι επώδυνο

λόγω της νευροτοξίνης που έχει. Είναι

αναγνωρίσιμη από τα τέσσερα κύρια

και τα οκτώ πιο μακριά και λεπτότερα

πλοκάμια της, μαζί με ένα διάστικτο

«καπέλο» και μοβ εσωτερικό, ενώ έχει

συνήθη διάμετρο 6-10 εκατοστά. Όταν

είναι νεαρή το χρώμα της είναι πορτο-

καλό – καφέ και όταν ενηλικιώνεται

παίρνει αυτό το έντονο πορφυρό-μωβ

χρώμα.

Συμπτώματα μετά από επαφή 

με τη μωβ μέδουσα
Οι νηματοκύστες παράγουν στο αν-

θρώπινο δέρμα ερύθημα, πρήξιμο, κά-

ψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές

δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευρο-

τοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδι-

αίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα

άτομα.

Η συγκεκριμένη μέδουσα αδρανοποι-

είται με ελαφρύ αλκαλικό διάλυμα (μα-

γειρική σόδα διαλυμένη σε αντίστοιχη

ποσότητα θαλασσινού νερού) και όχι

με όξινο.
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Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ήμερα που ανέ-

λαβα το ρόλο του τοπικού συμβούλου Βάρης, τρία

χρόνια άγονα για τον τόπο με απραξία και πισωγύρι-

σμα. Αυτό είναι το δυστύχημα και απορώ με τους συ-

νάδελφους της πλειοψηφίας, που καμώνονται ότι

κάνουν έργο. Εκτός  και αν εγώ, όπως και οι δημότες

της Βάρης έχουμε χάσει το φως μας. Αλλά και αυτό

να συμβαίνει τους παρακαλώ και τους προκαλώ να

μας το δείξουν.  

Η αλήθεια όμως είναι ότι  τοπικά συμβούλια υποβαθ-

μισμένα μετά τον τελευταίο Νόμο και παραγκωνι-

σμένα από τη Δημοτική Αρχή, ήταν αδύνατο να

προσφέρουν στον τόπο, να αναδείξουν προβλήματα

και να προτείνουν λύσεις. Ούτε καν μία πρόταση δεν

μπόρεσε να καταθέσει το δικό μας συμβούλιο, αλλά

όπως παρακολούθησα και τα δύο Βούλας και Βου-

λιαγμένης, είχαν και έχουν την ίδια πορεία, ακόμα

και τώρα που διανύεται ο τελευταίος  χρόνος θη-

τείας τους. Δεν αφήνουν πίσω τους ΤΙΠΟΤΑ! 

Κάνοντας αναφορά στο δικό μας τοπικό συμβούλιο,

η  τακτική που ακλουθούσε η πρόεδρος κατά τη διάρ-

κεια των συνεδριάσεων ήταν πανομοιότυπη με αυτήν

του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτή

ήταν και είναι ακόμη και τώρα, η φίμωση της αντιπο-

λίτευσης έστω και αν υπάρχουν μόνο δύο σύμβου-

λοι σε αυτήν. 

Ο Κορονοϊός έδωσε τη χαριστική βολή με αποτέλε-

σμα να αποφασίζουμε «υποτίθεται» και αυτό τηλε-

φωνικά με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ,  για πράξεις ταφών που

είχαν γίνει και για εκταφές,  που έτσι και αλλιώς

ήταν προαποφασισμένες  να εκτελούνται στα 3 χρό-

νια.

Όλη αυτή η κατάσταση με οδήγησε να ξαναπιάσω το

στυλό και χωρίς να έχω  λογοτεχνικά και δημοσιο-

γραφικά προσόντα, με όπλο μόνο την Αλήθεια και Κί-

νητρο την αγάπη και την αγώνα για τον τόπο μας, να

αποτυπώσω τις σκέψεις μου στο χαρτί.

Η φιλοξενία της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ ήταν το ΜΕ-

ΤΕΡΙΖΙ, που στα 3 χρόνια βρέθηκα κοντά σας με πε-

ρισσότερα από εκατό «100»  άρθρα, αναδεικνύοντας

προβλήματα και προτείνοντας λύσεις. Ορισμένες

φορές καταπιάστηκα και με κάποια κοινωνικά προ-

βλήματα, που όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων,

είχαν θετική αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό της

εφημερίδας. 

Η όλη προσπάθεια, πέραν των όσων ανέφερα, είχε

σκοπό να αποδείξει το αυτονόητο, ότι στη Δημοκρα-

τία δεν υπάρχουν μικρά αξιώματα αλλά μικροί άν-

θρωποι.  Μέσα λοιπόν από αυτήν τη προσπάθειά μου

και άθελά μου,  δημιουργήθηκε ένα αναγνωστικό

κοινό που μεγάλωσε τις υποχρεώσεις μου, γιατί

πέραν των ανθρώπων που με τίμησαν με τη ψήφο

τους και όφειλα να υπηρετήσω, έχω χρέος να μη δια-

ψεύσω και τους καινούργιους φίλους.

Την αγάπη του κόσμου τη συναντώ στα καφενεία,

στο δρόμο, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ακόμη και με

τηλέφωνα ανθρώπων που δεν περίμενα ποτέ. Από

την άλλη όμως πλευρά, ενοχλήθηκαν βέβαια κάποιοι

και αυτοί επέλεξαν νε με φιμώσουν μέσω της δικα-

στικής οδού. Τους ευχαριστώ και περιμένω όπως και

εύχομαι αληθινά  να συναντηθούμε πριν από τις

εκλογές για να εισπράξουν εκλογικά το κέρδος τους

και μαζί με αυτό την εκδίκηση των ΝΕΚΡΩΝ! 

Τους ενόχλησε το ρεπορτάζ που έκανα και δημοσί-

ευσα για το Κοιμητήριο Βάρης, γιατί η Αλήθεια φίλοι

μου είναι πικρή, αλλά είναι συγχρόνως και ωφέλιμη,

για όποιον όμως θέλει να γίνει καλύτερος ή για τους

εμπαθείς η αφορμή για να εκδηλώσουν  το μίσος

τους!

――――――――
* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος

Κοινότητας Βάρης.

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

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

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Τα εκατοστήσαμε!

Οι εμπνευστές του προγράμματος «Μνήμες
Κατοχής στην Ελλάδα» επανήλθαν, με επι-
στράτευση καθηγητών Πανεπιστημίων,  διορ-
γανώνοντας  ημερίδα,  με στόχο να επιβάλουν
την εφαρμογή αυτού του Προγράμματος ως
διδασκαλία της Ιστορίας στα σχολεία, επιμέ-
νοντας στην αναγκαιότητα καθιέρωσής του σε
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Αυτή η επιμονή τους να γίνει αποδεκτή μια
υποτιθέμενη εύληπτη μέθοδος γνώσης, εκμά-
θησης και κατανόησης της ιστορίας της ναζι-
στικής κατοχής στην Ελλάδα και της λαϊκής,
αντιστασιακής, απελευθερωτικής πάλης είναι
σκόπιμη και στοχοπροσηλωμένη στις πολιτι-
κές επιδιώξεις των αστικών δυνάμεων στις
σύγχρονες συνθήκες.

Άλλωστε το είπε ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου του Αιγαίου, που είχε την πρωτοβουλία
της συνδιοργάνωσης της ημερίδας πολύ συγ-
κεκριμένα, μιλώντας για «πολιτικές και ιδεο-
λογικές αντιστάσεις τις οποίες συναντά το
Πρόγραμμα». Αντιστάσεις εναντίον της εφαρ-
μογής «μιας διμερούς και αμφοτεροβαρούς
συνεργασίας, με στόχο την ιστορική αυτογνω-
σία, που θα προετοίμαζε το έδαφος για την
υλοποίηση πρακτικών απονομής ιστορικής δι-
καιοσύνης για τα ζητήματα που δημιούργησε
η γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα….. Οφεί-

λουμε να προσεγγίσουμε το Πρόγραμμα απε-
ρίσπαστοι από ιδεοληψίες ως ένα εξαιρετικό
μαθησιακό πλαίσιο και ταυτόχρονα ως μια
πλούσια εργαλειοθήκη προσομοιωμένων ιστο-
ρικών πρακτικών  …..αποβλέποντας στην προ-
ώθηση των φλεγόμενων ζητημάτων της
ιστορικής δικαιοσύνης, που διαταράσσουν τις
σχέσεις των δύο κρατών ή και των δύο
λαών». 

Το εγχείρημα βασίζεται στην προσέγγιση της
Ιστορίας της Κατοχής αποκλειστικά μέσα από
προσωπικές αναμνήσεις ηλικιωμένων ανθρώ-
πων, αποκλείοντας ιστορικά τεκμήρια και ντο-
κουμέντα, για να είναι υποτίθεται πιο ελκτική
η μελέτη της Ιστορίας. Παραβλέπει ότι η κάθε
μαρτυρία διακατέχεται από αποσπασματικό-
τητα και υποκειμενικότητα. Η μέθοδος είναι
αντιεπιστημονική, ο ιστορικός επιλέγει τις
μαρτυρίες που εκείνος εκτιμά, απαλλαγμένος
από τα ιστορικά τεκμήρια.
Το αντιεπιστημονικό εγχείρημα εντάσσεται
στις επιδιώξεις της Γερμανίας για την αναθε-
ώρηση της Ιστορίας του Β΄ΠΠ, προκειμένου
να βελτιώνει την εικόνα της και να προωθεί
την εξωτερική της πολιτική.

Η μέθοδος αναθεώρησης της Ιστορίας, που
προωθεί το Πρόγραμμα, ηθελημένα παραγνω-

ρίζει ότι για να είναι αντικειμενική η ιστορική
έρευνα χρειάζεται την επιστημονική μεθοδο-
λογία.
Γίνεται φανερό ότι η ιστορική δικαιοσύνη ση-
μαίνει αυτό που επιδιώκει το Πρόγραμμα, δη-
λαδή να επιβάλλει τις διαφορετικές
προσεγγίσεις του πολέμου και της κατοχής,
γι΄αυτό επιλέγονται μαρτυρίες και των θυμά-
των και των θυτών. Για να «κατανοήσουν» οι
μαθητές και την άλλη πλευρά, τους ναζιστές
κατακτητές του λαού και της χώρας μας, οι
οποίοι παρουσιάζουν τα γεγονότα από τη δική
τους σκοπιά. Να προσεγγίσουν οι μαθητές την
Ιστορία ο καθένας υποκειμενικά, με βάση τις
μαρτυρίες. Για τέτοια δικαιοσύνη μιλούν. Για
παραμόρφωση της ιστορικής μνήμης ή και δι-
καιολόγηση των ναζιστικών εγκλημάτων, με
βάση τις μαρτυρίες των ναζιστών, προκειμέ-
νου να μη διαταράσσονται οι σχέσεις των δύο
κρατών, οι οποίες δεν διαταράσσονται αφού
είναι σύμμαχοι και εταίροι σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Είναι αδύνατον ο μαθητής ή ο φοιτητής να κα-
τακτήσει την ιστορική γνώση, να προσεγγίσει
την ιστορική αλήθεια στη βάση της υποκειμε-
νικής και συναισθηματικής προσέγγισης των
μαρτυριών και όχι των ιστορικών γεγονότων.
Σε αυτή την ημερίδα προσπάθησαν να διαφο-
ροποιήσουν τη ρητορική τους, να την κάνουν
πιο εύληπτη, πατώντας στην ίδια αντιεπιστη-
μονική τους μεθοδολογία, τόσο στην κατα-
γραφή της Ιστορίας όσο και στη διδασκαλία
της.
Επιχείρησαν δηλαδή να διαμορφώσουν μια πιο
καλοστημένη παγίδα, ελπίζοντας  να περάσει
στον κόσμο, ιδιαίτερα στη νεολαία, το εγχεί-

ρημα διαστρέβλωσης της Ιστορίας μέσα από
την Εκπαίδευση.
Ομολόγησαν οι ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν
στην ημερίδα ότι το Πρόγραμμα που προ-
ωθούν δέχεται «πολεμική» από μεγάλο μέρος
της κοινωνίας  και προσπαθούν να το εντά-
ξουν στα Πανεπιστήμια, μέσω πρωτοβουλιών
ορισμένων καθηγητών, ώστε να περάσουν το
Πρόγραμμα, αρχικά τουλάχιστον,  στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση.       
Επανέλαβαν τα χιλιοειπωμένα επιχειρήματά
τους περί «Προφορικής Ιστορίας» και «Ιστο-
ρίας από τα κάτω» σε αντιπαράθεση με τους
«επαγγελματίες Ιστορικούς» και τις «αρτηριο-
σκληρωτικές λογικές».

Το Πρόγραμμα μεριμνά για τη μεθοδική κατα-
λαγή της δίκαιης αγανάκτησης και της αδιέ-
ξοδης μνησικακίας μεγάλου μέρους της
ελληνικής κοινωνίας στη ναζιστική κατοχή.
Αποβλέπει στη συνείδηση μαθητών και φοιτη-
τών και στην αναβάθμιση της ιστορικής κουλ-
τούρας, ώστε οι μαθητές να είναι
«απερίσπαστοι από ιδεοληψίες», σαν να είναι
ιδεοληψίες οι ναζιστικές θηριωδίες και τα
ολοκαυτώματα με χιλιάδες θύματα.    

Υπενθυμίζουμε ότι το «Πρόγραμμα Μνήμες
Κατοχής στην Ελλάδα» χρηματοδοτείται από
το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, το
ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», το ελεύθερο πα-
νεπιστήμιο του Βερολίνου και το Γερμανικό
ίδρυμα «Μνήμη, Ευθύνη και Μέλλον» σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Απόσπασμα

«Μνήμες Κατοχής στην Ελλάδα» - Το αντιεπιστημονικό Πρόγραμμα

δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει, ως διδασκαλία, στην Εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ (Πανελλήνια Ενωση Αγωνιστών

Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας) 
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Ο Δήμος ΒΒΒ, αιφνιδίασε θα λέγαμε, με μία πρό-

σκληση που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά στους δη-

μότες και κατοίκους του Δήμου, και ειδικότερα της

Βάρης.

Ο Δήμος ΒΒΒ καλεί σήμερα Παρασκευή (δυστυχώς

θα έχει κλείσει το φύλλο) προκειμένου να ενημερώ-

σει για την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα Ολο-

κληρωμένο Πράσινο Σημείο της χώρας. Δηλαδή ένα

σημείο όπου θα επιλέγονται “απορρίμματα” που μπο-

ρούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Θα γίνεται διαλογή

επίπλων, είδη ρούχων, βιβλίων, μικροσυσκευών και

άλλων ειδών, τα οποία θα μπορούν να περάσουν σε

άλλα χέρια πολιτών. Ο χώρος που προτείνει επίσης δη-

μιουργεί τεράστια ερωτηματικά, γιατί ούτε τα τετραγω-

νικά που ορίζει ο νόμος καλύπτει ούτε το σημείο, αφού

βρίσκεται όμορο με αρχαιολογικό χώρο, και ο χώρος

είναι μισθωμένος από ιδιώτη για επαγγελματική του

χρήση και ο ίδιος δεν το γνωρίζει καν!!

Εκτός, λέμε εκτός, και ρίχνει τα ζάρια για να ζυγίσει

τα πράγματα ο δήμαρχος και να κατευθυνθεί προς

άλλο σημείο, το οποίο μάλιστα είχε προαναγγελθεί

σε προηγούμενο χρόνο.

Το θέμα της κυκλικής οικονομίας πρέπει να προχωρήσει,

αλλά με ξεκάθαρες κουβέντες και καθαρές λύσεις.

Ελπίζουμε στο επόμενο φύλλο να έχουμε τις απαν-

τήσεις.

Δημοσιεύουμε την πρόσκληση της ενημέρωσης με

το πρόγραμμα για γνώση των αναγνωστών.
«Σε δημόσια διαβούλευση ετέθηκε η πρόθεση του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να δημιουργήσει το πρώτο

Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο της χώρας, συνεχίζοντας

έτσι τις εντατικές δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη στην

πόλη στην κατεύθυνση της διαλογής στην πηγή και την επα-

ναχρησιμοποίηση ανακυκλούμενων υλικών.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχει προγραμματιστεί ενη-

μερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 18:00

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά

η λειτουργία του Πράσινου Σημείου από τους επιστημονι-

κούς συνεργάτες του Δήμου αλλά και εκπροσώπους κορυ-

φαίων, διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως είναι

η Greenpeace και η WWF.

Παράλληλα, στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα πα-

ραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

του Πράσινου Ταμείου, φορείς που συμμετέχουν στη συγ-

χρηματοδότηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

1. Καλωσόρισμα & Παρουσίαση καλεσμένων

2. Χαιρετισμοί:

κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, Δημάρχου ΒΒΒ,

κ. Γιώργου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής

κ. Στέλιου Πέτσα, Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.

Γιώργου Αμυρά, Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Μανώλη Γραφάκου - Γενικού Γραμματέα Συντονισμού

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

κ. Δημήτρη Χωματίδη - Μηχανικός Περιβάλλοντος, Εμπει-

ρογνώμων Κυκλικής Οικονομίας και Πληροφορικής, Εκπρό-

σωπος Πράσινου Ταμείου

3. Δρ. Μιλτιάδης Καβράκος - Διευθυντής Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας – Ολοκληρωμένο

Πράσινο Σημείο»

4. κ. Μαρία Πλατή – Διαχειρίστρια Έργου LIFE IP CEI

Greece, ΥΠΕΝ,

«Γενική επισκόπηση του έργου LIFE IP CEI Greece»

5. κ. Αγγελική Αθανασοπούλου - Επιστημονικός Σύμβουλος

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το πρόγραμμα

Life IP CEI Greece,

«Η εφαρμογή του προγράμματος Life IP CEI στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»

6. Δρ. Περιβαλλοντολόγος Φίλιππος Κυρκίτσος - Πρόεδρος

Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Εταίρος του LIFE IP,

«Παρουσίαση του πρώτου στην Ελλάδα Ολοκληρωμένου

Πράσινου Σημείου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης»

7. κ. Νίκος Χαραλαμπίδης - Διευθυντής Greenpeace Ελλάδας,

«Στην Επαναχρησιμοποίηση και στην Πρόληψη λέμε ΝΑΙ»

8. κ. Αχιλλέας Πληθάρας - Υπεύθυνος WWF Ελλάς για θέ-

ματα Πρόληψης Αποβλήτων,

«Η Πρόληψη Αποβλήτων στην Ελλάδα πρέπει να προχωρή-

σει»

9. Τραπέζι τοποθετήσεων:

- Συντονιστής: κ. Μιλτιάδης Καβράκος

10. Συμμετέχοντες: κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, κ. Νίκος Χαρα-

λαμπίδης, κ. Αχιλλέας Πληθάρας

11. Αποφώνηση / Κλείσιμο εκδήλωσης

Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο (ΟΠΣ) ενημερωτική εκδήλωση 

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
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Νέο Πυροφυλάκιο στον

Δήμο Παλλήνης

Σε λειτουργία ετέθη από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, το

νέο Πυροφυλάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Παλλήνης, στη θέση «Λόφος Πηγής», στη Δέση Γέρακα

κι έχει την δυνατότητα πανοραμικής επιτήρησης, όλου

σχεδόν του Δήμου. 

Το νέο Πυροφυλάκιο, τοποθετήθηκε από τον Σύνδεσμο

Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ), σε θέση

που υπέδειξε ο Δήμος Παλλήνης, ο οποίος διαμόρφωσε

την οδική πρόσβαση.

Με το νέο Πυροφυλάκιο, το οποίο επιθεώρησαν την Τε-

τάρτη 22/6, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος και

ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Βλάσης Σιώμος, προστίθεται ένας

ακόμη κρίκος στην αλυσίδα πυροπροστασίας του Δήμου

Παλλήνης και του Πεντελικού Όρους. 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου διαθέτει πλέον 5 σημεία

φύλαξης, συν καθημερινές εποχούμενες περιπολίες.

Το  Συμβούλιο  Επικρατείας,  με  την  υπ΄ αριθ.

58/2022  απόφασή  του,  δικαίωσε  το  Δήμο  Παλλή-

νης,  κάνοντας  δεκτή  την  αίτηση  ασφαλιστικών  μέ-

τρων  που  είχε  καταθέσει  κατά  της  απόφασης   της

ΕΑΑΔΗΣΥ,  για  διακοπή  της  σύμβασης  Υπηρεσιών

Φύλαξης,  μετά  από  καταγγελία  Συμβούλων  της

Αντιπολίτευσης.

Όπως,  είχε  ήδη  ενημερώσει,  ο  Δήμος  Παλλήνης

προσέβαλλε  ενώπιον  του   Συμβουλίου   Επικρατείας

την  κατάφωρα  εσφαλμένη  απόφαση  της  ΕΑΑ-

ΔΗΣΥ  όπως αποδείχθηκε από τη δικαίωση της από-

φασης του ΣτΕ.

Η  άδικη  αυτή  στέρηση  των  υπηρεσιών  φύλαξης,

πέραν  της  αναστάτωσης  που  δημιούργησε  στους

κατοίκους,  είχε  δυστυχώς,  ως  αποτέλεσμα  και  την

πρόκληση  εκτεταμένων  ζημιών  στους  δημόσιους

χώρους  και  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  κατά  την

περίοδο  διακοπής  αυτών  των  υπηρεσιών.

Οπως σημειώνει ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος: «Η  δι-

καίωση  του  Δήμου  από  το  Συμβούλιο  Επικρατείας

(ΣτΕ)  όχι μόνο  αποδεικνύει  την  ορθότητα  και  νο-

μιμότητα  των  αποφάσεων  της  Δημοτικής  Αρχής

αλλά  ταυτόχρονα  αναδεικνύει  και  το  γεγονός  ότι,

αβάσιμες  καταγγελίες  που  στοχεύουν  στη  δημι-

ουργία  εντυπώσεων  και  στην  προσβολή  του  κύ-

ρους  της  Δημοτικής  Αρχής  τελικά  καταλήγουν  να

πλήττουν  την  πόλη  μας  και  τους  συμπολίτες

μας».

Έτσι από  το  Σάββατο  18  Ιουνίου επαναλειτουργούν

πλήρως  όλες  οι  υπηρεσίες  φύλαξης  στην  πόλη.

Οι δημότες θα έχουν στη διάθεση τους, τον αριθμό

2111900950, γραμμένος πάνω στα περιπολικά και

μέσω αυτού, θα μπορούν να επικοινωνούν με το Επι-

χειρησιακό Κέντρο Ελέγχου του προγράμματος

«Ασφαλής Πόλη», σε περίπτωση που αντιληφθούν

κάτι ύποπτο.

Επαναλειτουργία  των  Υπηρεσιών  Φύλαξης 

με απόφαση του ΣτΕ στο  Δήμο  Παλλήνης
Οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν το Επιχειρησιακό Κέντρο στον αριθμό 2111900950
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Ανηφορίζοντας στην

Ανδρίτσαινα

Αναφορά στην Τύχη

Άλλο, να κοιτάζεις από μακρυά, και να ονειρεύεσαι

τί θα βρεις, και άλλο, να ξεκινάς το ταξείδι, και να

βλέπεις τί ακριβώς ισχύει. Κάπως έτσι, συνέβη και

με την παλαιά Κωμόπολη της Ανδρίτσαινας, στην

Ορεινή Ολυμπία της Περιφερειακής Ενότητας

ΗΛείας.

Ήταν, το καλοκαίρι του 2019, δύσκολοι οι καιροί. Κι

ευόδωσαν ταξείδια μικρής απόστασης, μέσα στην

βόρεια αττική, με διανομές εντύπων και εξερευνή-

σεις, σε στενούς δρόμους, γειτονιών, όπου με πή-

γαιναν, όταν ήμουν νεαρή, οι γονείς και οι θείοι,

μαζί με τα τρία αδέλφια μου: τον Δημήτρη, τον Δη-

μοσθένη, και την Άννα, και τα πρώτα εξαδέλφια

μας: τον Δημοσθένη, την Εύη, τον Δημοσθένη, τον

Παναγιώτη, από την πλευρά της οικογενείας της

μητέρας μας, τέσσερα αδέλφια κι εκείνοι. 

Τη χρονιά αναφοράς, μήνες ιούλιο και αύγουστο,

οι βόλτες έγιναν με και για την κόρη μου, Μαρία,

και, σε μία από τις τυχερές, και τυχαίες, εάν λά-

βουμε υπ’ όψιν το μη προσχεδιασμένο της επικοι-

νωνίας, συναντήσεις, έμαθα για την ύπαρξη της

Ανδρίτσαινας. 

Ως συνήθως, έπιασα να διαβάσω: η φράση «με το
μεγάλο κουτάλι θέλεις να αρπάζεις τη γνώση, ανη-
ψιά», με συνοδεύει, ακόμη και σήμερα, στα πε-

νήντα ένα χρόνια μου, χωρίς καμμία διαφυγή:

μάλλον, δε, πολλαπλασίως. Η μελέτη, η οποία συ-

νεχίζεται έως και σήμερα, έφερε στο φως πολλά,

ιστορικά, παραδόσεις προφορικές, λαογραφικά και

άλλα, από τα οποία με εντυπωσίασε, και συγκίνησε,

μία σύμπτωση: η εντοπιότητα, από την πλευρά της

μητέρας του και λόγω του τόπου γέννησης και ανα-

τροφής του, με τον Μεγάλο Ευεργέτη του παλαιού

Κεφαλοχωρίου, Κωνσταντίνο Νικολόπουλο, γνω-

στό ως «Αγαθόφρων». 

Η λέξη-επιθετικός προσδιορισμός, με ουσιαστικό

και πολυδιάστατο νόημα, σκαλί μπροστά στην θύρα

του Κόσμου ενός, ακόμη, Πολίτη του: της εποχής

των τελών του 18ου και των αρχών του 19ου

αιώνα, σύγχρονου του αείμνηστου Γεωργίου Σταύ-

ρου, από τα Ιωάννινα της Ηπείρου, με ρίζες στην

οικογένεια των Ζωσιμάδων, πρωτεργάτη στην σύ-

σταση και ίδρυση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλά-

δος, το έργο του οποίου υποστήριξε ένθερμα, από

τους Παρισσίους της Γαλλίας, ο εκ πατρός ανδρι-

τσάνος, Constantin ‘Agathofron’ Nicolopoulo.

Αποφάσισα, να προγραμματίσω ένα ταξείδι στην

Ανδρίτσαινα: χωρίς, όμως, εκείνη την εποχή, την

δυνατότητα χρονικής οριοθέτησης, για λόγους

πολλούς. Οι σκέψεις, για την εκδρομή, πήραν το

δικό τους δρόμο, παράλληλα, ή και τεμνόμενες, με

τα επεισόδια της καθημερινότητας, επαγγελματι-

κής, κοινωνικής και οικογενειακών μεριμνών. Και

φθάσαμε, εξαιτίας και της κρίσης από τον νέο ιικό,

επιθετικό ξενιστή, στο φθινόπωρο του 2021, μήνας

οκτώβριος, ημέρα δεύτερη, οπότε, η Τύχη, χωρίς

δική μας παρέμβαση ή αίτημα ή άλλης μορφής δια-

βίβαση – στα οποία, άλλωστε, συνήθως και από φύ-

σεως παραμένει σιωπηρή –, αποφάσισε, κατά τα

μετέπειτα αποτελέσματα, να ασκήσει ρόλο παρεμ-

βατικό στην παρ’ ολίγο λήθη του ζητήματος, τοπο-

θετώντας, στο προσκήνιο, και ένα δέλεαρ, υλικό:

την πληροφορία για ένα από τα παλαιότερα, και χα-

ρακτηρισμένα ως ιστορικά-διατηρητέα, ακίνητα της

περιοχής. 

Νωρίτερα, τέλη του 2019 ή αρχές του 2020, η εμ-

βέλεια της πίστης, και προσήλωσης στο εθνικό

έργο, του Αγαθόφρωνος, η απλότητα των συμπερι-

φορών του, όπως διαγνώσθηκε μέσα από ποικίλες

αναγνώσεις, με κυριότερες εκείνες στις πηγές, τις

οποίες συνέλλεξε και κατέγραψε ο αγαπητός, δά-

σκαλος-μουσικολόγος, κ. Γεώργιος Κωνστάντζος,

στην διδακτορική διατριβή του, με τον τίτλο «ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΦΡΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. Η ζωή

και το Έργο του», στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έτος

δημοσιεύσεως το 2009 και τόπο το νησί της Κέρκυ-

ρας, είχαν ως απώρεια και την τυπική, μέσω της

διατυπώσεως της προσωπικής πρόθεσης δωρεάς

σε είδος, προσέγγιση της φερεπωνύμου Δημόσιας

Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας, προς την

διεύθυνση της οποίας απεστάλησαν, σταδιακώς, το

σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάς, και έγ-

γραφα τεκμηρίωσης της ιστορικής σχέσης και με

την οικογένειά μας. 

Τύχη αγαθή, συνήθως έτσι γράφεται στα επίσημα

έγγραφα επαίνων και βραβείων των του ελληνικού

πνεύματος φορέων και πρέσβεων ανά τον κόσμο,

το έτος 2018, επ’ ευκαιρία άλλης άμιλλας, ο θείος

μας, Στρατηγός Νικόλαος Ευαγγ. Μηλιώρης, συγ-

γραφέας του μοναδικού διτόμου έργου για την

ιστορία και λαογραφία των Βουρλών Ερυθραίας Μι-

κράς Ασίας – το οποίο έλαβε Έπαινο από την Ακα-

δημία Αθηνών, σε εκδήλωση, στις 29 Δεκεμβρίου

1966, δυνάμει της εισηγήσεως του αείμνηστου

Ηλία Βενέζη, υπαλλήλου στην Τράπεζα της Ελλά-

δος, φίλου και συνοδοιπόρου πολλών πνευματικών

προσωπικοτήτων – είχε εμφανίσει στην ταξιδιώ-

τισσα του ανηφόρου της Ανδρίτσαινας, μέσα από

τα βιβλία του, άλλον ένα βουρλιώτη, τον ελληνο-

αμερικανό Κυριάκο Π. Τσολαϊνό, επίσης Μεγάλο

Ευεργέτη, στα δυσχερέστατα χρόνια μετά τον Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο, για την εξαντλημένη και

άπορη, τότε, Αθήνα – ομόλογη της Ανδρίτσαινας,

συμβολικά και πραγματικά: ακριβώς, όπως ο Κ.Γ.Νι-

κολόπουλος είχε προβλέψει και κατόρθωσε, σε αλ-

λοτινούς καιρούς, ο Κ.Π.Τσολαϊνός μπόρεσε και

αποφάσισε, και συνέδραμε το Κολλέγιο Αθηνών,

δηλαδή το ΕλληνοΑμερικανικό Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα, αποκύημα του δημιουργικού πνεύματος,

της φιλοπατρίας και της αστείρευτης και ειλικρι-

νούς κοινωνικότητας του πασίγνωστου και αγαπη-

μένου μας Τρελαντώνη, του Αντώνη Εμμ. Μπενάκη,

προσφέροντας, χάριν και της διαμεσολαβήσεως

του Ν.Ε.Μηλιώρη, τον οποίο εμπιστευόταν και εκτι-

μούσε, σύμφωνα και με τις αφηγήσεις της αδελφής

της μητέρας μου, τα ποσά χιλιάδων δολλαρίων

η.π.α για την οικοδόμηση του Τσολαΐνειου Οικοτρο-

φείου και του Κτιρίου «Βασιλεία», κατά τα έτη

1954-57 και 1959 αντιστοίχως. Η γιαγιά μας, Άννα

Δ. Βατίδου, το γένος Λαμπρικίδου, και ο παππούς

μας, Δημοσθένης Αρ. Βατίδης, από οικογένεια

φουρναρέων και αμπελλοκαλλιεργητών των Βουρ-

λών ή Βρυούλων, ήταν μεταξύ των ισοτίμως προ-

σκληθέντων, και συμπαρευρεθέντων, στην πρώτη

εκδήλωση εγκαινίων, στον αύλειο χώρο του σημε-

ρινού Κολλεγίου Ψυχικού. 

Το ήθος των παλαιών, η απλότητα, η λιτότητα, η

στοχοθέτηση, η κοινωνική και οικονομική αντίληψη

για την επιτυχία, την αλληλεγγύη και την οικογέ-

νεια, η σχέση με την έννοια «πλησίον», σε ατρα-

πούς αμφίδρομης συγκοινωνίας, αναζητώνται, πια,

και κάθε αίτηση-αίτημα προς την Τύχη, πιθανόν να

συντελέσει στην πλεοναστική σώρευση πιέσεων

για την έξοδο από κρίσεις αποδεδειγμένως, και πα-

ραδεδεγμένως, σημαντικές.

Ανηφορίζοντας στην Ανδρίτσαινα, μέσω Τριπόλεως

και Μεγαλόπολης, στις 12 Νοεμβρίου 2021, κοι-

τούσα, με δέος, τα φαράγγια, τους βράχους, τον

μεγάλο ποταμό και τους παραποτάμους, τους δρό-

μους τους στενούς, τους όγκους των βουνών της

Αχαΐας, Αρκαδίας, Αργολίδος και ΗΛείας. Κοίταζα,

μια προς το Παρίσι και το Βουκουρέστι, μια προς τα

Βουρλά, δυό προς τις θάλασσες, ανατολικά και δυ-

τικά, και αναρωτιόμουν, άρα γε, πότε θα φθάσουμε

στον Τόπο, αφού οι στροφές, και οι καμπύλες γραμ-

μές, επέμεναν να κρύβουν κάθε σημείο του.

Λίγο μετά την σημείωση της μνήμης με την Μεγα-

λόνησο, εμφανίστηκε το Μεγάλο Χωριό. Κατέβηκα,

και ανηφόρισα προς την Βιβλιοθήκη: είχα αγωνία,

να δω τα μέρη, όπου, ακόμη κι αν ο ίδιος ο Κ.Π.Νι-

κολόπουλος δεν πρόφθασε να πατήσει, τα χάραξε,

με τρόπο ευγενή, η μνήμη του ονόματος και της με-

γάλης προσφοράς. 

Αποδείχθηκε, ο Ανήφορος, Ευεργεσία: Τύχη,

Αγαθή. 

13.12.2021 

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

συγγραφή: 13.12.2021 

> πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα "Νέος

> Ορίζων", Ανδρίτσαινα, Μάιος-Ιούνιος 2022
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Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, ένα νηπια-

γωγείο με μακρόχρονη εμπειρία σε και-

νοτόμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

υποδέχθηκε (30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου

2022),  εκπαιδευτικούς από δύο Ευρω-

παϊκές χώρες, τη Ρουμανία και τη Λι-

θουανία, στο πλαίσιο του προγράμματος

Erasmus+ με θέμα «Little Outdoor Learn-

ers».

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και την

Επιτροπή Παιδείας του Δήμου ΒBB, πραγ-

ματοποιήθηκαν ποικίλες εκπαιδευτικές

δράσεις στο χώρο της σχολικής μονάδας

στις οποίες συμμετείχαν μαθητές, εκπαι-

δευτικοί, γονείς, τοπικοί φορείς, καθώς και

οι προσκεκλημένοι Ευρωπαίοι εταίροι.

Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν το

θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση

έξω από τις σχολικές αίθουσες. Οι μα-

θητές καλωσόρισαν τις Ευρωπαίες προ-

σκεκλημένες με παιδικά τραγούδια και

παρουσίασαν στην αυλή του νηπιαγω-

γείου τη δραματοποίηση του μύθου «Ο
Δαίδαλος και ο Ίκαρος», χρησιμοποιών-

τας για τη διήγηση ένα χειροποίητο βι-

βλίο μεγάλων διαστάσεων, που δημιουρ-

γήθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Επιπλέον,

έγινε δραματοποίηση από τους μαθητές

του λαϊκού παραμυθιού από την Κάσο

«Το μέλι», παρουσιάστηκε θεατρικό δρώ-

μενο αφιερωμένο στις μέλισσες και πα-

ραδοσιακός χορός από όλους τους

συμμετέχοντες. Στη γωνιά Erasmus+

που υπάρχει στον κήπο του νηπιαγω-

γείου έγινε παρουσίαση της  χειροποί-

ητης μουσειοσκευής για το μέλι και τη

μέλισσα, καθώς και σχετικών εκπαιδευ-

τικών παιχνιδιών, που μπορούν να υλο-

ποιηθούν πέρα από τα κλειστά πλαίσια

των σχολικών τάξεων. 

Στο 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, οι συμμε-

τέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατό-

τητα να ανταλλάξουν καλές πρακτικές

και να επιμορφωθούν από ειδικούς επι-

στήμονες, όπως θεατρολόγο, καλλιτέ-

χνη κουκλοθεάτρου, κ.α.. Ήταν μια

εποικοδομητική συνάντηση για όλους!

Μια δημιουργική συνάντηση έμπνευσης

και διάδρασης με ευρωπαϊκή διάσταση!

Το 4ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος επισκέφτηκε το

Νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου κατά τη διάρκεια

υλοποίησης του Erasmus + Σχεδίου “Game for the

health - Game for the future”, που στοχεύει όχι

μόνο στην προαγωγή της υγείας των μαθητών και

των οικογένειών τους αλλά και στη διατήρηση

ενός υγιεινού τρόπου ζωής στο μέλλον. Υπό το

πρίσμα αυτό, όλοι οι εταίροι από την Πολωνία -

συντονίστρια χώρα- την Ουαλία, την Ισλανδία και

τη Λετονία συμμετείχαν σε ένα πλήθος δράσεων

με εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλλά και ξεναγήσεις

στο νησί.

Όλοι  συμμετοχή σε φεστιβάλ για τη λήξη του

σχεδίου. Το Erasmus + άνοιξε το δρόμο να ζή-

σουν οι κάτοικοι του νησιού και οι εταίροι μια

μοναδική εμπειρία με πολλαπλά οφέλη. 

Συνάντηση εκπαιδευτικών στο  1ο Νηπιαγωγείο

Βούλας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος  Erasmus +

Αντίστοιχη δράση το 4ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος



16 ΣΕΛΙΔΑ - 25 IOYNIOY 2022                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΤΥΠΟΣ
https://webmail.ebdomi.com/?_task=mail&_frame=1&_mbox=IN
BOX.Archive&_uid=85&_part=1&_action=get&_extwin=1

Επενδυτής = κεφαλαιούχος που διαθέτει χρήματα για επένδυση
σε οικονομική επιχείρηση (Λεξικό Τριανταφυλλίδη).

Επενδυτής στο παράκτιο μέτωπο του δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης: Στον επενδυτή (εταιρεία ή κοινοπραξία ή fund) παρα-
χωρείται ένα τμήμα δημόσιας περιουσίας έναντι αντιτίμου, το
κόστος των εγκαταστάσεων συχνά είναι δάνειο από ελληνικές
τράπεζες ή επιδότηση από το ελληνικό κράτος. Υπογράφει μία
σύμβαση στην οποία περιγράφεται ''λεπτομερώς'' τι επιτρέπεται
να κάνει σε αυτό το κομμάτι γης και τι όχι. Η ιστορία μέχρι σήμερα
αποδεικνύει ότι ο «επενδυτής» το διαμορφώνει και το λειτουργεί
όπως ακριβώς θέλει, αν θέλει πληρώνει τις υποχρεώσεις του (αν-
τίτιμο, δημοτικά τέλη, φόρους, ΦΠΑ, ρεύμα, νερό) και αν αποφα-
σίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την επενδυτική του
δραστηριότητα, φεύγει και το αφήνει κλειστό να ρημάζει για χρό-
νια, χωρίς κανείς να τον ενοχλεί.
Απόδειξη, τα καλύτερα κομμάτια της παραλίας μας (Β' πλαζ,
πρώην κάμπινγκ Βούλας) έμειναν κλειστά για δεκαετίες λόγω των
«επενδυτών» που λειτούργησαν με αυτό τον τρόπο. Το κράτος
και ο δήμος αδιαφόρησαν επιδεικτικά. Και σε αυτά όμως που δεν
έκλεισαν, όπως η Α' πλαζ και η πλαζ της Βάρκιζας καταγράφεται
σωρεία παραβάσεων (ενοικιαστές που έφευγαν αφήνοντας οφει-
λές, κοπές δέντρων, αυθαίρετες κατασκευές, παραλίες σε κακή
κατάσταση).
Όμως και η συνολική επένδυση του Αστέρα Βουλιαγμένης απο-
τελεί σαφές παράδειγμα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλον-
τος και της προστασίας των αρχαιοτήτων.
Υπήρξε κάποιο όφελος για την πόλη μας και τους πολίτες από
αυτού του είδους τις επενδύσεις;  Ή κάποιου είδους περιβαλλον-
τική ή αισθητική αναβάθμιση;
Τι σχέση έχουν οι «επενδυτές» τέτοιου τύπου με την υγιή επιχει-
ρηματικότητα που αναπτύσσεται στην πόλη μας; Γιατί πρέπει
αυτοί οι «επενδυτές» να υποστηρίζονται άκριτα από το Δήμο και
να βρίσκονται στο απυρόβλητο ακόμα και όταν η δράση τους βλά-
πτει το κοινωνικό σύνολο;
Σε όλη την υφήλιο στις πόλεις και τα προάστιά τους αναζητούνται
ελεύθεροι χώροι για Δημόσια κοινή χρήση από τους πολίτες, με
στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος έναντι των δομημένων
χώρων και τελικά την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Στη

χώρα μας και ειδικά στο Δήμο μας η Δημόσια και η παράκτια
ζώνη και η παραλία δίνεται μερικώς ή ολικώς σε  «επενδυτές»
με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος των λίγων και εκλεκτών, με
τους πολίτες να χάνουν το  σπουδαιότερο και ζωτικής σημασίας
αυτό χώρο.
Η ορθολογική διαχείριση του Δημόσιου χώρου για την ωφέλεια
των πολιτών και την διασφάλιση του περιβάλλοντος και της ευ-
ζωίας απαιτεί την  διασφάλιση της κοινοχρηστίας και της ελεύθε-
ρης πρόσβασης σε όλους. Άρα ΟΧΙ στην καθολική εφαρμογή
πολιτικών εκχώρησης των δημόσιων χώρων σε κερδοσκόπους
''επενδυτές''.
Μήπως τελικά είναι θέμα ιδεολογικής αγκύλωσής τους;
...Το Σάββατο 4 Ιουνίου η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  κάλεσε τους πολίτες να
επισκεφτούμε το πρώην κάμπινγκ Βούλας για να διαπιστώσουμε
το μέγεθος της περιβαλλοντικής  καταστροφής με το καθολικό κό-
ψιμο των δέντρων, το Δημοτικό συμβούλιο σύσσωμο αρνήθηκε
την πρόταση να συμμετέχει.
...Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. και ο Θ. Ματόπουλος, ανέδειξε το θέμα στο
Δημοτικό συμβούλιο αλλά και στην συνεδρίαση των ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.
(Επιτροπές Ελέγχου Ακτών) που μετέχει και η ΕΤ.Α.Δ. (Εταιρεία
Ακίνητων Δημοσίου) και ζήτησε να εκδιωχθεί άμεσα ο επενδυτής
λόγω αφερεγγυότητας αφού καταπάτησε τη σύμβαση που έχει
υπογράψει. Ανέδειξε επίσης το θέμα του αγωγού των ομβρίων,
του οποίου η κατασκευή δεν θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές και τελικά θα πληρωθεί από το Δήμο, όπως ανα-
φέρουν τα δημόσια έγγραφα, και όχι από τον επενδυτή.
Η απάντηση του δημάρχου σε όλα αυτά είναι να κατηγορήσει τη
ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  ότι στρέφεται εναντίον κάθε ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων!
Αναρωτιόμαστε, ποιος είναι τελικά ο ρόλος της δημοτικής αρχής; 
...Ευτυχώς ζούμε σε μία εποχή που ο πολίτης που ενδιαφέρεται
μπορεί να βρει πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα και να
ελέγξει την αξιοπιστία όλων των εμπλεκομένων σχετικά με όλα
τα θέματα που αφορούν το Δήμο.
Για εμάς η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προ-
άσπιση του Δημόσιου κοινόχρηστου χαρακτήρά του είναι η μόνη
αξιόπιστη επένδυση που εξασφαλίζει το παρόν και το μέλλον της
ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Απόσπασμα από ανακοίνωση της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ και

ΟΙ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ανά τμήμα. Ειδικότερα, κριτήριο ανά-
θεσης της σύμβασης είναι το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης
τιμής λιανικής πώλησης εκάστου εί-
δους κατά την ημέρα παράδοσης στο
νομό Αττικής, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
όπως αυτά αναρτώνται επισήμως κα-
θημερινά στην οικεία ιστοσελίδα
(www.(http://www.fuelprices.gr). Το εν
λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο για τα
είδη της κάθε ομάδας. Επίσης, το πο-
σοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρ-
νητικό έως 5% (άρθρο 63
Ν.4257/2014).
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως Αναθέ-
τουσα Αρχή, υποχρεούται να υλοποι-
ήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες
ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών,
έως την έκδοση κατακυρωτικής από-
φασης, για την προμήθεια καυσίμων
για τις δικές του ανάγκες, καθώς και
για τις ανάγκες των Νομικών Προσώ-
πων. Η παραλαβή και παρακολούθηση
κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον
εκάστοτε φορέα υλοποίησης της προ-
μήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος.
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
17 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ:
18 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών:  23 Ιουνίου 2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 25 Ιουλίου 2022
Συστημικός Αριθμός:  163559

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φο-
ρείς μπορούν να συμμετάσχουν στην
παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας
προσφορά για ένα ή περισσότερα τμή-
ματα (ομάδες). Ο υποψήφιος Οικονο-
μικός Φορέας θα πρέπει να υποβάλει
προσφορά για το σύνολο των ειδών
κάθε τμήματος και για τα τρία (3) έτη.
Προσφορά  η  οποία  θα  δίδεται  για
ορισμένα  από  τα  είδη  κάθε  τμήμα-
τος  ή/και  για  μέρος  της  προκηρυχ-
θείσας ποσότητας τμήματος/
τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνον-
ται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν
προβλέπεται.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους εγ-
γύηση συμμετοχής, η οποία ανέρχεται
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυ-
πολογιζομένων των δικαιωμάτων προ-
αίρεσης και παράτασης της
σύμβασης.
Για το σύνολο του διαγωνισμού το
ποσό της εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής ανέρχεται σε ογδόντα μία χι-
λιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
(81.945,42€).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της
εκτιμώμενης αξίας του/των προσφε-
ρομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
ποσό 58.845,97€
ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ»
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό
3.919,31€
ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό
6.375,00€
ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ποσό

5.945,81€
ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»,
ποσό 4.459,35€
ΟΜΑΔΑ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 2.399,99€
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα
εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επομένη της κα-
ταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών στο σύ-
στημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της παρούσας διακήρυ-
ξης παρέχονται από το Γραφείο Προ-
μηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής,
αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20
147, e- mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (αρχι-
κής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο. Εφόσον
υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα,
επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων,
ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την
εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.
Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρω-

σης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημο-
σίευσης θα βαρύνουν το Δήμο
Λαυρεωτικής. Σε περίπτωση μη σύνα-
ψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα
τμήματα, ο Δήμος Λαυρεωτικής ανα-
λαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσι-
εύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα
τμήματα.

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α CPVΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.1 09134200-9Πετρέλαιο κίνησης 2.631.000,000
1.2 09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσης 92.903,226
1.3 09132100-4Βενζίνη αμόλυβδη 218.395,161

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.1 09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσης 142.500,000
2.2 09132100-4Βενζίνη αμόλυβδη 53.465,323

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.1 09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσης 318.750,000

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.1 09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσης 297.290,323

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5.1 09135100-5Πετρέλαιο θέρμανσης 222.967,742

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6.1 09134200-9Πετρέλαιο κίνησης 97.601,613
6.2 09132100-4Βενζίνη αμόλυβδη 22.397,637

ΑΔΑ: ΩΣΣΝΩΛ1-ΦΒ1
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστη-
ρίου & Προμηθειών
Λαύριο, 17.06.2022
Αρ. Πρωτ: 9330
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη 
Τηλ.: 2292 3 20147
e-mail: nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ  
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακη-
ρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλε-

κτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των
Ορίων,  για την επιλογή Αναδόχου
– Αναδόχων της προμήθειας υγρών
καυσίμων για την κάλυψη των
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής
και των Νομικών του Προσώπων
για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών, με δυνατότητα χρονικής πα-
ράτασης έως εξαντλήσεως του
ποσού του προϋπολογισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των
4.097.271,024 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
24% (983.345,046 ευρώ) =
5.080.616,070 ευρώ. Το ποσό του
προϋπολογισμού είναι δεσμευτικό για
τους Φορείς και σε καμία περίπτωση
δεν προβλέπεται υπέρβασή του.
Φορείς χρηματοδότησης της σύμβα-

σης είναι: 1.  ο Δήμος Λαυρεωτικής,
2. το ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου
Λαυρεωτικής, 3. το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙ-
ΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, 4. το
ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩ-
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, 5. το
ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, 6. η Δημο-
τική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εται-
ρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 09134200-9,
09132100-4, 09135100-5.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6)
τμήματα – ομάδες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                                     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47                             
Τ.Κ.: 19400 Κορωπί                                                             
Πληροφορίες: Στ. Αργύρη                                           
Τηλ.: 2132000781                              
Mail: tit.kor.diav@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9651/17-6-
2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 9651/17-6-2022 Από-
φαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3193/Β΄/
22-06-2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευ-
ματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσι-
μες ημέρες καθώς επίσης και κατά
τις εργασίες Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών και νυχτερινών αυτών
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου, του μονίμου προσωπικού,
του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου χρόνου
(ΙΔΑΧ) και του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)για το Β΄
εξάμηνο  2022  μέσα στα όρια που
προβλέπουν οι διατάξεις Α και Β
του αρ. 20 του Ν. 4354/2015,  ως
εξής:  
Η κατανομή των ωρών απασχόλη-
σης του ανωτέρω προσωπικού θα
γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας και τις ειση-
γήσεις των αντίστοιχων προϊσταμέ-
νων των υπαλλήλων του Δήμου
Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β
Εξαμήνου  2022, με δαπάνη το
ύψος της οποίας έχει περιγραφεί
αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν

ανά κωδικό και με τα ανάλογα
ποσά. Επομένως η δαπάνη που προ-
καλείται θα βαρύνει τους αντίστοι-
χους προαναφερθέντες ΚΑ του
προϋπολογισμού έτους 2022 με τα
ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών
ωρών υπερωριακής εργασίας δεν
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μη-
νιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός
των ωρών υπερωριακής εργασίας
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες
ημέρες καθώς και των αντίστοιχων
νυχτερινών, σε υπηρεσίες που
έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για
12ωρη απασχόλησή τους  καθ΄
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου για 16ώρες μηνιαίως, θα καθο-
ριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της
εκάστοτε υπηρεσίας και τον προ-
γραμματισμό των προϊσταμένων
των υπηρεσιών αυτών. Σε αυτήν την
περίπτωση της δωδεκάωρης ή εικο-
σιτετράωρης απασχόλησης οι ώρες
για το προσωπικό του Δήμου Κρω-
πίας που ανήκει στην υπηρεσία καθα-
ριότητας αναλογούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του
ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλ-
ληλο και ανά εξάμηνο. Ο αριθμός
των ωρών υπερωριακής απασχόλη-
σης δεν είναι  ίδιος για κάθε δι-
καιούχο, αλλά σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες
από τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο
αριθμός των δεδουλευμένων ωρών
των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από
τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκά-
στοτε Διεύθυνσης.  
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το
άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015
έχει ισχύ από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Ο Δήμαρχος 
Δημήτριος Ν. Κιούσης           



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    25 IOYNIOY 2022 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Αγαπητοί αναγνώστες,

οφείλουμε ακόμη θέματα από την 21η Οικ.Επ. η οποία

πράγματι, είχε τον ατελείωτο...

• Η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο

Ταμείο "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021-2022"

βρισκόταν στον αύξοντα αριθμό 12 της πρόσκλησης.

Αμέσως μετά (αυξ.αρ. 13) η Εγκριση μελέτης/ τεχνικών

προδιαγραφών της αυτής πρότασης. Προτείναμε να συ-

ζητηθούν μαζί καθώς, δεν μπορούσε να εγκριθεί η υπο-

βολή μίας πρότασης, το περιεχόμενο της οποίας θα

"συζητείτο" εκ των υστέρων... Κανείς δεν άκουσε...

Μήπως γιατί το πάντα προκαθορισμένο αποτέλεσμα επι-

τρέπει κάθε "πρωθύστερο σχήμα" και όχι μόνο;...

Σημειωτέον ότι, πρόκειται για δαπάνη ύψους 963.157€

και από αυτό το ποσό η χρηματοδότηση αφορά μόλις

τις 199.054€ (πράσινο ταμείο).

Δεν θα διαμαρτυρηθούμε για την καθυστερημένη απο-

στολή της μελέτης, ούτε για το "πρωθύστερον" για το

οποίο δεν εισακουστήκαμε... Με βεβαιότητα όμως δια-

μαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι: θέσαμε σειρά ερω-

τήσεων που όχι μόνο δεν απαντήθηκαν αλλά σε

κατοπινή άλλη συνεδρίαση, αμφισβητήθηκε το ότι θέ-

σαμε ερωτήσεις...καταλαβαίνετε πλέον γιατί πρωτο-

κολλούμε ακόμη και στις δια ζώσης συνεδριάσεις τις

τοποθετήσεις/ερωτήσεις των θεμάτων... Επί της ουσίας

πρόκειται για την Φυτοτεχνική Ανάπλαση πλατειών,

πάρκων, κοινοχρήστων χώρων και Αναβάθμιση του Αστι-

κού Εξοπλισμού αυτών, μα, τί μας θυμίζει, τί μας θυμί-

ζει... Οι δε χώροι προς αναβάθμιση είναι οι εξής: 

ΒΟΥΛΑ

• Οι πλατείες Νυμφών, Ρόδων. 

• Η πλατεία, στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας,

Αλυος και Αργους, όπως και ο κοινόχρηστος χώρος με-

ταξύ των οδών Κόδρου-Θεσσαλίας θα τύχουν φυτικού

υλικού, αυτόματης άρδευσης, ξύλινης πέργκολας, αστι-

κού εξοπλισμού.

• Ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Κρόνου κ Δημη-

τρακοπούλου.

• Ο χώρος πρασίνου μεταξύ των οδ. Αλαμάνας και Λ.Κα-

τσώνη.

• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδ.Δραγα-

τσανίου κ Παπανικολή.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

• Η πλατεία Ευτέρπης στη συμβολή των οδ.Πανδώρας

κ Υακίνθου

ΒΑΡΗ

• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδ.Πανδώ-

ρας κ Δάφνης.

• Ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδ.Προύσ-

σης κ Βυζαντίου

• Ο χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Ηρας κ Θέ-

μιδος (Βάρκιζα).

Αυτή ήταν η περιγραφή στην υποβολή της πρότασης. Στη

πολυσέλιδη μελέτη όμως, διαβάσαμε κάποια διαφοροποι-

ημένα σημεία, για τα οποία ρωτήσαμε όπως, σχετικά με τα

υπαίθρια όργανα εκγύμνασης που τοποθετούνται μόνο

στην πλατεία των οδών Κόδρου κ Θεσσαλίας και στον

χώρο πρασίνου μεταξύ των οδ. Αλαμάνας κ Λ.Κατσώνη, τα

2 σημεία στη Βούλα. Το τρίτο (μάλλον σετ) οργάνων μπαί-

νει στο μοναδικό σημείο της Βουλιαγμένης. Αποσαφηνί-

ζουμε ότι, περιγράφοντο τα όργανα γυμναστικής ανά

είδος/ ποσότητα και Καλλισθενικά (2 στο σύνολο) που είναι

όμως πολυόργανα. Ανάμεσα στις αρκετές ερωτήσεις που

θέσαμε ήταν και σχετικά με τα πολυόργανα. Αλλες: -Τί πε-

ριλαμβάνει ο όρος αστικός εξοπλισμός για τα σημεία όπου

δεν αναφέρονται όργανα εκγύμνασης;

- Συνολικά πόσα είναι τα όργανα, πρόκειται για 8 ή 16; 

- Οι σταθεροποιημένοι χωμάτινοι διάδρομοι ΔΕΝ  πρέ-

πει να τοποθετηθούν σε έδαφος με κλίση γιατί σημει-

ώνεται επικίνδυνη ολισθηρότητα όπως στην πλ.

Ζησιμοπούλου, Βάρκιζα. Δαπάνη 30.000 €.

- Γιατί γίνεται προμήθεια όλων των ΠΟΟΔΩΝ-ΒΟΛΒΟ-

ΔΩΝ-ΑΓΡΟΣΤΟΔΩΝ, ενώ θα μπορούσαν αυτά να πα-

ράγονται στο δημοτικό φυτώριο; Δαπάνη κατηγορία

1+2=10.500€

- Γιατί περιλαμβάνεται η εκρίζωση κομμένων δέντρων

στη μελέτη, δεν υπάρχει ριζοκόφτης και χειριστής του

μηχανήματος; Δαπάνη εκριζώσεων, 3.400€ 

Σημειώσαμε επίσης: "Είμαστε αντίθετοι στην υπέρμετρη
χρήση του χλοοτάπητα. Χρειάζεται πραγματικά μόνο
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναλλακτική π.χ. ση-
μεία απόληξης τσουλήθρας/κούνιες στις παιδικές
χαρές". Σας ενημερώνουμε δε, ότι η συνολική δαπάνη

για όλα τα είδη του χλοοτάπητα, συνθετικοί/ημισυνθε-

τικοί, αγγίζει τις 125.000€. 

Αλλά και τις εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη τις

βρήκαμε υψηλές. 

Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων σταλλακτοφόρων,

προετοιμασίας χώρων φυτεύσεων, χειρωνακτική εκ-

σκαφή και οι φυτεύσεις φτάνουν τις 137.145€. 

Η τελευταία παρατήρηση γι' αυτή τη μελέτη αφορά την προ-

μήθεια διπλής βρύσης από χάλυβα και για χρήση από ΑμεΑ,

10 κομμάτια προς 1.900€ έκαστο, σύνολο 19.000€ Δηλαδή,

είμαστε βέβαιοι πως οι ΑμεΑ θα έχουν πρόσβαση σε αυτές

τις βρύσες ή μήπως θα παρεμβάλλονται εμπόδια, σκαλάκια

κ.α. που θα τους αποτρέπουν εκ της χρήσεως;

• Μελέτη αντιστήριξης πρανών και αποστράγγισης υδα-

τικών πιέσεων.

Και αυτό το θέμα ήρθε καθυστερημένα αλλά η καθυστέ-

ρηση ήταν το μικρότερο κακό... Πρόκειται για απευθείας

ανάθεση (της μελέτης) ύψους 37.138€ με ΦΠΑ και

αφορά την "αντιστήριξη του τοιχίου πλησίον των κερκί-

δων στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης". Ζητήσαμε και πάλι την

συνδρομή του καθ' ύλην αρμοδίου κ. Πέτροβιτς, ο

οποίος και κατέδειξε το σαθρό της μελέτης γιατί πολύ

απλά ό,τι παρουσιάστηκε αφορούσε τοίχο κτιρίου! Επί-

σης, δεν υπήρχε γεωτεχνική μελέτη ακριβώς γι' αυτό

που περιγράφει ο τίτλος, δηλαδή την αντιστήριξη πρα-

νών, ομοίως μελέτη υδατικών πιέσεων. Η τοποθέτησή

μας επί του θέματος τελείωνε με την επισήμανση ότι,

καταψηφίζουμε γι' αυτούς τους λόγους και "επειδή πρό-

κειται για γήπεδο όπου αθλούνται παιδιά, θα έπρεπε η

μελέτη να είναι ενδελεχής".

Ακόμη και το τελευταίο θέμα αυτής της συνεδρίασης

ήταν προβληματικό! Παράταση της σύμβασης "Προμή-

θεια & Εγκατάσταση Αναβατορίων στο 1ο Γυμνάσιο

Βούλας & στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης".

• Το πρόβλημα συνίστατο στο ό,τι η απευθείας ανάθεση,

ύψους 28.768€ (λάβαμε γνώση με την ευκαιρία της αι-

τούμενης παράτασης) υπεγράφη στις 23-2-2022 με

διάρκεια 5 μηνών και δικαίωμα παράτασης 2 επιπλέον.

Ήρθε όμως, το αίτημα στις 10-5 για κανένα λόγο... Προ-

φανώς έγινε λάθος στις ημερομηνίες... Εμείς πάντως,

υπερψηφίσαμε υπό τον όρο ότι, η όποια εργασία θα

πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχει τελειώσει πριν την

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε αυτό το σημείο, κανονικά, θα αναφερόμασταν σε

άλλη οικονομική επιτροπή κόλαφο... Οι δυσάρεστες εκ-

πλήξεις όμως, της διοίκησης δεν σταματούν... 

Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο!
Ετσι λάβαμε και ηλεκτρονική ειδοποίηση για παρου-

σίαση του "υπό διαβούλευση" σημείου διαχείρισης και

όπως περιγράφεται, Ολοκληρωμένου Πράσινου Ση-

μείου (ΟΠΣ) για επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, επε-

ξεργασία και επισκευή υλικών, πωλήσεις αυτών(;)

κ.ο.κ. σε δημοτικό οικόπεδο 1.600 μ. ΑΛΛΑ με ιδεατό

χώρο 2.500 μ. 

Επειδή πραγματικά στερούμεθα νοσηρής φαντασίας,

αδυνατούμε να καταλάβουμε καταρχάς, πώς, σε χώρο

που λειτουργεί επιχείρηση και με άλλα, κατά την γνώμη

μας, εμπόδια  [π.χ. επιτρέπεται η χωροθέτηση εντός

αστικού ιστού ΚΥΡΙΩΣ πλησίον καταστημάτων υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος, όπως έχει διαμορφωθεί η οδός

Αναγυρούντος]  Επιτρέπεται λοιπόν, η δημιουργία ενός

τέτοιου "κέντρου" όπου θα λειτουργήσει ένα, γιουσου-

ρούμ να το πούμε, κέντρο σαβούρας ίσως...; Επειτα, γί-

νεται μία εκδήλωση παρουσίασης για διαβούλευση,

την στιγμή κατά την οποία δεν έχει στοιχειωδώς συνε-

δριάσει η επιτροπή διαβούλευσης (τύποις, αλλά λέμε...)

Επιπροσθέτως, το ότι ο από την Βούλα προερχόμενος

δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται για την Βάρη, είναι γνωστό

τοις πάσι. Εξάλλου και την Βούλα "περιποιείται" με εν-

τατικούς ρυθμούς... Αλλά το να φτάσει σε τέτοιο ση-

μείο!... Μήπως, τα εργαστήρια, που αναφέρονται στην

ανακοίνωση, συνδέονται με κάποιο τρόπο με την πρό-

θεση λειτουργίας δημοτικού ΙΕΚ; Μήπως ο περαιτέρω

υποβιβασμός της περιοχής ήταν εξαρχής στα σχέδια

αυτής της διοίκησης, αλλά οι καλοπροαίρετοι ψηφοφό-

ροι που τον υποστήριξαν στη Βάρη περισσότερο, έναντι

των άλλων δημοτικών ενοτήτων, δεν κατάφεραν να

αποκωδικοποιήσουν τις πραγματικές προθέσεις του...;

Ή μήπως εντέλει, πρόκειται για μία "προσχηματική" εκ-

δήλωση παρουσίασης του ΟΠΣ για να αποπροσανατο-

λιστεί η τοπική κοινή γνώμη;...

Οι αρχές μας επί του θέματος είναι αταλάντευτες ήδη

από την πρώτη κρούση του δημάρχου για τέτοιου εί-

δους χρήση. Οι λόγοι της αντίθεσής μας σαφείς και ξε-

κάθαροι:

Α. Το σημείο βρίσκεται σε διαμορφωμένη τοπική αγορά

της ΔΕ Βάρης με λειτουργούντα καταστήματα υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος.

Β. Ο χώρος των 1.600 μ. είναι πολύ μικρότερος του εν-

δεδειγμένου.

Γ. Το κυριότερο που υποτιμά η διοίκηση είναι η ύπαρξη

αρχαιολογικών ευρημάτων στο σημείο.

Εμείς πάντως θα παραστούμε ως οφείλουμε και θα σας

ενημερώσουμε εμπεριστατωμένα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν 

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα  

μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ
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ΑΔΑ:ΩΜ0ΟΩΞ9-ΥΞΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Παιανία 22/6/22
Αρ. Πρωτ. 10437

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την: ‘’Προμήθεια αδρανών υλι-
κών, ασφαλτικού υλικού και διαφό-
ρων υλικών και εργαλείων’’
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.. Η σύμβαση θα ανατεθεί με
το κριτήριο της πλέον συμφέρου-
σας από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάση τιμής. Η παρούσα αφορά
προμήθεια αδρανών και οικοδομι-
κών υλικών για αποκατάσταση βλα-
βών που προκαλούνται από την
υπηρεσία ύδρευσης καθώς και συν-
τηρήσεων που απαιτούνται από
φθορές στα πλαίσια του έργου της
συγκεκριμένης υπηρεσίας σε διά-
φορα σημεία του Δήμου Παιανίας.
Τα υπό προμήθεια υλικά είναι,
αδρανή υλικά  (άμμο λατομείου,
θραυστό υλικό λατομείου (3Α) & χα-
λίκι),  τσιμέντο γκρι & λευκό, πλά-
κες πεζοδρομίου, ασβέστη σε
πολτό, κράσπεδα μεγάλα, κυβόλι-
θοι, τσιμεντόλιθοι, τούβλα μεγάλα
& μικρά, δομικό πλέγμα, σκυρόδεμα
C16/20 & Ψυχρό  ασφαλτικό μίγμα
σε σάκους 25 κιλών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 1 έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του
ποσού. 
CPV: 1ης ομάδας: 44111000-1 (Οι-
κοδομικά υλικά)
2ης ομάδας: 44114000-2 (Σκυρό-
δεμα)
3ης ομάδας: 44113620-7 (Άσφαλ-
τος)
Προσφορές υποβάλλονται για: μία
ή περισσότερες ομάδες προμηθευο-
μένων ειδών.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12
μήνες

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες,
καθώς και οι χώροι παράδοσης πε-
ριλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος
διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος αρ: 163430 την
Παρασκευή 24/06/2022 και ώρα
09:00 π.μ..
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», την Παρασκευή
15/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η Δευτέρα
11/07/2022 και ώρα 15:00 π.μ. Οι εν-
διαφερόμενοι για να λάβουν μέρος
στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέ-
σουν εγγύηση συμμετοχής ύψους
2% επί της προϋπολογισθείσας από
την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης των
ομάδων του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της υπ΄αριθμ: 22/2022 μελέ-
της της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
της υπ΄αριθμ.: 10436/2022 διακήρυ-
ξης του Δήμου. Γλώσσα σύνταξης
των προσφορών είναι η Ελληνική.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγω-
νισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά τυχόν αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων και στο site του Δήμου
Παιανίας www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι οικονομικοί φορείς μπο-
ρούν να  απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασι-
λείου Δ. τηλ.: 213 20 30 764,
mail: pietris@0155.syzefxis.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

O διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α
66/2022, την σχετική Διακήρυξη.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την
Πέμπτη 7-7-2022 και ώρα 10:30 π.μ.,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερο-
μηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα υποβολής προσφοράς στο
πρωτόκολλο του Δήμου. Η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των κατατεθειμέ-
νων προσφορών θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 8-7-2022 και ώρα
10:30 π.μ
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει
τους κωδικούς εξόδων:

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρε-
ωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.070,00 €. Οι

δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης
και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής του συνό-
λου των δημοσιεύσεων που προβλέ-
πονται από τον ν.4412/2016 και το ν.
3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας.
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλή-
ρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr, στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocure-
ment.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ
https://nepps.eprocurement.gov.gr/ με
συστημικό  αριθμό : 163572
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγω-
νισμού στο Τμήμα Προμηθειών του

Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-14.00,
Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημα-
κόπουλος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ: Ασημακόπουλος 'Αγγελος
Τηλ: 213 2019955, Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα, 20-6-2022
Αριθ. Πρωτ.: 24540
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –
ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοι-
κτό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με
τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ» με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στην διακήρυξη του διαγω-
νισμού και την με α/α 66/2022 μελέτης
του Τμήματος Διαχείρισης και Συντή-
ρησης Οχημάτων, εκτιμώμενης αξίας
53.500,00€

Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)
――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΜΗΜΑ 1 11 οχήματα 3.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 2 10 οχήματα 3.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 3 55 οχήματα 30.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 4 19 οχήματα 8.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 5 22 οχήματα 8.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 6 3 οχήματα 1.500,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――

ΦΠΑ 0,00% 0,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――

Γενικό Σύνολο 53.500,00 €

Κ.Α ΠΟΣΟ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――

10-6253.004 3.000,00 66514110-0

15-6253.003 3.000,00 66514110-0

20-6253.005 30.000,00 66514110-0

30-6253.004 8.000,00 66514110-0

35-6253.004 8.000,00 66514110-0

50-6253.003 1.500,00 66514110-0

ΑΔΑ: 6ΜΕΗΩΛ6-4ΧΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Kορωπί       : 22-06-2022
Αρ. Πρωτ. : 9891
Βασ. Κων/νου 47, 19441 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : +30 2132000756
Ηλ. Διευθ. : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί
στη διενέργεια ανοικτού ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με
βάση την οδηγία 2014/24/ΕΕ και τα
ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από τη διεύθυνση στην προμε-
τωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογή-
μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-
αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών
- κοινοχρήστων χώρων.
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗ-
ΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2022
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/27/2022
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό
υλικό
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και
ηλεκτρολογικού υλικού, που είναι απα-
ραίτητα για την συντήρηση του δικτύου
Φωτισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ),
καθώς και για τη συντήρηση των ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων των δημοτι-
κών κτιρίων, η προμήθεια και
εγκατάσταση ηλεκτροδοτούμενου φω-
τεινού σωλήνα αλουμινίου με LED
(εναέριος εορταστικός διάκοσμος)
καθώς και πινακίδων μηνυμάτων. Τα
είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ’
ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές
του Παραρτήματος Ι της μελέτης που
συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή
με τον κωδικό αριθμό ΤΥ/27/2022.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 516.984,20 EUR (€)

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα: ΝΑΙ
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές
για όλα τα τμήματα. 
II.2) Περιγραφή-Τίτλος-CPV
ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια ηλεκτρολογι-
κού υλικού», εκτιμώμενης αξίας
297.120,20 € πλέον ΦΠΑ 24% Κωδι-
κός CPV : 31681410 Ηλεκτρολογικό
υλικό. Σύνολα τεμαχίων/μέτρων μή-
κους 215.703.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια λαμπτήρων»,
εκτιμώμενης αξίας 75.504,00 € πλέον
ΦΠΑ 24% Κωδικός CPV : 31531000
Λαμπτήρες. Σύνολο τεμαχίων 14.690.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια εορταστικού
διακόσμου», εκτιμώμενης αξίας
124.360,00 € πλέον ΦΠΑ 24% Κωδι-
κός CPV : 34991000 Φωτιστικά σώ-
ματα υπαίθριων χώρων. Σύνολα
τεμαχίων 421.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμήθεια Φωτεινών Πι-
νακίδων», εκτιμώμενης αξίας
20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% Κωδικός
CPV : 34992000 Πινακίδες και φωτει-
νές πινακίδες. Σύνολα τεμαχίων 5.
II.2.2) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός
NUTS: EL305 Τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
II.2.3) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή
II.2.4) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών :
Διάρκεια σε μήνες: 
18 για τα τμήματα 1 και 2,
2 για τα τμήματα 3 και 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε πα-
ράταση: ναι 
Περιγραφή παρατάσεων: Όπως περι-
γράφονται στο Άρθρο 6 των Αναλυτι-
κών Όρων της Διακήρυξης 
II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλ-
λακτικές προσφορές: Θα γίνουν δε-
κτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: ναι. Όπως πε-
ριγράφονται στο Άρθρο 4.5. των
Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης
II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα Τα-
μεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμ-
βαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.10) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφό-
μενα στα έγγραφα της σύμβασης
ΤΥ/27/2022, για όλους τους συμμετέ-
χοντες. Εγγύηση συμμετοχής στον
διαγωνισμό ΤΜΗΜΑ 1: 5.942,40 EUR,
TMHMA 2: 1.510,08 EUR, TMHMA 3 :
2.487,20 EUR, TMHMA 4: 400,00
EUR. Πληροφορίες δίνονται στο
άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών όρων
διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές πλη-
ροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέ-
χουν στη διαδικασία σύναψης της πα-
ρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιο-
τεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Όπως
αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα
Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επι-
λογής των αναλυτικών όρων της Δια-
κήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμ-
βασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικα-
νότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορί-
ζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας. Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.2) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμ-
φωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:
ναι 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής 
Ημερομηνία: 20/07/2022 Τοπική
ώρα: 15:00 
IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Διάρκεια σε μήνες: 10 
IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών 
Ημερομηνία: 26/07/2022 Τοπική ώρα:
12:00 
Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, από την
αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται

για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμ-
βαση: ναι. Εκτιμώμενος χρόνος δημο-
σίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 18
μήνες
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις
ηλεκτρονικές ροές εργασίας : Η ηλε-
κτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων ή Συμπληρωματικών πληροφο-
ριών υποβάλλονται ηλεκτρο-νικά,
μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο οκτώ (8)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως
12/07/2022 και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέ-
ρες, πριν από την παραλαβή των προ-
σφορών, ήτοι έως 14/07/2022.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υπο-
βάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψη-
φιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα πα-
ροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνο-
δεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμ-
μένο, δεν εξετάζονται.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-
198 Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
gram2@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την
(τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή
προσφυγών: Όπως αναλυτικά αναφέ-
ρεται στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών
όρων της Διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέ-
χονται πληροφορίες για την υποβολή
προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. δι/νση: Βασιλ/ Κωνσταντίνου 47 
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ Ταχ. κωδικός: 19440
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλ.ταχυδρομείο: tpkoropi@gmail.com 
Τηλέφωνο: +30 2106626294 Φαξ: +30
2106624963
VI.5) Ημερομηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλή-
ρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Elec-
tronic Daily - TED):  16/06/2022. 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
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στα πεταχτά

Από 45 σε 80 ευρώ η 

επιδότηση στα καύσιμα
Την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τα καύ-

σιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 

Το ποσό των 80 ευρώ περιλαμβάνει το τρίμηνο Ιου-

λίου-Σεπτεμβρίου, ενώ για τις μοτοσικλέτες γίνεται

από 35 60 ευρώ. 

Μεγαλύτερη είναι η επιδότηση για τα νησιά που αντι-

μετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, και φτάνει στα

100 ευρώ έναντι των 55 που ήταν μέχρι σήμερα, ενώ

για τα δίτροχα φτάνει στα 70 ευρώ, αντί των περίπου

40 που ήταν πριν.

Άνοιξε η πλατφόρμα και για τα ΑΦΜ

που λήγουν σε 5 και 6

για την επιδότηση ρεύματος

Οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 5 και 6 μπορούν

πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Power

Pass για την επιδότηση που αφορά λογαριασμούς

ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης

εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από

01 Δεκεμβρίου 2021 έως και 31 Μαΐου 2022. 

Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της αύξησης της

τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας που ανάλογα

με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να φτάσει έως

το ποσό των 600 ευρώ.

Σ.Σ. Καθώς φαίνεται η επιλογή των διοικούντων είναι

από τούδε και στο εξής ο ελληνικός λαός να ζει με

επιδόματα. Ζήτουλας δηλαδή, για να το λέμε καθαρά

και ξάστερα. Δεν θέλω επιδόματα, θέλω καθαρές συν-

θήκες εργασίας και επιβίωσης.

H ΔΗΜΟΤΙΚH ENOTHTA ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Tην Τρίτη 28 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στο Δημαρχείο στη

Βούλα με δύο θέματα:

1. Υποβολή προτάσεων για δράσεις και έργα που εν-

διαφέρουν την Δ.Ε. Βούλας.

2. Εγκριση πιστοποιημένης Α και Β φάσης μελέτης με

τίτλο: Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κι-

νητικότητας.

Παραδίδονται μαθήματα

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γλώσσας,

Τεχνικών & Μεθόδων Επικοινωνίας, και Ελλη-

νικού Πολιτισμού, με στόχο την  προφορική και

γραπτή έκφραση, (κοινωνική και εμπορική) σε

μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους.

Πληροφορίες: 6932 384 496, vasiliak@otenet.gr 

Zητάει βοηθό  για τα οικιακά μια χαρούμενη κυρία

από την περιοχή των 3Β. Τηλ. 6977698869.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, κάτοικος Βάρης, χωρίς οικογενει-

ακές υποχρεώσεις, με εμπειρία στην περιποίηση

ηλικιωμένων, εργασία εξωτερική ή εσωτερική.

Τηλ. 6992879814

ΖΗΤΑΕΙ νοσηλευτή -κατά προτίμηση Έλληνα- για

παροχή βοήθειας τις νυχτερινές ώρες σε ηλικιω-

μένο κύριο. Τηλ. 6976782784, 6932444320.

Ζητά κυρία από Ουκρανία, 50 ετών, κάτοικος Βάρ-

κιζας, με καλά ελληνικά, πλήρως εμβολιασμένη

ζητά εξωτερική εργασία για όλες τις οικιακές εργα-

σίες. Τηλ. 6998059385.

ZHTΕΙΤΑΙ γυναίκα για καθαρότητα οικίας 2 φορές την

εβδομάδα (2-3 ώρες) περιοχή Βούλα. 

Τηλ. 2108952269 - 6945411125

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα

ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320
ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα Βάρης,

261 μ. εντός σχεδίου. Πληροφορίες 6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. 

Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχά-

ριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελμα-

τικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Πωλείται στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα δύο δωμα-

τίων, 54 τ.μ., στο 2ο όροφο, υπεράνω πυλωτής

πολυκατοικίας, με αποθήκη στο υπόγειο 4 τ.μ.

Ετος κατασκευής  1988, επιπλωμένο ή μη, με

πόρτα ασφαλείας, αυτόνομη θέρμανση. Τοπο-

θεσία πολύ καλή και ήσυχη (Ευρυάλη-Κάτω

Βούλα). Μεσίτες αποκλείονται.

Πληροφορίες 6972606520

Δικαστικοί Επιμελητές
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤ. ΝΤΑΟΥΛΤΣΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικαστικοί Επιμελητές Εφετείου Πειραιά και Αθήνας

• ΑΙΟΛΟΥ 102 ΑΘΗΝΑ, 105 64 (1ος όρ. γραφείο 7)

• ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 36 ΒΟΥΛΑ

Τηλ./Fax: 210 3233 551, κιν. 6939 354291
e-mail: dntaoultsidou@gmail.com

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ι. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

LL.B., LL.M. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (U.K.).

ΠΑΝΔΩΡΑΣ  9, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

(+30) - 697 976 0053, (+30) - 210 - 89 62 236

E- mail: lkousathana@outlook.com

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ
Σπάτα, 20 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων-Πα-
ράρτημα Σπάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού του,
καλεί τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 6 Ιουλίου
2022  και ώρα 7:30 μμ στη στέγη του Λυκείου, επί της οδού Βασιλέως Παύ-
λου 221 (2ος όροφος), στα Σπάτα, με τα εξής θέματα:
- Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους.
- Απολογισμός προηγούμενου έτους και προϋπολογισμός επομένου έτους.
- Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη
13 Ιουλίου 2022 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Δ. Κουλοχέρη
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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

mail: 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 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

• ενδοοικογενειακής βίας

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• O νέος αριθμός εξυπηρέτησης 

) 1512

Πρόγραμμα 

Προληπτικής 

Ιατρικής Γυναικών

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙ-

ΝΟΥ», από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟ-

ΓΙΑΣ», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και

έπειτα από αίτημα του Δήμου Λαυρεωτικής συνε-

χίζεται στο Λαύριο.   

Hδη πραγματοποιείται η 3η φάση εξετάσεων  για

την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των κακοηθών

όγκων μαστού και τραχήλου της μήτρας, στις γυ-

ναίκες που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Λαυρεω-

τικής.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό

το υψίστης ανθρωπιστικής, κοινωνικής και επιστη-

μονικής σημασίας έργο που επιτελείται και το

οποίο στοχεύει στην περιφρούρηση της υγείας

του γυναικείου πληθυσμού της χώρας και στη συγ-

κεκριμένη περίπτωση των γυναικών του Δήμου

Λαυρεωτικής.

«Στόχος του προγράμματος αυτού», -όπως σημει-

ώνει ο προεδρος του ΝΠΔΔ Κέφαλος, Κων/νος

Λουκάς-, «είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλι-
κίας 25 έως 70 ετών με τεστ Παπανικολάου (με
ταυτοποίηση του ιού HPV στις ηλικίες 30 – 50
ετών) και των γυναικών από 40 ετών και άνω, επι-
προσθέτως με ψηφιοποιημένη μαστογραφία. Επί-
σης, σκοπό έχει και τον επανέλεγχο όλων των
γυναικών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα κατά την προηγούμενη φάση εξετάσεων.
Η αυτοκίνητη μονάδα, στην οποία θα γίνονται οι εξε-

τάσεις, θα βρίσκεται από την Πέμπτη 23 Ιουνίου στο

Δημαρχείο Λαυρίου. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να

επικοινωνούν άμεσα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

από 9:00 έως 14:00, με το Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. 'ΚΕ-

ΦΑΛΟΣ', στο τηλέφωνο 2299066456 για να προγραμ-

ματίσουν το ραντεβού τους.  

Προκειμένου να προγραμματίσουμε μία όσο το δυ-
νατόν άρτια από κάθε άποψη, προσφερόμενη υπη-
ρεσία, σας παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη
συμμετοχή σας.
Οι εξετάσεις αυτές είναι ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΑΝΩΔΥ-

ΝΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ και προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ».

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Ευλογιά των Πιθήκων!
Πολύ συζητηση τελευταία για την ...ξεχασμένη αρ-
ρώστεια ευλογιά, που γνωρίζαμε κάποτε. Σήμερα έρ-
χεται η ευλογιά των πιθήκων και πολλοί επιστήμονες
σημειώνουν ότι είναι άλλος ένας ιός, που φτιάχτηκε
σε εργαστήρια!

Ας δούμε μερικά:
Νέα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η ευλογιά των πιθήκων δεν
είχε απλώς προβλεφθεί στην Διάσκεψη Ασφαλείας του Μο
νάχου (MSC) (κάτι το οποίο ήδη έχει αναφέρει το
pronews.gr τέλος Μαΐου), το μεγαλύτερο παγκόσμιο φό
ρουμ για την πολιτική διεθνούς ασφάλειας, αλλά «έτρεξε»
και ολόκληρη προσομοίωση με βάση την οποία ο πλανήτης
θα αντιμετώπιζε μία πανδημία της τάξεως των 3 δισ. κρου
σμάτων που θα προκαλούσε όμως 270 εκατ. θανάτους!
Με άλλα λόγια ο Covid19 θα ήταν μπροστά στην ευλογιά
των πιθήκων «βόλτα στην παιδική χαρά».
Δηλαδή, γνώριζαν για το τι έρχεται και γνώριζαν και την
αιτία: «Το αρχικό ξέσπασμα της πανδημίας προκλήθηκε
από τρομοκρατική επίθεση με παθογόνο κατασκευασμένο
σε εργαστήριο με ανεπαρκή μέτρα βιοασφάλειας και φύ
λαξης».

Αυτό έλεγε το σενάριο της προσομοίωσης.
Φαίνεται τελικά πως η φανταστική οργάνωση SPECTRE
(Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Re
venge and Extortion ή αλλιώς Ειδικό Εκτελεστικό Όργανο
για ΑντικατασκοπείαΑντιπληροφόρηση, Τρομοκρατία,
Εκδίκηση και Εκβιασμό) από τις γνωστές ταινίες του James
Bond δεν είναι εν τέλει και τόσο «φανταστική» γιατί κάποιοι
την έχουν περιλάβει στα σενάρια τους, πρόκλησης παγκό
σμιου χάους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι έχουμε ένα
«ασυνήθιστο ξέσπασμα ευλογιάς των πιθήκων».
Ο πρόεδρος της Αμερικής σήμανε συναγερμό. Στη Γαλλία
προχωρούν σε στοχευμένη εκστρατεία εμβολιασμού.
Η Ελληνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανακοίνωσε ότι «πρό
κειται για σπάνια νόσο», προτείνοντας «επιλεκτικό εμβο
λιασμό, μετά από έκθεση σε άτομα που είχαν στενή επαφή
με κρούσμα».
Η ανακοίνωση (προ μηνός) του ΠΟΥ έκανε λόγο για 131 επι
βεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων σε όλον
τον κόσμο και ακόμα 106 ύποπτες περιπτώσεις. «Το πρώτο
κρούσμα εκτός Αφρικής εμφανίστηκε στις 7 Μαΐου», τονίζει
και προσθέτει: «Σας ενθαρρύνουμε όλους να αυξήσετε την
επαγρύπνηση, για να δούμε πού βρίσκονται τα επίπεδα με
τάδοσης και να καταλάβουμε πού πηγαίνει».
Η ευλογιά των πιθήκων δεν εξαπλώνεται συχνά μεταξύ των
ανθρώπων, γι’ αυτό και οι ειδικοί έχουν μείνει τώρα έκπλη
κτοι από την ξαφνική εμφάνισή της εκτός Αφρικής και από
τη γρήγορη εξάπλωσή της.

Η εφημερίδα «Δημοκρατία» και ο Βασίλης Γαλούπης
(https://www.dimokratia.gr/ellada/546351/toperimenan
toenochomystikogiatineylogiatonpithikon/) παρουσιά
ζουν με αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι από τον Μάρτιο
2021 μελετήθηκε σενάριο νέας πανδημίας, αυτή τη φορά
με ευλογιά των πιθήκων, με το πρώτο κρούσμα, βάσει του

συγκεκριμένου μοντέλου, να αναμένεται τον Μάιο 2022
έπειτα από επίθεση βιοτρομοκρατίας!
Το καταλάβατε αυτό; Πρόβλεψαν ότι το πρώτο κρούσμα θα
το είχε ο πλανήτης τον Μάιο του 2022 όπως και εν τέλει
έγινε!
Το γεγονός ότι έγινε προσομοίωση τον Μάρτιο του 2021 και
τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του
2021 δεν αμφισβητείται.
Τον Μάρτιο του 2021 διοργανώθηκε μια προσομοίωση νέας
θανατηφόρας πανδημίας με ασυνήθιστο στέλεχος του ιού
της ευλογιάς των πιθήκων, που εξαπλώνεται παγκοσμίως
σε διάστημα 18 μηνών. Το ξέσπασμα της πανδημίας ορίζε
ται στις 15 Μαΐου 2022!

Είναι άγνωστο με ποια κριτήρια επιλέχθηκε από τον Μάρ
τιο 2021 η ξεχασμένη ευλογιά των πιθήκων ως το ένα και
μοναδικό σενάριο για ξέσπασμα νέας πανδημίας τον Μάιο
του 2022, όταν και πράγματι εμφανίστηκε το πρώτο κρού
σμα εκτός Αφρικής. Στο σενάριο αυτό, μάλιστα, γίνεται
λόγος για επίθεση βιοτρομοκρατίας.
Το συγκεκριμένο μοντέλο προσομοίωσης σχεδιάστηκε και
«έτρεξε» από δύο φορείς. Από το Nuclear Threat Initiative
(NTI), μια ΜΚΟ με έδρα την Ουάσινγκτον, για την παγκό
σμια ασφάλεια και την αποτροπή της πυρηνικής και βιολο
γικής τρομοκρατίας, και από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του
Μονάχου (MSC), το μεγαλύτερο παγκόσμιο φόρουμ για την
πολιτική διεθνούς ασφάλειας.

Στην όλη άσκηση συμμετείχαν ηγέτες και ανώτατοι αξιω
ματούχοι από τη δημόσια υγεία, τη βιομηχανία τεχνολο
γίας, οργανισμούς διεθνούς ασφαλείας, ιατρική βιομηχανία
και «ενεργητική» φιλανθρωπία. Ενδεικτικά, μαζί με τους
δύο βασικούς φορείς συμμετείχαν στην προσομοίωση οι:
Μπεθ Κάμερον, διευθύντρια Παγκόσμιας Ασφάλειας
Υγείας και Βιοάμυνας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας
των ΗΠΑ.
Κρις Ελίας, πρόεδρος του Τομέα Παγκόσμιας Ανάπτυξης του
Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.
Τζορτζ Γκάο, γενικός διευθυντής του Κινεζικού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC Κίνας).
Ρουξάντρα Ντράγκια – Ακλί, διεθνής επικεφαλής της John
son & Johnson Global Public Health R&D και Janssen Re
search & Development (η Janssen ανήκει στον όμιλο
Johnson & Johnson και είχε βγάλει το μονοδοσικό εμβόλιο

για την Covid19).
Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του ΠΟΥ για Προ
γράμματα Έκτακτης Ανάγκης.
Πέτρα Βίκλαντ, επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων της
Merck KGaA.
Ιζούμι Νακαμίτσου, ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για υπο
θέσεις αφοπλισμού.
Εμιλι Λεπρούστ, CEO και συνιδρύτρια της Twist Bioscience,
εταιρίας συνθετικής βιολογίας που κατασκευάζει συνθετικό
DNA.

Η περίληψη της προσομοίωσης που δημοσιεύτηκε τον πε
ρασμένο Νοέμβριο, είναι η εξής: «Ενα ασυνήθιστο στέλεχος
του ιού της ευλογιάς των πιθήκων πρωτοεμφανίζεται στις
15 Μαΐου 2022 σε μια φανταστική χώρα όπου ο ιός δεν
είναι ενδημικός (Brinia) και αρχίζει να εξαπλώνεται στον
υπόλοιπο κόσμο. Δώδεκα μήνες μετά, κι ενώ υπάρχουν πια
περισσότερα από 480.000.000 κρούσματα και 27.000.000
θάνατοι παγκοσμίως, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ότι το
αρχικό ξέσπασμα της πανδημίας προκλήθηκε από τρομο
κρατική επίθεση με παθογόνο κατασκευασμένο σε εργα
στήριο με ανεπαρκή μέτρα βιοασφάλειας και φύλαξης».
Μέχρι το τέλος της άσκησης, η πανδημία είχε ως αποτέλε
σμα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια κρούσματα και
270.000.000 θανάτους παγκοσμίως!

Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Πολλές «συμπτώ
σεις» και το κυριότερο πολλές «επαληθεύσεις»
Τι συμβαίνει εδώ; Ο ιός αυτός φτιάχτηκε στο εργαστήριο;
Αν ναι, ποιος τον έφτιαξε και γιατί;
Ποιος τον διέδωσε και με ποιο αντικειμενικό σκοπό; Τι
θέλει να επιτύχει; 

Εδώ αξίζει να πούμε πως μαζί με τους δύο βασικούς φορείς
συμμετείχαν στην προσομοίωση και ανώτατα στελέχη του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, του Ιδρύματος
Bill & Melinda Gates, του CDC Κίνας, της Johnson & Johnson,
του ΠΟΥ, της Merck, κ.ά.  ο σενάριο προέβλεπε ξέσπασμα
της πανδημίας ευλογιάς των πιθήκων στις 15 Μαΐου 2022.
Στην πραγματικότητα, το κρούσμα «μηδέν» εμφανίστηκε
στη Βρετανία στις 7 Μαΐου 2022.

Τι έχει συμβεί

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο ΠΟΥ, το πρώτο κρού
σμα ευλογιάς των πιθήκων εμφανίστηκε στις 7 Μαΐου 2022
στη Βρετανία, έπειτα από ταξίδι κατοίκου του Ηνωμένου
Βασιλείου στη Νιγηρία, όπου η ασθένεια είναι ενδημική.

Η συγκεκριμένη ασθένεια δεν είναι καινούργια. Αναγνωρί
στηκε πρώτη φορά το 1958, αλλά τα πρώτα κρούσματα σε
ανθρώπους εντοπίστηκαν το 1970 στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό. Εκτοτε είναι ενδημική στην Αφρική, χωρίς όμως
ποτέ να απασχολήσει την κοινή γνώμη στις ανεπτυγμένες
χώρες.

Μάλιστα, το 2003 υπήρξε ένα μικρό ξέσπασμα εκτός Αφρι
κής, στις ΗΠΑ. Μολύνθηκαν τότε 71 άνθρωποι, θάνατος δεν
σημειώθηκε και ο ιός επί αμερικανικού εδάφους «έσβησε»
γρήγορα χωρίς να υπάρξει καν συναγερμός.
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Ανακατασκευή γηπέδου

στον Κυπριανό Λαυρίου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) ολοκλήρωσε με ιδίους πόρους την ανακα-

τασκευή σύγχρονου γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ)

στην περιοχή του Κυπριανού στο Λαύριο και συγκεκριμένα

επί των οδών Ματθαίου Καλουπάκη και Βασίλη Δασκα-

λάκη. 

Η ανακατασκευή του γηπέδου ικανοποιεί όλες τις απαι-

τούμενες ισχύουσες προδιαγραφές, με όλες τις πιστοποι-

ήσεις ασφάλειας και ποιότητας. Επιπλέον, ανακαινίστηκε

τόσο ο περιβάλλον χώρος όσο και το πεζοδρόμιο γύρω

από το γήπεδο. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς τόνισε: «Οι συγκεκριμένες
παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αξιοποί-
ησης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του
Δήμου Λαυρεωτικής και  μέσα στο επόμενο διάστημα προ-
γραμματίζεται η ανακατασκευή δύο ακόμα γηπέδων, στην
Πλάκα Κερατέας εντός του σχολείου και στον κοινόχρη-

στο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου στο Λαύριο».

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheer-

leadingκαι το Olympus All StarCheer

Open, επιστρέφουν στην Αθήνα μετά

τις δύο επιτυχημένες «On Tour» χρο-

νιές και ετοιμάζονται να κατακλύσουν

το Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκατα-

στάσεων (ΟΑΚΑ) «Νίκος Γκάλης, το

διήμερο 25-26 Ιουνίου 2022. 

Περισσότεροι από 1.600 αθλητές και

αθλήτριες του Cheerleading θα δώσουν

το παρών στο Κλειστό Γυμναστήριο

του ΟΑΚΑ. Στο 6ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα, θα συμμετάσχουν 20 σύλλογοι

μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Cheerleading και ανάμεσα τους υπάρ-

χουν τρεις πρωτοεμφανιζόμενοι στο

θεσμό. Από την Κρήτη, οι Γ.Σ. Ηρα-

κλείου «Νίκος Καζαντζάκης και Φ.Ο.Η

Αριάδνη, από το Γαλάτσι Α.Σ. Μέγας

Αλέξανδρος.  

Oι σύλλογοι μέλη που θα λάβουν μέρος

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerlead-

ing είναι: Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι,

ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Χοροκίνηση Ναυπλίου,

Αποσπερίδες, Ακαδημία Μαζορετών Λα-

μίας, ΣΗΓΑ Γύμναθλος, Σειρήνες του

Βορρά, ΑΠΣ Οι Αμπελόκηποι, Τέχνη και

Άθληση Ρεθύμνου, ΑΣ Μέγας Αλέξαν-

δρος, ΥΑΔΕΣ, Ελληνικές Σταγόνες, Μωβ

Κινήσεις, ΦΟΗ Αριάδνη, Αρμονία Θήβας,

ΓΣ Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, ΑΓΣ

Νέμεσις, ΑΣ Ολύμπιος Ζευς και Εύαθλοι

Τρικάλων.  

Με σημαντικές συμμετοχές από το εξω-

τερικό θα διεξαχθεί το Olympus All Star

Cheer Open 2022. Κύπρος, Εσθονία,

Ουγγαρία και βέβαια ομάδες από κάθε

άκρη της Ελλάδας θα λάβουν μέρος στη

διοργάνωση που περιλαμβάνεται στην

Ευρωπαϊκή CheerLeague. Εκτός από τις

τρεις συμμετοχές του εξωτερικού,

άλλες 9 νέες ομάδες θα διαγωνιστούν

για πρώτη φορά στο Olympus AllStar

Cheer Open 2022 και έρχονται να ενταχ-

θούν στην οικογένεια του cheerleading.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης

για πρώτη φορά 2 μεγάλα ιστορικά σω-

ματεία, ο  Εθνικός Πειραιώς ΟΦΠΦ και  ο

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας.  Συνολικά,

μέρος στη διοργάνωση θα λάβουν 37

φορείς με 145 ομάδες & ζευγάρια. Τους

αγώνες θα κρίνουν Διεθνής κριτές από

την Παγκόσμια Ομοσπονδία Cheerlead-

ing. 

Τέλος, το τριήμερο 1-3 Ιουλίου 2022 θα

πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην

Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Cheerleading με 21 χώρες και πάνω

από 2.000 αθλητές και αθλήτριες να

συμμετέχουν.  

Σε ρυθμούς Cheerleading το ΟΑΚΑ 

το ΣαββατοΚύριακο 25-26 Ιουνίου

Μνημόνιο Συνεργασίας με το οποίο

η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθο-

σφαίρισης περνά στην ψηφιακή

εποχή υπεγράφη την Πέμπτη

23.6.22, από τον Υπουργό Επικρα-

τείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυ-

πουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υφυπουργό

Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον

πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Δημήτρη

Παπαστεργίου και τον οικοδεσπότη

πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη

Λιόλιο. 

Όπως συμφωνήθηκε, το Υπουργείο

Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμ-

βάνει την ψηφιοποίηση όλων των

διαδικασιών της ΕΟΚ, κάνοντας πιο

εύκολη την καθημερινότητα σωμα-

τείων, αθλητών και όλων των ενεργά

ασχολούμενων με το άθλημα. Το

Μνημόνιο προβλέπει την εγκατά-

σταση λογισμικού, δικτύου και καμε-

ρών σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια

της χώρας, προκειμένου να καλύ-

πτονται με live streaming όλοι οι

αγώνες μπάσκετ των Εθνικών πρω-

ταθλημάτων. 

Επιπλέον, δημιουργείται για πρώτη

φορά ηλεκτρονικό μητρώο των ομά-

δων καλαθοσφαίρισης. Πρόκειται για

ένα τεράστιο έργο το οποίο εξ

αρχής υποστήριξε θερμά η ηγεσία

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης, είχε την αρωγή του Υφυ-

πουργού Αθλητισμού, δέχτηκε με

ενθουσιασμό ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

και έτσι μπορεί να υλοποιηθεί ανοί-

γοντας νέους ορίζοντες σε πολλούς

τομείς.

Στην ψηφιακή εποχή περνά η Ελληνική

Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Χάλκινο «νταμπλ» η Πλατανιώτη

Σε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για την ίδια και την ελληνική

αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βου-

δαπέστης έφτασε η Ευαγγελία Πλατανιώτη, κατακτώντας το

χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο της καλ-

λιτεχνικής κολύμβησης. Είναι το δεύτερο μετάλλιο στη διορ-

γάνωση για την Ελληνίδα αθλήτρια και την ελληνική αποστολή,

μετά το επίσης χάλκινο που κατέκτησε στο τεχνικό μέρος του

αγωνίσματος. Οσο για την Εθνική πόλο γυναικών, αναδείχ-

θηκε ισόπαλη με την Ισπανία για τη 2η αγωνιστική και διατηρεί

ελπίδες για την πρωτιά στον όμιλο.

Και πάλι άψογη
Στον τελικό του ελεύθερου η Ευαγγελία Πλατανιώτη για άλλη

μια φορά ήταν άψογη στην εκτέλεση του προγράμματός της,

βαθμολογήθηκε με 91,7667 β. και ανέβηκε στην τρίτη θέση του

βάθρου. Το χρυσό κατέκτησε η Γιαπωνέζα Γιουκίκο Ινούι

(95,3667) και το ασημένιο η Ουκρανίδα Μάρτα Φιεντίνα

(93,8000), δηλαδή η τριάδα στο ελεύθερο ήταν ακριβώς η ίδια

μ' αυτήν στο τεχνικό.

Πρόκριση στον τελικό του ομαδικού
Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ελληνικές διακρίσεις στην

καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς η ελληνική ομάδα προκρίθηκε

στον αυριανό τελικό του ελεύθερου προγράμματος. Οι Μαρία

Αλζιγκούζη - Κομηνέα, Ελένη Φραγκάκη, Κρυσταλλένια Για-

λαμά, Ζωή Καράγγελου, Δανάη Καριώρη, Ιφιγένεια Κρομμυ-

δάκη, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου και Αντριάνα

Μισίκεβιτς βαθμολογήθηκαν με 88,4000 β., παίρνοντας την 7η

θέση στον προκριματικό.

Αγγιξε τη νίκη η Εθνική πόλο γυναικών
Στο τουρνουά πόλο γυναικών η Εθνική ομάδα έφερε ισοπαλία

10-10 με την Ισπανία για τη 2η αγωνιστική και διατηρεί ελπίδες

για την 1η θέση στον όμιλο, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση

στην οκτάδα. Οι Ελληνίδες παίκτριες στάθηκαν πολύ καλά απέ-

ναντι στις Ισπανίδες πρωταθλήτριες Ευρώπης και μάλιστα μπο-

ρούσαν να πάρουν και τη νίκη, καθώς προηγούνταν στη

μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στην τελευταία περίοδο όμως

ορισμένα λάθη έδωσαν στην Ισπανία την ευκαιρία να φτάσει

στην ισοφάριση. Πρώτες σκόρερ για την Εθνική ήταν οι Ελευ-

θερία και Βάσω Πλευρίτου, με 3 γκολ έκαστη.

Στο τουρνουά των ανδρών η Εθνική ομάδα, μετά την ισοπαλία

8-8 με την Ισπανία στην πρεμιέρα, ψάχνει σήμερα (Πέμπτη) την

πρώτη της νίκη με αντίπαλο την Ιαπωνία για τη 2η αγωνιστική

(20.30).

Αξιόλογη εμφάνιση του Μακρυγιάννη στην κολύμβηση
Αξιόλογη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Μακρυγιάν-

νης στα 200 μ. ύπτιο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά στην

πρώτη του παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερματίζον-

τας 7ος στη σειρά με 1:59.72 και μένοντας εκτός τελικού. Στα

200 μ. πρόσθιο ο Σάββας Θώμογλου με χρόνο 2:14.20 κατε-

τάγη 26ος στα προκριματικά, μένοντας εκτός ημιτελικών.

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΕΟΚ
Ριζικές αλλαγές στις εθνικές κατηγορίες

Σε αλλαγές (με εμφανή στόχο τον μεγαλύτερο βαθμό εμπορι-

κής αξιοποίησης ακόμα και των μικρότερων κατηγοριών, και όχι

την ουσιαστική αναβάθμιση του αθλήματος) προχωράει η ΕΟΚ

όσον αφορά τα πρωταθλήματα που τελούν υπό την αιγίδα της.

Ανάμεσα στις αλλαγές αυτές που ανακοίνωσε ξεχωρίζουν η

αύξηση του αριθμού των ξένων στις ομάδες της Α2 ανδρών,

ένας κοινοτικός παίκτης μέχρι τις ομάδες της Γ' Εθνικής, η δυ-

νατότητα των ομάδων της Basket League να δημιουργήσουν

θυγατρικές ομάδες (κατά τα ισπανικά πρότυπα) με δικαίωμα

συμμετοχής από την Α2 και κάτω, καθώς και η αναδιάρθρωση

των κατηγοριών σε βάθος τριετίας.

Συνεχίζονται οι κόντρες για την αδειοδότηση

Το αλαλούμ και οι εσωτερικές κόντρες αντίπαλων συμφερόν-

των συνεχίζονται στον χώρο του μπάσκετ με αφορμή τα όσα

έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την αδει-

οδότηση των ΚΑΕ ΑΕΚ, Αρης, Λάρισα και Απόλλων Πάτρας, οι

φάκελοι των οποίων κόπηκαν σε πρώτο βαθμό από την αρμόδια

Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Για το θέμα η ΚΑΕ ΑΕΚ εξαπέλυσε

τις τελευταίες μέρες επίθεση αρχικά κατά της Επιτροπής Αδει-

οδότησης της Ομοσπονδίας και κατόπιν προς την ίδια την ΕΟΚ

και τον πρόεδρό της, Β. Λιόλιο.

Χτες όπως φαίνεται άρχισε νέος γύρος αντιπαράθεσης, με τις

εν λόγω ΚΑΕ να εμφανίζονται μη διατεθειμένες να μην απευ-

θυνθούν στη δευτεροβάθμια επιτροπή για δικαίωση όσον

αφορά τα προβλήματα με τους φακέλους τους (προφανώς θε-

ωρώντας ότι αυτοί είναι πλήρεις). Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με

πληροφορίες η ΕΟΚ μαζί με τον ΕΣΑΚΕ προσανατολίζονται σε

διανομή καρτών ελεύθερης συμμετοχής (wild cards) για τις θέ-

σεις του νέου πρωταθλήματος, κάτι όμως που βρίσκει αντίθε-

τες τις πέντε προαναφερθείσες ΚΑΕ.

ΕΠΟ
Συνάντηση με μέλη της Super League 1

Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιω-

μάτων του πρωταθλήματος της Super League 1, αλλά και τις

αλλαγές στον Πειθαρχικό Κώδικα, βρέθηκαν στο επίκεντρο συ-

νάντησης μελών της Λίγκας των ΠΑΕ με τον νέο πρόεδρο της

ΕΠΟ Τ. Μπαλτάκο. Από πλευράς Super League συμμετείχαν

πρόεδροι και εκπρόσωποι των ΠΑΕ Βόλος, Αστέρας Τρίπολης,

Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Λαμία, ΠΑΣ Γιάννινα και ΟΦΗ, και

έθεσαν το θέμα της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης από τη

μεθεπόμενη σεζόν, το οποίο εδώ και χρόνια «καίει» τις λεγό-

μενες μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος και αποτελεί

βασική αιτία εσωτερικών ανταγωνισμών στη Λίγκα (έναντι των

ισχυρών ΠΑΕ). Από τους εκπροσώπους των ομάδων ζητήθηκε

να καθιερωθεί από την αγωνιστική περίοδο 2023 - 2024, συνο-

λικά και με την αντίστοιχη ποινολόγηση, κεντρική διαχείριση

τηλεοπτικών δικαιωμάτων, στηρίζοντας το αίτημά τους σε ό,τι

ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ό,τι προβλέπεται στην

ολιστική μελέτη των UEFA και FIFA για το ελληνικό ποδό-

σφαιρο και στο καταστατικό της ΕΠΟ. Με το αίτημα συμφώ-

νησε η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Επίσης συζητήθηκαν η

αλλαγή του άρθρου 14.2 του Πειθαρχικού Κώδικα σχετικά με

την ευθύνη των ομάδων για τα επεισόδια, καθώς και θέματα

οικονομικής φύσης μεταξύ της Ομοσπονδίας και των ομάδων.

«Στον αέρα» ο Κλάτενμπεργκ

Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος

της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του αρ-

χιδιαιτητή, Αγγλου Μάρκ Κλάντεμπεργκ, από τη θέση του επι-

κεφαλής της ΚΕΔ. Είπε συγκεκριμένα ότι ακόμα δεν έχει

αποφασίσει θετικά ή αρνητικά για την παραμονή του Κλάτενμ-

περγκ, και ότι σε συνεργασία με FIFA και UEFA θα εξεταστούν

κι άλλα ονόματα.

ΞΙΦΑΣΚΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Στην 6η θέση οι γυναίκες της σπάθης

Αξιόλογη παρουσία είχε η Εθνική ομάδα σπάθης γυναικών στο

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στην Αττάλεια

της Τουρκίας καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Η ελληνική

ομάδα, αποτελούμενη από τις Δέσποινα Γεωργιάδου, Δώρα

Γκουντούρα, Κλαίρη Μπένου και Μαρίνα Παΐζη, υπέστη δύο

καθοριστικές ήττες από την Ουκρανία με 45-35 στη φάση των

«8» και μετέπειτα από την Ισπανία με 45-25 στους αγώνες κα-

τάταξης που της στέρησαν ελπίδες για κάτι παραπάνω. 

Μέχρι τότε η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει αρχικά του

Αζερμπαϊτζάν με 45-37 και μετέπειτα της Γερμανίας με 45-25

για τον 1ο και 2ο γύρο του κυρίως ταμπλό.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Συρρίκνωση του στίβου στο «Ζηρίνειο»

Να μη συρρικνωθούν οι εγκαταστάσεις στίβου στο Δημοτικό

Στάδιο «Ζηρίνειο» στην Κηφισιά ζητά το ΚΚΕ με Ερώτησή του

προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών

και Υποδομών - Μεταφορών. Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση,

που υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Θανάσης Παφί-

λης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Δια-

μάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης αναφέρονται

μεταξύ άλλων:

«Στο Δημοτικό Στάδιο "Ζηρίνειο" επιχειρείται η επέκταση του

αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου, ως αποτέλε-

σμα της ανόδου της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αθλητικής

Ενωσης Κηφισιάς στη 2η επαγγελματική κατηγορία. Κατά συ-

νέπεια, θα συρρικνωθούν οι διαδρομές του ελαστικού τάπητα

στο Δημοτικό Στάδιο.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει δημιουργήσει τις αντιδράσεις

αθλητικών σωματείων και συλλόγων της Κηφισιάς, μεταξύ

αυτών του ΓΣ Κηφισιάς και του ΑΟ Ολυμπιάδα Κηφισιάς, που

αποτελούν ιστορικούς συλλόγους της περιοχής, του ΣΕΓΑΣ,

διακεκριμένων αθλητών, όπως του χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου

Τεντόγλου, καθώς και πλήθους κόσμου που καθημερινά χρησι-

μοποιεί το στάδιο για άθληση. Να σημειώσουμε ότι το "Ζηρί-

νειο" είναι ο μοναδικός ελεύθερος χώρος άθλησης για

αγωνίσματα στίβου στον δήμο Κηφισιάς.

Μια τέτοια ενέργεια καθιστά αδύνατη την άθληση των δημο-

τών και θα επιφέρει μεγάλα προβλήματα στα τμήματα στίβου

των αθλητικών συλλόγων, αφού θα πρέπει να συνωστίζονται

δεκάδες αθλητές σε πολύ μικρό χώρο. Οι αθλητές βρίσκονται

στον "αέρα" αφού είναι αμφίβολο αν και πώς θα μπορούν να

προπονούνται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ακόμα θα περιο-

ρίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού

στον δήμο».
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