
25ο €

Τα επόμενα δύο Σάββατα,
13 και 20 Αυγούστου δεν

θα κυκλοφορήσουομε.

Καλό Αύγουστο!
3

Εκθεση χειροτεχνιών

ΑμεΑ στο 

Μετρο Συντάγματος

East Med:
Ευτυχία ή κατάρα

για την Ελλάδα;
γράφει ο Ευάγγελος Ρήγος*

«..Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε πλέον μέσα

στο χορό του EAST MED και πρέπει να χορέψουμε

δίνοντας σημασία σε δύο παράγοντες:         ] 2

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Ψευδεπίγραφο – ηλεκτρονικό

απατηλό μήνυμα διακινείται

δήθεν από αξιωματούχο του

Υ.Προστασίας του Πολίτη!
] 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«MyAttica»

εφαρμογή επικοινωνίας 
] 6

Αντιμετώπιση κουνουπιών.

Περιαστική η Περιφέρεια

Αστικά οι Δήμοι.

Το κάνουν;;;
] 6

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
“Η ...καρατόμηση

της πλατείας 

Νυμφών στη Βούλα”
της Βούλας Λαμπροπούλου 

] 15

Παγκόσμιες αθλητικές 

επιτυχίες!
] 22, 23

Πολεοδομικό – Ρυμοτομικό Σχέδιο
ανρτήθηκε για Κόκκινο Λιμανάκι,

Σκουφέικα, Μάτι, Πευκώνα... 

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

H αναπηρία δεν είναι ασθένεια! ] 3

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Είναι οι περιοχές που

κάηκαν, 23 Ιουλίου

1918, αφήνοντας

πίσω τους 

102 νεκρούς!!

Το σχέδιο αναρτή-

θηκε σχετικά γρή-

γορα, αν σκεφθεί

κανείς ότι υπάρχουν

περιοχές που 

περιμένουν δέκα και

δεκαπέντε χρόνια.

] 12
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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.

Ξόδεψα  στην ναυτιλία μισό αιώνα από την ζωή μου

υπηρετώντας την μέσα από την θάλασσα καί από την

στεριά. Οπότε την παγκόσμια γεωστρατηγική κατά-

σταση την βλέπω κάτω από το πρίσμα της εμπειρίας

ενός  ναυτικού.

Οι Πόλεμοι

Τους τελευταίους 2 αιώνες όλοι σχεδόν οι πόλεμοι

έγιναν για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών

πηγών της υφηλίου. Στις αρχές του 20ου αιώνα όποια

δύναμη είχε υπεροχή στην θάλασσα ήταν και κοσμο-

κράτισσα (υπερδύναμη). Και φυσικά βασίζονταν στον

πολεμικό της στόλο.

Στην αρχή όμως του 20ου αιώνα, τα πλοία της εποχής

κινούντο με ατμομηχανές με πρώτη ύλη το κάρβουνο

το οποίο είχε τεράστια μειονεκτήματα. Πρώτον, οι τα-

χύτητες των πλοίων ήταν χαμηλές και με το ζόρι

έπλεαν με 10 μίλια την ώρα, και δεύτερον, κάθε τόσο

έπρεπε να σταματήσουν σε κάποιο λιμάνι για ανεφο-

διασμό. Σήμερα, με την χρήση των μηχανών diesel,

ακούω για ταχύτητες 30 και 40 μιλίων την ώρα και τα

πλοία μπορούν να ταξιδέψουν από την μια άκρη του

κόσμου στην άλλη δίχως να σταματήσουν για  ανεφο-

διασμό. Οπότε η ανάγκη για την πρώτη ύλη κίνησης

των πλοίων, το πετρέλαιο, ήταν τεράστια.

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Έτσι ξεκίνησε μια 'κούρσα δρόμου' των υπερδυνά-

μεων  προς τις πλουτοπαραγωγικές χώρες  πετρε-

λαίου της Μέσης Ανατολής. Πολύ γρήγορα η κούρσα

αυτή κατέληξε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μεταξύ

της Γερμανίας και των συμμάχων. Η Γερμανία έχοντας

το πλεονέκτημα της συμμαχίας  της με την Τουρκία η

οποία της άνοιξε το δρόμο προς τις πλουτοπαραγω-

γικές χώρες παραγωγής πετρελαίου, εκπαίδευε τον

στρατό της Τουρκίας και βασικά τους υπαγόρευε πώς

να χειριστούν τους μη Τούρκους. Το 1914 η Γερμανία

υπέδειξε στην Τουρκία  πώς να 'αδειάσουν' την Ιωνία

από τους χριστιανούς και αργότερα τους υπέδειξαν

πώς  να τους εξαφανίσουν μέσω της γνωστής κατόπιν

γενοκτονίας των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων.

Η πανουργία των Γερμανών σε συνδυασμό με την

βαρβαρότητα των Τούρκων δημιούργησε την ανθρω-

πιστική  καταστροφή της Ανατολής με περίπου 4 εκα-

τομμύρια θύματα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος

τελείωσε χωρίς καμία από τις υπερδυνάμεις να φτά-

σει στον τελικό προορισμό που ήταν οι χώρες παρα-

γωγής πετρελαίου.

Μικρασιατική Καταστροφή

Με το δόλωμα να δώσουν  στην Ελλάδα την Ιωνία, οι

σύμμαχοι χρησιμοποίησαν την Ελλάδα, τον «χρήσιμο

ηλίθιο» τότε, να πάει στην Σμύρνη το 1919, και μόλις

ο Μουστάφα Κεμάλ τους έδωσε τις πλουτοπαραγω-

γικές περιοχές πετρελαίου, κήρυξαν  ουδετερότητα

το 1922 με την γνωστή ανθρωπιστική καταστροφή

που δημιούργησαν.  Ήταν  η εποχή που ο George Hor-

ton είπε «ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο
είδος».

Όμως το πλέον τραγικό της υπόθεσης είναι ότι εκπαί-

δευσαν το θύμα (τους Έλληνες), μέσω προπαγάνδας,

να αυτομαστιγώνεται  και να ισχυρίζεται ότι το πρό-

βλημα της μικρασιατικής καταστροφής ήταν ο διχα-

σμός των Ελλήνων και όχι η ικανοποίηση των

συμφερόντων των μεγάλων γνωστών δυνάμεων.

Μέχρι και σήμερα πολλοί Έλληνες διαπληκτίζονται

για το αν έφταιγε ο Βενιζέλος ή ο Βασιλιάς δίνοντας,

άθελά τους, συγχωροχάρτι στις  μεγάλες δυνάμεις

που μας χρησιμοποίησαν για να φτάσουν στην Μέση

Ανατολή και να εκμεταλλευτούν  τις πλουτοπαραγω-

γικές πηγές.

EAST MED

Και φτάνουμε στο σήμερα.  Κατά τον καθηγητή Φώ-

σκολο και άλλους, ο East Med θα είναι η ευλογία που

θα σώσει την Ελλάδα και θα κάνει ανεξάρτητη την Ευ-

ρώπη. Προφανώς έχει δίκιο, αλλά συγχρόνως τίθεται

το ερώτημα: Ο East Med θα είναι ευχή ή μήπως κα-

τάρα για την Ελλάδα;  Όπου υπήρξε πηγή ενέργειας

δεν είδαμε τίποτα άλλο από πολέμους και κατα-

στροφή. Και βλέπουμε την Τουρκία σήμερα, με όλο το

θράσος που την διέπει, δέκα πιθήκων όπως λένε, να

ισχυρίζεται ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό της και ότι  η

Ψέριμος είναι Τουρκική. Είναι πράγματι το πρόβλημα

το “κατσικονήσι”  όπως το λένε, ή μήπως ο αγωγός

EAST MED;  Αλλά όπως έλεγαν και οι παππούδες μας

"Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον
νοικοκύρη".

Κάθε Έλληνας θα πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα στον

Ερντογάν διότι από την μια καταστρέφει την χώρα

του και από την άλλη βοηθάει την Ελλάδα να γίνει μια

ισχυρή στρατιωτική δύναμη.

Το συμπέρασμα είναι ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, εί-

μαστε πλέον μέσα στο χορό του EAST MED και πρέ-

πει να χορέψουμε δίνοντας σημασία σε δύο

παράγοντες: Στην ενίσχυση της πολεμικής μας

ισχύος  και στην ενίσχυση του δημογραφικού προ-

βλήματος που αντιμετωπίζουμε.

Σημείωση: Το international Hellenic Association (IHA)

θα προσπαθήσει να βοηθήσει και στους δύο ανωτέρω

παράγοντες δίνοντας το παράδειγμα  και σε άλλους

οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος.  H αρχή έχει

γίνει. Μέχρι σήμερα το ΙΗΑ διέθεσε  $50,000 για την

φύλαξη των συνόρων του Έβρου και $20,000 για την

ενίσχυση των ακριτικών νησιών. Και φυσικά, η προ-

σπάθεια συνεχίζεται.

―――――――
* Ο Ευάγγελος Ρήγος είναι Πλοίαρχος Α' Τάξεως E.N., Πρόεδρος

ΙΗΑ

East Med:
Ευτυχία ή κατάρα

για την Ελλάδα;
γράφει ο Ευάγγελος Ρήγος*

Διαβάστε ακόμη
Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Φανάρια με προτεραιότητα στα
ασθενοφόρα Σελ. 6

Μήπως η δημοκρατία μας κινδυνεύει;
Βαγγέλης Ροδόπουλος, Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Σελ. 8

Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Απαράδεκτη ηχορήπανση στα 3Β Σελ. 11

Εκλογή Νοθεία στο Δήμο ΒΒΒ
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Πρόσθετα μέτρα στήριξης στους πυρόπλη-
κτους του Δήμου Παλλήνης Σελ. 12

“Οι δρόμοι του κρασιού, από Περιφέρεια
Αττικής Σελ. 13

Εξ Αριστομανίας άρχθεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Μια ενδιφέρουσα έκθεση πραγματοποιείται μέχρι

τέλος Αυγούστου, στο μετρό του Συντάγματοςμε χει-

ροποίητες χειροτεχνίες ατόμων με αναπηρία, γιατί

«Αναπηρία δε σημαίνει ανικανότητα».
Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ έως τα τέλη

του Αυγούστου το κοινό μπορεί να παραβρεθεί στην

έκθεση χειροτεχνιών από ΑμεΑ στο μετρό του Συν-

τάγματος και αξίζει να την επισκεφθεί. Θα βρει όμορ-

φες δημιουργίες, φτιαγμένες με ψυχή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε, επιτόπου δημιουρ-

γίες εκείνης της στιγμής -δεντράκια, προτομές, κερα-

μικά, χάντρες με βότσαλα και πολλά άλλα-. 

Με κάθε αγορά των χειροτεχνημάτων δίνετε έμπρα-

κτα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να νιώσουν

την ισότιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Εργασίας ΑΜΕΑ Άνω Λιο-

σίων, Γ. Ρεθυμιωτάκης καλεί τον κόσμο να παραβρε-

θεί στο μετρό του Συντάγματος και στέλνει το δικό

του μήνυμα: «Αναπηρία δε σημαίνει ανικανότητα, ση-
μαίνει δύναμη» και πρόσθεσε ότι η «δύναμη είναι της

ψυχής και όχι κόσμος της μορφής».
«Στηρίζουμε έμπρακτα τα άτομα με αναπηρία. Αξιοποιούμε

κάθε διαθέσιμο πόρο για να έχουν ίσες ευκαιρίες, στην ερ-

γασία, την κοινωνική ζωή, τον αθλητισμό, την εκπαί-

δευση», δήλωσε σε επίσκεψή του ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γ. Πατούλης.

«Αναπηρία δε σημαίνει ανικανότητα, σημαίνει δύναμη»

Εκθεση χειροτεχνιών από άτομα με αναπηρία στο Μετρο Συντάγματος
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Συναυλία-Αφιέρωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΘΑΣ

& SOCRATES

Drank the Conium
4 Σεπτεμβρίου 2022

Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τον θάνατο

του σπουδαίου μουσικού και κιθαρίστα Γιάννη

Σπάθα, και ιδρυτικού μέλους του θρυλικού συγκρο-

τήματος Socrates Drank the Conium, θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο

Ηρώδου Αττικού, μια μοναδική συναυλία-αφιέ-

ρωμα, με τη συμμετοχή του  Βασίλη Λέκκα και του

Νίκου Σπάθα.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022, 21:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ TICKET SERVICES

Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, - - Τηλ. 2107234567

Online: www.ticketservices.gr

Εισιτήρια θα πωλούνται και δύο ώρες πριν την πα-

ράσταση στα ταμεία του Ωδείου Ηρώδου Αττικού.

Φθινοπωρινή κατανυκτική

συναυλία στο Ηρώδειο

Ένα πολυδιάστατο μουσικό έργο,

μία πολυπρόσωπη μουσική τριλογία

Ο συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης σε συνεργασία με την

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσουν την Πέμ-

πτη 29 Σεπτεμβρίου αποσπάσματα από την τριλογία του

συνθέτη, «ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ».

Στης «Σιωπής τον Τόπο», το Άγιο Όρος, βιώνονται συ-

νέχεια οι «ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ» της παρουσίας του

Φωτός. 

Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης καταθέτει συνθετικά την

γνώση του, από την Βυζαντινή και Δυτική μουσική, μέσα

από τον δικό του μουσικό κόσμο. 

Μία κατανυκτική προσευχή, που θα ακουστεί σαν το θρόι-

σμα του ανέμου, με ερμηνευτές τη Γλυκερία, τον Δημή-

τρη Μπάση, την Ελεάννα Βαρελά και τον κάτοχο 5

βραβείων Emmy, Αμερικανό μουσικό και ηθοποιό Jona-

than Jackson μαζί με 100 χορωδούς  από τρεις διαφορε-

τικές χορωδίες.

Αφηγητής ο Νικήτας Τσακίρογλου. Την Κρατική Ορχή-

στρα Αθηνών θα διευθύνει ο μαέστρος Στάθης Σούλης.

Μια κατανυκτική μουσική στιγμή κάτω από τον έναστρο

φθινοπωρινό ουρανό της Ακρόπολης, στο Ηρώδειο την

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΤΟ ΝΗΜΑ

Το “THE THREAD” – ΤΟ ΝΗΜΑ, η τε-

λευταία σκηνική δημιουργία του Βαγ-

γέλη Παπαθανασίου, θα παρουσιαστεί

την Τετάρτη 31 Αυγούστου στο Ηρώ-

δειο, σαν φόρος τιμής στον μεγάλο

Έλληνα συνθέτη.  

Η μοναδική αυτή μουσικοχορευτική

παράσταση βασίζεται στον διάλογο

του παρελθόντος με το παρόν. Από τη

«μία οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί

και από την άλλη ο σύγχρονος χορός.

Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και

ξένοι. Ο κόσμος της παράδοσης που

εκπροσωπεί τη σταθερότητα και την

εξωστρέφεια και ο κόσμος της σύγ-

χρονης κίνησης που αντιπροσωπεύει

την αναζήτηση και τον εσώτερο κόσμο

των ανθρώπων. 

Η εξαίρετη πρωτότυπη και εμπνευ-

σμένη για τη συγκεκριμένη παράσταση

μουσική πλαισιώνεται από διακεκριμέ-

νους σολίστ παραδοσιακών μουσικών

οργάνων, όπως γκάιντες, λύρες και

νταούλια.

Ο διάσημος χορογράφος  Ράσσελ Μά-

λιφαντ με την προσωπική του χορευ-

τική γλώσσα τολμά, αποδομεί και

ανασυνθέτει την κινησιολογία του πα-

ρελθόντος κάνοντας τομή στη δημι-

ουργική του πορεία. Μελέτησε βαθιά,

τους ελληνικούς παραδοσιακούς χο-

ρούς και κατάφερε να δημιουργήσει

ένα μαγευτικό έργο, άλλοτε συνομι-

λώντας, άλλοτε αντιπαρατιθέμενος και

άλλοτε αποδεχόμενος να εντάξει αυ-

τούσια στην παράσταση την αρχική

«χορογραφία». 

Η παράσταση ονομάστηκε “THE

THREAD” – ΤΟ ΝΗΜΑ από τον μίτο

της Αριάδνης. Είναι το νήμα που ενώ-

νει, το νήμα που οδηγεί, το νήμα που

μπορεί να κατανοήσει ό,τι με πρώτη

ματιά φαίνεται ασύνδετο, το νήμα που

μπορεί να μας ταξιδέψει σε κόσμους

ασύμβατους φαινομενικά, φωτίζοντας

υπόγειες συγγένειες που οι άνθρωποι

διστάζουν να αποδεχτούν.

Ο ίδιος ο Βαγγέλης Παπαθανασίου

είχε αποτυπώσει σε ένα σημείωμα τις

σκέψεις του για τη συγκεκριμένη πα-

ράσταση:

“Πάντα έδινα και δίνω την πρώτη θέση
στη μνήμη.
Όποιος κατορθώνει να εμβαθύνει, όσο
το δυνατόν περισσότερο, στον χώρο
που ονομάζουμε μνήμη, τόσο δύναται
να εκτοξευθεί στο μέλλον με εντυπω-
σιακή συνέπεια και αποτελεσματικό-
τητα.
Με άλλα λόγια, όσο ένας άνθρωπος ή
ένας λαός γνωρίζει το παρελθόν του
και την ιστορία του, τότε μπορεί να
ενεργήσει πιο θετικά για το παρόν και
για το μέλλον.
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που
προέρχεται από έναν τόπο, ο οποίος,
μέσα από τα βάθη των αιώνων, δεν
στερήθηκε ποτέ πολιτιστικού και πνευ-
ματικού πλούτου.
Γνωρίζοντας όσο τίποτα άλλο τη δύ-
ναμη της μουσικής ως Θείας Δύναμης
που προϋπήρχε του ανθρώπου και συν-
δυάζοντάς τη με μια αρχέγονη ανθρώ-
πινη έκφραση που είναι ο χορός, ήταν
το βασικό ερέθισμα που με έκανε να
ασχοληθώ με αυτό το εγχείρημα. Τη
συνύπαρξη αυτών των δύο στοιχείων
του πολιτιστικού θησαυρού του τόπου
μου, σήμερα. Μια ολιστική προσέγγιση
της εξέλιξης του ανθρώπου.
Αυτό το έργο είναι σαν μια ανασκαφή
στο παρελθόν και συγχρόνως στο μέλ-
λον.”

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ήτανε μια φορά»
Ο Σταύρος Ξαρχάκος τιμά

τον Νίκο Ξυλούρη

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ένα αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της

Κρήτης»

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στο

Ωδείο Ηρώδου Αττικού ο Σταύρος

Ξαρχάκος υποδέχεται στη σκηνή - με

μεγάλη χαρά και συγκίνηση - την οικο-

γένεια Ξυλούρη: τους Ψαραντώνη,

Γιάννη Ξυλούρη, Γιώργη Ξυλούρη,

Νίκη Ξυλούρη, Λάμπη Ξυλούρη και

Ελευθερία Ξυλούρη. 

Με το χαρακτηριστικό τους ηχόχρωμα

και ιδίωμα θα αποδώσουν τραγούδια

του Νίκου Ξυλούρη και με τις λύρες

τους θα μας ταξιδέψουν στην Κρήτη.

Μαζί τους οι Μίλτος Πασχαλίδης, Χρή-

στος Θηβαίος και Ηρώ Σαΐα, από τις

πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού

τραγουδιού σήμερα, θα  ολοκληρώ-

σουν αυτό το αφιέρωμα ερμηνεύοντας

τραγούδια που έχει τραγουδησει ο

Νίκος Ξυλούρης.

Σε αυτό το αφιέρωμα στην εμβλημα-

τική, ρωμαλέα, καθάρια φωνή της Κρή-

της, θα ακουστούν -υπό τη διεύθυνση

και επιμέλεια του Σταύρου Ξαρχάκου-

αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια

από διάφορες φάσεις της πορείας του

μεγάλου τραγουδιστή. 

Από τη συναυλία  δε θα μπορούσαν να

λείπουν τα τραγούδια που πρώτος ερ-

μήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης από τα εμ-

βληματικά έργα του Γιάννη

Μαρκόπουλου «Χρονικό» και «Ιθαγέ-

νεια», αλλά και  σπουδαία τραγούδια

που έγραψαν για τη φωνή του οι Χρή-

στος Λεοντής, Ηλίας Ανδριόπουλος,

Λουκάς Θάνος και φυσικά ο Σταύρος

Ξαρχάκος.

«Ήτανε μια φορά μια αρχέγονη φωνή
που χαράχτηκε ανεξίτηλα μέσα μας
Ήτανε μια φορά η  δυνατή φιλία μας
Ήτανε μια φορά μια μικροπαντρεμένη,
η Ουρανία
Ήτανε μια φορά ο Αρχάγγελος της
Κρήτης
Ήτανε μια φορά, είναι και θα είναι
πάντα η ανεπανάληπτη φωνή του
Στις καρδιές μας και σε όλες τις στιγ-
μές που θέλουμε να νιώσουμε
Ήτανε και θα είναι πάντα
Ο ένας και μοναδικός Νίκος Ξυλού-
ρης»

Σταύρος Ξαρχάκος
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«Φαμίλια Γαλάνη»
Το μουσικό σχήμα στην κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου

Συνεχίζεται το πολιτιστικό

του πρόγραμμα ο Δήμος

Ραφήνας Πικερμίου,  το

οποίο θα ολοκληρωθεί το

Σεπτέμβριο. 

Το ευρύ φάσμα των εκδη-

λώσεων, θα φιλοξενηθεί

στις αναμορφωμένες δημο-

τικές εγκαταστάσεις

(Πάρκο Αναψυχής, Πάρκο

Καραμανλή, ανοιχτά γή-

πεδα κλπ).

• Κυριακή 21/8, ώρα

20.30: Συναυλία με την

Λαική Ορχήστρα Δήμου

Ραφήνας Πικερμίου ”, Κεν-

τρική πλατεία Ραφήνας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ για

το κοινό.

• Σάββατο 27/8, ώρα

21.30: «Αυγουστιάτικη

βραδιά», συναυλία με τους

Ανδριάνα Μπάμπαλη και

Κώστα Λειβαδά, στον χώρο

του Ι.Ν. Άγιου Νικόλα, διορ-

γάνωση Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας

Πικερμίου και του Οργανι-

σμού Λιμένος Ραφήνας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ για

το κοινό.

• Κυριακή 28/8, ώρα

21.00: Μικρασιατική μου-

σική βραδιά στο «Σπίτι της

Τρίγλιας», διοργάνωση του

Δ.Ο.Π.Α.Π. Ραφήνας Πικερ-

μίου , με την στήριξη του

Συλλόγου Τριγλιανών. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Φεστιβάλ Πολιτισμού στην Ραφήνα

Εσπερινός και 

αρτοκλασία στο 

Παρεκκλήσι 

Μεταμόρφωση 

του Σωτήρος

O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Πανοράματος “Μικρό Μετόχι Κόν-

τρα Κούκε και πέριξ”, προσκαλεί το

Σάββατο 6 Αυγούστου και ώρα 7

μ.μ. στο ιερό Παρεκκλήσι Μεταμόρ-

φωση του Σωτήρος Πάρου και

Δήλου στον Αμπελώνα. Θα τελεστεί

εσπερινός και αρτοκλασία

Πληροφορίες τηλ. 6976642333.

8ος Παγκόσμιος 

Διαγωνισμός 

Ποίησης

"K.Π. Καβάφης" 2022

Η International Art Academy διοργανώ-

νει τον 8ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποί-

ησης "K.Π. Καβάφης" 2022.

Στο Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος

κάθε ενδιαφερόμενος (ανεξαρτήτως

ηλικίας και εθνικότητας),

με μια ποιητική συλλογή γραμμένη

στην ελληνική γλώσσα.

Όλες τις πληροφορίες για τον Διαγω-

νισμό θα βρείτε στην ιστοσελίδα

http://artsociety.gr/IAA_Poetry_Com-

petition_K.PKavafis.pdf 

10th Handmade & Recycled Theater Festival

10 χρόνια χειροποίητο και ανακυκλώσιμο! 

Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής 

στο πιο Χειροποίητο και Ανακυκλώσιμο 

Φεστιβάλ της Αθήνας 

ΝΕΑ Παράταση έως τις 10/8

Μετά από πολλά αιτήματα από καλλιτέχνες και ομάδες, για παράταση του open

call, η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens ανακοινώνει την παράταση της

προθεσμίας υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων για το 10ο Φεστιβάλ Χειροποί-

ητου και Ανανεώσιμου Θεάτρου έως και τις 10 Αυγούστου. Το 10th Handmade &

Recycled Theater Festival , θα επιστρέψει όπως και κάθε φθινόπωρο στη γειτονιά

του Κεραμεικού, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, πιο δυναμικό από ποτέ!

Για την συμμετοχή τους στο φεστιβάλ οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να απο-

στείλουν email με θέμα «Αίτηση Συμμετοχής HRTF», στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: hrtfest@gmail.com

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής

Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.) και η Περιφέρεια Αττικής,

συνδιοργανώνουν και προσκαλούν στη

μουσική εκδήλωση με τη «Φαμίλια Γα-

λάνη», το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

και ώρα 21.00 στην κεντρική πλατεία

Μαρκοπούλου.

Το μουσικό αυτό σχήμα, με τη 15ετή εμ-

πειρία ζωντανών εμφανίσεων και συ-

νεργασιών, αποτελείται από

επαγγελματίες μουσικούς της οικογέ-

νειας του Κωνσταντίνου Γαλάνη και της

Αλεξάνδρας Αδάμη. Ο Κωνσταντίνος

στο μπουζούκι, σύνθεση και τραγούδι,

η Αλεξάνδρα στο τραγούδι, ο Φώτης

στο πιάνο και synthesizer και ο Βασίλης

στο βιολί, συνθέτουν ένα ελληνικό

λαϊκό παραδοσιακό κουαρτέτο, με ένα

ευρύ μουσικό ρεπερτόριο, από έντεχνα,

λαϊκά και ρεμπέτικα, μέχρι χορευτικά,

νησιωτικά και παραδοσιακά τραγούδια.

Θα ταξιδέψετε μουσικά στον ελληνικό

χρόνο και χώρο, με ένα ρεπερτόριο

«της παρέας και του κρασιού»!
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δύο αφηγητές, ένας ηθοποιός και

ένας μουσικός, καθένας με τα δικά

του εργαλεία, πιάνουν το νήμα ενός

μύθου και οδηγούν το κοινό σε άγνω-

στα μονοπάτια του. Μαζί τους θα ξα-

ναγνωρίσουν, οι παρευρισκόμενοι, το

Μινώταυρο, την Αργοναυτική εκστρα-

τεία, τους Άθλους του Ηρακλή και

άλλες γνωστές και λιγότερο γνωστές

ιστορίες.

Πώς είδε το Λαβύρινθο το κουβάρι του

Θησέα; Πώς βίωσε το ταξίδι το δεξί

κουπί στην Αργώ; Ένα περίεργο θεα-

τρικό παζλ που ανοίγει νέες διαστά-

σεις, πιθανότητες και ιστορίες στους

μύθους που ήδη γνωρίζουμε. Συνοδοι-

πόροι στο ταξίδι θα είναι αντικείμενα,

τραγούδια, όλα τα πιθανά παράδοξα

ηχοχρώματα που μπορεί να παράγει

ένα πιάνο και ηλεκτρονικοί ήχοι που θα

κυκλώνουν τη σκηνή.

Παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους

(για παιδιά άνω των 5 ετών), με χιούμορ

και φαντασία. Παράδοξες αφηγήσεις

που δείχνουν ότι, ανάλογα με το από

πού κοιτάς μια ιστορία, αυτή παίρνει

μια νέα μορφή.

28/08, 19.30

Μυθολογίες: Ο Ηρακλής, οι Άθλοι & η

λεοντή

29/08, 19.30

Μυθολογίες: Ο Ιάσονας, η Εκστρατεία

& το δεξί κουπί 

04/09, 19.00

Μυθολογίες: Ο Πήγασος, ο Βελλερε-

φόντης & το σύννεφο

Μυθολογίες | Νέοι Τόποι

Η έκθεση Μυθολογίες | Νέοι Τόποι στο

Θόλο του ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει γλυπτά,

εγκαταστάσεις και μια εφαρμογή επαυ-

ξημένης πραγματικότητας και διερευνά

τη μακρόχρονη και πολύπλοκη σχέση

μας με τη μυθολογία, καθώς και τον

ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη βιω-

μένη πραγματικότητα και στα όρια της

φαντασίας μας. 13 έργα σύγχρονης τέ-

χνης αναμετρώνται με την κλίμακα του

Θόλου· σε μια κοσμογονία διαφορε-

τική, εμφανίζονται μυθικές φιγούρες

που παραπέμπουν στο υπέδαφος, στο

ανασκαφικό παρελθόν, στην τεχνολο-

γική-ψηφιακή σφαίρα και στην επιστη-

μονική φαντασία. 

Η έκθεση διοργανώνεται από το Κέν-

τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος (ΚΠΙΣΝ) σε συνεργασία με την

ARTWORKS και θα διαρκέσει έως 11

Σεπτεμβρίου, ώρες 10.00-22.00

ΘΟΛΟΣ

Ελεύθερη πρόσβαση

Μυθολογίες | Παράσταση για οικογένειες
Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
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«MyAttica»
εφαρμογή επικοινωνίας 

με Περιφέρεια Αττικής

Την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες της Αττικής,

προσφέροντας εξειδικευμένη ενημέρωση για τα θέματα

ενδιαφέροντός τους και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

γύρω από ζητήματα καθημερινότητας, διευκολύνει η νέα

εφαρμογή «MyAttica» για κινητά τηλέφωνα, που εγκαι-

νίασε η Περιφέρεια Αττικής.

Η δημιουργία της mobile εφαρμογής «MyAttica» εντάσσε-

ται στις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης του Πολυκα-

ναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών και

Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής  (Οδηγός του Πο-

λίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες, Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέ-

τησης 1512, Ψηφιακά Ραντεβού κ.τλ.).

Πως λειτουργεί η νέα εφαρμογή «MyAttica»

Κατεβάζοντας την εφαρμογή μέσα από τα μεγαλύτερα

«καταστήματα» διανομής ψηφιακών εφαρμογών (apple-

store, googleplay), κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει τις θε-

ματικές κατηγορίες και τις γεωγραφικές ενότητες για τις

οποίες θέλει να μαθαίνει τις εξελίξεις, αλλά και να απο-

κτήσει μια συνολική εικόνα για το έργο και τις δράσεις της

Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Οδηγό

του Πολίτη, το απόλυτο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών

και διαδικασιών της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να ενημε-

ρωθεί έγκυρα και έγκαιρα για τον τρόπο εξυπηρέτησής

του.

Τέλος, κάθε χρήστης της εφαρμογής, θα έχει τη δυνατό-

τητα να αναφέρει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που

εντοπίζει και σχετίζονται με τους δρόμους της Αττικής.

H εφαρμογή παρέχεται δωρεάν, και μπορεί να αναζητηθεί

με το λεκτικό «MyAttica»  στις πλατφόρμες διανομής ψη-

φιακών εφαρμογών (applestore και googleplay).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος

στην νέα υπηρεσία επεσήμανε: «Οι εφαρμογές της νέας
τεχνολογίας δίνουν την προστιθέμενη αξία στις εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες που αξιοποιούνται προς διευκόλυνση
όλων μας. Με την εφαρμογή «MyAttica» η Περιφέρεια ενι-
σχύει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτός
άλλωστε πρέπει να είναι και ένας από τους βασικούς στό-
χος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

Σε μία πρωτοπόρα εφαρμογή προχωρά η Περιφέρεια

Αττικής,  με τη λειτουργία συστήματος προτεραιοποί-

ησης στα φανάρια, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για

τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι τα ασθε-

νοφόρα. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα λειτουρ-

γήσει πιλοτικά από το ερχόμενο φθινόπωρο στον

Πειραιά και συγκεκριμένα για τα ασθενοφόρα που

εξυπηρετούν τις ανάγκες του Τζάνειου Νοσοκο-

μείου.

Το σύστημα αποτελείται από πομπούς και δέκτες που

θα φέρουν όσα ασθενοφόρα κατευθύνονται με έκτα-

κτα περιστατικά από οποιαδήποτε αφετηρία στο Τζά-

νειο Νοσοκομείο μέσω των οποίων οι φωτεινοί σημα-

τοδότες θα λαμβάνουν σήμα, ώστε να δημιουργούν

για κάθε ασθενοφόρο που προσεγγίζει, το λεγόμενο

«πράσινο κύμα» στα φανάρια, διαρκείας 7 δευτερο-

λέπτων. 

Με αυτό τον τρόπο, αφενός επιτυγχάνεται σημαντική

απομείωση του χρόνου που απαιτείται για να φτάσει

το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ο οποίος είναι ιδιαί-

τερα κρίσιμος σε αυτές τις περιπτώσεις και αφετέρου

αυτή η απομείωση του χρόνου γίνεται με ασφάλεια.

Κατ’ εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη,

με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής στο

Τζάνειο, θα εξεταστεί η επέκτασή της με την τοποθέ-

τηση αντίστοιχων πομπών και δεκτών στη Λ. Κηφισίας

και στη Λ. Κατεχάκη και γενικότερα στους οδικούς

άξονες οι οποίοι οδηγούν στα μεγαλύτερα νοσοκο-

μεία της Αττικής.

Στην Ανατ. Αττική συνεχίζεται η διε-

νέργεια του προγράμματος διαχείρι-

σης των κουνουπιών (προνυμφοκτο-

νία) για το έτος 2022 με τον 14ο

κύκλο εφαρμογών εγκεκριμένου βιο-

λογικού σκευάσματος από εδάφους.

Οι εφαρμογές υλοποιούνται στο

πλαίσιο του προγράμματος που

εφαρμόζει η Περιφέρεια σε περιο-

χές – εστίες περιαστικά όλων των

Δήμων και στις οικολογικά προστα-

τευόμενες περιοχές της Ανατολικής

Αττικής, αξιολογώντας τα ευρήματα

των δειγματοληψιών προνυμφών

κουνουπιών και έχοντας ως προτε-

ραιότητα την αποτελεσματική προ-

στασία της υγείας των πολιτών. 

Ευθύνη των Δήμων στον

αστικό ιστό

Παράλληλα με την Περιφέρεια, όλοι

οι Δήμοι έχουν αποκλειστικά την

ευθύνη και την υποχρέωση να υλο-

ποιούν αντίστοιχα προγράμματα

εντός του αστικού ιστού, διενερ-

γώντας καθαρισμό και ψεκασμούς

σε όλα τα φρεάτια των όμβριων

υδάτων όπως και σε σημεία με στά-

σιμα νερά. 

Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί από

τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περι-

φερειακής Ενότητας Αν. Αττικής

σχετικό ενημερωτικό έγγραφο προς

όλους τους δήμους με αναλυτικές

οδηγίες τις οποίες οφείλουν να ακο-

λουθούν.

Ψεκασμοί σε περιαστικές 

περιοχές
H εφαρμογή ψεκασμών εφαρμόζε-

ται από την Περιφέρεια στις οικολο-

γικά προστατευόμενες περιοχές

(φυσικά συστήματα) και τρέχει όλη

την εβδομάδα που εκπνέει.

Αστικές εστίες αναπαραγωγής κου-

νουπιών αποτελούν: 

• Τα πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων

• Τα λιμνάζοντα ύδατα στις αυλές

των σπιτιών (πιατάκια γλαστρών, δο-

χεία, βαρέλια, λεκάνες κλπ)

• Οι φραγμένες υδρορροές 

• Τα θεμέλια νεοαναγειρό-

μενων οικοδομών

• Τα φρεάτια όμβριων υδά-

των 

• Περιαστικά όλων των

δήμων και στις οικολογικά

προστατευόμενες περιο-

χές της Ανατολικής Αττι-

κής, επίσης γίνονται

ψεκασμοί όλη την τρέ-

χουσα εβδομάδα.

• Ανάλογα με τις καιρικές

συνθήκες και την εξέλιξη του προ-

γράμματος, ενδέχεται στην εκτέ-

λεση των εφαρμογών να προκύψουν

τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και

στις περιοχές ψεκασμών 

Αντιμετώπιση κουνουπιών με ψεκασμούς στην Ανατ. Αττική

Περιαστικά από την Περιφέρεια - Αστικά από τους δήμους

Ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός

υποδέχτηκε σε συνάντηση γνωριμίας  με τον νέο Διοικητή Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας Ν. Μάκρης, Αντιπύραρχο Κων/νο Σκύλαρη
Ο Αντιπεριφερειάρχης συνε-

χάρη τον νέο Διοικητή για

την ανάληψη των καθηκόν-

των του και ακολούθησε μία

πρώτη συζήτηση για τα θέ-

ματα που αφορούν την ευ-

ρύτερη περιοχή της Ν.

Μάκρης και του Δήμου Μα-

ραθώνα, με κεντρικό θέμα

το πάρκο Σχινιά την διαφύ-

λαξή του και την πυροπρο-

στασία του, κυρίως κατά

τους θερινούς μήνες. 

...Και οι δύο πλευρές υπο-

γράμμισαν πως θα διατηρή-

σουν και θα επεκτείνουν την αγαστή και στενή συνεργασία τους, με σκοπό την

μέγιστη διασφάλιση των πολιτών και των περιουσιών τους. 

Πρωτοποριακό σύστημα από την Περιφέρεια Αττικής

Φανάρια με προτεραιότητα στα ασθενοφόρα
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Υπογειοποίηση καλωδίων

στο Βαρνάβα

Ξεκίνησε ο Δήμος Μαραθώνος, όπως είχε προ-

γραμματίσει την υπογειοποίηση των εναέριων κα-

λωδίων της ΔΕΗ στον Βαρνάβα και συγκεκριμένα

στο κομμάτι πέριξ της πλατείας μέχρι τον Ι.Ν. Απο-

στόλων Πέτρου και Παύλου.

Είχε προηγηθεί η Νέα Μάκρη.

«Συνεχίζουμε σε όλες τις κοινότητες  μας για να
τις κάνουμε πιο όμορφες και πιο  λειτουργικές για
όλους», σημειώνει ο δήμαρχος Μαραθώνος, Στέρ-

γιος Τσίρκας.

Oριστική μοριοδότηση 

αιτήσεων και εγγραφής

στους Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς του Δήμου BBB

Ανακοινώνονται από το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης τα οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων μο-

ριοδότησης και εγγραφής παιδιών στους

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά απο-

τελέσματα στο παρακάτω link:

https://drive.google.com/file/d/1rh9O85ES047AtIeA5

dJ80lhnFt8fdtt1/view

Σε συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της

σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό

πρωτοκόλλου που έχει δοθεί σε κάθε αιτούντα στο

προσωπικό του email.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να ενημερωθούν από την ειδική ενότητα

http://www.vvv.gov.gr/index.php/paideia/paidikoi-vre-

fonipiakoi της ιστοσελίδας του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης.

Στοχευμένες δράσεις και εξειδι-

κευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύ-

θυνσης Τροχαίας Αττικής,

πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση

καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 25

έως 31 Ιουλίου 2022, στην περιοχή της

παραλιακής Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου, με

σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέ-

διων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυ-

νων παραβάσεων που οδηγούν σε

τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την

ασφάλεια των συγκοινωνιών και την

ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Συνολικά διενεργήθηκαν 330 τροχονομι-

κοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βε-

βαιώθηκαν 286 παραβάσεις, για τις

οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικη-

τικά πρόστιμα.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαι-

ώθηκαν ήταν:

– 23 για υπερβολική ταχύτητα,

– 15 για μη χρήση κράνους,

– 18 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

– 4 για οδήγηση στερούμενοι άδεια ικα-

νότητας,

– 4 για οδήγηση υπό την επίδραση οινο-

πνεύματος,

– 1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 

– 1 για επίδειξη ικανοτήτων, 

– 2 για αντικανονικούς ελιγμούς και 

108 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 48 άδειες ικα-

νότητας οδήγησης, 39 άδειες κυκλοφο-

Δράσεις της Τροχαίας Αττικής στην παραλιακή

Αθηνών-Σουνίου: Σε 330 έλεγχους οχημάτων 

βεβαιώθηκαν 286 παραβάσεις

Συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτή-

δειων προκειμένου να εξαπατήσουν

ανυποψίαστους πολίτες με τη χρήση

των στοιχείων του Γενικού Γραμματέα

Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνου Τσου-

βάλα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποι-

ώντας εκ νέου τα στοιχεία αυτά, σε επι-

στολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών

αρχών, με εντυπώματα της ελληνικής

σημαίας, της Ελληνικής Αστυνομίας

και του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, προσπαθούν να εξαπατήσουν

πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με

το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους βρί-

σκεται υπό έρευνα από αστυνομικές ή

δικαστικές Αρχές για δήθεν υπόθεση

πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα καθώς και

άλλα παρεμφερή αποστέλλονται από

δράστες που επιχειρούν προφανώς να

εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους

πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν

παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην αν-

ταποκρίνονται και να διαγράφουν το

συγκεκριμένο ή άλλα παρόμοια μηνύ-

ματα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα

συνημμένα αρχεία για αποφυγή προ-

σβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Ψευδεπίγραφο – απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα 

διακινείται με τη χρήση στοιχείων αξιωματούχου

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη!

Ανάμεσα στους 8 Δήμους που στέκον-

ται συνοδοιπόροι στην “Πορεία της Γα-

λιλαίας” είναι και ο  Δήμος

Λαυρεωτικής, ο οποίος ως Δήμος συν-

διοργάνωσης της διαδημοτικής δράσης

«ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» στέκεται

αλληλέγγυος στους ασθενείς με καρ-

κίνο και τις οικογένειές  τους που

έχουν ανάγκη από υπηρεσίες Ανακου-

φιστικής Φροντίδας. Διάφορες πολιτι-

στικές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες

στον σκοπό της Μονάδας  «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

με πιο πρόφατη τη μουσική βραδιά με

τον Γιάννη Κότσιρα και τη Δημοτική Φι-

λαρμονική Λαυρίου που έγινε στις 3

Αυγούστου στο Τεχνολογικό Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου με παρουσία εκ-

προσώπων της τοπικής Αυτοδιοίκησης

και πολιτιστικών φορέων.

Διοικητικά στελέχη και εθελοντές της

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» ενημέρωσαν τους εκα-

τοντάδες θεατές για τη Μονάδα και τις

δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρει, για

την Ανακουφιστική Φροντίδα καθώς

επίσης και για τους τρόπους στήριξης

της «ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ». 

Όπως δήλωσε ο  Δημάρχος Λαυρεωτι-

κής Δημήτριος Λουκάς: «H πρωτοπο-

ριακή και ανθρωπιστική δράση “Πορεία

της Γαλιλαίας” που στοχεύει στην ευαι-

σθητοποίηση των κοινωνιών μας για τη

στήριξη των ασθενών με καρκίνο και

των οικογενειών τους, υιοθετείται πλή-

ρως από το Δήμο Λαυρεωτικής. Ο σε-

βασμός προς την αξιοπρέπεια του

ασθενούς και η φροντίδα της ποιότητας

ζωής του είναι πραγματικά ο δρόμος

που εξανθρωπίζει την κοινωνία μας. Εί-

μαστε όλοι παρόντες σε μια δράση

υψηλού συμβολισμού, σε μια δράση ου-

σιαστικής παρέμβασης. Συμμαχούμε

για να νικήσει η Ανθρωπιά!».

Σ.Σ. Για τη “Γαλιλαία” έχουμε προσω-

πική άποψη και καλούμε κάθε πολίτη

που έχει τη δυνατότητα, να βοηθήσει.

Προσφέρει σπουδαία υπηρεσία. Γιατί

κάθε πολίτης των Μεσογείων που είχε

την κακή τύχη να πάθει καρκίνο, έχει

την καλή τύχη να τον συνδράμει με

όλους τους γιατρούς της η “Γαλιλαία”

δωρεάν. Με αγάπη και αλληλεγγύη

στον συνανθρωπο. 

Θα έρθει και στο σπίτι του ασθενούς με

ένα πλήρες ...νοσοκομείο μαζί της.

Πληροφορίες:

Τηλ.: 210 6635955, 2106632579

www.galilee.gr

Και ο Δήμος Λαυρεωτικής συνοδοιπόρος

πιστός στην «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

Στα επιτρεπτά όρια το νερό στις 
πληγείσες περιοχές

Μετά την πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου που έπληξε περιοχές των Δήμων Παλλή-

νης και Ραφήνας-Πικερμίου, η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης των Δήμων, διενήργησε στις

25/7/2022 δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για μικροβιολογική

και χημική ανάλυση, από τις παρακάτω περιοχές:

- Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: περιοχές Διώνη, Ντράφι και Άγιος Σπυρίδωνας

- Δήμος Παλλήνης: ΔΕ Παλλήνης, ΔΕ Γέρακα και ΔΕ Ανθούσας.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, που διε-

νεργήθηκαν από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας,

έδειξαν ότι είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων ενώ ανα-

μένονται και τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων από

το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ωστόσο θα γίνουν και άλλες δειγματοληψίες στο Δήμο Παλ-

λήνης, από δεξαμενές από τις οποίες δεν ήταν εφικτή η λήψη δειγμάτων, λόγω

τεχνικών θεμάτων που υπήρχαν μετά την πυρκαγιά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός δήλωσε: «Με εντολή
του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Πατούλη, προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες
που είναι απαραίτητες, ώστε η καθημερινότητα των κατοίκων αυτών των πε-
ριοχών να επανέλθει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό».
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Μήπως η Δημοκρατία

μας κινδυνεύει;
«Είμαι ο πρώτος πανευρωπαϊκά ευρωβουλευτής που έχει
εντοπιστεί να επιχειρείται να παγιδευτεί από τέτοια βαριά
λογισμικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και τα
Μέσα οφείλουν να καταλάβουν ότι αυτό δεν αφορά εμένα,
αφορά τη Δημοκρατία μας. Αν αυτή την καταγγελία την είχε
κάνει ο κ. Μητσοτάκης ή ένας πρώην Πρωθυπουργός, τι θα
είχε γίνει σήμερα; Οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται.
Τα κόμματα κάποτε είναι ισχυρά και άλλοτε ανίσχυρα. Αυτό
που μένει είναι η ποιότητα της Δημοκρατίας, η διαφάνεια,
η δυνατότητα κάθε πολίτη να ζει σε ένα περιβάλλον δικαιο-
σύνης», δήλωση Ν.Ανδρουλάκη στην  εκπομπή De Facto της

τηλεόρασης Creta.

Την 26 Ιουλίου 2022, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος

Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μηνυτήρια ανα-

φορά στην Εισαγγελία  του Αρείου Πάγου. Αιτία ήταν η

πληροφόρηση που είχε από την αρμόδια υπηρεσία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το κινητό του τηλέφωνο

είχε παγιδευτεί με το πρόγραμμα παρακολούθησης Pred-

ator.

Προηγήθηκαν οι αποκαλύψεις για την παγίδευση με το

ίδιο λογισμικό του κινητού τηλεφώνου του κυρίου Κου-

κάκη, γνωστού δημοσιογράφου. Υπήρξαν καταγγελίες

του ΚΚΕ ότι έχει παγιδευτεί το τηλεφωνικό κέντρο των

κεντρικών του γραφείων. Ούτε σε αυτή την καταγγελία

έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε εξήγηση.

Με δήλωση του ο Πρόεδρος Ν. Ανδρουλάκης ανέφερε

ότι:  «Η αποκάλυψη ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοιες
νοσηρές πρακτικές και για ποιους ενεργούν δεν είναι

ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι δημοκρατικό μου καθήκον.
Σε όλη μου την πορεία έμαθα να αγωνίζομαι στη διαφά-
νεια, στο φως, στο προσκήνιο, γιατί η διαφάνεια είναι
ένα απαιτούμενο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του
πολιτικού μας συστήματος, γι’ αυτό σε αυτή τη σκοτεινή
υπόθεση δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με μισόλογα και
με υπεκφυγές».

Ο Γ.Παπανδρέου προσέθεσε ότι: «Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια εντεινόμενη προσπάθεια παραβίασης
της ιδιωτικότητας των πολιτών, ιδιαίτερα δε πολιτικών,
δημοσιογράφων και προσώπων σε θέσεις ευθύνης. Το
φαινόμενο αυτό, συναντάται πλέον σε πολλές χώρες και
έχει συζητηθεί εκτενώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης».
Αναφερόμενος στην απόπειρα παγίδευσης του κινητού

τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο εκπρόσωπος

Τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ  κ. Μάντζος τόνισε πως «πρό-
κειται για μία πολύ σοβαρή και σκοτεινή υπόθεση στην
οποία τόσο η Δικαιοσύνη όσο και η Κυβέρνηση οφείλουν
να συμβάλουν αποφασιστικά και ενεργά στη διαλεύ-
κανσή της, ώστε να παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες
και αναγκαίες εξηγήσεις στους πολίτες».
Επεσήμανε μάλιστα ότι «εμείς ως πολιτική παράταξη δεν
θα υποχωρήσουμε αν δεν λάβουμε τις αναγκαίες απαν-
τήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να συγκρουόμαστε με τις
σκοτεινές δυνάμεις που επιχειρούν να κρατήσουν όμηρο
τη Δημοκρατία μας. Και δεν το λέμε μόνο επειδή είναι ο
δικός μας πρόεδρος. Θα μπορούσε να είναι ο πολιτικός
αρχηγός άλλου κόμματος, ένας δημοσιογράφος, ένας
συμπολίτης μας».
Οι κ.κ. βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  Καστανίδης και Κα-

τρίνης μαζί με ολόκληρη την  Κοινοβουλευτική Ομάδα

ανέλαβαν πρωτοβουλία για  να συζητηθούν στην Κοινο-

βουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης

και Δημόσιας Τάξης πιθανές αλλαγές, τροποποιήσεις στις

διατάξεις του Ποινικού μας Κώδικα που αφορούν στην πα-

ραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών συμπεριλαμβα-

νομένης της τροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα στην

ΕΥΠ να μην ενημερώνει τα παρακολουθούμενα πρόσωπα

για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά και να διερευνηθεί

μέχρι βάθους η υπόθεση αυτή ζητώντας την άμεση σύγ-

κληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,

στην οποία θα πρέπει να κληθούν ο διοικητής της ΕΥΠ και

ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επι-

κοινωνιών.

Και η Κυβέρνηση αποφάσισε την σύγκλιση της Επιτρο-

πής Θεσμών και Διαφάνειας αλλά με διαδικασίες εξπρές

αποκάλυψε την πρόθεσή της να υποβαθμίσει το ζήτημα.

Δεν γνωρίζω ποιος μας παρακολουθεί. Δεν γνωρίζω τι

εθνικότητας είναι αυτός η αυτοί που μας παρακολου-

θούν. Αλλά τι την θέλουμε την Αρχή Διασφάλισης του

Απορρήτου των Επικοινωνιών αν ΔΕΝ είναι ικανή η αρχή

αυτή να κάνει αυτά για τα οποία υπάρχει;

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο:

«Η Δημοκρατία στο Απόσπασμα», και περιέγραφε γεγο-

νότα πριν και μετά την 21η Απριλίου. Μήπως αυτά που

περιέγραφε ο Ανδρέας ισχύουν και σήμερα; Μήπως

αυτοί που έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και στου

Νόμους του Κράτους δεν κάνουν σωστά την εργασία

τους. Ή μήπως η Ελλάδα έχει γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι

και να μπορούμε να λέμε Μήπως η Δημοκρατία είναι

ξανά στο Απόσπασμα.

Δεν είμαι νομικός, αλλά πιστεύω ότι η Εισαγγελία του

Άρειου Πάγου πρέπει να ερευνήσει το θέμα σε βάθος,

να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν όπως πρέπει.  

Βαγγέλης Ροδόπουλος
Αναπληρωτής Γραμματέας της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ιούλιος 2022

Ναι είναι γεγονός και μάλιστα αδιαμφισβήτητο ότι οι πε-

ρισσότεροι παρακολουθούμε και δραστηριοποιούμαστε

στο facebook, στο instagram, στο Twitter και σχετικά πρό-

σφατα στο tiktok.

Το ερώτημα είναι αν τα social media και ιδιαίτερα το face-

book το οποίο έχει αντικαταστήσει το «καφενείο» της γει-

τονιάς σε όλες του τις μορφές επηρεάζει  τον κόσμο και

πιο σημαντικό τι συναισθήματα και εντυπώσεις  δημιουρ-

γεί.

Να πιστέψουμε ότι διαβάζουμε σε αυτό, ΟΧΙ κατηγορημα-

τικά γιατί τα περισσότερα δημοσιεύματα δεν καταγρά-

φουν αντικειμενικά τα γεγονότα αλλά τα ερμηνεύουν.

Ερμηνείες βασισμένες στην εμπειρία, τις γνώσεις και την

προσωπικότητα του συγγραφέα.  Το αν θα επαληθευτούν

ή διαψευστούν μετά από μήνες ή χρόνια οι ερμηνείες και

οι προβλέψεις  τελικά δεν είναι τόσο σημαντικό όσο οι εν-

τυπώσεις που θα δημιουργήσουν την συγκεκριμένη

στιγμή!

Άρα, το facebook και τα υπόλοιπα social media δημιουρ-

γoύν  εντυπώσεις? ΝΑΙ αδιαμφισβήτητα! Δημιουργούν  τις

εντυπώσεις που επιθυμεί ο συγγραφέας αν χειρίζεται

αποτελεσματικά  την πένα και τον φακό! Όταν μάλιστα το

κείμενο διαθέτει και φωτογραφίες ή moto έξυπνα επιλεγ-

μένα  τότε θα δημιουργήσει «ισχυρές» εντυπώσεις!

Οι «ισχυρές» εντυπώσεις  αναπόφευκτα είναι άρρηκτα

συνδεδεμένες  με συναισθήματα  και όχι μόνο θετικά. Αρ-

νητικά ή θετικά αυτά τα συναισθήματα συνδέονται με τον

συγγραφέα αλλά και το συγκεκριμένο μέσο.

ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟΣ: Ένα φαινόμενο αιώνων που κανείς

εκτός από τις προβληματικές προσωπικότητες δεν  το χει-

ροκροτεί!  Το να το χειροκροτεί κάποιος δημόσια από το

να το προωθεί απλά έμμεσα  μπορεί να μην τοποθετούν-

ται στην ίδια κατηγορία  ρατσιστικών πρακτικών,  αλλά

έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, το διαιωνίζουν!

Φταίμε και οι γυναίκες  για την διαιώνιση του φαινομένου;

βεβαίως και φταίμε!

Και να λίγα παραδείγματα ….

Eπιτρέπουμε στους γιους μας ή στις κόρες μας να χρησι-

μοποιούν αισχρές ή κακόηχες λέξεις όταν αναφέρονται

σε γοητευτικά κορίτσια  όπως Γκο@ν@ρ@, Μ@ν@ρ@ ?

Τους επιτρέπουμε να αναδημοσιεύουν σεξιστικές φωτο-

γραφίες  ακόμη και δικές τους;

Όταν μας λένε δήθεν κολακευτικά δημόσια ή ιδιωτικά ή

στα δικά μας social media  «Εσύ διαφέρεις από όλες τις
άλλες γυναίκες» το αποδεχόμαστε;

Όταν μας κολακεύουν δήθεν με κακόγουστα ή σεξιστικά

σχόλια στο δρόμο ή στa δικά μας  social media κολακευ-

τήκαμε ποτέ; 

Εχουμε εμείς οι ίδιες  ποτέ πέσει στην παγίδα να αναφερ-

θούμε για άλλη γυναίκα στα social media με σεξιστικό,

προσβλητικό τρόπο;

Και τέλος ….προβάλλουμε δημόσια με πολύ έντονο και

προκλητικό τρόπο  την εξωτερική μας εμφάνιση με τρόπο

που δεν ταιριάζει στον τόπο και στον χρόνο της δραστη-

ριότητας;  

Και εξηγώ  για να μην παρεξηγηθώ. Στη Θάλασσα ή στις

κοινωνικές  της εκδηλώσεις, μια νέα κοπέλα ή μια ώριμη

γυναίκα μπορεί να φορέσει  αυτό που την κάνει να νιώθει

άνετα και την εκφράζει  και να ανεβάσει  όσες  φωτογρα-

φίες θέλει.  Το ίδιο άλλωστε πράττουν και πολλοί άντρες.

Δεν μπορεί όμως να ντυθεί με το ίδιο στυλ  σε μια επαγ-

γελματική συνάντηση και να το αναδεικνύει δημόσια στα

social media ως πρότυπο  γυναικείας ανεξαρτησίας  και

απελευθέρωσης! Αν θέλουμε να μας συμπεριφέρονται

ισότιμα στον επαγγελματικό χώρο το πρώτο βήμα είναι

να προβάλλουμε την αξία μας και να προκαλούμε με

αυτήν! 

Αν  η απάντηση σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις είναι

ΝΑΙ τότε δεν νομίζετε ότι φταίμε κι εμείς οι γυναίκες λίγο

στην διαιώνιση του φαινομένου;

Νέες ή Ώριμες, Εργαζόμενες ή νοικοκυρές, Κόρες, Μα-

μάδες, αδελφές, σύζυγοι ή σύντροφοι, όλες είμαστε άν-

θρωποι με τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο είδος επί γης

και πρέπει όχι μόνο να απαιτούμε σεβασμό αλλά και να

τον επιβάλλουμε με τις δικές μας πρακτικές  και τον

τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε μια κοινωνία

που μας έχει καταντήσει μια από τις πλέον underprivileged

ομάδες πληθυσμού!

Tέλος τα Social Media δεν κάνουν κακό από μόνα τους…

εμείς δημοσιεύουμε σε αυτά, εμείς τα διαχειριζόμαστε!

Κατερίνα Τσατσαρώνη

O μισογυνισμός είναι φαινόμενο που το θρέφουν

μόνο οι άντρες στην κοινωνία και στα social media
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Ένας Έλληνας όταν επισκέπτεται την πόλη της Αιγύπτου,

η οποία φέρει το όνομα “Αλεξάνδρεια”, εκείνο που θα νιώ-

σει με έκπληξη από την πρώτη στιγμή είναι ή απόλυτη αί-

σθηση “του οικείου” στοιχείου!

ΣτηΝ πύλη εισόδου της πόλης υπάρχει ελληνική επιγραφή

με κεφαλαία γράμματα που γράφει “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ“, αλλά

δεν είναι αυτό που δίνει την οικειότητα στον Έλληνα επι-

σκέπτη, ούτε οι αρχαιοελληνικοί κίονες στα διόδια, αλλά

είναι τα δύο αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που βρί-

σκονται το ένα στην πιο κεντρική πλατεία, στην περιοχή

Μπαμπ Σάρκυ και το άλλο έξω από τη Βιβλιοθήκη της

πόλης!

Πρόκειται για μια αίσθηση που όλο μεγαλώνει και  ακολου-

θεί τον επισκέπτη σε κάθε βήμα του.

Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Στράβων, ο Πλούταρ-

χος, ο Καλλίμαχος, ο Πλίνιος και ο Αχιλλεύς Τάτιος, είχαν

επισκεφθεί την πόλη κατά την διάρκεια της ακμής της και

μας πληροφορούν σχετικά.

Η Αλεξάνδρεια είχε κτιστεί το 331 π.Χ. από τον Αλέξανδρο

το Μέγα, σε μια παραλιακή ζώνη που βρισκόταν απέναντι

από το αρχαίο νησί Φάρος, με το οποίο συνδεόταν με ένα

μακρύ μόλο, που το έλεγαν “Επταστάδιον” και το είχε κτί-

σει ο Πτολεμαίος Β΄ ο Φιλάδελφος.

Ο μόλος αυτός χώριζε τα δύο λιμάνια της πόλης, τον Εύ-

νοστο (= καλός νόστος, δηλαδή: καλή επιστροφή στην πα-

τρίδα) στη δυτική πλευρά και το Μεγάλο Λιμένα στην

ανατολική.

Τα λιμάνια επικοινωνούσαν μεταξύ τους με δύο κανάλια

που περνούσαν από το μόλο.  Εκτός από αυτά τα θαλάσσια

λιμάνια, η πόλη διέθετε και λιμναίο λιμάνι, που βρισκόταν

στο νότιο τμήμα της λίμνης Μαρεώτιδας και συνδεόταν με

πολλές διώρυγες με τον Νείλο ποταμό, εξυπηρετώντας το

εμπόριο!

Ο “Μέγας Λιμήν” οριζόταν στα ανατολικά από μια στενή

λωρίδα γης τη Λοχιάδα Άκρα, η οποία σήμερα βρίσκεται

σχεδόν ολόκληρη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο βάθος του μεγάλου λιμανιού είχε δημιουργηθεί ένα μι-

κρότερο λιμάνι, όπου προορίζονταν αποκλειστικά για τα

πλοία των βασιλέων.

Η Αλεξάνδρεια πήρε το όνομα του ιδρυτή της, που ήταν

ένας ζωντανός  θρύλος,  που ακροβατεί ακόμα ανάμεσα

στην πραγματικότητα και στο όνειρο!!!

Το 331 π.Χ. ο Έλληνας  Αλέξανδρος ο Μέγας, ο οποίος

ήταν βασιλιάς της μοναδικής ελληνικής Μακεδονίας και

γιος του βασιλιά Φιλίππου και της Ολυμπιάδας,  έφτασε

στην Αίγυπτο, αφού είχε περάσει από την Μικρά Ασία, την

Φοινίκη την χώρα του Αγήνορα του πατέρα της Ευρώπης,

από το βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά, από τη

Φρυγία την αποικία των Αρκάδων, από το Γόρδιο και την

Άγκυρα, ενώνοντας όλες τις ελληνικές αποικίες σε ένα

ενιαίο και οικουμενικό κράτος!!!

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας θνητός με φήμη αθάνα-

του!!  Ακόμα και σήμερα χιλιάδες άνθρωποι αλλοεθνείς και

αλλόθρησκοι,  ονομάζουν τα παιδιά τους με το όνομα του

Αλέξανδρου!!!

Ο Αλέξανδρος αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος αρχηγός

κράτους, γιατί δεν κατέστρεφε πολιτισμούς, αλλά έχτιζε

πολιτισμούς, με πολλά έργα και πολλές πόλεις στα κράτη

που τον υποδέχονταν σαν τον ανίκητο άνθρωπο με την

αθάνατη ψυχή, που δημιούργησε μια παγκόσμια ιστορία

και έναν οικουμενικό πολιτισμό, διαχρονικό και παιδαγω-

γικό.

Οι παιδαγωγικές επιδράσεις του πολιτιστικού του έργου

φθάνουν μέχρι την εποχή μας και θα επεκτείνονται ευερ-

γετικά στη ζωή των γενεών του μέλλοντος!

Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου είναι μια από τις μεγαλύτε-

ρες πόλεις και διετέλεσε πρωτεύουσα της Αιγύπτου επί

χίλια χρόνια και  πέρασε διαδοχικά από τα χέρια των Πτο-

λεμαίων στους Ρωμαίους, στους Βυζαντινούς, όπου γνώ-

ρισε μεγάλη ακμή και ύστερα έπεσε σε παρακμή με στους

Μαμελούκους και στους Οθωμανούς, μέχρι την απελευθέ-

ρωσή της!!!

Το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα ξανάζησε πάλι στιγ-

μές δόξας με έντονο το ελληνικό στοιχείο!!

Από τις 200.000 που αριθμούσαν οι ξένες παροικίες οι

150.000 ήταν Έλληνες, ενώ η Αλεξάνδρεια αποτελούσε

ένα μωσαϊκό αγαθών, πολιτισμών, θρησκειών και εθνοτή-

των.

Βρίσκεται 220 χλμ βόρεια από το Κάιρο  και είναι η συμ-

πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Λόγω γεωγραφικής θέσης, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο

στην οικονομία της χώρας, αφού από το λιμάνι της διακι-

νείται το 80% των εμπορευμάτων, ενώ η βιομηχανία είναι

αρκετά ανεπτυγμένη κυρίως στη κλωστοϋφαντουργία και

στη γεωργία.

Δεν υπάρχει καμιά άλλη πόλη στον κόσμο που έχει αγα-

πηθεί τόσο πολύ από ντόπιους και ξένους και να έχει προ-

ξενήσει τόσο πόνο η απώλεια της λάμψης και του

μεγαλείου της.

Αυτή η ξεπεσμένη αριστοκράτισσα με τις ελληνικές κατα-

βολές είναι και θα μείνει μοναδική.

Είναι η γενέτειρα του σπουδαίου Έλληνα ποιητή Κωνσταν-

τίνου Καβάφη που την  αποχαιρέτησε με ένα προφητικό

ποίημα σχετικά με τους Έλληνες της Αλεξανδρινής παροι-

κίας, που πήραν το δρόμο του ξεριζωμού χωρίς ποτέ να

σβήσουν από τις καρδιές τους την πανέμορφη πόλη!!!

Ήταν διάσημη για τη Βιβλιοθήκη και το Φάρο της, ο οποίος

ήταν ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου!

Επίσης ήταν πασίγνωστη για την έντονη πνευματική δρα-

στηριότητα των λογίων της, μέχρι την κατάληψή της από

τους Άραβες το 7ο αιώνα μ.Χ.

Σ αυτή την πόλη γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν ο Αντώνιο

και η Κλεοπάτρα!!

Οι πόλεις που έχτιζε ο Μ. Αλέξανδρος, αποτελούσαν

μέρος στρατηγικού σχεδίου, το οποίο στόχευε στον εξελ-

ληνισμό των κατακτημένων περιοχών, μέσα από το ανακά-

τεμα των πληθυσμών.

Επίσης μια σειρά από οχυρωματικά έργα, τα οποία κατα-

σκευάστηκαν από τον Μ. Αλέξανδρο,  βοηθούσαν την αύ-

ξηση της παραγωγής, τη δημιουργία χερσαίων και

υδάτινων εμπορικών δρόμων, καθώς και την διατήρηση της

ηρεμίας στις κατακτημένες περιοχές!

Με το όνομα Αλεξάνδρεια, ίδρυσε πολλές πόλεις σε όλη

την επικράτειά του ο Έλληνας κοσμοκράτορας, όπως στην

Αρεία (Αφγανιστάν), στην Προφθασία και στην Αραχωσία

(ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Ιράν),  στον  Ιαξάρτη ποταμό

(Ουζμπεκιστάν) και στην Καυκασία (327 π.Χ.)!

Η Αλεξάνδρεια της Νίκαιας (περιοχή του Πακιστάν),  χτί-

στηκε στη μια όχθη του ποταμού Υδάσπη και στην άλλη

όχθη χτίστηκε η πόλη  “Βουκεφάλεια”, προς τιμήν του αγα-

πημένου του αλόγου του Βουκεφάλα!

Επίσης έχτισε Αλεξάνδρεια στον Ινδό ποταμό, στην

Ωπιανή, στην Ραμπάκια (Μπαλουχιστάν), στη Καρμανία

(Ιράν), στα Σούσα, στο Γρανικό, στη Μαργιανή (Τουρκμε-

νιστάν), στον Τίγρη ποταμό, στη χώρα των Σκυθών, στη

Μεσοποταμία και στο Λάτμον!

Την δόξα όμως και τα πρωτεία κρατάει μέχρι σήμερα, η

πρώτη ιδρυθείσα από τον Μέγα Αλέξανδρο πόλη, η μία και

μοναδική: η “Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου”!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Βλέπουν καλά τα μάτια μου;
Χωρις πιστοποιητικά 

πυρασφάλειας το 47% των
δημοτικών παιδικών σταθμών!!

Διαβάζουμε ότι με εισήγηση του υπουργού Εσωτερι-

κών Μ. Βορίδη, δόθηκε παράταση για ένα χρόνο

στους εν λειτουργία παιδικούς, βρεφονηπιακούς και

βρεφικούς σταθμούς των Δήμων και των Νομικών

Προσώπων, προκειμένου να προσκομίσουν ορισμένα

δικαιολογικά για τη νόμιμη λειτουργία τους!!!

Ανάμεσά τους, πιστοποιητικό πυρασφάλειας!!!

Το άρθρο ψηφίστηκε στη Βουλή 28/7/22 σε ένα πολυ-

νομοσχέδιο και είναι το 164.

Το πιο τραγελαφικό είναι ότι δεν είναι η πρώτη παρά-

ταση. Επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια!!

Και το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι στην έκθεση που

συνόδευε το Νομοσχέδιο ανέφερε ότι το 47% των

δημοτικών παιδικών σταθμών δεν έχει συμμοφρωθεί.

«Έχουμε μια συμμόρφωση της τάξης περίπου του
50% σε αυτό από πλευράς των Δήμων για τους βρε-
φονηπιακούς. Επομένως, χρειάζεται να δοθεί μια πε-
ραιτέρω παράταση», Μάκης Βορίδης στην Ολομέλεια

της Βουλής.

Ο “ύψιστος” να βάλει το χέρι του. Είναι δυνατόν τέ-

τοια ιδρύματα να λειτουργούν χωρίς σημαντικά, νό-

μιμα δικαιολογητικά;;;

Πώς να εμπιστευθείς την
Αστυνομία;

Διαβάζουμε και ανατριχιάζουμε ότι αστυνομικός βίαζε

συστηματικά 14χρονο κορίτσι! Πώς να εμπιστευθείς λοι-

πόν την Αστυνομία; Ο ένας βιάζει, ο άλλος αδιαφορεί

στην καταγγελία γυναίκας και μετά βρίσκεται δολοφο-

νημένη από τον άντρα της.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-

κος, μας καλεί να “εμπιστευθούμε την Αστυνομία”:
«Παροτρύνουμε τις γυναίκες να εμπιστεύονται την αστυ-
νομία και να μιλούν - Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα
σύνθετο πρόβλημα που δεν προσφέρεται για πολιτική
εκμετάλλευση». 
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των αν-

τρών και δη αστυνομικών, όσον αφορά την αντιμετώπιση

των καταγγελιών από γυναίκες. Μην εθελοτυφλούμε... 

Και η νοοτροπία αυτή θέλει πολύ χρόνο ακόμα...

Η αγωγή έπρεπε να ξεκινάει από τα θρανία.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου!
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Ενα μεγάλο
ευχαριστώ!

Αισθάνομαι την ανάγκη να

εκφράσω ένα μεγάλο ευχα-

ριστώ, στον κριτικό χορού,

Ανδρέα Αρ. Αλεξανδρό-

πουλο, για τα πολύ καλά του σχόλια για τον

χορό, αλλά και την εκδήλωση της σχολής μας,

La Timba, όπου παρουσιάσαμε μία σειρά χορο-

γραφιών με χορευτικές και ακροβατικές εναλ-

λαγές.

ΡΑΜΑΓΙΑΝΑ 
από το Θέατρο ΡΟΔΑ

Σαν την Οδύσσεια, η Ραμαγιάνα αφηγείται τις πε-

ριπέτειες του μυθικού πρίγκηπα πολεμιστή, του

Ράμα, που περιπλανιέται στα δάση της Ινδίας μέχρι

να ξαναβρεί το χαμένο του βασίλειο. Σαν την

Ιλιάδα, περιγράφει τις μάχες και τις περιπέτειες για

την ανάκτηση μιας βασίλισσας, της Σίτα, της ίδιας

της ψυχής του. Μέσα από το έντονο στοιχείο της

περιπέτειας, δαίμονες προσβάλλουν, αρπάζουν και

σκοτώνουν τους ανθρώπους. Η ισορροπία του κό-

σμου έχει διαταραχτεί και στο επίκεντρο είναι η

μάχη που δίνει διαρκώς το Καλό ενάντια στο Κακό.

Η λυρικότητα των στίχων ντύνει  τις ιστορίες των

ηρώων και δείχνει το δρόμο προς το ιερό.  

Την ιστορία του Ράμα την έχουν αφηγηθεί ορισμέ-

νοι από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες της Ινδίας.

Το σήριαλ «Ραμαγιάν» που προβλήθηκε το 1987-89

είχε την μεγαλύτερη ακροαματικότητα τηλεοπτικού

προγράμματος όλων των εποχών σε ολόκληρο τον

πλανήτη. Το μόνο σήριαλ που πλησίασε την επιτυ-

χία του ήταν το ριμέϊκ του έργου, δηλαδή η νέα

υπερπαραγωγή της Ραμαγιάνα, που εμφανίστηκε

το 2008.   

Σκηνοθεσία: Μαρία Περετζή

Πολλά πολλά συγχαρητήρια

Μόνο πολλά - πολλά Συγχαρητήρια μπορώ να πω,

σε όλους του συντελεστές, και στην κα Περετζή.

Πάντα πιστή  στον πολιτισμό, στον κλασικό και

στον πανανθρώπινο ψυχισμό και αξίες. Τα έργα

που ανεβάζει διέπονται πάντα από την ιερότητα

της μυσταγωγίας. Η εξαιρετική συνοδεία ζωντανής

μουσικής και ηχητικών μας θυμίζουν ουρανιες με-

λωδίες. Η εμπνευσμένη κατασκευή κοστουμιών και

μασκών δίνει το μέγεθος του θείου και των αξιών

που πρεσβεύει το κείμενο. Οι ηθοποιοί εκπαιδευμέ-

νοι, άφησαν τις δυνατότητες τους να παρασύρουν

στη μαγεία τους. Πολλά συγχαρητήρια πολλές και

καλές εξορμήσεις.

Εφη Κανακουσάκη

Ηθοποιός

Μουσική είναι ο συνδυασμός των ήχων που διαπλάθει

νου και ψυχή.

Τί μπορεί όμως να είναι ένας χορός; Μουσική, κίνηση,

αρμονία. Όταν όμως πρόκειται για χορό ελληνικό, πα-

ραδοσιακό, είναι μια ενότητα και μια συνέχεια.

Εν χορώ οι αρχαίοι Σπαρτιάτες αναφωνούσαν το

«Ἄμμες δὲ γ' ἐσόμεθα πολλῶ κάρρονες» απέναντι

στους γέροντες της Πολιτείας που και αυτοί εν χορώ

ανεμιμνήσκοντο ότι «ἆμες ποκ' ἦμες ἄλκιμοι νεα-
νίαι».
Χιλιάδες είναι αυτοί, που μέσω του διαδικτύου γίνον-

ται κοινωνοί του πλούτου των αισθημάτων και κάλ-

λους που αναδεικνύει ο χορός. Κάποιοι, οι βέλτιστοι,

που θα έλεγε ο αρχαίος διανοητής, μπορεί να έγιναν

κοινωνικοί και βαθύτερων ακουσμάτων που αναβλύ-

ζουν από τις λεπτές χορδές της φυλετικής συνέχειας

που ανάγεται σε ρίζες που φυτεύθηκαν εδώ και αι-

ώνες, σ’ αυτό το χώμα, το Ελληνικό.

Τελευταία στιγμή, την Κυριακή 3 Ιουλίου, κατάφερα

να πεταχτώ μια βόλτα στο θέατρο «Μελίνα Μερ-

κούρη», στη Γλυφάδα, για να παρακολουθήσω από

καθήκον και ενδιαφέρον  ένα πραγματικά υπερθέαμα

των νεαρών μαθητών και μαθητριών της Σχολής

Χορού La Timba, που ιδιοκτήτες και Διευθυντές είναι

δύο αξιόλογοι επαγγελματίες χορογράφοι και χορευ-

τές οι ίδιοι. Η Ηλέκτρα Βενετσάνου και ο Θοδωρής

Σοϊλεμεζίδης. Ένα καλλιτεχνικό ντουέτο που με εξέ-

πληξε ιδιαίτερα και το οποίο πιστεύω ότι θα αφήσει

εποχή.

Πάνω από 50 χρόνια που ασκώ τη δημοσιογραφία και

με αντικείμενο την κριτική χορού – μεταξύ των άλλων

– και έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με την πορεία του Νου-

ρέγιεφ, τον Τζιν Κέλλυ, της Βελέσκοβα, του Ιβάνωφ,

Μεταξόπουλου, Σειληνού, Παπάζογλου, Ρ. Κυρια-

κούλη, Μ. Ιωαννίδου και δεκάδων άλλων διασήμων,

επώνυμων και εκπληκτικών και συνεπώς επαγγελμα-

τιών χορευτών και έχω συμμετάσχει σε αρκετές Επι-

τροπές χορού σε εκατοντάδες διαγωνισμούς και έχω

επίσης παρακολουθήσει αρκετά φεστιβάλ χορού και

συναφών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, και σχολιά-

σει όλους αυτούς σε εφημερίδες και περιοδικά που

συνεργάσθηκα θέλω να ομολογήσω ότι έμεινα έκπλη-

κτος και εντυπωσιασμένος από την παρουσία της

Ηλέκτρας Βενετσάνου. Πρόκειται για ένα ανεκμετάλ-

λευτο ταλέντο από την πολιτεία – Υπουργείο Πολιτι-

σμού, Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας, που  διαθέτει

τεράστια προσόντα. Κακώς δεν έχει προωθηθεί στο

καλλιτεχνικό στερέωμα. Ποτέ δεν είναι αργά.

Εγώ, τη συγχωρώ και ελπίζω στην ανοδική της πο-

ρεία. Είναι ένα λαμπερό αστέρι κυριολεκτικά. Ένα πο-

λυσύνθετο ταλέντο. Χορογράφος, χορεύτρια,

δασκάλα χορού, εκδότρια εβδομαδιαίας εφημερίδας

με κυρίως πολιτιστικά θέματα και δημοσιογράφος!

Παρακολούθησα μία καταπληκτική μουσικοχορευτική

παράσταση. Μια παράσταση σκηνοθετημένη και χο-

ρογραφημένη από την Ηλέκτρα. Αξιοσημείωτη ήταν

η πολύ καλή εκτέλεση των χορογραφιών στις μικρές

ηλικίες, δείγμα της πολύ καλής δουλειάς της δασκά-

λας Ηλέκτρας, αλλά και τα πολύ καλά κοστούμια των

χορευτών.

Για 30 περίπου χρόνια παρακολουθώ και με τον τρόπο

μου συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες – λόγω

καταγωγής και επαγγέλματος – στο Διεθνές Φεστι-

βάλ χορού Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται στο επίκεν-

τρο της παγκόσμιας χορογραφικής παραγωγής που

φιλοξενεί παραγωγές από όλα τα είδη του σύγχρονου

και κλασικού χορού.

Εκεί είναι η θέση της Ηλέκτρας.

Υστερα από 50 χρόνια εμπειρίας μπορώ νομίζω να

σχολιάσω και να πω τη γνώμη μου αμερόληπτα και

αντικειμενικά γι’ αυτή την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα.

Η Ηλέκτρα Βενετσάνου είναι μία απίστευτη γυναίκα,

έχει δική της καριέρα, είναι ανεξάρτητη, έχει παιδεία

και οικογενειακή αγωγή, είναι συναισθηματική, καθα-

ρόαιμη επαγγελματίας χορεύτρια, με έναν αισθησιακό

χορό της, που γοητεύει. Πραγματικά θαυμάζω όλα

αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα της και αυτό είναι

που την κάνει τόσο ενδιαφέρουσα.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα ότι είναι κόρη

του πανέξυπνου και πολύπλοκου αρθρογράφου και

εκδότη  και της λεβέντισσας Λακεδαιμόνιας μάνας,

που πρέπει να τους κάνει υπερήφανους και ευτυχι-

σμένους.

Τελειώνοντας, υπογραμμίζω τη φράση του Ουΐλιαμ

Σαίξπηρ «Το σώμα μας είναι ο κήπος  - θέλησή μας
είναι ο κηπουρός μας».

Υ.Γ. Την Ηλέκτρα δεν την γνωρίζω προσωπικά, οπότε

δεν στέκομαι μεροληπτικά απέναντί της, ούτε είμαι

θετικά προκατειλημμένος. Αυτή είναι η αλήθεια.

Ανδρέας Αρ. Αλεξανδρόπουλος

Δημοσιογράφος

Κριτικός χορού

Hλέκτρα Βενετσάνου: Ένα λαμπρό Αστέρι!

Η Χορεύτρια που ξεχωρίζει
Κορυφαία χορογράφος με τα θεϊκά, εντυπωσιακά καλλίγραμμα πόδια
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Η επερώτηση – καταγγελία στη Βουλή της κυρίας Αμ-

πατζίδου, βουλευτίνας του ΜΕΡΑ25 έφερε αναστά-

τωση. Κάποιοι έβγαλαν πρόωρα την “ευλογιά των

πιθήκων”. Άλλοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους και κά-

ποιοι άλλοι  ζήτησαν από την κα Αμπατζίδου να κατα-

θέσει την ασυλία για να της υποβάλουν μήνυση!!!

Φίλοι μου πρώτα υποβάλλεται η μήνυση και μετά ζη-

τάτε την άρση ασυλίας, βιάζεστε.

Η νοθεία στις εκλογές είναι πράξη ομολογημένη από

τα πολιτικά κόμματα και τις δημοτικές παρατάξεις.

Η βαρύτητα που δίνεται για να στελεχωθούν τα εκλο-

γικά τμήματα με αντιπροσώπους είναι ΑΠΟΔΕΙΞΗ ότι

φοβούνται ο ένας τον άλλον για νοθεία εις βάρος του.

Ευγενικά μάς λένε για να διασφαλίσουν το αδιάβλητο

των εκλογών, «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε».
Θύματα νοθείας πολλές φορές είναι και μεμονωμένοι

υποψήφιοι ακόμα και των κομμάτων ή παρατάξεων

που κερδίζουν τις εκλογές.

Τους χρειάζονται για «νεροκουβαλητές». Θέλουν τους

ψήφους τους αλλά όχι και τους ίδιους. Ίσως δεν μπαί-

νουν στη στρούγκα ή είναι απρόβλεπτοι.

Η καταγγελία της κυρίας Αμπατζίδου προέρχεται από

υποψήφιο της Βουλιαγμένης με παράταξη που δεν

πρώτευσε. Δεν έχω στοιχεία να την επιβεβαιώσω

αλλά δεν μπορώ να την αγνοήσω.

Υπάρχουν υποψήφιοι που κοιμούνται πρώτοι και ξυ-

πνάνε τέταρτοι και άλλοι κοιμούνται εκλεγμένοι και

την άλλη ημέρα βρίσκονται ΕΚΤΟΣ.

Στις τοπικές οργανώσεις των κομμάτων γίνονταν εκ-

παιδευτικές ομιλίες, πώς να προστατευθούμε από τη

νοθεία.

Θα μπορούσα να σας περιγράψω δεκάδες τρόπους,

αλλά δεν είναι στόχος μου και σκοπός «ν’ ανοίξω» τα

μάτια κανενός. Θα σας διηγηθώ μόνον μια καραμπι-

νάτη αλλοίωση εκλογικού αποτελέσματος στην άλ-

λοτε Κοινότητα Βουλιαγμένης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στην οδό Πανα-

γούλη έγιναν  προεκλογικά περίπου 250 μεταδημοτεύ-

σεις στην ίδια διεύθυνση! Τότε κάποιοι αφελείς σαν

εμένα πήγαμε να δούμε τον ουρανοξύστη της Βου-

λιαγμένης, αλλά άνθρακες ο θησαυρός. Ήταν οικό-

πεδο!

Και τότε ο «δάσκαλος», Κώστας Βενετσάνος είχε γρά-

ψει πολύ εύστοχα: «Καταυλισμός ΡΟΜΑ στη Βουλιαγ-
μένη». 
Καλώ τον πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου Κώστα

Γεωργουλόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Σ. Ελευθερίου

να με επιβεβαιώσουν ή να με διαψεύσουν.

Εκείνοι που μένουν τελείως απροστάτευτοι είναι οι

Ανεξάρτητοι και τα «μικρά κόμματα και παρατάξεις».

Είναι χωρίς αντιπροσώπους στο έλεος των αετονύχη-

δων.

Ο τότε Διοικητής του Α.Τ. Βουλιαγμένης που έδινε τις

βεβαιώσεις για μεταδημότευση προήχθη αμέσως

μετά! Και λίγο αργότερα ήταν υποψήφιος βουλευτής

της Ν.Δ. στη Β’ Αθηνών.

Ευτυχώς δεν εκλέχθηκε. Λέτε να έπεσε θύμα νοθείας;

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

νότητας 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* 

Εκλογή ΝΟΘΕΙΑ

στο Δήμο ΒΒΒ;

Κύριε διευθυντά,

Απορώ με τις εθιμικές εξαγγελίες του

Δήμου ΒΒΒ κάθε χρόνο αυτή την εποχή

και τις επαπειλούμενες αυστηρές κυ-

ρώσεις και πρόστιμα στους παραβάτες

για την μη διακοπή οικοδομικών εργα-

σιών κατά τον Αύγουστο στην περιοχή

της Βούλας. 

Τυγχάνω δημότης Βούλας και σήμερα

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ προκαλώ οποιονδήποτε

από την Δημοτική Αστυνομία ή την Πο-

λεοδομία να μου υποδείξει ΕΣΤΩ ΚΑΙ

ΕΝΑ νεοκατασκευαζόμενο ή επισκευα-

ζόμενο ακίνητο στο οποίο διεκόπησαν

οι οικοδομικές εργασίες στην περιοχή.

Αντ΄αυτού σας διαβεβαιώνω ότι σε

επανειλημμένες κλήσεις μας προς την

Πολεοδομία και Δημοτική Αστυνομία

εκώφευσαν πλήρως.

Ομολογουμένως κάποιες ήπιες εργα-

σίες π.χ. ελαιοχρωματιμοί, κ.λπ. δεν

αποτελούν πηγή οχλήσεως, αλλά δυ-

στυχώς εκτελούνται θορυβώδεις οικο-

δομικές εργασίες με την ανοχή των

Δημοτικών υπηρεσιών.

Επομένως ποιος είναι ο λόγος της εκ-

δόσεως Δρακόντιων κανονιστικών δια-

τάξεων από το Δήμο, αφού το μόνο

αποτέλεσμα που επιφέρουν είναι να

απαξιώνονται πλήρως από τους διαφό-

ρους κατασκευαστάς ή επισκευαστικά

συνεργεία και να δημιουργείται η εντύ-

πωση όχι μόνο στους ντόπιους αλλά

και τους πολλούς αλλοδαπούς κατοί-

κους της περιοχης ότι είμαστε η χώρα

της ανομίας και του ετσιθελισμού.

Και επί τη ευκαιρία θα αναφερθώ σε

ένα τεράστιο συνεχές πρόβλημα απα-

ράδεκτης ηχορυπάνσεως με τα μηχα-

νάκια των ντελιβεράδων που εκτελούν

παραγγελίες έτοιμου φαγητού ή καφέ

των μαγαζιών που βρίσκονται στην

πλατεία και επί της Βασιλέως Παύλου.

Το θέμα, προς πληροφορίαν σας, γνω-

στοποιήθηκε εγγράφως προ διετίας στο

Δήμο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Δήμος με

τις υπηρεσίες του θα μπορούσε να

ελέγχει τα μηχανάκια για τον περιορι-

σμό του θορύβου (που είναι προφανώς

ασυντήρητα και πεπαλαιωμένα) και σε

περίπτωση μη συμμορφώσεως να τα

καταγγείλει στην Τροχαία που είναι

καθ΄ύλην αρμόδια για τα περαιτέρω και

ίσως πολύ απλά κατά την έκδοση

αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος να

επιβάλλει στους επαγγελματίες την

χρησιμοποίηση μηχανών χαμηλών

ρύπων ή και ηλεκτρικών που είναι μάλι-

στα επιδοτούμενες σήμερα. 

Μετά τιμής,

Χαρ. Μπούτσικας

Παύση οικοδομικών εργασιών και 

απαράδεκτη ηχορύπανση στα ΒΒΒ!!

Νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιο-

ρίζει τις αγωγές που στοχεύουν στην

φίμωση δημοσιογράφων λαμβάνει προ-

σεχώς η Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως ανα-

κοίνωσε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Βέρα Γιούροβα, η οποία εκδήλωσε “σο-

βαρή ανησυχία” για το φαινόμενο.

Η νομοθεσία θα έχει στόχο την προστα-

σία από τις αγωγές “SLAPP”. Δηλαδή

τις αβάσιμες και καταχρηστικές αγωγές

από πολιτικούς (βουλευτές, υπουρ-

γούς, δημάρχους) εναντίον δημοσιο-

γράφων και εκδοτών που τους ασκούν

κριτική, με στόχο να τους εκφοβίσουν,

να της εξαντλήσουν οικονομικά και να

παρεμποδίσουν το έργο τους, κάτι που

η Βέρα Γιούροβα δήλωσε ότι είναι “όλο
και πιο διαδεμένο φαινόμενο το τελευ-
ταίο διάστημα σε χώρες στην Ευρω-
παϊκή Εωση”.

«Σε μια δημοκρατία, ο πλούτος, η ισχύς
και η εξουσία δεν μπορούν να προσφέ-
ρουν σε κανέναν πλεονέκτημα έναντι
της αλήθειας», τόνισε η Αντιπρόεδρος

της Κομισιόν θυμίζοντας ότι στη Μάλτα

η δημοσιογράφος Ντάφνι Γκαλίσια που

ερευνούσε τη διαφθορά είχε δεχθεί

από πολιτκούς 40 αγωγές για συκοφαν-

τική δυσφήμιση το 2017, όταν δολοφο-

νήθηκε.

Και με την ευκαιρία, ρωτάμε: Πού βρί-

σκονται οι έρευνες για τη δολοφονία

δύο Ελλήνων δημοσιογράφων; Του Σω-

κράτη Γκιόλα (προ δεκαετίας) και του

Γιώργου Καραϊβάζ (προς έτους) των

οποίων οι δολοφόνοι παραμένουν

άγνωστοι;

Ανδρέας Αρ. Αλεξανδρόπουλος

Δημοσιογράφος

Επιτέλους!

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ της Ε.Ε. υπέρ Δημοσιογράφων

για της καταχρηστικές αγωγές

Ααπητή ΕΒΔΟΜΗ, 

διάβασα το ρεπορτάζ για τις σκάλες στις

παραλίες του Δήμου ΒΒΒ. Είδα με χαρά ότι

ο δήμαρχος αποφάσισε να αντικαταστήσει

τις σκάλες που κινδυνεύουμε καθημερινά

να τσακιστούμε, είτε από τα σπασμένα

σκαλοπάτια είτε από τα κάγκελα που είναι

σάπια και μετέωρα.

Ελπίζω να μη σταματήσει εκεί, γιατί η

σκάλα που οδηγεί στην παραλία της Βού-

λας κάτω από το “Νότος” είναι ετοιμόρ-

ροπη και πολύ επικίνδυνη. Να μην

αρκεστεί στις κόκκινες κορδέλες.

Δημότης ΒΒΒ
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων πυρό-

πληκτων για απαλλαγές από λογα-

ριασμούς ύδρευσης, Δημοτικά Τέλη

και Δημοτικό Φόρο στο Δήμο Παλλή-

νης.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των πυ-

ρόπληκτων πολιτών, αποφάσισε το

Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, κα-

τόπιν εισήγησης του Δημάρχου, Θα-

νάση Ζούτσου.

Οι πυρόπληκτοι μπορούν να υπο-

βάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή

τους στα πρόσθετα μέτρα, ηλεκτρο-

νικά στο press@pallini.gr ή αυτοπρο-

σώπως στο Δημαρχείο Παλλήνης

(Ιθάκης 12, Γέρακας).

Σύμφωνα με την Απόφαση 102/2022

του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλή-

νης, προβλέπεται:

Α) Απαλλαγή από την υποχρέωση

καταβολής Δημοτικών Τελών Καθα-

ριότητας και Δημοτικού Φόρου, για

όλες τις κατοικίες και επιχειρήσεις

του Δήμου Παλλήνης, που χαρακτη-

ρίστηκαν «κόκκινες» ή «κίτρινες»,

μετά τις αυτοψίες των κλιμακίων

ελεγκτών-μηχανικών του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών,

έως το τέλος του έτους, με επανε-

ξέταση τής ως άνω απαλλαγής και

ανανέωσης αυτής, για όσες κατοι-

κίες επιχειρήσεις θα παραμένουν μη

χρησιμοποιούμενες.

Β) Απαλλαγή καταβολής λογαρια-

σμών ύδρευσης για το Β και Γ τε-

τράμηνο 2022, για όλα τα

πυρόπληκτα νοικοκυριά και επιχει-

ρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί

«πράσινα», «κίτρινα» ή «κόκκινα»,

μετά τις αυτοψίες των κλιμακίων

ελεγκτών-μηχανικών του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γ) Καμία επιπλέον επιβάρυνση

στους λογαριασμούς ύδρευσης Β

τετράμηνου 2022, για όλα τα νοικο-

κυριά και επιχειρήσεις εντός των

οριοθετημένων πυρόπληκτων πε-

ριοχών του Δήμου Παλλήνης, οι

οποίοι αναγκάστηκαν να καταναλώ-

σουν πρόσθετο νερό για τις ανάγκες

πυρόσβεσης, αποκατάστασης και

καθαρισμού χώρων, κατά τη διάρ-

κεια και μετά την πυρκαγιά της 19ης

και 20ης Ιουλίου 2022. 

Οι λογαριασμοί ύδρευσης θα υπολο-

γιστούν με ανώτατο όριο την κατα-

νάλωση της αντίστοιχης περιόδου

του περσινού έτους 2021. 

Πρόσθετα μέτρα στήριξης 

των πυρόπληκτων του Δήμου Παλλήνης

Ksou Ksou!

Διώξτε τα κουνούπια με το κινητό σας!!

Μια δωρεάν εφαρμογή κινητών (ελληνική πατέντα) στο

όνομα “Ksou Ksou” δίνει την δυνατότητα να απωθήσεις

οποιοδήποτε κουνούπι γύρω σου με το πάτημα ενός κουμ-

πιού.   Την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο link:

https://www.christosapostoloudev.eu/ksouksou.

Tι λέει ο δημιουργός της Χρήστος Αποστόλου:

Η εφαρμογή είναι εύχρηστη και απλή ώστε να μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες. Με το πάτημα ενός

κουμπιού απλά ενεργοποιείται από το ηχείο σας ένα αρ-

χείο ήχου που δεν μπορεί να το αντιληφθεί το ανθρώπινο

αυτί εξαιτίας των ιδιαίτερων συχνοτήτων. Παρόλα αυτά οι

συχνότητες του αρχείου που παίζουν είναι ιδιαίτερα

εκνευριστικές για το κουνούπι. Οπότε το μόνο που του

μένει είναι να το βάλει

στα πόδια!

H εφαρμογή παράγει ήχο

από 12Hz έως 200Hz. Το

δικό μας αυτί ίσως αντιλη-

φθεί από τα 22Hz και

πάνω αλλά παρόλα αυτά

οι χαμηλότερες για εμάς

συχνότητες είναι ιδιαί-

τερα ενοχλητικές για τα

κουνούπια. 

Στην Ελλάδα έχουμε πε-

ρισσότερα από 60 είδη

κουνουπιών οπότε μερι-

κές φορές μπορεί να πέ-

σουμε και έξω. Μην

ξεχνάμε ότι ο τρόπος που

θα τους επηρεάσει ο ήχος

εξαρτάται και από την

όρεξη τους(τα θηλυκά τσιμπάνε), από την περίοδο αναπα-

ραγωγής καθώς και από την περιοχή.  Παρόλα αυτά λει-

τουργεί στο μεγαλύτερο μέρος αυτών. Όλοι μπορούμε να

διαθέτουμε ένα ηλεκτρονικό αντικουνουπικό και χωρίς να

είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Μέσω της εφαρμογής

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από 5 διαφορετικά

είδη συχνοτήτων.

Έχει αποδειχθεί κυρίως στο παρελθόν ότι ήχοι χαμηλής

συχνότητας απωθούν τα αρσενικά κουνούπια Aedes di-

antaeus NDK (Diptera, Culicidae) σύμφωνα με τους D.N.

Lapshin & D.D. Vorontsov. Η όλη λειτουργία βασίζεται στο

ότι αντιλαμβάνονται τέτοιες συχνότητες σαν κομμάτι της

επικοινωνίας τους. Σε διάφορα πειράματα που διεξάχθη-

καν στον παρελθόν από τους D.N. Lapshin & D.D.

Vorontsov, αποδείχθηκε ότι υπήρξαν έντονες συμπεριφο-

ρές αποφυγής κουνουπιών σε ήχους στην περιοχή 140–

200 Hz. Τα περισσότερα από τα κουνούπια έφυγαν από

την περιοχή πάνω από την πηγή ήχου μέσα σε ένα δευτε-

ρόλεπτο μετά την έναρξη του σήματος δοκιμής. Τα κου-

νούπια πέταξαν κυρίως προς τα πάνω, προς τα πλάγια και

προς τα πίσω σε σχέση με το δοκιμαστικό ακουστικό διά-

νυσμα.  

Βέβαια για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η έρευνα πραγ-

ματοποιήθηκε σε αρσενικά κουνούπια και όχι σε

θηλυκά(τα οποία είναι και αυτά που τσιμπάνε). Τα θηλυκά

χρειάζονται το αίμα γιατί περιέχει πρωτεΐνες απαραίτητες

για την ανάπτυξη των αυγών που φέρουν. Ένα τσίμπημα

μπορεί να περιέχει και 5 χιλιοστά του λίτρου αίμα. Παρόλα

αυτά οι ultrasonic ήχοι έχουν δείξει να επηρεάζουν το με-

γαλύτερο μέρος των κουνουπιών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε

με τον Αποστόλου Χρήστο στο capostolouagr@yahoo.com

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανακοι-

νώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ανάρ-

τηση του «Πολεοδομικού -

Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΡΠΕ1:

Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2: Σκουφέϊκα,

ΡΠΕ3: Πευκώνας, ΜΠΕ1: Αγία Μα-

ρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, καθώς και της προ-

σαρμογής των οριογραμμών με έργα

στα υδατορέματα Αμπελούπολη (ΠΡ

ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι (ΠΡ ΖΟΥ 0

έως 4), Νέου Βουτζά (ΠΡ ΒΟΥ 1 έως

4), Παππά (ΠΡ ΠΑΠ 1 έως 2) και Πευ-

κώνα (ΠΡ ΠΕΥ 1).

Η επίτευξη πραγματοποιήθηκε σε συ-

νεργασία με το Δήμο Ραφήνας – Πι-

κερμίου, την Τεχνική του Υπηρεσία

και την κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής)

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κα-

λούνται να προσέλθουν εντός είκοσι

(20) εργάσιμων ημερών από την Πα-

ρασκευή 5-8-2022 και από τις 09:30

π.μ. έως τις 13:30 μ.μ., προκειμένου

να λάβουν γνώση του «Πολεοδομικού

- Ρυμοτομικού Σχεδίου» για τις ΜΠΕ1:

Αγία Μαρίνα, ΜΠΕ2: Μάτι, ΡΠΕ1:

Κόκκινο Λιμανάκι, ΡΠΕ2:  Σκου-

φέϊκα, ΡΠΕ3: Πευκώνας, καθώς και

των προσαρμογών των οριογραμμών

με έργα στα υδατορέματα  Αμπελού-

πολη (ΠΡ ΑΜΠ 1 έως 2), Ζούμπερι

(ΠΡ ΖΟΥ 0 έως 4), Νέου Βουτζά (ΠΡ

ΒΟΥ 1 έως 4), Παππά (ΠΡ ΠΑΠ 1 έως

2) και Πευκώνα (ΠΡ ΠΕΥ 1), σύμ-

φωνα με την παρ.2 του αρ.1 του από 7-

6-2022 Προεδρικού Διατάγματος

(ΦΕΚ Δ’ 398/2022)  και κατάργηση

τμημάτων οριογραμμών με έργα ρέμα-

τος Ζούμπερι, όπως θεσμοθετήθηκαν

με το ΦΕΚ 152Δ/7-6-2011,ως εξής:

• για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδο-

μικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας

Πικερμίου με ραντεβού στο Δημοτικό

Κατάστημα (Αραφηνίδων Αλών 12,

19009 Ραφήνα, τηλ: 22943 21042), ή

στο www.rafina-pikermi.gr

• για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδο-

μικών Ενοτήτων του Δήμου Μαρα-

θώνα μετά από ραντεβού στο Δημοτικό

Κατάστημα Νέας Μάκρης (Λεωφ. Μα-

ραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, τηλ.:

22943 20528), ή στο

www.marathon.gr.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται ή

ταχυδρομικά με συστημένη απο-

στολή στο πρωτόκολλο κάθε δήμου,

ή ηλεκτρονικά ως εξής:

• για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδο-

μικών Ενοτήτων του Δήμου Ραφήνας

– Πικερμίου ταχυδρομικά με συστη-

μένη εποστολή: Αραφηνίδων Αλών 12,

19009 Ραφήνα, ή ηλεκτρονικά στο e-

mail: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr

• για ιδιοκτησίες εντός των Πολεοδο-

μικών Ενοτήτων του Δήμου Μαρα-

θώνα ταχυδρομικά με συστημένη

αποστολή στη Διεύθυνση: Λεωφ. Μα-

ραθώνος 104, 19005 Νέα Μάκρη, ή

ηλεκτρονικά στο e-

mail:info@marathon.gr.

Οι χάρτες είναι αναρτημένοι στις

ιστοσελίδες των δήμων,

www.marathon.gr και www.rafina-

pikermi.gr.

Ανάρτηση Πολεοδομικού – Ρυμοτομικού

Σχεδίου περιοχών: Κόκκινο Λιμανάκι,

Σκουφέικα, Πευκώνας 
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Ξεκίνησε η κατασκευή

αποχετευτικού δικτύο στο

Δήμο Μαραθώνος

Το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Μαραθώνα μπήκε

στη ρότα της κατασκευής και ήδη ξεκίνησαν οι πρώ-

τες εργασίες.

Με ανακοίνωσή τουο ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέρ-

γιος Τσίρκας σημειώνει:

«Ξεκινήσαμε σήμερα τις εργασίες  κατασκευής του
αποχετευτικού μας δικτύου. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο  αναπτυξιακό έργο  που
θα  αλλάξει ριζικά την ποιότητα ζωής όλων μας και θα
αναβαθμίσει συνολικά τον Δήμο μας.
Η  όποια ταλαιπωρία  θα  είναι  προσωρινή και όπως
όλοι συμφωνούν το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο και
θα μας αποζημιώσει πλήρως. Μετά από προσπάθειες
σχεδόν 30 ετών επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. 
Ευχόμαστε καλή αρχή και γρήγορη υλοποίηση».

Περιφέρεια Αττικής 

«Οι δρόμοι του κρασιού στην Αττική»
Mε εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερι-

νού, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αττικής ενέκρινε ομόφωνα την σκο-

πιμότητα και τη δαπάνη του έργου

για την δημιουργία και την προβολή

microsite «Οι δρόμοι του κρασιού»
στην Αττική. Η Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατολικής Αττικής προτίθεται

να προχωρήσει στην παραγωγή ψη-

φιακού υλικού και στη δημιουργία

microsite με τίτλο «Οι δρόμοι του

κρασιού στην Αττική», στοχεύοντας

στην ανάδειξη  τόσο των αττικών οι-

νοποιείων όσο και στην προώθηση

και την διάδοση των τοπικών ποικι-

λιών που ανήκουν στις 15 Προστα-

τευμένες Γεωγραφικές Ενδείξεις

(ΠΓΕ) της Αττικής αλλά και των το-

πικών ετικετών στο ευρύ κοινό,

στους οινόφιλους καταναλωτές,

στους επαγγελματίες της αγοράς

οίνου αλλά και στους ταξιδιώτες του

εξωτερικού που επισκέπτονται την

Ελλάδα. 

«Οι δρόμοι του κρασιού στην Ατ-

τική» που θα δημιουργηθούν για

πρώτη φορά από την Περιφέρεια Ατ-

τικής, θα αποτελέσουν με τη σειρά

τους ένα πολυσήμαντο ψηφιακό εγ-

χειρίδιο που θα ανήκει στην Περιφέ-

ρεια με παραχώρηση στην Ένωση

Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής

(ΕΝΟΑΑ). 

Για την Αττική και συγκεκριμένα για

την Ανατολική Αττική, ο Οίνος και η

Τέχνη της Αμπελουργίας, αποτε-

λούν το εμπορική ονομασία της πε-

ριοχής, ενώ παράλληλα αποτελούν

με τη σειρά τους στοιχεία Πολιτι-

σμού και Προϊόντα Άυλης Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς, ενισχύοντας με

αυτό τον τρόπο την πολιτιστική της

ταυτότητα.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής σημεί-

ωσε: «Στο συγκεκριμένο σχέδιο θα

παρουσιάζονται όλα τα οινοποιεία

της Αττικής καθώς και οι ποικιλίες

που καλλιεργούνται με την κατα-

γραφή των στοιχείων που συνθέ-

τουν την μοναδική τους ταυτότητα.

Έτσι, ο κάθε αναγνώστης και ενδια-

φερόμενος θα είναι σε θέση να επι-

λέξει την οινική διαδρομή που

επιθυμεί και με αυτό τον τρόπο θα

αναδεικνύονται όχι μόνο τα πιο

σπουδαία σημεία του αρχαιολογικού

– πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά

και η φυσική ομορφιά της κάθε αμ-

πελουργικής ζώνης της Αττικής μας.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για μία

καινοτόμα δράση που θα αναδείξει

την πλούσια ιστορία του Αττικού

Οίνου και θα φέρει επιτέλους τη

θέση που του αρμόζει». 
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Η ανά 15ήμερο φιλοξενία και διατριβή μας  στη σελ. 14 της

αδέσμευτης, ανένταχτης και αλογόκριτης - είδος προς εξα-

φάνιση επί των ημερών μας - εβδομαδιαίας εφημερίδας

“ΕΒΔΟΜΗ” µε τίτλο: «ΕΤΥΜΟΛOΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ» και υπό-

τιτλο «ΑΠΙΤΕ» (= β’ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα

του ἀπέρχομαι) που ήταν το παράγγελμα/ σύνθημα εκκίνησης

για τους σταδιοδρόμους που αγωνίζονταν στο στάδιο της

Ολυμπίας (κοινώς: εμπρός, μαρς, πάμε, φύγαμε!), είναι  το

σύνθημα που εκφωνούσε  ο Αφέτης, ο Ελλανοδίκης, έχει έναν

και μοναδικό σκοπό και ένα σταθερό, ανυποχώρητο στόχο: 

Να αναδείξει την προσφορά του Ελληνικού Πολιτισμού στο

παγκόσμιο γίγνεσθαι αντλώντας παραδείγματα από την

ανεξάντλητη Δεξαμενή Σκέψης (Τhink Tank), τον ανεκτί-

μητο θησαυρό της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και να

επιμορφώσει τους αναγνώστες για όσα δεν διδάχτηκαν

στο σχολείο και να τους επιδιορθώσει όσα τα έμαθαν

εσφαλμένα ή διαστρεβλωμένα.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΥ “ΑΠΙΤΕ” ΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ “ΑΠΙΤΕ” 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σημαίνει όχι απλώς «εμπρός!», «ξεκινήστε», αλλά φύγετε

απ’ εκεί που βρίσκεστε, αποδεσμευθείτε. Αλλά και ο Επι-

τάφιος του Περικλέους τελειώνει με τη λέξη «ΑΠΙΤΕ». Όλοι

οι σχολιαστές, χωρίς εξαίρεση, το ερμηνεύουν πεζά, έτσι:

Πηγαίνετε στα σπίτια σας. Ακούσατε το λόγο, τώρα διαλυ-

θείτε ήσυχα (ΚΑΛΟΝ ΥΠΝΟ!)

Με την ερμηνεία αυτή όμως όλος ο λόγος φέρεται να επε-

νέργησε ως υπνωτικό! Στό τέλος του λόγου ο αγορητής

προέτρεψε τους εν υπνηλία ακροατές να αποχωρήσουν.

Τι θέλγητρο μπορεί να έχει ο Επιτάφιος, το κορυφαίο αυτό

λογοτεχνικό και πολιτειακό κείμενο με μια τέτοια ερμηνεία;

Βαρετό για όλους, διδάσκοντες και διδασκομένους. Τι πράγ-

ματι περιέχει ο Επιτάφιος; Σε 12 κεφάλαια (ΒΙΒΛΙΟ Β, κεφ.

35-46), ο Περικλής δίνει όλο το μεγαλείο της πόλεως που

έχει βαθιές ρίζες στο Χρόνο, προοπτική προς το Μέλλον,

Παγχρονικότητα και Παγκοσμιότητα. Έχει εσωτερική αυ-

τάρκεια. Συνηγορεί για άρτια Παιδεία, υψηλό Ήθος όλων

των πολιτών της. Προσκολλώμενοι οι πολίτες στο ιδεώδες

αυτής της πόλης πληρούνται από το «ΕΥΨΥΧΟΝ» Διαπι-

στώνουν ότι το μεγαλείον της πόλης και των ιδίων εξαρτά-

ται από τον βαθμό συμμετοχής τους στη ζωή της πόλης.

Δεν πρέπει να είναι «ΑΧΡΕΙΟΙ» (= άχρηστοι, ανενεργοί). Ο

καθείς θα επιλέξει τον χώρο, όπου μπορεί να πετύχει το μέ-

γιστον. Σε κάθε τομέα θα αναδειχθεί με αγώνα ὁ ἀρείων, ὁ
ἀμείνων, ὁ βελτίων, ὁ κρείττων, ὁ λῴων και με το προ-

τέρημά του θα λάβει θέση στην πολιτειακή δομή, «ὡς ἕκα-

στος ἐν τῳ εὐδοκιµεῖ».

ΟΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΙ
Ο Περικλής αφού ανάψει τις ψυχές των εύφλεκτων ακροα-

τών του καταλήγει σε ένα ρητό που συμπυκνώνει το περιε-

χόμενο όλου του έργου:

«Ἆθλα γάρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δέ καί ἄνδρες
ἄριστοι πολιτεύουσιν» 

(Θουκυδίδης 460-399/6, βιβλίο Β΄, 46)

(= Διότι σε όσους είναι θεσμοθετημένα, καθιερωμένα με την

ισχύ νόμου, μέγιστα βραβεία αρετής, σε τούτους και άριστοι

άνδρες πολιτεύονται).

Το ρητό αυτό συμπυκνώνει τα πάντα. Θέλουμε να υπάρχουν

και να άρχουν άρχοντες άριστοι, δηλαδή από πάσης από-

ψεως οι αρμόζοντες; Αυτοί οι κατάλληλοι προς το ἄρχειν

δεν μας προκύπτουν αυτομάτως. Χρειάζονται αγώνες με

κανόνες και ηθική βάση που ισχύουν πάντοτε και είναι κοι-

νώς αποδεκτοί. Το ρητό αυτό που αναλύσαμε μπορεί να δια-

τυπωθεί με δελφική πυκνότητα ως εξής:

«τοῖς ἀρίστοις πολιτευτέον»

(= πρέπει να πολιτεύονται οι άριστοι - σ.σ. κι όχι οι αρεστοί

και άχρηστοι).

Άρα ο επιτάφιος λόγος του Περικλή επενεργεί ως “διεγερ-

τικό” ψυχών, και οδηγεί στο τέλος κάθε Πραγματικής Παι-

δείας, στο «ΕΥΨΥΧΟΝ». Κα το «ΑΠΙΤΕ» αποκτά τη

βαρύνουσα σημασία του δραστηριοποιηθείτε, αναλάβετε

δράση και αγώνα, μην εφησυχάζετε, κρατηθείτε σε εγρή-

γορση, μην αδρανείτε!

Με το τέλος του λόγου οι Αθηναίοι δεν πάνε για ύπνο,

αλλά για αγώνα.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ 

(ΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ

ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ!

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο,ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑ Ο,ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ!

Ας μην ξεχνάμε τη Γαλλίδα συγγραφέα και ποιήτρια Μαργ-

κερίτ Γιουρσενάρ, 1903-1987: «Η Παγκόσμια Ιστορία αρχί-
ζει από την αφύπνιση του Ελληνικού Πνεύματος».

Εμείς ακολουθούμε το αξίωμα

του Συριανού Νεοπλατωνικού

φιλοσόφου και υπομνηματιστή

του Πλάτωνα και του Αριστο-

τέλη, από την Αλεξάνδρεια,

τον 5ο μ.Χ. αιώνα, ο οποίος δια-

δέχθηκε στην Ακαδημία του

Πλάτωνα το δάσκαλό του

Πλούταρχο τον Αθηναίο φιλό-

σοφο το 431/432.

Ο Συριανός ήταν δάσκαλος του φιλοσόφου Πρόκλου του Λυ-

κίου, ο αποκαλούμενος και Πρόκλος ο Διάδοχος, 412-485.

«Πρῶτον τά παρά τῶν ἄλλων λεγόμενα θεωρητέον» και

συμπληρώνουμε «καί ἀναθεωρητέον ὅπου δεῖ», (= πρώτα

εξετάζουμε - ερευνούμε αυτά που λένε οι άλλοι και όπου

χρειάζεται τα αναθεωρούμε).

(Συριανός, Υπόμνημα εις τα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλη, 1, 1076α, 12).

Αναζητώντας το λήμμα “Παγώνδας” ανακάλυψα ότι είναι το

νοτιώτερο χωριό της Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας

Σάμου κτισμένο, αμφιθεατρικά στις ανατολικές κλιτύς (=

πλαγιές) του όρους Μπουρνιά σε υψόμετρο 180 μ., σε από-

σταση 12 χλμ. από το Πυθαγόρειο. Ακόμη ο Παγώνδας είναι

χωριό του δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής

Ενότητας Εύβοιας, κτισμένο σε υψόμετρο 400 μ. στους δυτι-

κούς πρόποδες του όρους Πυξαριάς, περιοχή με πευκοδάσος

απέχει 40 χλμ. από τη Χαλκίδα και 7 χλμ. από τα Ψαχνά. 

ΠΑΓΩΝΔΑΣ Ο ΑΙΟΛΑΔΟΥ ΘΗΒΑΙΟΣ - ΒΟΙΩΤΑΡΧΗΣ 434-360

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΗΛΙΟ της ΒΟΙΩΤΙΑΣ (σημερινό Δήλεσι) το 424 π.Χ. 

Ο Παγώνδας ήταν στρατηγός της Βοιωτικής Συμμαχίας, που

εκλέχθηκε Βοιωτάρχης κατά την περίοδο του Πελοποννη-

σιακού Πολέμου. Είναι γνωστός από τη νίκη του στη μάχη

στο Δήλιο της Βοιωτίας ενάντια στους Αθηναίους.  Είναι ο

εμπνευστής της πρωτοποριακής για την εποχή του παράτα-

ξης μάχης, τη “λοξή φάλαγγα”, που αργότερα την τελει-

οποίησαν οι Θηβαίοι στρατηγοί, Επαμεινώνδας και ο

Πελοπίδας και είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε ένα είδος

φλογοβόλου που γράφεται από τον Θουκυδίδη ως πρωτο-

ποριακό τεχνολογικό όπλο της εποχής εκείνης. Στη μάχη

εκείνη σκοτώθηκαν 1200 Αθηναίοι ανάμεσά τους και ο στρα-

τηγός τους Ιπποκράτης και 500 Βοιωτοί.

Ανακατασκευή του φλογοβόλου των Βοιωτών υπάρχει στο

Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - σύμφωνα με την πε-

ριγραφή που κάνει ο Θουκυδίδης στο Δ’ βιβλίο, κεφ. 100,

2-4. Τα γεγονότα τα σχετικά με τη μάχη του Δηλίου τα πε-

ριγράφει ο Θουκυδίδης στο Δ΄βιβλίο του, κεφ. 89-101.

Ιστορικός είναι ο λόγος που εκφώνησε ο στρατηγός Πα-

γώνδας για να εμψυχώσει τους στρατιώτες του να αγωνι-

σθούν για να διώξουν από τη γη τους τους εισβολείς

Αθηναίους. Τα γενικά συμπεράσματά του αποτελούν μαθή-

ματα Υψηλής Διπλωματίας και Αποτελεσματικής Στρατη-

γικής στη διεθνή σκακιέρα της Γεωπολιτικής, της

Γεωστρατηγικής και της Γεωοικονομίας.

Το Υπουργείον Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-

νας θα πρέπει να τα μελετήσουν, να τα λάβουν σοβαρά υπ’

όψιν και να τα εφαρμόσουν.

Σήμερα, στην εποχή μας, άνδρες του διαμετρήματος του πο-

λιτικού και στρατιωτικού Παγώνδα εκλείπουν ή σπανίζουν,

υπάρχουν όμως και αφθονούν πολλοί που κάνουν το παγώνι

(σύμβολο της θεάς Ήρας), κοινώς υπερασπίζονται τις κόκ-

κινες γραμμές χωρίς να κοκκινίζουν, ήτοι απαντούν στις

απειλές και προκλήσεις και απαράδεκτες δηλώσεις, με ψυ-

χραιμία, νηφαλιότητα, αυτοσυγκράτηση και στωική αταραξία

όταν η Τουρκία ως περιφερειακό κράτος - ταραξίας με την

πολιτική του Αναθεωρητισμού, ήτοι του Μεγαλοϊδεατισμού

της αλωνίζει “ανενόχλητη” το TURKAEGEAN και τη “Γαλά-

ζια Θάλασσα”, τη Μεσόγειο.

Εμείς ασφαλώς διαμαρτυρόμαστε σε όλα τα Διεθνή αρμό-

δια Φόρα και στους Διεθνείς Οργανισμούς και στους συμ-

μάχους - εταίρους μας και καταδικάζουμε αυτές τις

παράνομες και άδικες προκλητικές ενέργειες.

Αλλά διερωτώμαι η πολιτική αυτή αποδίδει και για πόσο; Η

ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει: «Όποιος διεκδικεί/αμφισβητεί, κερδίζει,
κατοχυρώνει κεκτημένα. Όποιος διαμαρτύρεται, υποχωρεί
και χάνει, αποδυναμώνεται».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΓΩΝΔΑ

(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΒΙΒΛΙΟ Δ΄, ΚΕΦ. 92)
1. Τότε μόνον κατοχυρώνει κανείς την Ελευθερία του απέ-

ναντι στους γείτονές του, όταν είναι ικανός και έτοιμος να

τους αντιμετωπίσει.

2. Αυτά που ζητούν (ενν. οι Αθηναίοι) πρέπει να τα πάρουν

επιτιθέμενοι εναντίον εκείνων που δεν είναι διατεθειμένοι

να πολεμήσουν, και ότι χωρίς πόλεμο δεν θα μπορέσουν να

διαφύγουν από εμάς (εννοεί τους Βοιωτούς) που έχουμε

πατροπαράδοτη αρχή να πολεμάμε για την Ελευθερία της

χώρας μας και ποτέ δεν ζητάμε να υποδουλώσουμε άλλους

αδίκως.

3. Συνήθως όσοι θρασυνόμενοι από τη δύναμή τους, όπως οι

Αθηναίοι τώρα, επιτίθενται εναντίον άλλων, βαδίζουν με με-

γαλύτερη εμπιστοσύνη εναντίον εκείνων, οι οποίοι αδρανούν

και υπερασπίζουν εαυτούς μόνο εντός του δικού τους εδά-

φους, ενώ αντιτάσσονται με λιγότερη προθυμία εναντίον εκεί-

νων, οι οποίοι εξέρχονται από τα όρια της χώρας τους, για να

τους αντιμετωπίσουν και οι οποίοι, παρουσιαζομένης ευκαι-

ρίας, αρχίζουν αυτοί πρώτοι τις εχθροπραξίες.

Στο επόμενο τεύχος η αναλυτική και ερμηνευτική προσέγ-

γιση του ιστορικού λόγου του Παγώνδα.

Το άρθρο μου αφιερώνεται στα 200.000 μέχρι το 1950 θύ-

ματα από τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα (Little

Boy =αγοράκι), την 6η Αυγούστου 1945 και στο Ναγκασάκι

(Fat man = χοντρός) την 9η Αυγούστου 1945 με πρωτοβου-

λία του 33ου προέδρου των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, 1884-1972.

Σαν σήμερα συμπληρώνονται 77 χρόνια από το μεγαλύτερο

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας!

Ο υποφαινόμενος θα κάνει χρήση της θερινής του αδείας

από σήμερα. Τι σύμπτωση! μην πτοείσθε... 

ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ Θ-ΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΠΛΗΚΤΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ!!! ΑΠΙΤΕ!

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστομανίας

ἄρχεσθαι
&

Ἰσομανίας 
παύεσθαι

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             6  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Κάποιοι εγκληματίες, χωρίς υπερ-

βολή, που δεν αισχύνονται, κατέκο-

ψαν τις λεύκες της πλατείας

Νυμφών, γιατί μία είχε ξεραθεί.

Η φρίκη που νοιώθει κανείς αντικρύ-

ζοντας το επονείδιστο έργο των αν-

θρώπων του Δήμου, αναρρωτιέται

γιατί οι περίοικοι δεν αντέδρασαν.

Ντροπή τους!

Κάποτε οι Νύμφες-λεύκες, που μέσα

τους ενοικούσαν οι αμαδρυάδες,

όμορφες και λυγερές έβγαζαν έναν

ήχο γλυκύ, ένα θρόισμα ανεπαίσθητο

αλλά δροσιστικό ανεμίζοντας τα

ασημένια και μαυρόασπρα καρδιό-

μορφα φυλλαράκια τους. 

Στο καταπράσινο φύλλωμά τους που-

λάκια τιτίβιζαν χαρούμενα και ξέγνοι-

αστα και κάποιοι περαστικοί γείτονες

Βουλιώτες ξεκουράζονταν στα παγ-

κάκια με τις σακούλες γεμάτες

αγαθά, από την γειτονική Λαϊκή

αγορά. 

Ήταν οι πριγκιποπούλες που περίμε-

ναν το αρχοντόπουλο στο άλογο

καβάλλα και λύγιζαν νωχελικά και

γεμάτες νάζι και κουνιούνταν δεξιά

και αριστερά. Αυτά δήλωναν τα δί-

χρωμα φυλλώματά τους, η πυκνή

βλάστηση των γύρωθεν πικροδαφ-

νών, θάμνων και άλλων βοτάνων

που πλαισίωνων το “συμπεθεριό”

των υψηλών λευκών. 

Τώρα η ομορφιά με την αρχοντιά

έχουν μεταβληθεί σε πεζοδρόμιο

άσχημο και αφιλόξενο, που σε απω-

θεί και σε κάνει να κλαις για την κα-

τάντια των πρασίνων πλατειών,

κήπων και φρακτών που μια λεπίδα

κοφτερή τα κατακρεουργεί και οι

νεκρές αμαδρυάδες των κομμένων

δέντρων αναθεματίζουν τους σφα-

γείς. Οι φθηνές δικαιολογίες τους,

εξοργίζουν.

Αιδώς Βουλιώτες! Σώστε τις πλα-

τείες, τα παρτέρια και τα πάρκα. 

Οι άνθρωποι του Δήμου δεν φυ-

τεύουν, δεν φυτεύουν δέντρα, χρό-

νια και χρόνια τους παρακαλώ. Δεν

φιλοτιμούνται να αντικαταστήσουν

τους ξηραμένους φοίνικες και να

καλύψουν με το πράσινο τις ασχή-

μιες. Ξέρουν μόνον να κατακόβουν.

Είναι ευκολότερο, τους διευκολύνει

ίσως η ψαλίδα-Χάρος των δέντρων

και τους κουράζει η αξίνα για να φυ-

τέψουν. 

Πρέπει να διδάσκεται στα Σχολεία η

αγάπη για τα δέντρα, τους θάμνους

τα παρτέρια, που είναι οι κατοικίες

των πουλιών. Πρέπει να υπάρχει

ευαισθησία. 

Κρίμα που δεν τιμωρείται η κοπή

αλλά τιμωρείται το μούτζωμα. 

Bούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια

Η…ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΝΥΜΦΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες,

“Η Αττική αλλάζει, 

το ΕΣΠΑ στην πόλη σου”

Με ημερομηνία έναρξης την 27η Ιουνίου 2022

στην Ανατολική Αττική και τερματισμό την 29η

Ιουλίου 2022, στο Βόρειο Τομέα, ολοκληρώ-

θηκαν οι επιτυχημένες ημερίδες της Περιφέ-

ρειας Αττικής που έλαβαν χώρα και στις 8

Περιφερειακές ενότητας, δηλαδή.

Ανατολική Αττική (Κορωπί), Δυτική Αθήνα

(Περιστέρι), Νότιος Τομέας (Παλαιό Φάληρο),

Νήσων (Πειραιάς), Κεντρικού Τομέα (Αθήνα),

Πειραιά (Πειραιάς), Δυτικής Αττικής (Ελευ-

σίνα) και Βόρειου Τομέα (Μαρούσι).

Και στις οκτώ ημερίδες, ομιλητής ήταν ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, οι

τοπικοί δήμαρχοι, οι Αντιπεριφερειάρχες,

καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Πε-

ριφέρειας, οι οποίοι ανέλυσαν τα έργα στα

τρία χρόνια διοίκησης Πατούλη, καθώς και το

τι έργα πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι το

2027 από το νέο ΕΣΠΑ. 

Τον άψογο συντονισμό και την παρουσίαση

όλων των εκδηλώσεων είχε αναλάβει ο διευ-

θυντής του γραφείου τού Περιφερειάρχη, Αν-

δρέας Μανίκας, μαζί με το συνεργάτη του

Περιφερειάρχη, Παναγιώτη Τσολιά, ενώ όσον

αφορά θέματα Τύπου και τοπικές εφημερίδες

είχε αναλάβει από το γραφείο Τύπου, ο Γεώρ-

γιος - Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος.

Συμπερασματικά, ήταν μια καθ’ όλα επιτυχη-

μένη παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ, λύθηκαν

πολλές απορίες και μένει να δούμε την υλο-

ποήση όλων αυτών που εξαγγέλθηκαν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 
190 09 - Ραφήνα 
Τηλ: (22943) 21043 
Fax: (22940) 23481 
Πληροφορίες : Γρ. Δημάρχου 
Ραφήνα,    04 Αυγούστου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας –
Πικερμίου, με  την υπ’ αριθμ. 122/02-
08-2022 Απόφασή του, ενέκρινε την
επανέγκριση της τροποποίησης των
όρων δόμησης, του εγκεκριμένου το-
πικού ρυμοτομικού (ΦΕΚ 721Δ' /10-

07-2003) για την κατασκευή του Πα-
ραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
Η προτεινόμενη τροποποίηση όπως
αποτυπώνεται και στο συνημμένο
στην Απόφαση του ΔΣ τοπογραφικό
διάγραμμα διατίθεται προς γνώση
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας
- Πικερμίου (www.rafina-pikermi.gr). 
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 και 7
του άρθρου 154 του από 14-07-1999
προεδρικού διατάγματος του Κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
(ΦΕΚ 580/Δ/1999), καλούμε τους εν-
διαφερόμενους να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα μας (www.rafina-
pikermi.gr), ή σε περίπτωση αδυναμίας
να προσέρχονται στην Τεχνική Υπη-
ρεσία, Αραφηνίδων Αλών 12 - Ρα-

φήνα, κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες, και κατόπιν ραντεβού, προκει-
μένου να λάβουν γνώση της προτει-
νόμενης τροποποίησης και να
υποβάλουν τις ενδεχόμενες ενστά-
σεις τους εντός προθεσμίας δέκα
πέντε ημερών.
Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υπο-
βληθούν ταχυδρομικά στην διεύ-
θυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Αραφηνίδων Αλών 12 ή στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(ikoutsoukis@4059.syzefxis.gov.gr).
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 22943
21044 κα Αθανασοπούλου Μαρία και
22943 21036 κος Κουτσούκης Ιωάν-
νης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και απαιτείται να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας την διαδικασία εγγραφής.

Προσφορά γίνεται δεκτή  για το σύ-
νολο της υπηρεσίας και κάθε προ-
σφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά

από εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμε-
νης αξίας  εκτός ΦΠΑ. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακή-
ρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημο-
πρασίας, αρχικής και επαναληπτικής
του συνόλου των δημοσιεύσεων που
προβλέπονται από τον ν.4412/2016
και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται
σε κάθε περίπτωση από τον προμη-
θευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και

πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονι-
κών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗ-
ΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του δια-
γωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-
15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος
Ασημακόπουλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Πέμπτη 4-8-2022 Πέμπτη 4-8-2022 Τρίτη 23-8-2022 Τετάρτη 24-9-2022  
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ και ώρα 10:30 π.μ
Συστημικός αριθμός 169946

A/T ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ CPV MONADA ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
METΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Ψεκασμός με βιολογικό 1 90922000-6 Υπηρεσίες 

φυτοπροστατευτικό προϊόν για καταπολέμησης επιβλαβών Τεμ. 8.650 6 51.900,00
την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης εντόμων (Πεύκο)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοπή και κάψιμο κουκουλιών 77211500-7 Υπηρεσίες Τεμ.

2 σε μη ψεκασμένα πεύκα 2 φροντίδας δένδρων (Κουκούλι) 5.000 1,5 7.500
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Προστασία φοινικοειδών με 3 90922000-6 Υπηρεσίες Εφαρμογή
3 εφαρμογή εγκεκριμένων καταπολέμησης ( Εξήντα φοίνικες επί 

χημικών σκευασμάτων. επιβλαβών εντόμων. μια (1) επανάληψη. 60 10 600,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ (€) 60.000,00
――――――――――――――――――――

Φ.Π.Α. 24% 14.400,00
――――――――――――――――――――

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 74.400,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης  - Βούλας  -  Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος
Τηλ: 213 2019955, Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα,  4-8-2022
Αριθ. Πρωτ.:    31687
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ-
ΛΕΤΗΣ 86/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΠΟ-
ΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοι-

κτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για
την «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ» με ηλε-
κτρονικές προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στην διακή-
ρυξη του διαγωνισμού και της με α/α
86/2022 μελέτης του Τμήματος Ανά-
πτυξης και Συντήρησης Πρασίνου,
προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

Η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του
Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10
(Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τε-
χνική Μελέτη με α/α 86/2022 την σχε-

τική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013
(Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύ-
στημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμ-
βάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την
Τρίτη 23-8-2022 και ώρα 10:30 π.μ.,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύ-
στημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία
αποσφράγισης θα διενεργηθεί από

τους πιστοποιημένους χρήστες της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη
24-8-2022 και ώρα 10:30π.μ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 169946

Aπεσύρθη το “καταστροφικό” Νομοσχέδιο

για το περιβάλλον
Οπως μας ενημέρωσαν οι συλλογικότητες που αγωνίστηκαν για την ανατροπή

του Νομολσχεδίο, ότι Τελικά, από το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ανα-

κοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-

στας Σκρέκας, αποσύρεται το Κεφάλαιο Γ’ που αποδυνάμωνε το θεσμικό πλαίσιο

προστασίας των περιοχών Natura 2000. Από ένα νομοσχέδιο δηλαδή που σε

χρόνο εξπρές και μετά από ελάχιστης διάρκειας δημόσια διαβούλευση, κατατέ-

θηκε αστραπιαία στη Βουλή και το οποίο επιχειρούσε να εντείνει την υποβάθμιση

του θεσμικού πλαισίου προστασίας των περιοχών Natura, αφαιρέθηκαν οι επι-

ζήμιες διατάξεις για τις οποίες δώσαμε μάχη όλες αυτές τις μέρες. 

Βεβαίως, συνεχίζουμε να αγρυπνούμε πολιτικά γιατί η κυβέρνηση επέμενε και

ψήφισε τη δρομολόγηση της ιδιωτικοποίησης του ΝΕΡΟΥ, πολιτική που μας βρί-

σκει ολοκληρωτικά αντίθετους. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της πα-
ρούσας σύμβασης έως του ποσού
των 1.032.841,00€ είναι το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με Διαχειριστή Προγράμματος το
“Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)”
Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):
5075038
Κωδικός Δικαιούχου: 40105254
Κωδικός ΣΑ : Ε7611
Το υπόλοιπο ποσό των 200.000,00€
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του Δήμους Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο
υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Ενερ-
γειακές αναβαθμίσεις και εγκατά-
σταση ΑΠΕ σε κτίρια του Δήμου
Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχα-
νισμού ΕΟΧ» Η πράξη υλοποιείται
στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ
ΕΟΧ 2014-2021 – GR-Energy «Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενερ-
γειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή
Ασφάλεια» και συγχρηματοδοτείται

από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισ-
λανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
(75%), από το Πρόγραμμα Δημο-
σιών Επενδύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας (25%) έως του ποσού
των 1.032.841,00€ και 100% από
τον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης για το υπόλοιπο ποσό των
200.000€ . Απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ. 69XM EOX/13-07-2021 του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας  (ΑΔΑ ΩΗ57469ΗΚΜ-ΣΗΕ) και
έχει λάβει κωδικό MIS 5075038. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και απαιτείται να εγγρα-
φούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας την διαδικασία εγγραφής.  
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συ-
νολικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 19.884,53
ευρώ (€)
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακή-
ρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημο-
πρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής του συνόλου των
δημοσιεύσεων που προβλέπονται
από τον ν.4412/2016 και το ν.
3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr, στην ιστοσελίδα
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονι-
κών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗ-
ΔΗΣ καθώς και πρόσβαση στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocure-
ment.gov.gr) .
Πληροφορίες για τα τεύχη του δια-
γωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-
14.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακό-
πουλος Άγγελος.     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Πέμπτη 4-8-2022 Πέμπτη 4-8-2022 Δευτέρα 13-9-2022 Τρίτη 13-9-2022  
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ και ώρα 10:30 π.μ
Συστημικός αριθμός 169079

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EKTIMΩMENH AΞΙΑ ΦΠΑ (24%) EKTIMΩMENH AΞΙΑ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) (ΜΕ ΦΠΑ )

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 687.935,32 165.104,48 853.039,80
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 113.764,07 27.303,38 141.067,45
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 176.882,06 42.451,69 219.333,75
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15.645,16 3.754,84 19.400,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ : 994.226,61 238.614,39 1.232.841,00 €

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης  - Βούλας  -  Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος
Τηλ: 213 2019955, Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα,  1-8-2022
Αριθ. Πρωτ.:    31119

Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

«Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγ-
κατάσταση ΑΠΕ σε κτίρια του
Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτι-
κού Μηχανισμού ΕΟΧ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια αντλιών θερμότητας, φω-
τιστικών και συστημάτων φωτισμού,
ΑΠΕ και εξοπλισμού μέτρησης και κα-
ταγραφής»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρο-
νικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των
ορίων για την «Προμήθεια αντλιών
θερμότητας, φωτιστικών και συστημά-
των φωτισμού, ΑΠΕ και εξοπλισμού
μέτρησης και καταγραφής» με ηλε-
κτρονικές προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με
τη διακήρυξη του διαγωνισμού και της
με α/α 67/2022 μελέτης της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών,  εκτιμώμενης αξίας
994.226,61€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) το
ποσόν των 238.614,39€, ήτοι σύνολο
δαπάνης 1.232,841,00€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο των ζητούμενων ειδών. Σε κάθε
περίπτωση οι προσφορές θα περιλαμ-
βάνουν το σύνολο των ζητούμενων
ειδών όλων των Ομάδων και δεν θα
υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολο-
γισμού της κάθε ομάδας ξεχωριστά.
Ο 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
67/2022, την σχετική Διακήρυξη και
τον Ν. 4155/2013 Εθνικό σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την
Δευτέρα 12-9-2022 και ώρα 10:30
π.μ., κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών από

το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικα-
σία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από
τους πιστοποιημένους χρήστες της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την  Τρίτη 13-
9-2022 και ώρα 10:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ:  169079
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Πέμπτη 28-7-2022
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2022 64-7135.007 534.440,00

2023 64-7135.007 496.000,00

2023 30-7135.091 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 200.000,00

2024 64-7135.007 2.401,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 1.232.841,00 €
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Αγαπητοί Αναγνώστες

πριν την θερινή ανάπαυλα ολίγων ημερών - της εφη-

μερίδας μας και μόνο, ως διαφαίνεται -  σας ενημε-

ρώνουμε συνοπτικά και περιεκτικά για κάποιες (όχι

όλες, έχουμε φτάσει τις 33 άλλωστε...) οικονομικές

επιτροπές. Ως προς τη διεξαγωγή τους, καίτοι σημει-

ώθηκε διχογνωμία, [αρχικώς ελήφθη απόφαση στην

δια ζώσης συνεδρίαση, για διεξαγωγή δια περιφοράς,

μετά όμως πραγματοποιήθηκε η επόμενη δια ζώσης.

Στη συνέχεια, άλλαξαν γνώμη για την ερμηνεία της

σχετικής νέας διάταξης...] Εντέλει, πραγματοποιούν-

ται δια περιφοράς από την 31η και μετά.

• 27η Oικ.Eπ. 4-7-22

Εγκριση πρακτικού της σύμβασης: Προμήθεια &

εφαρμογή συστήματος έξυπνων κάδων.

Εχουμε αναφερθεί ήδη στo ότι εμείς, ως κάτοικοι

μιας "έξυπνης πόλης", που διαθέτει ως και έξυπνους

κάδους, ουδόλως αισθανόμεθα ευφυείς, ιδίως δε,

όταν τα συστήματα αυτά πρόκειται να κοστίσουν

1.4533.020 χωρίς ΦΠΑ! Οι αφορώσες υπηρεσίες

αυτής της προμήθειας ξεπερνούν το μισό αυτής της

δαπάνης...Καταψηφίσαμε.

• 28η Oικ.Eπ. 6-7-2022

Καταρχάς το γεγονός ότι, πραγματοποιούνται Oικ.

Eπ. κάθε 2-3 ημέρες, σημαίνει ότι δεν υπάρχει προ-

γραμματισμός. Στη συγκεκριμένη επιτροπή δεν με-

τείχαμε καθώς είχαμε σειρά διαφωνιών και  άλλωστε,

ούτε οι ερωτήσεις που θέτουμε  απαντώνται ποτέ,

(ούτε και πρόκειται!) έτσι λοιπόν, προτιμήσαμε να

απόσχουμε από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Σας ενη-

μερώνουμε όμως υπεύθυνα: 

Η προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοι-

νωνικής σίτισης αυτή τη φορά θα κοστίσει 337.870€

με ΦΠΑ. Η τιμή ανά γεύμα βάσει της έκθεσης καθο-

ρίζεται στα 4,10€ Δεν μας δόθηκε όμως, ακριβής μα

ούτε κατά προσέγγιση αριθμός δικαιούχων.

Η προμήθεια αυτή και σύμφωνα με την εισήγηση,

πρόκειται να καλύψει περίπου  διετία. Φυσικά δεν

ήταν αυτό το ακανθώδες της επιτροπής...

* 29η Oικ. Eπ. 13-7-22

Ως εκτός ημερησίας υπήρχε το θέμα της ασφάλειας

των δημοτικών οχημάτων και η ετήσια δαπάνη

έκλεισε στις 53.386,90€ Είχαμε θέσει ερωτήσεις και

εγγράφως, τις επαναλάβαμε κατά τον ίδιο τρόπο και

προφορικά όπως: Η υδροφόρα του 1986 λειτουργεί;

Ο φορτωτής του 1988; Ο γερανός/ανυψ. του 1999;

κ.ο.κ. 

Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως δεν θα πάρουμε

απάντηση, παρ' όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε να

ρωτάμε γιατί κι αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα μας.

Η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας απεσύρθη

ως θέμα από την επιτροπή και χωρίς εξηγήσεις, για

να επανέλθει σε άλλη μεταγενέστερα. Μη φαντα-

στείτε, αγαπητοί αναγνώστες, πως μας λύθηκαν με

την νέα μελέτη της προμήθειας οι απορίες... καταρ-

χάς, δεν εμφανίστηκε ποτέ απογραφή αποθήκης. 

Επειτα, σειρά ειδών σε μεγάλες ποσότητες όπως,

γάντια / μάσκες μίας χρήσης θα έπρεπε να έχουν

υπερκαλυφθεί από προηγούμενες προμήθειες για την

πανδημία και μιλάμε για ποσότητες (και πριν και

τώρα), όχι αστεία... θα επανέλθουμε επί του θέματος.

• Προμήθεια-εγκατάσταση αναβατορίων στο 1ο Γυ-

μνάσιο Βούλας και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης, αλλά με

τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης. 

Μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα υπάρξει καμία περαι-

τέρω οικονομική επιβάρυνση και πως η τροποποίηση

γίνεται μόνο λόγω της αλλαγής του σημείου εγκατά-

στασης στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας. Με την ευκαιρία το-

νίσαμε και πάλι το αυτονόητο: Ολες οι εργασίες που

αφορούν τις σχολικές μονάδες πρέπει να εκτελούν-

ται ΚΥΡΙΩΣ όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν.

Αλλως, διαβάζουμε αιτήσεις παρατάσεων "λόγω λει-

τουργίας των σχολείων"...για όνομα!

• 30η Οικ.Επ. 20-7-2022, η τελευταία δια ζώσης.

Μετά την κατάργηση του ΟΑΠΠΑ, όλα τα οικονομι-

κής φύσεως θέματα, θα περνούν πλέον από την

Οικ.Επ. Ετσι και η εκδήλωση, τριήμερη για την Μικρά

Ασία. Φέτος το κόστος αρκετά αυξημένο, ήτοι

47.722€ με ΦΠΑ. Ρωτήσαμε, πώς θα επιμεριστούν τα

ποσά, καθώς υπάρχει δαπάνη π.χ. για ηχο/φωτιστική

κάλυψη εκδηλώσεων, που "τρέχει" γενικότερα για

δημοτικές εκδηλώσεις και καθ' όλο το έτος, αλλά και

επί του προκείμενου επιπλέον ειδικότερα κονδύλια:

τεχνική κάλυψη εκδήλωσης 8.060, φωτισμός-ηχητι-

κός εξοπλισμός 1.488€ ...Ούτε γι' αυτό πήραμε απάν-

τηση... μην τα ξαναλέμε... Πρόκειται για απευθείας

ανάθεση, προφανώς το καταλάβατε ήδη...

Δηλώσαμε το παρών στη "διαπραγμάτευση χωρίς δη-

μοσίευση λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμά-

των για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". 

Εν πρώτοις, η δαπάνη είναι ύψους 170.919€ 

Δεύτερον, το καθεστώς είναι ασαφές: "οι εταιρείες

ως δημιουργοί των σχετικών εφαρμογών λογισμικού,

έχουν διατηρήσει την κυριότητα του πηγαίου κώδικά

τους καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη-

σίας σ'αυτές, με συνέπεια να καθίστανται οι μοναδι-

κές που μπορούν νόμιμα να παρέχουν οι ίδιες, ή

μέσω των συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών..."

Πώς όμως, διαφυλλάσονται τα ευαίσθητα προσω-

πικά δεδομένα των δημοτών, στα οποία έχουν πρό-

σβαση "οι ίδιες ή οι συνεργαζόμενες με αυτές

εταιρείες";

• Προσλήψεις προσωπικού επιχορηγούμενου προ-

γράμματος ηλικίας 55-67 ετών για χρονικό διάστημα

τουλάχιστον 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για

άλλους 12 (προφανώς εννοεί μήνες).

Στην ολιγόγραμμη εισήγηση διαβάσαμε μεταξύ

άλλων: "Επειδή οι θέσεις που είχαμε αρχικά αιτηθεί

έχουν καλυφθεί και υπάρχουν και άλλες ανάγκες

υπηρεσιακές (δηλαδή ποιές;;;) που θα μπορούσαν να

καλυφθούν με το πρόγραμμα αυτό, προτείνετε (έτσι

έχει γραφεί με ε, όχι αι) η πρόσληψη  άλλων δεκα-

πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων". Η δική

μας τοποθέτηση και εγγράφως ήταν: "Πάντα θεμιτό

ν'απασχοληθούν άνεργοι και μάλιστα αυτής της ηλι-

κίας. Εν προκειμένω όμως, δεν μας αναλύετε πώς κα-

λύφθηκαν οι θέσεις (πριν) ούτε το ποιές είναι οι

άλλες ανάγκες. Εξ όσων γνωρίζουμε, ανάγκες υπάρ-

χουν στην υπηρεσία πρασίνου και στη δημοτική αστυ-

νομία. Για την υπηρεσία πρασίνου οι άνεργοι ηλικίας

55-67 μπορούν ν'ανταποκριθούν; ΛΕΥΚΟ."

Τότε ο Λουδοβίκος, που προήδρευε, μας κατηγόρησε

για οικονομίστικη θέση - πραγματικά, τί θεωρεί ότι

πραγματεύεται η οικονομική επιτροπή; Η πιο έντονη

αντιπαράθεση όμως, ήρθε στο επόμενο και τελευταίο

θέμα, για το οποίο σας ενημερώνουμε προς ώρας,

δηλαδή, Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δη-

μόσιου χώρου, με δύο υπο-έργα αλλά σε εμάς εμφα-

νίστηκε το ένα: Λειτουργική και βιοκλιματική

αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου στη Δ.Ε Βούλας. Για

το συγκεκριμένο λοιπόν, έργο που θα κοστίσει

1.710.961,81€ και φυσικά απαιτείται χρηματοδότηση,

ζητήσαμε την αρμόδια άποψη του κ.Πέτροβιτς, ως

πολ.μηχανικού, την οποία και καταθέσαμε. Οι παρα-

τηρήσεις του πολλές και εύστοχες, κυρίως όμως

στην ζωτικής σημασίας λεπτομέρεια του θέματος

όπως: απαιτούμενη γεωτεχνική μελέτη, ειδικός έλεγ-

χος του φέροντος οργανισμού (κτιρίου), η υποχρεω-

τική αποτύπωση στο τοπογραφικό της γραμμής

αιγιαλού/παραλίας και γενικότερα λόγω πολλών ελ-

λείψεων τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ.

Ο άρχων όμως, αμφισβήτησε την τεχνική κατάρτιση

του κ.Πέτροβιτς προβάλλοντας το παιδαριώδες επι-

χείρημα ότι, το κτίριο του δημαρχείου είναι τόσο
γερό που δεν μπορείς να καρφώσεις μία πρόκα... είπε

και ως συνήθως ένα  σωρό άσχετα πράγματα και

μετά επετέθη λεκτικώς με τον γνωστό αγενή τρόπο,

σήμα κατατεθέν πλέον... Και όμως, εμείς δεν πτοη-

θήκαμε ούτε σε εκείνη την πρώτη επίθεση (για το κα-

λωσόρισμα μάλλον...) της πρώτης δικής μας

συνεδρίασης της οικ.επ. Τί τον κάνει να πιστεύει ότι

θα πτοηθούμε τώρα;...

Εμείς ως αντιπολίτευση οφείλουμε να υποδει-

κνύουμε τα τρωτά, τα λάθη κ.ο.κ. Δεσμευόμαστε

όμως, όταν η παράταξή μας θα λάβει την πλειοψηφία

και θα λαμβάνει τότε τις αποφάσεις γι'αυτόν τον

τόπο, να είστε βέβαιοι, πως θα έχουμε όλοι τα αυτιά

μας ανοιχτά ΚΑΙ θα ακούμε ΚΑΙ θα αφουγκραζόμαστε

τις άλλες απόψεις, αυτό άλλωστε σημαίνει δημοκρα-

τία.

Με την βοήθεια του Υψίστου....
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Στα δύσβατα  

μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ
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ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΤΥΠΟΣ: Δημοσιεύθηκε η νέα κατά-

σταση των εφημερίδων που νομιμοποιούνται δημοσιεύσεων δημοσίου. 
https://webmail.ebdomi.com/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX.Archive&_uid=85&_part=

1&_action=get&_extwin=1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αι-
τήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την
υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr),
είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12,
ΤΚ.15344 Γέρακας , απευθύνοντάς
την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπη-
ρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,
Πρωτοκόλλου, Ανθρώπινου Δυναμι-
κού & Υποστήριξης Θεσμικών Οργά-
νων υπόψιν: κας Μάρκου Μαρίας, κας
Ζωγράφου Νικολέττας (τηλ. επικοινω-
νίας: 2106604631, 2106604728,
2106604632) 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνε-
ται με βάση την ημερομηνία της ηλε-
κτρονικής υποβολής και, στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερο-
μηνία που φέρει ο φάκελος αποστο-

λής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υπο-
βληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτή-
τως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το
νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που
ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο
για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμε-
τοχή των υποψηφίων στη διαδικα-
σία πρόσληψης με την οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα συνημμένα
σε αυτή δικαιολογητικά προς τον
Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση
του υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που τους αφο-
ρούν, καθώς και για την ασφαλή
διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή
ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό
και για όσο χρόνο απαιτείται, προ-
κειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμι-
μες διαδικασίες πρόσληψης. Οι
φορείς οφείλουν να προστατεύουν
τα προσωπικά στοιχεία των υποψη-

φίων από τυχόν υποκλοπή προκει-
μένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής
επεξεργασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι
διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης
της συναίνεσής τους ανά πάσα
στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετι-
κής αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη
της ορθής συμπλήρωσής της είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων
ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παλλήνης
και στον διαδικτυακό του τόπο
(www.pallini.gr), εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημο-
σίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης Σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Δήμος Παλλήνης Γέρακας ΥΕ Εργατών 
101 Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Νεκροταφείου 8 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου

40 Ν. 4765/2021).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας,   26/7/2022 
Αριθμ. Πρωτ.:21221 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Της  υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/ 2022 Ανακοί-
νωσης με αριθ. πρωτ. 15798/6-6-
2022 για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 37-42
του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός
του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021),
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ’ αρ. 71/16-03-2022 (ΑΔΑ:
6Β2ΘΩΞΚ-ΚΓΛ) Απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής του Δήμου Παλ-
λήνης με θέμα: «Λήψη απόφασης
για έγκριση προγραμματισμού
προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένο χρόνου για την υπηρεσία Νε-
κροταφείου με κάλυψη της δαπάνης
από λοιπές αντικαταβολές, για το
έτος 2022»  
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39070/23-03-
2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εισηγη-
τική έκθεση για πρόσληψη προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Δήμο Παλλήνης από
λοιπές αντικαταβολές, προς το
Υπουργείο Εσωτερικών. 
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27469/28-
04-2022 (ΑΔΑ: Ψ71Α46ΜΤΛ6-Ζ9Ο)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης
εξήντα δύο (62) ατόμων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου στους ΟΤΑ α’ βαθμού,
για την παροχή υπηρεσιών έναντι
λοιπών αντικαταβολών.
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27635/29-04-
2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (λοιπές αντικαταβολές)».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15675/6-06-
2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης,
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παλλήνης, περί ύπαρξης πι-
στώσεων για την κάλυψη της δαπά-
νης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού  της παρούσας ανακοί-
νωσης.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 12938/2022//
1/2022/21-7-2022 έγκριση του ΑΣΕΠ
της υπ’αριθμ.πρωτ. 15798/6-6-2022
ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 για τη σύ-
ναψη εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών, έναντι λοιπών
αντικαταβολών, του Δήμου Παλλή-
νης, που εδρεύει στο Γέρακα της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικό-
τητα και διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

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

Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός
Συστήματος Διαγωνισμού στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 167529
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και απαιτείται να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας την διαδικασία εγγραφής.
Σε περίπτωση υποβολής προσφο-
ράς για ένα ή περισσότερα τμήματα

της σύμβασης, το ύψος της εγγύη-
σης συμμετοχής υπολογίζεται επί
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφερομένου/ων τμήμα-
τος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α
του Ν.4412/16)
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στον διαγωνισμό, για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας
/ τμήματος εκτός ΦΠΑ.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακή-
ρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημο-
πρασίας, αρχικής και επαναληπτικής
του συνόλου των δημοσιεύσεων
που προβλέπονται από τον
ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον προμηθευτή που ανακηρύχ-
θηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονι-
κών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του δια-
γωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-
15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος
Ασημακόπουλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Δευτέρα 1-8-2022 Δευτέρα 1-8-2022 Παρασκευή 2-9-2022 Δευτέρα 5-9-2022  
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ και ώρα 10:30 π.μ
Συστημικός αριθμός 167529

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ε)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α ΓΑΝΤΙΑ (Κ.Α. 35-6061.003) 34.066,77 € 27.473,20

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β ΚΡΑΝΗ  - ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΑΠΝΟΗΣ (Κ.Α.20-6061.002) 40.190,40 € 32.411,61
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (Κ.Α. 35-6061.004) 79.332,26 € 63.977,63

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (Κ.Α. 30-6061.002) 48.112,00 € 38.800,00

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΑ 201.701,43 € 162.662,44 €

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης  - Βούλας  -  Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος
Τηλ: 213 2019955, Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα,  27-7-2022
Αριθ. Πρωτ.:    30332
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 9/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοι-

κτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με ηλεκτρονικές προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στην διακήρυξη του διαγωνι-
σμού και της με α/α 9/2022 μελέτης
του Τμήματος Καθαρότητας κοινόχρη-
στων χώρων, προϋπολογισμού
201.701,43 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και αναλυτικά:

Η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του
Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10
(Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τε-
χνική Μελέτη με α/α 9/2022 την σχε-

τική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013
(Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύ-
στημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμ-
βάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την
Παρασκευή 2-9-2022 και ώρα 10:30
π.μ., κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών από
το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικα-
σία αποσφράγισης θα διενεργηθεί

από τους πιστοποιημένους χρήστες
της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την Δευ-
τέρα 5-9-2022
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 
190 09 - Ραφήνα 
Τηλ: (22943) 21043 
Fax: (22940) 23481 
Πληροφορίες : Γρ. Δημάρχου 
Ραφήνα,    04 Αυγούστου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας –
Πικερμίου, με  την υπ’ αριθμ. 122/02-
08-2022 Απόφασή του, ενέκρινε την
επανέγκριση της τροποποίησης των
όρων δόμησης, του εγκεκριμένου το-
πικού ρυμοτομικού (ΦΕΚ 721Δ' /10-

07-2003) για την κατασκευή του Πα-
ραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
Η προτεινόμενη τροποποίηση όπως
αποτυπώνεται και στο συνημμένο
στην Απόφαση του ΔΣ τοπογραφικό
διάγραμμα διατίθεται προς γνώση
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας
- Πικερμίου (www.rafina-pikermi.gr). 
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 και 7
του άρθρου 154 του από 14-07-1999
προεδρικού διατάγματος του Κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
(ΦΕΚ 580/Δ/1999), καλούμε τους εν-
διαφερόμενους να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα μας (www.rafina-
pikermi.gr), ή σε περίπτωση αδυναμίας
να προσέρχονται στην Τεχνική Υπη-
ρεσία, Αραφηνίδων Αλών 12 - Ρα-

φήνα, κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες, και κατόπιν ραντεβού, προκει-
μένου να λάβουν γνώση της προτει-
νόμενης τροποποίησης και να
υποβάλουν τις ενδεχόμενες ενστά-
σεις τους εντός προθεσμίας δέκα
πέντε ημερών.
Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υπο-
βληθούν ταχυδρομικά στην διεύ-
θυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Αραφηνίδων Αλών 12 ή στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(ikoutsoukis@4059.syzefxis.gov.gr).
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 22943
21044 κα Αθανασοπούλου Μαρία και
22943 21036 κος Κουτσούκης Ιωάν-
νης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
Καλύβια   Τ.Κ. :   19010
Τηλ.: 2299320372 , FAX: 2299048289                                                                                             
Email: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Προϋπολογισμός: 77.852,66€
Πληροφορίες:  Ρουμελιώτης Ντάνιελ     
ΚΑΛΥΒΙΑ: 05/08/2022                                             
Αρ. Πρωτ.:     13990  
Προϋπολογισμός: 77.852,66€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΡΟΥΧΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προκη-
ρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό με κριτήριο κατακύρωσης: 
• την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφορές υποβάλλονται για είτε
στο γενικό σύνολο όλων των Ομάδων
Α΄ και Β΄, είτε για κάθε μία Ομάδα ξε-
χωριστά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΡΟΥΧΑ», συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης
77.852,66 € με ΦΠΑ (62.784,40 €
χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα   με τη    χρήση   της   πλατφόρ-

μας   του   Εθνικού   Συστήματος Ηλε-
κτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι
την 22/08/2022 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 σε  ηλεκτρονικό  φάκελο.             
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης και δεν θα υπερβαίνει την 31-
12-2022.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες
ή Αλλοδαποί, 2. Όλα τα νομικά πρό-
σωπα, 3.Συνεταιρισμοί και 4.Ενώσεις
ή Κοινοπραξίες προμηθευτών. Όλοι οι
παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο
της προμήθειας . Γλώσσα προσφοράς
είναι η Ελληνική.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φο-
ρείς  (Προμηθευτές) απαιτείται να δια-
θέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr. 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή απο-
κλεισμού να συνοδεύει κάθε προ-
σφορά.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό στο  2% της εκτι-

μώμενης αξίας της προσφοράς εκτός
ΦΠΑ.
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προ-
διαγραφές της 40/2022 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπη-
ρεσιών & Έργων Υποδομών του
Δήμου Σαρωνικού.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι)
μηνών από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του προβλεπόμενου από τη διακή-
ρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
ισχύς της προσφοράς μπορεί να πα-
ρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016.  
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του δια-
γωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σαρωνικού  www.saronikoscity.gr και
στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             6  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

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

στα πεταχτά

Fuel Pass 2

Άνοιξε η πλατφόρμα για

υποβολή αιτήσεων

Άνοιξε 1η Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για

το Fuel Pass 2. Οι αιτήσεις θα γίνονται προοδευτικά

με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ η πλατ-

φόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρι και τις 29 Αυγούστου. 

(ΦΕΚ Β4019 30-07-2022).

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά τους μήνες Ιούλιο,

Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν

και αυτή τη φορά να πάρουν τα χρήματα είτε στην άυλη

ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα είναι 15 ευρώ υψη-

λότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει

να έχουν ήδη υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση,

πριν προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης, αφού

λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2021.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι 

για το ηλεκτρικό ρεύμα που

ισχύουν για τον Αύγουστο!
Αναπροσαρμογές της τελευταίας στιγμής στα τιμολόγια

ρεύματος που ισχύουν για όλο τον Αύγουστο έφερε η

ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

με την οποία τέθηκε πλαφόν στις πάγιες χρεώσεις

ύψους 5 ευρώ το μήνα και παράλληλα απαγορεύτηκε η

έμμεση εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όσοι

προμηθευτές υπερέβαιναν τα όρια που έθεσε το ΥΠΕΝ

προχώρησαν σε αλλαγές των τιμοκαταλόγων τους που

τέθηκαν σε εφαρμογή από 1η Αυγούστου.

Οπως έχουμε γράψει με το νέο καθεστώς που ισχύει

στην αγορά ενέργειας τα τιμολόγια ανακοινώνονται

κάθε μήνα και ισχύουν για τον επόμενο, χωρίς ρήτρα

αναπροσαρμογής. Τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου θα ανα-

κοινωθούν ως τις 20 Αυγούστου κ.ο.κ. Παράλληλα οι κα-

ταναλωτές έχουν δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή χωρίς

προϋποθέσεις και χωρίς «πέναλτυ» αποχώρησης. 

Τα τιμολόγια των μεγαλύτερων προμηθευτών μετά τις

προσαρμογές που έγιναν από όσες εταιρείες είχαν ανα-

κοινώσει αρχικά υψηλότερα πάγια, έχουν ως εξής:

–ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες, 0,486

Euro/kwh. Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω, 0,498 Euro/kwh.

Πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα. Νυχτερινό 0,445 Euro/kwh.

–Protergia: Χρέωση Ενέργειας Ημέρας 0,54913 Euro/kwh.

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας 0,54555 Euro/kwh. Μηνιαίο

πάγιο 5 ευρώ.

–Ήρων: για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση, ανεξαρ-

τήτως του ύψους της, 0,575 Euro/kWh, πάγιο 3 € το μήνα.

–Elpedison: τιμολόγια από 0,9395 ένω 1,0024 ευρώ ανά κι-

λοβατώρα, με επιστροφή τον επόμενο μήνα του Elpedison

Loyalty Pass. Το πάγιο κυμαίνεται από 1,5 ευρώ το τετρά-

μηνο έως 5 ευρώ το μήνα.

–Nrg: τιμή ενέργειας 0,499-0,569 Euro/kWh ανάλογα με το

πρόγραμμα και πάγιο 1,8-5 ευρώ το μήνα ανάλογα με την

ενεργοποίηση ή μη e-bill και πάγιας εντολής.

–Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: τιμή με έκ-

πτωση συνέπειας 0,563-0,576 Euro/kWh, χωρίς έκπτωση συ-

νέπειας 0,583 -0,591Euro/kWh. Πάγιο 5 ευρώ.

–Volterra: Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:

0,6700 Euro/kWh, Πάγια Χρέωση: 4,5Euro/30 ημερολογια-

κές ημέρες.

– WATT+VOLT : 0,62Euro/kWh για το πρόγραμμα zerO+ για

όλες τις κατηγορίες πελατών.

–Zeniθ: Χρέωση ενέργειας 0,55500 Euro/kWh, πάγιο 4,5 €.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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

Βάρκιζας, 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 

ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ. ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑ-

ΣΕΙΣ. 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

Ο ΛΑΕΡΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  και της ΕΛΕ-

ΝΗΣ, το γένος ΜΠΟΤΣΩΝΗ, που γεννήθηκε στο ΔΕΛ-

ΦΙΝΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, και κατοικεί στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ,

ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, και η ΝΑΤΑΛΙΑ-

ΑΝΝΑ ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΧΑΡΙ-

ΚΛΕΙΑΣ το γένος ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη

νήσο Υδρα. 

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

και της ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ, που

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, και κατοικεί στο

ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

και η ΣΟΦΙΑ ΣΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το

γένος ΧΟΒΡΗ, που γεννήθηκε στο ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑ-

ΝΑΔΑ και κατοικεί στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (ναό

Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου).

ΓΑΜΟΙ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ZHTOYNTAI

Oικοδόμοι, Τεχνίτες και Εργάτες για

μόνιμη εργασία. Τηλ. 6974003808

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
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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 

τηλεφωνικά 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

«Με την Υγεία Πλοηγό!»
Δράση της Περιφέρειας Αττικής

Tετραήμερη ενημερωτική δράση βρίσκεται σε εξέλιξη

από την Περιφέρειας Αττικής και τον ΙΣΑ, με σύνθημα

«Με την Υγεία Πλοηγό!», στο λιμάνι του Πειραιά. 

Ειδικότερα διανεμήθηκαν πάνω από 50.000 ενημερωτικά

φυλλάδια, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, για την πρό-

ληψη των προβλημάτων υγείας και των παιδικών ατυχη-

μάτων, κατά τη διάρκεια των διακοπών. 

Τα φυλλάδια περιέχουν πληροφορίες για τους κανόνες

προστασίας από την Covid-19, τον ήλιο, τα κουνούπια,

τις μέδουσες, τις τροφικές δηλητηριάσεις, τα σεξουαλι-

κώς μεταδιδόμενα νοσήματα και όλα τα απρόοπτα που

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας, κατά τη

διάρκεια των διακοπών. Παράλληλα, διανέμεται φυλλά-

διο για τα παιδικά ατυχήματα μεταφρασμένο στα αγ-

γλικά.

«Υπάρχουν πολλά απρόοπτα που μπορούν να θέσουν σε

κίνδυνο την υγεία μας κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ δίνουν μεγάλη έμφαση

στην πρόληψη και έχουν θέσει προτεραιότητα την ενη-

μέρωση των πολιτών», σχολίασε ο Περιφερειάρχης Ατ-

τικής και Πρόεδρος του ΙΣ Γ. Πατούλης.

Η σύνταξη των κειμένων έγινε από τον καθηγητή Χαρί-

λαο Κουτή, Ομ. Καθηγητή Υγιεινής Επιδημιολογίας &

Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και τον

Παιδίατρο Εντατικολόγο Τάσο Χατζή μέλος του Δ.Σ του

ΙΣΑ. Την επιμέλεια της δράσης είχε ο Α’ Αντιπρόεδρος

Φ. Πατσουράκος και το μέλος του Δ.Σ Π. Λεονάρδου.

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

EΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γραμμή υποστήριξης 

χρόνιων ασθενών

ΜΑΖΙ 111 32 

Το 2019, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ανέπτυξε και υλοποί-

ησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την έγκυρη και έγ-

καιρη ενημέρωση του κοινού και των χρόνιων ασθενών.

Η γραμμή είχε ως στόχο αναφοράς όλους τους χρόνιους

ασθενείς, και παρείχε νομική

συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική

υποστήριξη, την πρόσβαση σε

υπηρεσίες υγείας και στο φάρ-

μακο, τις προνοιακές παροχές,

τα έκτακτα μέτρα ειδικής

άδειας από την εργασία, τις

υγειονομικές συστάσεις του

Ε.Ο.Δ.Υ. αλλά και την παρα-

πομπή προς τους συλλόγους

μέλη της Ένωσης για περαι-

τέρω κάθετη ενημέρωση σε ζητήματα της εκάστοτε θερα-

πευτικής τους κατηγορίας.
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. . . γ ια την υγειά μας

Στην προσωποποιημένη φροντίδα (ΠΦ), γνωστή και ως
προσωποκεντρική, ασθενοκεντρική κλπ, έχει δοθεί από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ο ορισμός: «Η ενδυνά
μωση του πληθυσμού να αναλάβει την ευθύνη της υγείας
του και όχι τον ρόλο του παθητικού αποδέκτη των υπηρε
σιών υγείας». 
Για την κατανόηση της ΠΦ, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις έν
νοιες, της «υγιούς γήρανσης», αποτέλεσμα της εκρηκτικής
αύξησης του πληθυσμού >60, και συνεπώς την αύξηση του
ποσοστού των ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Έχει μετρη
θεί ότι, το 50% των ανθρώπων >60 ετών παρουσιάζουν,
τουλάχιστον 3 νοσήματα ενώ, μόνο το 17% των ασθενών με
Στεφανιαία Νόσο πάσχει μόνο από αυτήν. Αυτό σημαίνει
ότι τα 2/3 των πόρων των υπηρεσιών υγείας απορροφώνται
από άτομα με πολλαπλή νοσηρότητα, και ότι αυτή έχει  ση
μαντικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής τους (κίνδυνος θα
νάτου, αναπηρίας, εγκλεισμού σε ιδρύματα, οικονομικής
επιβάρυνσης, κλπ). 

Επίσης ο διαχωρισμός του όρου συννοσηρότητα δηλαδή:
«Η συνύπαρξη δυο νόσων ή καταστάσεων στον ίδιο
ασθενή,  με κάποια αιτιολογική συνάφεια µε παθοφυσιο
λογική βάση (Stress & λειτουργία των διαφόρων συστημά
των), ή η συνύπαρξη καταστάσεων με κάποια
αλληλεπίδραση (ψυχικές συνέπειες µιας σωµατικής νόσου)
ή τέλος η συνύπαρξη που επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την
πορεία και την πρόγνωση της κάθε νόσου» Θα πρέπει να
διακριθεί από την πολυνοσηρότητα, που ορίζεται ως: «Ο
κάθε συνδυασμός μιας χρόνιας νόσου με τουλάχιστον μία
άλλη οξεία ή χρόνια νόσο, συσχετιζόμενη ή μη, με βιοψυ
χοκοινωνικό ή σωματικό παράγοντα κινδύνου. Η πολυνο
σηρότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια αυξανόμενη
ανικανότητα, ή μειωμένη ποιότητα ζωής ή ευαλωτότητα».
Σύμφωνα με τον ορισμό της ΠΦ,  η διαχείριση αυτών των
πολύπλοκων καταστάσεων, εστιάζει στις διαφορετικές
ανάγκες του κάθε ασθενή, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις
απέναντι στην ασθένεια του. Έτσι αναγνωρίζονται τα δι
καιώματά τους, για την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων, την επιλογή θεραπείας, προστασίας προσω
πικών δεδομένων, αλλά και ισότιμης πρόσβασης στις δομές
υγείας. 
Επομένως, εκτός των βιολογικών χαρακτηριστικών της
νόσου που εστιαζόταν το παλαιού τύπου πατερναλιστικό
μοντέλο ιατρικής (συστάσεις) και οι εξελίξεις του (οδηγίες
και πρωτόκολλα), περάσαμε σε ένα περιβάλλον με αλλα
γές εστιασμένες στον ασθενή, στην αλλαγή της φιλοσο
φίας διαχείρισης των αναγκών και όχι των συμπτωμάτων.
Η οικονομική κρίση, η πρόσβαση των υγειονομικών και των
ασθενών στις νέες τεχνολογίες, η εξ αποστάσεως παρακο
λούθηση, κ.λπ., οδήγησαν στην έγκυρη, υπεύθυνη ενημέ
ρωση των ασθενών για τις επιλογές που αφορούν την
κατάσταση τους (τις υπάρχουσες θεραπευτικές δυνατότη
τες, συνυπολογισμό  του κίνδυνου, την επιβάρυνση, το όφε
λος, την πρόγνωση). Έτσι,  απέκτησε τεράστια σημασία η
ποιότητα ζωής και η λειτουργική ικανότητα των ασθενών.  
Η πραγματοποίηση αυτού του μοντέλου,  απαιτεί εκπαιδευ

μένους στην ΠΦΥ επαγγελματίες υγείας που συνλειτουρ
γούν, δημιουργώντας έτσι την ομάδα υγείας.
Στην προσέγγιση του ασθενούς  στην φροντίδα υγείας
υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές: 
• Η  ανεξάρτητη ιατρική προσέγγιση (αυτόνομη ιατρική λει
τουργεία)
• Η πολυεπιστημονική προσέγγιση (συνεργασία ανεξάρ
τητη, παράλληλη) με υπεύθυνο επιστήμονα ανάλογα με την
ανάγκη του ασθενούς.
• Η συμβουλευτική πολυεπιστημονική προσέγγιση (ο
υπεύθυνος επιστήμονας διαβουλεύεται με τους άλλους
κατά την κρίση του).

• Η διεπιστημονική προσέγγιση (επιστήμονες διαφορετικών
επαγγελμάτων που μοιράζονται κοινό πληθυσμό, με κοι
νούς στόχους,  συνυπευθυνότητα, με αλληλοσυμπληρωμα
τικές δραστηριότητες για την εξασφάλιση της ολιστικής
διαχείρισης καταστάσεων.
Η λειτουργεία αυτών των ομάδων βασίζεται στο σύνολο
των δεξιοτήτων, εμπειρίας, γνώσεων, με κοινό σκοπό την
παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων.

«Η δημιουργία μιας ομάδας υγείας,  προϋποθέτει από τα
μέλη της αναπτυγμένο «κοινωνικό ραντάρ» όπως αναφέρει
ο D. Goleman (2009),  που διακρίνεται,  σε πρώτο επίπεδο,
την ανάγνωση, σε δεύτερο, την αντίδραση και τέλος στο
τρίτο επίπεδο, την ενσυναίσθηση , δηλαδή την κατανόηση
υφιστάμενων προβληματισμών, ανησυχίας πίσω από τα
συναισθήματα κάποιου ανθρώπου.  

Έχοντας αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση την βαθύτερη
επικοινωνιακή διαδικασία  η ομάδα υγείας, προσπαθεί να
διατηρήσει τη λειτουργικότητα, την ικανότητα αυτοφροντί
δας,  την αυτοεκτίμηση,  και επομένως την ισορροπία ψυ
χική και σωματική των ασθενών. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την θεμελίωση μιας συνεχούς επι
κοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, με στόχο τη λήψη
των βέλτιστων κλινικών αποφάσεων, βασιζόμενη στον αλ
ληλοσεβασμό, ισοτιμία, μέγιστη παροχή αλληλεξαρτώμε
νων γνώσεων, στο συντονισμό, και την κοινή ευθύνη
απέναντι στους ασθενείς και το περιβάλλον τους.  

Συνεπώς η επαφή με τον ασθενή μιας μονάδας ΠΦ,  από
την ομάδα υγείας σημαίνει: μελέτη του προβλήματος, προ
γραμματισμός σχεδίου δράσης, ανάθεση – καταμερισμός
εργασίας, προτεραιότητες, μέγιστη αξιοποίηση των γνώ
σεων για την επίλυση του προβλήματος. Οι υπηρεσίες πα
ρέχονται και κατ’ οίκον, ή στο οποιοδήποτε περιβάλλον του
ασθενούς,  και εστιάζουν στην ανακούφιση του πόνου, του
συναισθηματικού φορτίου, την  παρακίνηση για ενεργό
συμμετοχή της οικογένειας και του κοινωνικού δικτύου
(φροντιστές, ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, κοινότητα)
και γενικότερα στο πλαίσιο που ζουν και αλληλοεπιδρούν
οι ασθενείς. 

Τελειώνοντας , μελέτες έδειξαν ότι πληθυσμοί που απολαμ
βάνουν υπηρεσίες ΠΦ είναι πιο ικανοποιημένοι, αναρρώ
νουν γρηγορότερα, με λιγότερες διαγνωστικές δοκιμασίες
και παραπομπές και οι δεσμοί τους με την ομάδα, συμβάλ
λουν στην συμμόρφωσή τους σε δράσεις πρόληψης.  

Στέλλα Αργυριάδου MD, PhD
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

Γ/Ο  Ιατρός , τ Δ/ντρια ΕΣΥ
Υπεύθυνη ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α Χρυσούπολη  Καβάλα

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Οικονομική ενίσχυση για

τους πυρόπληκτους

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προχωρά στο άνοιγμα λο-

γαριασμού τραπέζης προς ενίσχυση των πυρόπληκτων

της Πεντέλης, Γέρακα, Παλλήνης, αλλά και των οικόσιτων

ζώων που έμειναν χωρίς στέγη, με στόχο να συγκεντρω-

θεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό. 

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά παρακα-

λούνται να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρα-

κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.34.0200976543

IBAN: GR4402602400000340200976543

SWIFT Code: ERBKGRAA

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη

«Πυρκαγιές».

Για λεπτομέρειες  καλείτε στα 210 36 09 825 ή  210 36

11 425, μέσω email στο pr@redcross.gr ή στην ιστοσε-

λίδα του ΕΕΣ, www.redcross.gr. 

Προσωποποιημένη φροντίδα: Οσα πρέπει να γνωρίζουμε
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Κ19/Κ23

Μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον

από τη συγκομιδή μεταλλίων

Με πέντε χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο επιστρέφουν οι

αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας μας που συμμετείχαν

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας κάτω των 19 και

κάτω των 23 ετών που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βα-

ρέζε της Ιταλίας. Μάλιστα, με τρία χρυσά και ένα χάλκινο

μετάλλιο η χώρα μας βρίσκεται πρώτη στην κατηγορία Εφή-

βων - Νεανίδων Κ19, ενώ με δυο χρυσά στην κατηγορία Κ23

κατετάγη πέμπτη.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία

Φράγκου αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου, κατακτών-

τας το χρυσό μετάλλιο στη δίκωπο με χρόνο 6.58.41, που

αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ακολούθησε το δίδυμο

από τη Λιθουανία Καζλαουσκάιτε και Κραλικάιτε, με σχε-

δόν έξι δευτερόλεπτα διαφορά, αλλά και οι Τκατσένκο και

Σχάντε από τη Γερμανία.

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο

στο σκιφ ελαφρών βαρών, με χρόνο 7.40.82 και στέφθηκε

παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεύτερη ήταν η Ελίζ Οσμπέι από

την Τουρκία και τρίτη η Ιταλίδα Τζιούλια Κλέριτσι.

Η Σοφία Δαλίδου και η Στυλιανή Νάτσιουλα αναδείχθηκαν

παγκόσμιες πρωταθλήτριες κατακτώντας το χρυσό μετάλ-

λιο στο διπλό σκιφ Νεανίδων με χρόνο 6.57.40, που απο-

τελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Πίσω τους τερμάτισαν οι

Ιταλίδες αθλήτριες με 7.02.60 και οι Γερμανίδες με 7.03.15.

Η Ιωάννα Ασβεστά και η Ελβίρα Αργυράκη κατέκτησαν το

χρυσό μετάλλιο στη δίκωπο Νεανίδων με χρόνο 7.16.95,

προσπερνώντας μετά τα 1.500 μέτρα τις Ιταλίδες που ολο-

κλήρωσαν με 7.17.45. Τρίτες ήταν οι Γερμανίδες αθλήτριες

με χρόνο 7.26.40.

Επίσης, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκιφ Νεανίδων, με

διαφορά μάλιστα σχεδόν 6 δευτερολέπτων από την αντί-

παλό της, στέφθηκε η Κατερίνα Γκόγκου, που τερμάτισε

πρώτη με χρόνο 7.35.64. Δεύτερη ήταν η Ιταλίδα Σπίριτο

και τρίτη η Ελβετίδα Κιούεν.

Η ελληνική ομάδα σφράγισε τον 4ο τελικό της στη διοργά-

νωση με τη Δήμητρα - Ελένη Κοντού, που  πήρε την 3η

θέση στον ημιτελικό του σκιφ Κ23 με χρόνο 7:36.28 και πέ-

ρασε στα έξι καλύτερα πληρώματα του κόσμου στη κατη-

γορία της.

Οι Παναγιώτης Αδάμ, Απόστολος Λυκομήτρος, Νίκος Χω-

λόπουλος, Δημήτρης Παπάζογλου τερμάτισαν τρίτοι και κα-

τέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ των

Εφήβων με χρόνο 5.53.18, πίσω από την Τσεχία (5.50.83)

και την Ιταλία (5.51.19).

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Στη δεύτερη θέση η Εθνική στο τουρνουά

«Σαμαρτζίδης Καπ»

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης

των ανδρών στο τουρνουά που διεξήχθη στην πισίνα του

Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της

διοργάνωσης «Σαμαρτζίδης Καπ».

Η Εθνική πόλο ηττήθηκε 13 - 10 από το Μαυροβούνιο στην

3η και τελευταία αγωνιστική, ολοκληρώνοντας το τουρνουά

με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα. Το Μαυροβούνιο πα-

νηγύρισε το «3 στα 3» στο τουρνουά.

Η Εθνική προηγήθηκε 3-1 και 4-2 στο πρώτο οκτάλεπτο,

αλλά στη δεύτερη περίοδο το Μαυροβούνιο ισορρόπησε το

ματς, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να λήξει ισόπαλο 6-6. Στη

συνέχεια η ομάδα του Μαυροβουνίου προηγήθηκε 11-8, η

Εθνική μείωσε σε 11-10, ωστόσο το Μαυροβούνιο «κλεί-

δωσε» τη νίκη και την πρώτη θέση στο τουρνουά με άλλα

δύο τέρματα.

Την τρίτη θέση πήρε η Ολλανδία που επιβλήθηκε 11-7 της

Γερμανίας, ενώ πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά ανα-

δείχθηκε ο Μαυροβούνιος Μάρκο Μρσιτς.

NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

27ο Κύπελλο Άνοιξης

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας “έκλεισε” τη φετινή

χρονιά με μια σειρά αγώνων σε διάφορες κατηγορίες, στο

ονομαζόμενο 27ο Κύπελλο Άνοιξης, στο οποίο υποδέχτηκε

και φέτος δεκάδες σκάφη που συμμετείχαν στους αγώνες

που έχουν γίνει θεσμός.

Στο σύνολο των ιστιοπλοϊκών αγώνων που απαρτίζουν το

Κύπελλο Άνοιξης και διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή

του Σαρωνικού είναι, α) αγώνας Πατρόκλου, β) Παράκτια

διαδρομή γ) ιστιοδρομίες Κέας, τα πληρώματα με αμείωτο

ενδιαφέρον έδωσαν το παρών και απόλαυσαν ιδανικές συν-

θήκες ιστιοπλοΐας. 

Η τριήμερη αυτή ανοιξιάτικη ιστιοπλοϊκή εμπειρία είναι στην

πραγματικότητα η αρχή του καλοκαιριού για πολλούς από

εμάς. Φέτος ο αγώνας της Κέας (27-29.5) συνδυάστηκε και

με ένα μεγάλο πάρτι απονομής στο beach bar EORA για

τους νικητές του πρώτου μπράτσου του αγώνα.

Ακολούθησε ο αγώνας “Πάτροκλος” (4-5 Ιουνίου) και η “Πα-

ράκτια Διαδρομή”.

Ο ενθουσιασμός και οι προσδοκίες μεγάλες, ο αέρας λιγο-

στός. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος ώστε όλα τα σκάφη να

κατορθώσουν να τερματίσουν και τις δύο ημέρες.

Στις 15 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒούλας έγινε

η απονομή των κυπέλλων για όλες τις αγωνιστικές κατηγο-

ρίες για τα συνολικά αποτελέσματα του 27ου Κυπέλλου

Άνοιξης αλλά και γι’ αυτά του 26ου Κυπέλλου Άνοιξης λόγω

του ότι την περσινή χρόνια οι συνθήκες δεν πραγματοποι-

ήθηκαν εκδηλώσεις, λόγω του covid-19.

Η Απονομή άρχισε με την βράβευση δυο σημαντικών προ-

σωπικοτήτων του  Ιωάννη Σπέη Ιστιοπλόου και Δάσκαλου

για την πολυετή προσφορά του στον όμιλo και στην ιστιο-

πλοΐα και του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου για την πο-

λύτιμη πολυετή παρουσία και προσφορά του ως Πρόεδρος

του ΔΣ του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της Εθνικής Ομάδας IQFoil

που προπονείται από φέτος στις εγκαταστάσεις του ομίλου

και εκπροσωπήθηκε από τους Βύρωνα Κοκκαλάνη, Λεωνίδα

Τσορτανίδη, Δανάη Ποντίφηξ και τον προπονητή τους Πάχο

Παπαστεφάνου. 

Βραβεύθηκαν για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους και την

πρόκριση τους στην Εθνική Ομάδα 2022 οι αθλητές του ομί-

λου, Χριστίνα Μένη, Ευάγγελος Κουκούδης για την κατη-

γορία Ilca4 και ο Νέστορας Μιχάλαινας για την κατηγορία

Optimist.

Η επόμενη βράβευση αφορούσε τα σκάφη του ομίλου τα

οποία πρωταγωνίστησαν στις Απονομές Πανελλήνιας Γενι-

κής Κατάταξης των Αγώνων Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσ-

σης, για τα έτη 2020 και 2021.

Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησαν οι απονομές στους νι-

κητές των ιστιοδρομιών από πλήθος επισήμων που τίμησαν

και φέτος την τελετή.    

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ποτό, φαγητό και μουσική. 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
Με ασημένιο η Φιλιππίδου

Η Αρετή - Δέσποινα Φιλιππίδου κατέκτησε 4.8.22, το αση-

μένιο μετάλλιο στη δισκοβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Στίβου, κάτω των 20 ετών στο Κάλι της Κολομβίας, κάνο-

ντας έναν καταπληκτικό αγώνα, όπου ξεδίπλωσε το τα-

λέντο της και επιβεβαίωσε την καλή της αγωνιστική

κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι οι αγώνες στο Κάλι διακό-

πηκαν λόγω βροχόπτωσης και ο τελικός της δισκοβολίας

ξεκίνησε με 2 ώρες περίπου καθυστέρησης.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Σουηδή Εμα Σράλα με

56,14 μ. και το χάλκινο η Νοτιοαφρικανή Ντεκλέρκ με 53,54

μ. βελτιώνοντας το ρεκόρ της χώρας της.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε εξαιρετικά την

παρουσία της στα 100 μ. με την 11η θέση που κατέκτησε

στον ημιτελικό. Μάλιστα, η ταλαντούχα πρωταθλήτριά μας

έχει την ίδια επίδοση με τη 10η αλλά στην ανάλυση του

χρόνου της έχει 11.51,510 έναντι 11.51,501 της 10ης Βρε-

τανίδας Γκούντισον.
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...στο κύλισμα της μπάλας

Συνεχίζεται το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20

Εντυπωσιακές επιδόσεις καταγράφουν οι αθλητές και

οι αθλήτριες της ελληνικής αποστολής στο 19ο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που

πραγματοποιείται στο Κάλι της Κολομβίας.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση

στον προκριματικό των 100 μέτρων, τερματίζοντας σε 11.55

και προκρίθηκε για τον ημιτελικό του αγωνίσματος.

Η Βασιλική Μητσιούλη τερμάτισε σε χρόνο 60.20 στα 400

μ. με εμπόδια και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό.

Στον τελικό του άλματος σε μήκος κατετάγη 12ος ο Νίκος

Σταματονικολός, έχοντας σημειώσει στον προκριματικό

επίδοση 7.62 μ., βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρωταθλητής των

υψηλών εμποδίων Χρήστος Ρούμτσιος, σημειώνοντας

13.82 και καταρρίπτοντας το ατομικό του ρεκόρ. Στον ημι-

τελικό τερμάτισε σε χρόνο 13.86 και πήρε την 6η θέση στη

σειρά του, όπου ο πρώτος Ολλανδός Σόφια και ο τρίτος Ντί-

ζελ από την Αυστρία κατέρριψαν τα ρεκόρ των χωρών τους

με 13.43 και 13.59 αντίστοιχα.

Στην 8η θέση στον κόσμο κατετάγη στον τελικό των 3.000

μέτρων η Μαρία Κάσσου, με χρόνο 9.35.90. Νικήτρια ήταν

η Μπέτι Τσέλαγκατ (Κένυα) με 9.01.03 και ακολούθησαν η

Τσιγιόν Αμπέμπε (Αιθιοπία) με 9.03.85 και η Νάνσι Τσερόπ

(Κένυα) με 9.05.98.

Παράλληλα, στον τελικό δισκοβολίας προκρίθηκε η Δέσποινα

- Αρετή Φιλιππίδου στέλνοντας τον δίσκο στα 52,48 μ. βελτιώ-

νοντας το φετινό της ρεκόρ (52.32 μ.) και καταγράφοντας τη

δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, πίσω από την

Σουηδή Εμα Σπάλα που έριξε στα 54.21 μ.

Στο επί κοντώ προκρίθηκε στον τελικό η Ηλιάνα Τριαντα-

φύλλου, με άλμα στα 4.05 μ.

Νέο ρεκόρ από τον Λ. Τεμπόγκο

Νέο ρεκόρ σημείωσε στον τελικό των 100 μέτρων ο αθλη-

τής από την Μποτσουάνα Λέτσιλ Τεμπόγκο, με επίδοση

9.91, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ που ήταν 9.94. Δεύ-

τερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός Νεκρούμι με 10.02, που

είναι εθνικό ρεκόρ στη κατηγορία, και τρίτος ο Νοτιοαφρι-

κανός Ρίτσαρντσον με 10.12.

Ο Λ. Τεμπόγκο, λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό, αντί

να συνεχίσει την κούρσα του, γύρισε και... έδειξε τον Τζα-

μαϊκανό αντίπαλό του, Ενκρούμι, σε μια κίνηση που είχε

γίνει από τον Γιουσέιν Μπολτ, στον τελικό των Ολυμπιακών

Αγώνων του Πεκίνου (όπου είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ...).

Η κίνηση θεωρήθηκε προσβλητική τόσο προς τον αντίπαλό

του όσο και προς τον ...Μπολτ, με τον Τεμπόγκο να απολο-

γείται πως «είδα τους θεατές και ήθελα να τους θυμίσω τι
έκανε ο Μπολτ στις μέρες του. Είναι το ίνδαλμά μου. Αν κά-
ποιος θεωρεί πως πρόσβαλα με αυτήν τη κίνηση, ζητάω ει-
λικρινά συγγνώμη». Ο ίδιος πάντως δήλωσε πως αν είχε

τρέξει την κούρσα κανονικά, θα είχε γράψει το χρονόμετρο

9.80, ωστόσο, όπως είπε, «έχω ακόμη περισσότερους αγώ-
νες, δεν ήθελα να πάω τόσο μακριά. Αλλά αυτή είναι η τε-
λευταία χρονιά μου ως junior και πρέπει να αφήσω το ρεκόρ
εδώ, για να έλθει η επόμενη γενιά και να το καταρρίψει».

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Εθνική Γυναικών Αγγλίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Γυναικών Αγ-

γλίας κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου,

νικώντας στο Γουέμπλεϊ με 2-1 τη Γερμανία. Η Εθνική Γυ-

ναικών Γερμανίας μετρούσε μέχρι τώρα 8 νίκες σε ισάριθ-

μους τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, από το 1984

που διεξήχθη για πρώτη φορά.

Τον αγώνα παρακολούθησαν 87.192 φίλαθλοι, αριθμός που

αποτελεί νέο ρεκόρ προσέλευσης σε τελικό euro, τόσο γυ-

ναικών όσο και ανδρών.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αγ-

γλίδες προηγήθηκαν στο 62ο λεπτό, όταν από μπαλιά της

Γουάλς η Τουν έκανε το 1-0. Στο 79ο λεπτό ήρθε η ισοφάριση

όταν η Βάσμουτ έκανε το γύρισμα από αριστερά και η Μαγ-

κούλ με εξαιρετικό εν κινήσει τελείωμα σκόραρε το 1-1. Ο

τελικός οδηγήθηκε σε ημίωρη παράταση, όπου στο 110' η

Κέλι μετά από εκτέλεση κόρνερ και με διπλή προσπάθεια,

διαμόρφωσε το τελικό 2-1 δίνοντας το Κύπελλο στην Αγγλία.

ΑΓΓΛΙΑ: Ερπς, Μπόινζ, Μπράιτ, Γουίλιαμσον, Ντέιλι (88'

Γκρίνγουντ), Στάνγουεϊ (89' Σκοτ), Γουάλς, Μιντ (64' Κέλι),

Κίρμπι (55' Τουν), Χεμπ (120' Πάρις), Γουάιτ (56' Ρούσο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Φρομς, Γκουίν, Χέντριχ, Χέγκερινγκ (103'

Ντούρσουν - Κάγεχ), Ράουχ (113' Λάτβαϊν), Μαγκούλ (91'

Ντάλμαν), Ομπερντοφ, Ντέμπριτς (73' Λόμαν), Χουτ, Σού-

λερ (67' Ανιγιόμι), Μπράντ (46' Βάσμουτ)

SUPER LEAGUE

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Στις 19 Αυγούστου ξεκινάει η 1η αγωνιστική της Super

League, με το πρόγραμμα των αγώνων να έχει ως εξής: 

Την Παρασκευή 19 Αυγούστου στις 21.30 αναμέτρηση

Βόλου - Αστέρα Τρίπολης. 

Το Σάββατο 20 Αυγούστου Ατρόμητος - ΟΦΗ (20.00), Λαμία

- ΑΕΚ (21.30), ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (21.45). 

Την Κυριακή 21 Αυγούστου Παναθηναϊκός - Ιωνικός (20.00), Αρης

- Λεβαδειακός (20.30), Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (22.00).

Με Κάρλος Κορμπεράν ο Ολυμπιακός

Την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό

Κάρλος Κορμπεράν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο

Κορμπεράν είναι γεννημένος στις 7 Απρίλη 1983, στη Βα-

λένθια, και την τελευταία διετία ήταν προπονητής στη Χάν-

τερσφιλντ, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε

έφτασε έως τον τελικό ανόδου από την Championship στην

Premier League. Θήτευσε, μεταξύ άλλων, με μεγάλη επιτυ-

χία στο πλευρό του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Λιντς.

Χρέη γενικού αρχηγού θα αναλάβει ο μέχρι πρότινος αρχη-

γός της ομάδας, Αβραάμ Παπαδόπουλος.

Ηττες για Παναθηναϊκό και Αρη

Στο ρεβάνς της Λεωφόρου (11/8) απομένει να ελπίζει ο Πα-

ναθηναϊκός για συνέχιση στο Europa Conferrence League,

μετά την ήττα με 2-0 που γνώρισε από τη Σλάβια στην Πράγα

στον πρώτο αγώνα (4.8.22) για τον 3ο προκριματικό γύρο.

Πολλά τα παράπονα των «πράσινων» για τη διαιτησία του

Γάλλου Μπουκέ, που απέβαλε στο 40' τον Παλάσιος με δεύ-

τερη κίτρινη για «θέατρο». Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με 10

παίκτες και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Σρανζ με

δεύτερη προσπάθεια έκανε το 1-0 για τη Σλάβια στο 45'+2.

Η Σλάβια έμεινε και αυτή με δέκα παίκτες στο 53', όταν απο-

βλήθηκε ο Σάντος με κόκκινη. Στο 56' η Σλάβια με τον

Ούσορ έκανε το 2-0.

Ηττα και για τον Αρη

Με 2-0 ηττήθηκε από τη Μακάμπι ο Αρης στο Τελ Αβίβ χτες

στην πρώτη αναμέτρησή τους για τον 3ο προκριματικό γύρο

του Europa Conferrence League. Στις 11/8 στο «Κλεάνθης

Βικελίδης», οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά.

Μετά από δυο απειλές, ο Γιοβάνοβιτς έκανε στο 29' το 1-0

για τη Μακάμπι. Η Μακάμπι συνέχισε την πίεση με τον Γιο-

βάνοβιτς να σκοράρει ξανά στο 35', με το γκολ να ακυρώ-

νεται ως οφσάιντ. Στο 84' ο Ζαχάβι έκανε το 2-0.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πέθανε ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ

«Εφυγε» από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 88

ετών ο Μπιλ Ράσελ, ένας από τους σπουδαιότερους μπα-

σκετμπολίστες όλων των εποχών και μέλος του Hall of

Fame. Μεγαλούργησε τη δεκαετία του '60 με τη φανέλα

των Μπόστον Σέλτικς και κατέκτησε 11 πρωταθλήματα

(1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,

1968, 1969) NBA. Ηταν χρυσός Ολυμπιονίκης το 1956 με

την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Ο Ράσελ πέρασε μία ολόκληρη μπασκετική ζωή με τους

Κέλτες (1956 - 1969) και αναδείχθηκε πέντε φορές MVP

του ΝΒΑ, βρέθηκε 12 φορές σε All-Star, ενώ πανηγύρισε

και δύο πρωταθλήματα με τους Σέλτικς ως προπονητής

(1968, 1969). Η φανέλα με το Νο 6 που φορούσε έχει απο-

συρθεί για πάντα από τους Σέλτικς.

Σε 963 ματς στην καριέρα του, είχε μ.ό. 15,1 πόντους -

22,5 ριμπάουντ - 4,3 ασίστ.

Πρώτος αγώνας στις 2 Σεπτέμβρη

για την Εθνική
Το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2022 πλησιάζει, καθώς

η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί από 1 έως 18 Σεπτέμβρη

σε τέσσερις χώρες (Τσεχία, Γεωργία, Ιταλία, Γερμανία).

Η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί στον τρίτο όμιλο που θα

φιλοξενηθεί στο Μιλάνο και θα έχει αντιπάλους στην

πρώτη φάση τις Ιταλία, Κροατία, Ουκρανία, Μεγάλη Βρε-

τανία και Εσθονία.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη

φάση των «16», όπου διασταυρώνονται ως εξής: Β2-Α3,

Α1-Β4, Β1-Α4, Α2-Β3, Γ1-Δ4, Δ2-Γ3, Γ2-Δ3, Δ1-Γ4.

Στον Δ' όμιλο (Πράγα/Τσεχία) με τον οποίο διασταυρώνε-

ται ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας βρίσκονται οι Φινλαν-

δία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισραήλ, Σερβία και Πολωνία.

UEFA: Με ημιαυτόματο οφσάιντ η φάση

των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ
Αλλάζει η διαιτησία

Όπως ανακοίνωσε η UEFA, η τεχνολογία του ημιαυ-

τόματου οφσάιντ θα χρησιμοποιηθεί στους ομίλους

του Τσάμπιονς Λιγκ. Η καινοτομία στον τομέα της

διαιτησίας θα κάνει ντεμπούτο στο Σούπερ Καπ ανά-

μεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Άιντραχτ Φρανκ-

φούρτης στις 10 Αυγούστου. 
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H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κα-
τανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστα-
τούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού
Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση 
του καπιταλισμού
Δημήτρης Τσαρδάκης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογε-
νετικών και ψυχολογικών  παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέ-
τειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του κα-
πιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού 
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό 
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορι-
σμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. ΌΌλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – οο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com

KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα

Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα
Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα

Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα


