
26ο €

Επίπεδο ανάξιο των δημοκρατικών
μας παραδόσεων, του μορ-
φωτικού επιπέδου των Ελλή-
νων, των δημοκρατικών θε-
σμών και της ελευθερίας που
κατακτήσαμε, η εικόνα στη
ΒΟΥΛΗ.3

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές βρί-

σκεται σε εξέλιξη η συζήτηση και θ’ ακολου-

θήσει η ψηφοφορία, πάνω στην πρόταση δυ-

σπιστίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ κι

έχουν υιοθετήσει όλα τα κόμματα της αντιπο-

λίτευσης, και της οποίας τ’ αποτε-

λέσματα θα τα έχουμε πληροφο-

ρηθεί ήδη πριν την κυκλοφορία της

«7ης»*. 

Πάντως, δεν απαιτείται μαντική

ικανότητα για να προβλέψουμε με-

τά βεβαιότητας ότι η Κυβέρνηση

θα λάβει «ψήφο εμπιστοσύνης»

και μάλιστα χωρίς διαρροές, από

τους κομματικά στρατευμένους

και αρκούντως βολεμένους, ακόμη και κατά

κληρονομικό έθιμο βουλευτές. Ποιος όμως

ήταν ο στόχος της κίνησης αυτής του ΣΥΡΙΖΑ

όταν μετά βεβαιότητος δεν επρόκειτο να

τραυματίσει την Κυβέρνηση; 

Ο εξαναγκασμός του Κυρ. Μητσοτάκη και των

Υπουργών του να προσέλθουν στη Βουλή επί

τρεις ημέρες για να υπερασπιστούν «το παρα-
κράτος και τα ρυπαρά δίκτυα Μητσοτάκη»
σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ1, με σκοπό να δώσει

η Κυβέρνηση απαντήσεις πάνω στην υπόθεση

των υποκλοπών από την ΕΥΠ («νομίμων επι-

συνδέσεων»), όπως τις αποκαλεί η Κυβέρνη-

ση, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέ-

ση της, κατά την άποψή μας, με τις παλινωδίες

της, τις αντιδράσεις της, που απέδειξαν μόνο

τον πανικό του 54χρονου κύριου, τυπικά και

ουσιαστικά δράστη.

Ενός ανθρώπου που επί τρία και πλέον χρόνια

παρακολουθούσε συστηματικά όχι μόνο θέση

και φύση αντιπάλους του, όπως τον Νίκο 

Ανδρουλάκη κ.α. Συνέχεια στη σελ.  2

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

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Nέα γραμμή λυμάτων

για τη μαρίνα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

] 6

Νεροποντή κατέβασε
χείμαρρο  

] 7

Βασιλόπιτα στο Σύλλογο

ΑΝΟΙΞΗ με διαμαρτυρίες...
] 11

30 Απριλίου

ΕΚΛΟΓΕΣ ] 6

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ
Σε τι απέβλεπε

Λεπτομέρειες] 24

Διήμερο Συνέδριο του ΣΠΑΥ

“Ο Δεκάλογος
Σωτηρίας των

Δασών μας
Ο Δεκάλογος βασίζεται στο τρίπτυχο εθελοντισμός, νομοθεσία, χρηματοδότηση. ] 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Αλλά και δικούς του ανθρώπους. Ανθρώπους της

εμπιστοσύνης του, Υπουργούς, όπως τον Χατζη-

δάκη, αλλά και τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ· τον αρ-

χηγό του ελληνικού στρατεύματος!

Ακόμη κι αν δεχθούμε πως καλώς «όλοι παρακο-
λουθούνται», για λόγους εθνικής ασφάλειας,

επομένως και ο Πρωθυπουργός – γιατί δεν στέκει

λογικά, μόνον αυτός να εξαιρείται, ποιός πρέπει

να παρακολουθεί αυτούς που «νομίμως» τους

παρακολουθούν; Τραγέλαφος!

Ακόμα λοιπόν κι αν αυτό το δεχθούμε και επιλύ-

σουμε τον τραγέλαφο, θα πρέπει κάποια αρχή 

ειδικής και άμεμπτου συνθέσεως να πληροφο-

ρείται και να γνωρίζει τ’ αποτελέσματα της πα-

ρακολούθησης. (ΑΔΑΕ)

Ο παρακολουθούμενος «ύποπτος» δικαιούται να

πληροφορείται επίσης, τουλάχιστον εφ’ όσον το

ζητήσει, να του γνωστοποιηθεί ο λόγος της πα-

ρακολούθησής του και το αποτέλεσμα, μετά την

ολοκλήρωσή του, ειδικότερα εάν είναι πολιτικό

πρόσωπο ή δημοσιογράφος ή επιχειρηματίας που

πιθανόν να διαρρεύσει δημοσίως το γεγονός της

παρακολουθήσεώς του και βεβαίως ο λαός. 

Επαναλαμβάνω το ερώτημα που έχω θέσει απ’

αυτήν εδώ την στήλη – και απορώ γιατί δεν το

έχει θέσει μετ’ επιτάσεως και ο ενδιαφερόμενος

– «Πώς να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ», όταν έχει γνωστο-

ποιηθεί και έχει γίνει παραδεκτό από την κυβέρ-

νηση, ότι παρακολουθείτο «νομίμως», το 2021.

Δικαιούται να ρωτήσει και ν’ απαιτήσει απάντηση

ο «κυρίαρχος» ψηφοφόρος, 

– Ποιός ο λόγος της παρακολούθησης Ανδρου-

λάκη κ.λπ.

– Και ποιό το αποτέλεσμα.

Γιατί, ως γνωστόν, «δεν υπάρχει καπνός χωρίς
φωτιά» θέλω λοιπόν να ξέρω αν τελικά υπήρχε

φωτιά εύλογη και ποια ήταν αυτή.

Ή εάν απλώς «ο καπνός» οφείλετο σε… καπνο-

γόνα της Κυβέρνησης, για να την… «ανταμείψω»

αναλόγως. Εγώ ο «κυρίαρχος» ψηφοφόρος, για-

τί από τους βολευτές της τι να περιμένω; «Να

χάσουν το… παντεσπάνι» τους;

Συμπεράσματα

Κι έρχομαι στο πρώτο συμπέρασμα που δύναται

απρόσκοπτα να εξάγει «ο απλός» Έλληνας πο-

λίτης: Η κυβέρνηση όφειλε ν’ απαντήσει, να αι-

τιολογήσει και να δικαιολογήσει τις πράξεις πα-

ρακολουθήσεως, παραβιάζοντας το απόρρητο

και απαραβίαστο των επικοινωνιών που προστα-

τεύεται ρητά από το Σύνταγμα (αρ.19).

Αντ’ αυτού άδραξε την ευκαιρία, γι’ αντιπερισπα-

σμό, να κάνει αντιπολίτευση στην… αντιπολίτευ-

ση!

Επί 4 σχεδόν χρόνια δεν έχει συνειδητοποιήσει

η Ν.Δ. ότι αυτή είναι κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και

τ’ άλλα κόμματα είναι στην αντιπολίτευση. 

Αυτή οφείλει να λογοδοτεί στην Βουλή για τις

κυβερνητικές πράξεις και παραλήψεις, κατά τη

διάρκεια της θητείας της, και στο τέλος στον ελ-

ληνικό λαό. Και λογοδοσία για τις δικές της πρά-

ξεις δεν αποτελούν οι κατηγορίες του τύπου «τα
ίδια κάνατε κι εσείς, ή τι χειρότερο κάνατε εσείς,
όταν ήσασταν κυβέρνηση», όπως και το εφεύρη-

μα «ένοχος, ένοχον ου ποιεί», που ακούστηκε

κατά την διάρκεια του τριημέρου, διότι τότε είστε

αναλογικώς άπαντες ένοχοι για πράξεις ή παρα-

λήψεις, θετικά η αποθετικά ή αδυναμία και ανι-

κανότητα. Εισαστε ένοχοι με όσα καταμαρτυρεί-

τε οι μεν κατά των δε και τούμπαλιν. 

Ας μη βιάζετε ο Κυρ. Μητσοτάκης να κάνει αντι-

πολίτευση στην… αντιπολίτευση. Θα έρθει η ώρα

να το κάνει θεσμικά. 

«Για την ταμπακιέρα» όμως, ούτε κουβέντα: Γιατί

παρακολουθούνταν, ο Ευρωβουλευτής και νυν

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκης, οι

Υπουργοί της Ν.Δ., ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, το ΚΚΕ – και επί των ημερών του όπως

και το 2016 – και όλοι οι άλλοι, και πιο το αποτέ-

λεσμα ή και οι συνέπειες; 

Αυτό θέλει και δικαιούται να ξέρει ο απλός Έλ-

ληνας πολίτης.

Ένα δεύτερο θλιβερό συμπέρασμα είναι το επί-

πεδο της Βουλής των Ελλήνων.

Επίπεδο ανάξιο των δημοκρατικών μας παραδό-

σεων, του μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων,

των δημοκρατικών θεσμών και της ελευθερίας που

κατακτήσαμε μετά την μεταπολίτευση του 1974.

Επίπεδο αντιπάλων οπαδών λαϊκών αθλημάτων,

στην πλειονότητα των τριακοσίων. Ευτυχώς που

υπάρχει και η εκλεκτή μειονότητα, της οποίας

όμως η λάμψη αμαυρούται από έλλειψη ελευθε-

ρίας και θάρρους, λόγω κομματικών δεσμεύσεων

και προσωπικών επιδιώξεων ή άλλων σκοπιμοτή-

των. 

Πού είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ευγε-

νής Γεωρ. Ράλλης, («δεν θέλω «ου» προς τους

οπαδούς του κόμματος του που αποδοκίμαζαν

αντίπαλο αρχηγό), πού είναι ο Ανδρ. Παπανδρέ-

ου, η ευστροφία και η Λενινιστική πολιτικότητα,

επιδιώξεως του εφικτού, του Χαρίλαου Φλωράκη.

Στον Δημ. Κουτσούμπα αναγνωρίζουμε τη σοβα-

ρότητα που διακρίνει την ηγεσία του κόμματος

παραδοσιακά, όπως επίσης και του Υπ. Εξωτε-

ριών Ν. Δένδια που αιδημόνως περιορίστηκε στον

όντως πλούσιο απολογισμό του Υπουργείου του.

(Ο Δένδιας ίσως διέσωζε την Ν.Δ. εάν αναλάμ-

βανε την Προεδρία της). 

Ο κατάλογος των αντάξιων του αξιώματός των

εκπροσώπων του Ελληνικού λαούς δεν εξαντλεί-

ται στους προαναφερόμενους και τούτο για ευ-

νόητους λόγους. 

Αναλυτικότερα επί των συμπερασμάτων θα επα-

νέλθουμε προσεχώς. 

Επι του πιεστηρίου:

Την πρόταση δυσπιστίας καταψήφισε αραγής η

Ν.Δ. με 156 ψήφους. Την πρόταση υπερψήφισε

σχεδόν η μισή Βουλή (143). Αναμενόμενο. Η ώρα

του Λαού πλησιάζει. Αναμένεται ν’ αποδειχθεί η

ωριμότητά του.

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ
Σε τι απέβλεπε

συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Ερωτήσεις - απαντήσεις - αποφάσεις
στο Δήμο ΒΒΒ Σελ. 6

Δεντροφύτευση στο Χέρωμα Σελ. 7

Νέοι αντιδήμαρχοι στη Γλυφάδα Σελ. 7

Γδικιωμοί, Βεντένες, Κανούν σε κρωγ-
μούς θανάτου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το ποζιτρόνιο στην υπηρεσία της ιατρι-
κής Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 9

Παιχνίδια στο Ρέμα
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο
στο διαδίκτυο Σελ. 10

Πολιτικές αναλύσεις
Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος Σελ. 16

Ζηλευτό γήπεδο στίβου στη Γλυφάδα Σελ. 15

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

Αθλητικά Σελ. 22-23
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Pole: Beginners, Intermediate, Exotic, Hoop Kids • Salsa kinds • commercial Kids, Μουσικοκινητική • Salsa Εφήβων • Ballet lines • Σύγχρονο Kids • Bachata • Aerial Dance

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00

σας καλώ στη Varkiza Resort (Ακτή Βάρκιζας) 

στην επίσημη ανακοίνωση του νέου Αυτοδιοικητικού Συνδυασμού

ΑΝΑNΕΩΣΗ - ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Ξεκινάμε όλοι μαζί για να κάνουμε τον τόπο μας 

καλύτερο, να δημιουργήσουμε το αύριο που θέλουμε.

Σας προσκαλώ να περπατήσουμε μαζί στη νέα εποχή.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει μεγάλη τιμή για εμάς.

Με εκτίμηση

Κλαίρη Σαραντάκου

Υποψήφια Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ηχηρό «όχι» στον Μακρόν 
για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία

Περίπου 1,12 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με τις επίσημες στα-

τιστικές, βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας την Πέμπτη 19.1.23,  να

εκφράσουν την οργή τους για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων του

προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενώ τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ο

αριθμός τους ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια. Η προσέλευση της ημέ-

ρας ήταν μια πολιτική νίκη για τα συνδικάτα της Γαλλίας, τα οποία

ήλπιζαν να θέσουν μια rapport de force απέναντι στην κυβέρνηση.

Πυροσβέστες, αρτοποιοί, εργαζόμενοι σε μουσεία, δάσκαλοι, οδη-

γοί τρένων και μετρό, αλλά και μαθητές λυκείου και απλοί πολίτες

σταμάτησαν τη δουλειά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια με-

ταρρύθμιση που θεωρούν άδικη και άκαιρη, καθώς η κρίση του κό-

στους ζωής φτάνει στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών.

Η επί μακρόν συζητούμενη μεταρρύθμιση θα προβλέπει την αύξηση

της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη έως το

2030, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Οι συνταξι-

ούχοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πλήρη σύνταξη από τα 67

έτη. Στο νομοσχέδιο θα κατοχυρωθούν συγκεκριμένες αλλαγές πο-

λιτικής για τη στήριξη των ατόμων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο

κίνδυνο. (πηγή: https://www.euractiv.gr)

Σ.Σ. Εμείς, εδώ στην Ελλάδα Je suis αρντάν...
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ “ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ”

Από τον Φασμπίντερ

στον Σκορσέζε
—

Οι Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν 

ένα ξεχωριστό αφιέρωμα 

στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου |  Ινστιτούτο Γκαίτε 

19.30 & 22.00 | Είσοδος Ελεύθερη 

Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, το Διεθνές

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέ-

ρας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη

στον Μίκαελ Μπάλχαουζ, έναν από τους κορυφαίους

και πιο επιδραστικούς διευθυντές φωτογραφίας του σι-

νεμά, με την προβολή δύο θρυλικών ταινιών-συνεργα-

σιών του με τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και τον

Μάρτιν Σκορσέζε αντίστοιχα. Την Τετάρτη 1 Φεβρουα-

ρίου, με ελεύθερη είσοδο. 

Στη διάρκεια μιας μακροχρόνιας καριέρας που ξεκίνησε

από τη χώρα του, Γερμανία, και έφτασε θριαμβευτικά

μέχρι το Χόλιγουντ, ο Μίκαελ Μπάλχαουζ συνεργά-

στηκε με πολλούς καταξιωμένους σκηνοθέτες (ανάμεσά

τους οι Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον «Δράκουλα»,

Τζέιμς Λ. Μπρουκς για το «Κύκλωμα», Ρόμπερτ Ρέντ-

φορντ για το «Quiz Show» και Μάικ Νίκολς για το «Ερ-

γαζόμενο Κορίτσι»).

Η καλλιτεχνική του σφραγίδα έμεινε ανεξίτηλη,

ωστόσο, στο έργο δύο μέγιστων δημιουργών: του Ράι-

νερ Βέρνερ Φασμπίντερ, με τον οποίο γύρισαν  15 ται-

νίες, και του Μάρτιν Σκορσέζε με τον οποίο

συνεργάστηκαν σε 7.

Τιμώντας τον Μίκαελ Μπάλχαουζ, οι δύο προγραμματι-

σμένες προβολές φιλοξενούν τη σπάνια «Μάρθα» που

ο ίδιος θεωρεί ως την καλύτερη δουλειά του στο πλευρό

του Φασμπίντερ και το «Μετά τα Μεσάνυχτα», την εκ-

πληκτική αφετηρία της μακροχρόνιας συνεργασίας του

με τον Σκορσέζε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ | ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου , 19:30

ΜΑΡΘΑ (Martha)

Σκηνοθεσία: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ Παίζουν:

Μάργκιτ Κάρστενσεν, Κάρλχαϊντς Μπεμ, Μπάρμπαρα

Βάλεντιν, Αντριαν Χόφεν Διάρκεια: 116’ Έτος παραγω-

γής: 1973

Η ηρωίδα της ταινίας του, μια 30χρονη παρθένα που
βάφει τα χείλη της σε ένα φιλήδονο κατακόκκινο
χρώμα, απελευθερώνεται από την εξουσία του πατέρα
της, που πεθαίνει από καρδιακή προσβολή σε ένα κοινό

τους ταξίδι στη Ρώμη, για να πέσει με μεγαλύτερη φόρα
στη δεσμά του γάμου με έναν αινιγματικό μηχανικό ο
οποίος χτίζει φράγματα κατ’ επάγγελμα, αλλά και υψώ-
νει διάφορα σύνορα στη μεταξύ τους σχέση. 

Καθώς η συζυγική κλίνη μετατρέπεται σε θάλαμο βασα-
νιστηρίων, μιας που ο άντρας επιθυμεί να αφήσει ανεξί-
τηλα σημάδια στο σώμα της Μάρθας, ο γάμος δεν
μοιάζει πια με το επιστέγασμα του κεραυνοβόλου
έρωτα, αλλά αναδεικνύει την πραγματική του φύση:
πρόκειται για μια κοινωνική σύμβαση, ένα συμβόλαιο
ανάμεσα σε έναν σαδιστή και έναν μαζοχιστή... 

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου , 22:00

ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (After Hours)

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε Παίζουν: Γκρίφιν Νταν,

Ροζάνα Αρκέτ, Τζον Χερντ, Τέρι Γκαρ, Λίντα Φιορεντίνο

Διάρκεια: 97’ Ετος παραγωγής: 1985

Ακολουθώντας την υπόσχεση ενός ερωτικού ραντεβού

με μια αινιγματική ξανθιά, ένας προγραμματιστής ηλε-

κτρονικών υπολογιστών εγκαταλείπει την ασφάλεια του

οικείου περιβάλλοντός του και κατηφορίζει σε μεριές

της πόλης που του είναι παντελώς άγνωστες, ίσως

επειδή πάντοτε φρόντιζε να τις αποφεύγει. 

Με το που πέφτει η νύχτα, όμως, η μεγαλούπολη μετα-

μορφώνεται σε έναν φαρμακερά σαγηνευτικό κόσμο

που επιφυλάσσει τόσες υποσχέσεις, όσες και κινδύνους

και η οποία παγιδεύει τον πανικόβλητο πρωταγωνιστή

σε ένα παρανοϊκό και φοβικό κλοιό, αφήνοντας ως μο-

ναδική παρηγοριά τον ερχομό του πρώτου πρωινού

φωτός.

Τις ταινίες θα προλογίσει ο Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτε-

χνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ

Ομήρου 14-16 (Μετρό Πανεπιστήμιο ή Σύνταγμα)

Ώρα έναρξης: 19.30 ΜΑΡΘΑ | 22.00 ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Και οι δύο ταινίες

είναι κατάλληλες για θεατές άνω των 16 ετών.

Με αφορμή την επετειακή συναυ-

λία της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-

νών την Παρασκευή 3

Φεβρουαρίου, 20:30, ας γυρίσουμε

80 χρόνια πίσω. 

Στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπια,  η

νεοσύστατη Κ.Ο.Α. (μετεξέλιξη της

Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών)

δίνει την πρώτη της συναυλία λίγες

ώρες πριν την κηδεία του Κωστή

Παλαμά και ως είναι φυσικό η πα-

τριωτική έξαρση των στιγμών  φορ-

τίζει κοινό και μουσικούς... Οκτώ

δεκαετίες μουσική. Εκατοντάδες

συναυλίες. Συμπράξεις με παγκο-

σμίως κορυφαίους αρχιμουσικούς

και σολίστ. Αναθέσεις έργων σε έμ-

πειρους αλλά και νέους συνθέτες.

Συστηματικές εκπαιδευτικές πρω-

τοβουλίες. Δράσεις εντός και εκτός

Ελλάδας. 

Το παρελθόν ανοίγει το δρόμο για

το μέλλον. Η συγκίνηση, οι υψηλοί

στόχοι, ο σεβασμός στις αξίες του

πνεύματος και της τέχνης εξακο-

λουθούν να κινούν τους μουσικούς

της Πρώτης Ορχήστρας της Χώρας.

Να εμπνέουν το εορταστικό πνεύμα

του προγράμματος. Στο επίκεντρο

ο θρυλικός βιρτουόζος Βαντίμ

Ρέπιν, ο οποίος αναμετράται με ένα

από τα πιο απαιτητικά έργα στο ρε-

περτόριο του βιολιού, το Κον-

τσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε

ρε μείζονα του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊ-

κόφκυ. 

Την εορταστική βραδιά ανοίγει η

υψίφωνος Τσέλια Κοστέα ερμη-

νεύοντας το Vocalise για υψίφωνο

και ορχήστρα του Νέστορα Ταί-

ηλορ, -σύνθεση που αντιμετωπίζει

τη φωνή ως ορχηστρικό όργανο και

οδηγεί στα άκρα τις δεξιοτεχνικές

ικανότητες της σολίστ. 

Ο επίλογος δίνεται με την συγκλο-

νιστική Συμφωνία αρ. 1 σε ρε μεί-

ζονα του Γκούσταβ Μάλερ, γνωστή

και με το προσωνύμιο «Τιτάν», η

οποία αντλεί από το ομώνυμο μυθι-

στόρημα του ρομαντικού Ζαν Πωλ.

Την Ορχήστρα διευθύνει ο Καλλιτε-

χνικός Διευθυντής της, Λουκάς Κα-

ρυτινός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 20:30

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ

80 Χρόνια Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
Ο Βάντιμ Ρέπιν στο Κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι
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Η θεατρική ομάδα «άλλη πλευρά»

του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης παρουσιάζει τη Σονάτα
του Σεληνόφωτος του Γιάννη Ρί-

τσου, το Σάββατο 4 και την Κυ-

ριακή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 8 μ.μ.

στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης (οδός

Άττιδος 27 Βάρη) με ελεύθερη εί-

σοδο για το κοινό.

Ο Ρίτσος έγραψε τη Σονάτα στο

Σεληνόφως το 1956, για την οποία

πήρε το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποί-

ησης στα πλαίσια του ποιητικού

του έργου Τέταρτη Διάσταση.

Είναι ένας σκηνικός μονόλογος,

μια εκ βαθέων εξομολόγηση, μια

παρατεταμένη ικεσία για ζωή κι ελ-

πίδα. Η ιστορία διαδραματίζεται

ένα ανοιξιάτικο βράδυ σε ένα λου-

σμένο από το φως του φεγγαριού

δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μία ηλι-

κιωμένη Γυναίκα ντυμένη στα

μαύρα εξομολογείται σε έναν Νέο

τη συναισθηματική της κατάσταση.  

Ένας ύμνος για τη δίψα της ζωής,

του έρωτα, της νεότητας.  

Η πεποίθηση πως με τη θέλησή

μας μπορούμε να ξεγελάσουμε το

χρόνο, τους άλλους και να γίνουμε

αυτό που πραγματικά θέλουμε

εμείς. 
Συντελεστές:

Απόδοση – Σκηνοθεσία – Φωτισμοί –

Σκηνικά : Τάσος Αλατζάς

Σχεδιαστής Φωτισμού: Μιχάλης Κάρλος

Κοστούμια: η Ομάδα

παίζουν: Εύη Αγγελοπούλου, Βερονίκ

Ζωγράφου, Βαγγελιώ Κονδάκη – Κα-

ραμέτου, Λίλη Σκούρτη, Δέσποινα

Σχοινά.

Πληροφορίες: 

Τμήμα Πολιτισμού, τηλ.: 213 2020775,

-777, -712, www.vvv.gov.gr

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Βάρης,  

Άττιδος 27, Βάρη, Ώρα: 20:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

«η σονάτα του σεληνόφωτος»

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, σας προσκαλεί στην τελετή – εκδή-

λωση μνήμης για τους πεσόντες στα Ίμια την Κυ-

ριακή, 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 στην

κεντρική πλατεία ΙΜΙΩΝ (κεντρική πλατεία Βούλας)

(επί της Λεωφ. Βασ. Παύλου),  όπου θα τελεστεί επι-

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνη-

μείο των πεσόντων Ηρώων.

Η παρουσία σας, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τον

Δήμο μας.

«ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΙΝΟΡΕ» 
ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής 
Δήμου Αθηναίων

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  στις 20:30

Η Γλυκερία, διαχρονική ερμηνεύτρια ξεχωριστής ευαισθησίας

και εκφραστικότητας, και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής

μάς ταξιδεύουν στα μουσικά μονοπάτια της Ανατολής, σε μια

διαδρομή με μοναδικές ερμηνείες και έθνικ διάθεση. Από τη

θάλασσα της Σμύρνης ως την Κωνσταντινούπολη και τον Βό-

σπορο, από την αγορά της Καππαδοκίας και τα καφέ-αμάν

ως την Αγιά Σοφιά, μας μεταφέρουν τη μουσική ατμόσφαιρα

από τις ελληνο-αρμενικές γειτονιές, πριν από τον τραγικό Σε-

πτέμβρη του 1922...

Ερμηνεύει η Γλυκερία
Μουσική διεύθυνση / ενορχηστρώσεις: Στέλιος Φωτιάδης,
Άγγελος Ηλίας
Είσοδος: €5, €10, €12, €15, €18, €20, €30 

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 7234567

e-mail: info@ticketservices.gr

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), 

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας

Ακαδημίας 59, Αθήνα,  Τηλ.: 21 0364 2540

Παρουσιάζει σε Α΄

προβολή την ταινία

δράσης ΕΚΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ και συνε-

χίζει τις προβολές

των ταινιών ΕΝΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ

ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ

ΟΤΤΟ και Η ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ.

Πρόγραμμα 

προβολών:

26/01 – 1/2/2023:

Δευτέρα 30/01/2023 έως και Τετάρτη 1/2/2023

19:00 ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΤΟ

21:15 ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – Α΄ προβολής (PLANE)

Σκηνοθεσία: Jean-François Richet

Πρωταγωνιστούν: Gerard Butler, Mike Colter

Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης,

όταν εξαιτίας μιας καταιγίδας, θα κάνει αναγκαστική

προσγείωση του επιβατηγού αεροσκάφους του.

Η ΜΙΚΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

(μεταγλωττισμένη) - 2η εβδομάδα προβολής

(Fireheart)

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΤΟ

(A Man Called Otto)

Σκηνοθεσία: Marc Forster

Πρωταγωνιστούν: Tom Hanks, Mariana Trevi o,

Manuel Garcia-Rulfo, Rachel Keller, Truman Hanks,

Cameron Britton

Βασισμένο στο κωμικό και συγκινητικό μπεστ σελερ,

η ταινία “Ένας Άνθρωπος Που Τον Έλεγαν Όττο” 

(A Man Called Otto) αφηγείται την ιστορία του Otto

Anderson (Tom Hanks), ενός γκρινιάρη μεσήλικα που

έχει πρόσφατα χηρεύσει.

Ο σχολαστικά οργανωμένος και μοναχικός κόσμος

του δέχεται ένα δυνατό ταρακούνημα όταν μια νέα

ζωηρή οικογένεια μετακομίζει στο απέναντι σπίτι. 

Ο Όττο συναντά το ταίρι του στην πολύ έξυπνη κι

ακόμη πιο πολύ έγκυο Marisol κι οδηγούνται σε μια

απίθανη φιλία που θα ανατρέψει την καθημερινότητά

του. Μια αστεία και συγκινητική ιστορία για το πώς

οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε ακόμη και

στα πιο απροσδόκητα μέρη.

Δημοτικό Κινηματοθέατρο 
Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

――――――――――――――

Γενική Είσοδος: 7 ευρώ. Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές,

άνω των 65 ετών, παιδιά: 5 ευρώ

Κάθε Τετάρτη, είσοδος δύο ατόμων με 7 ευρώ
Το ταμείο του κινηματογράφου ανοίγει μία ώρα πριν από την

πρώτη προβολή της ημέρας. Κάθε Τρίτη, ο κινηματογράφος θα

παραμένει κλειστός.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο 

Ο Σύλλογος “Υπατία” προσκαλεί την Κυριακή 5 
Φεβρουαρίου και ώρα 10.15 π.μ. στην προγραμματι
σμένη επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην οδό
Πατησίων. Με προσωπικά ακουστικά θα απολαύσουν
μια εμπεριστατωμένη ξενάγηση. Αναχώρηση από 
Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία Βούλας.
Κρατήσεις θέσεων Ιφιγένεια Αμοργιανού
6998958059

Βασιλόπιτα στην “Υπατία”
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας “Υπατία”,
ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα
10.30 π.μ. κερνάει βασιλόπιτα στον Νότο. Περιμένει
τα μέλη, τους φίλους και τους συνεργάτες για ένα
όμορφο πρωινό και γιατί όχι αν πέσει το φλουρί, να
κερδίσουν ωραία δώρα. 
Επικοινωνία Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059 

Βασιλόπιτα στο ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ  «ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ» 

Ο Σύλλογος “Νυμφόληπτος” καλεί στην κοπή της πρω
τοχρονιάτικης πίτας και στην ετήσια Τακτική Γενική Συ
νέλευση που θα γίνει την Κυριακή 29 Ιανουάριου 2023
και ώρα 11.30 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου μας
στο Δημοτικό χώρο πολιτισμού, δίπλα στην εκκλησία
της Αγ. Σοφίας στο  Χέρωμα Βάρης. 

"ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 22, 19222022
100 χρόνια μνήμης από την
Μικρασιατική Εκστρατεία"

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας Υπατία προσκαλεί
την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 18:30 στο Πολεμικό Μου
σείο Αθηνών για την παρουσίαση της νέας Επετειακής Συλλε
κτικής Συλλογής του Δημοσθένη Δόγκα, ιδρυτικού μέλους του
συλλόγου μας, με τίτλο "ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 22, 19222022, 100 χρό
νια μνήμης από την Μικρασιατική Εκστρατεία". 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου και
η ποιητική συλλογή περιέχει 70 αυθεντικές φωτογραφίες από
το επίσημο ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου.
Διατίθεται πούλμαν δωρεάν για τη μετάβαση και την επάνοδο
προς και από το Πολεμικό Μουσείο στις 17.30, από Ζεφύρου 2,
Βούλα και μετά την εκδήλωση θα υπάρχει σμυρναίικο κέρασμα.
Πληροφορίες: Ιφιγένεια Αμοργιανού τηλ. 8998958059
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Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος

Σταϊκούρας, έχει αναρτήσει σε δημό-

σια ηλεκτρονική διαβούλευση, σχέδιο

νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τα κα-
τεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και
άλλες διατάξεις».

Για το θέμα, μπορεί  να συμμετάσχει

στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδια-

φερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις

προτάσεις του αλλά και  κάθε κοινωνι-

κός εταίρος. Η διαβούλευση θα διαρ-

κέσει μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2023.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχει-

ρείται η επίλυση ενός προβλήματος

που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς

των κατεχομένων δημόσιων ακινήτων

του Υπουργείου Οικονομικών. 

Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του

θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας

εξαγοράς των ακινήτων αυτών σύμ-

φωνα με τις προϋποθέσεις του σχε-

δίου νόμου. 

Με τον τρόπο αυτό, επισημαίνει ο Υπουρ-

γός, εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου

συμφέροντος, όπως η οριστική διευθέ-

τηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της

ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η

αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν

στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον

τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας.
στοιχεία: www.myota.gr

Διαβούλευση για «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα

ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 

30 Απριλίου

ΕΚΛΟΓΕΣ
Πολιτκοί αναλυτές στα κυριακάτικα φύλλα τοποθετούν τις

εκλογές την 14η Μαΐου για να συμπέσουν με τις προεδρικές

εκλογές... της Τουρκίας(!), δεδομένου ότι ο Ερντογάν τις

έχει ήδη προσδιορίσει για την ημερομηνία αυτή. 

Σύμφωνα με την σχετική αρθρογραφία «έχουν ενεργοποιηθεί

πλήρως, τόσο το Βερολίνο, όσο και η Οuάσιγκτον προς την

«κατεύθυνση δημιουργίας μια “ομπρέλας ασφαλείας”, στο

μέτωπο των Ελληνοτουρκικών σχέσεων»1.
Παράπλευρο ερώτημα τίθεται τόσο για τoν εταιροκαθορισμό

της ημερομηνίας των εκλογών, από τις «εγγυήτριες δυνά-

μεις» - λες και είμαστε Οθωμανικό “βιλαέτι” (πασαλίκι) ή δο-

ρυφορικό κράτος περιορισμένης κυριαρχίας ή προτεκτοράτο

των ΗΠΑ και της Γερμανίας - όσο και για την αποφυγή “έν-

θερμου επεισοδίου”, που παραπέμπει σε εκλογική... ανακοχή

εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ συμμάχων!

Να χαιρόμαστε “την συμμαχία” μας, την “κυριαρχία” μας, τη

δημοκρατία μας και τις άλλες “αξίες” της Ε.Ε. καθώς και της

Δύσης γενικότερα. 

Κατά τις δικές μας εκτιμήσεις, σύμφωνα με σχετικούς λογι-

κούς συνειρμούς, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυ-

ριακή 30 Απριλίου τ.ε. και εξηγούμε γιατί: 

– Ο Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης έχει αποδειχθεί συνε-

πής προς τις εξαγγελίες του. Από την επομένη των εκλογών

του 2019 επαναλαμβάνει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και

επιβεβαιώθηκε. 

– Πρόσφατα έχει δηλώσει επανηλλειμένως ότι οι εκλογές θα

διενεργηθούν την Άνοιξη και δείχνει να μην έχει τη διάθεση

να αυτοδιαψευστεί. Μα, θα πείτε, “άνοιξη είναι και ο Μάης”.

Ναι· αλλά αν χρειαστεί να επαναληφθούν, διότι κατά τους

ισχυρισμούς της Ν.Δ. δεν θα υπάρξει δυνατότητα σχηματι-

σμού κυβέρνησης, λόγω του Αναλογικού συστήματος, αυτές

θα διενεργηθούν το νωρίτερο πλέον των 40 ημερών από τις

προηγούμενες (30 ημέρες από την διάλυση της Βουλής συν

τα τριήμερα των διερευνητικών εντολών (Σύνταγμα άρθρα

37 & 41) οπότε, οι δεύτερες εκλογές - αν απαιτηθεί να διε-

νεργηθούν - θα συμπίπτουν με τις προαγωγικές των σχο-

λείων και τις πανελλαδικές εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι., για τις

οποίες, η Υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως έχει δηλώσει ότι

θα τηρηθούν οι ημερομηνίες. Ο.Ε.Δ.! (Όπερ έδει δείξαι).

Η άποψή μας είναι ότι ΔΕΝ θ’ απαιτηθούν επαναληπτικές

εκλογές. (Δεν είναι όμως του παρόντως).

– Μήπως όμως γίνουν νωρίτερα; Ασφαλώς ναι, αλλά πότε;

– 16 Απριλίου έχουμε Ανάσταση. Τη μεγαλύτερη εορτή της

επικρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα. Επομένως αυταπό-

δεικτα αποκλείεται. Το αυτό ισχύει βεβαίως, και για την προ-

ηγούμενη Κυριακή, 9 Απριλίου, του Λαζάρου, εκτός και ο

Μητσοτάκης θέλει να σηματοδοτήσει την... Ανάσταση του

Τσίπρα με το “Λάζαρε δεύρω έξω”, για να το διασκεδάσουμε

λίγο. 

- Δεν το συζητάμε για ακόμη νωρίτερα (εθνική εορτή 25ης

Μαρτίου κι ακόμη νωνίτερα που ξεφεύγει από την “εξάντηλη

της 4ετίας” και συμπίπτουν με τις Απόκρεω και τα καρναβά-

λια, οπότε και λόγω συνειρμών αλλά και διότι θα τον “μαυρί-

σουν”, ιδιαίτερα οι Πατρινοί, μετά τις απώλειες ετών, λόγω

covid-19).

Άρα; Άρα η πιο λογική ημερομηνία των εκλογών δια τις εις

άτοπον απαγωγής είναι η 30η Απριλίου 2023.

––––––

1. Καθημερινή, 22/1/23, σελ.6

Κ.Β.

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου ΒΒΒ, την περασμένη Πέμ-

πτη 19 Ιανουαρίου 2023. Ήταν η πρώτη

συνεδρίαση του έτους 2023 και ξεκί-

νησε όπως είθισται με ευχές και βασι-

λόπιτα.

Πολλά τα θέματα, περίπου στα ίδια βή-

ματα, ανανέωση μελετών, παρατάσεις

έργων, κοπές δένδρων.

Νέα γραμμή λυμάτων από

τη μαρίνα Βουλιαγμένης

στο Λαιμό

Τα 20ό και 21ο θέματα της ημερήσιας

διάταξης αφορούσαν την κυκλοφοριακή

ρύθμιση προκειμένου να γίνει ένα έργο

που έχει ξαναγίνει και ξαναγίνεται και

αφορά την εκτέλεση εργασιών κατα-

σκευής του δικτύου ακαθάρτων στο

λαιμό της Βουλιαγμένης.

Εκεί υπήρχε ένα φρεάτιο, το οποίο

υπερχείλιζε συχνά ρυπαίνοντας τη θά-

λασσα. Στην προηγούμενη δημοτική

τετραετία, έγινε μία κατασκευή προ-

κειμένου να λύσουν το πρόβλημα, το

οποίο απ’ ότι φάνηκε στη συνέχεια δεν

λύθηκε, γιατί παρουσίαζε και πάλι προ-

βλήματα απόφραξης.

Στο παρόν δημοτικό συμβούλιο ελή-

φθη απόφαση να γίνει κυκλοφοριακή

ρύθμιση με φωτεινή σηματοδότηση

και εναλλάξ κυκλοφορία στο Λαιμό

(οδό Απόλλωνος) για την εκτέλεση ερ-

γασιών κατασκευής του δικτύου ακα-

θάρτων (εκ νέου), προσθέτοντας νέα

γραμμή λυμάτων από το αντλιοστάσιο

της μαρίνας μέχρι το φρεάτιο ακαθάρ-

των, δηλαδή αναβάθμιση του υφιστα-

μένου εξωτερικού δικτύου λυμάτων

επί της Απόλλωνος. Και θα είναι μεγά-

λης έκτασης και διάρκειας οι κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις «για να
εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση
στους εργοταξιακούς χώρους και η
συνεχής ομαλή ροή των οχημάτων
στο γειτονικό οδικό δίκτυο», όπως ση-

μειώνεται στην τεχνική έκθεση.

Η γραμμή μεταφοράς θα έχει τρία δια-

κριτά μέρη από τα ανάντη προς τα κα-

τάντη:

Α) τον καταθλιπτικό αγωγό του Α/Σ μα-

ρίνας μήκους περί τα 720 μέτρα.

Β) τον βαρυτικό αγωγό προς το Α/Σ

Αστέρα, μήκους περί τα 210 μέτρα κα

Γ) τον καταθλιπτικό αγωγό του Α/Σ

Αστέρα, μήκους περί τα 320 μέτρα.

Το συνολικό μήκος των μέτρων είναι

στα 1250 μέτρα και θα γίνει κατάληψη

της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της

οδού Απόλλωνος.

Θα απαγορεύεται η στάση και στάθ-

μευση των οχημάτων σε όλα τα επιμέ-

ρους οδικά τμήματα που γίνονται

εργασίες.
Σ.Σ. Και πως να μη γίνει ολόκληρο λι-
μάνι φτιάχτηκε, που θα πάνε τα λύ-
ματα; Άσε τα εμπορικά κέντρα που
διαμορφώνονται ακόμα…

Πισίνα κατασκευαζόταν στο

λόφο του Ορφανοτροφείου

Με παρέμβαση της ΡΙ.ΚΙΠ., όπως ενη-

μέρωσε ο επικεφαλής της παράταξης

Θάνος Ματόπουλος σταμάτησε πισίνα

που κατασκευαζόταν στο λόφο του

Ορφανοτροφείου. Είχε ήδη βγει άδεια

μικρής κλίμακας στις 23/12/22.

Ενημέρωσαν το δήμαρχο, ο οποίος με

τη σειρά του μίλησε με τις υπηρεσίες

και την επομένη ακριβώς ακυρώθηκε η

συγκεκριμένα άδεια.

Δηλαδή, αν δεν το είχε πάρει είδηση

η ΡΙΚΙΠ, η πισίνα θα είχε ολοκληρω-

θεί!

Αναρτήθηκαν οι δασικοί

χάρτες για Βάρη και Βούλα

Απέξω... η Βουλιαγμένη

Αναρτήθηκαν οι κυρωμένοι Δασικοί

χάρτες του Δήμου 3Β, στις 31.12.22

(ΦΕΚ 1024) και αφορούν μόνο τη Βάρη

και τη Βούλα. Η Βουλιαγμένη έμεινε

απέξω για να εξυπηρετήσουν κάποι-

ους; Γιατί; 

Επίσης τα 124 στρέμματα στη Βούλα

δεν είναι κυρωμένα σ’ αυτούς τους δα-

σικούς χάρτες ως δασική περιοχή.

Πρέπει να ζητήσουμε τα οριστικά σχέ-

δια σε μεγέθυνση για να εντοπίσουμε

κι άλλα σημεία, που πιθανόν να έχουν

τέτοιου είδους πρόβλημα.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι είναι Α ζώνη

Υμηττού και δεν μπορεί να γίνει τίποτα

εκεί. Εφόσον είναι δασική έκταση δεν

μπορεί να πουληθεί. Παραμένει στον

αρχικό Συνεταιρισμό που έκανε τη δια-

νομή ο οποίος ελέγχεται.

...δεν υπάρχει θέμα

Για την παραχώρη 15 στρεμμάτων για

άστεγους ρώτησε ο Δ. Δαβάκης και

απάντησε ο δήμαρχος ότι, το Υπουρ-
γείο τα παραχώρησε στο Δήμο για να
τα διαμοιράσει στους αστέγους και
ήρθε μετά και το πήρε πίσω. Διεκδί-
κηση από το Δήμο δεν υπάρχει, ούτε
από τους αστέγους. Οι περιοχές αυτές
δεν είναι δασικές. Είναι εκτός από τις
πολεοδομικά αρρύθμιστες περιοχές
και δεν υπάρχει κανένα απολύτως
θέμα να δημιουργούμε εντυπώσεις.

“Οχυρωμένη η Φασκομηλιά”

Σε ερώτηση της Μ. Σίνα για τη Φασκο-

μηλιά, απάντησε ο δήμαρχος, σημει-

ώνοντας ότι όλα τα χρόνια έχουμε εν

δυνάμει δόμηση στα σχέδια για ορι-

σμένα Οικ.τετρ. 280 περίπου στρεμμά-

των στη Φασκομηλιά. Το 97 στο ΓΠΣ

της Βουλιαγμένης για τη Φασκομηλιά

δεν προκύπτει καμία αλλαγή.

Το Διάταγμα Προστασίας της Λίμνης

και της Φασκομηλιάς του 2004, περιέ-

χει διατάξεις και καταλήγει με το

άρθρο 3 στο οποίο αναφέρει ότι στην

παραπάνω ζώνη επιβάλλεται η αποκα-

τάσταση της βλάστησης. 

Εντός της ζώνης αυτής περιλαμβάνον-

ται τα Ο.Τ. 149, 150, 151 και 152 του

εγκεκριμένο ρυμοτομικού σχεδίου του

δήμου Βουλιαγμένης, περιοχή Φασκο-

μηλιά. Εκεί επιτρέπονται μόνο παρεμ-

βάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην

αναβάθμιση της υπάρχουσας βλάστη-

σης.

Αννα Μπουζιάνη

Ερωτήσεις - απαντήσεις - αποφάσεις
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ
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Γραφείο Απασχόλησης στο

Δήμο Κρωπίας
Το Γραφείο Απασχόλησης  είναι μια νέα υπηρεσία του

Δήμου Κρωπίας προς τους κατοίκους – δημότες του

Δήμου με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφό-

ρησης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επί-

πεδο. Επίσης προς τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα

τους ή λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου και της

ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων,  το γραφείο  λειτουρ-

γεί υποστηρικτικά  με την ποσοτική και ποιοτική κατα-

γραφή των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό σε

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Διαδίκτυο - gaming και 
εξαρτητικές συμπεριφορές -

Ζωή στην οθόνη ή κοινωνική ζωή;

Εκδήλωση – συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ια-

νουαρίου 2023, ώρα 6μ.μ. με θέμα το Διαδίκτυο και την εξάρ-

τησή του, στο αμφιθέατρο του Δήμου Κρωπίας (Βασ.

Κων/νου). Ομιλήτρια η Ιλιάνα Ναζεντιάδου, ψυχολόγος – ψυ-

χοθεραπεύτρια του ΕΣΥΝ.

Την εκδήλωση οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Γυμνα-

σίου Κρωπίας με τη συνδρομή του Δήμου.

Eξαρθρώθηκε συμμορία 

ανηλίκων για κλοπές
Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία, τα μέλη της

οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές από καταστήματα σε

διάφορες περιοχές της Αττικής. 

Eνας 16χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί, 15 και 17 ετών σε

βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμο-

ρίας, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή,

τετελεσμένες και σε απόπειρα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Με απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας

Γιώργου Παπανικολάου ορίστηκαν οκτώ Αν-

τιδήμαρχοι, και πέντε Εντεταλμένοι Δημο-

τικοί Σύμβουλοι έως τη λήξη της τρέχουσας

δημοτικής περιόδου. 

Οι Αντιδήμαρχοι που αναλαμβάνουν καθή-

κοντα είναι: (με την σειρά που εμφανίζονται

από πάνω αριστερά)

1. Βασίλειος Μουλακάκης, Αντιδήμαρχος

Διοικητικού και Δημόσιας Υγείας.

2. Ελένη Δεναξά, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Μέριμνας και Αλληλεγγύης.

3. Ιωάννης Σκαλτσάς, Αντιδήμαρχος Πόλης

και Καθημερινότητας.

4. Μαρία Μηλιαρέση, Αντιδήμαρχος Πρασί-

νου και Δράσεων του Δήμου για τα Αδέ-

σποτα Ζώα.

5. Περικλής Δορκοφίκης, Αντιδήμαρχος

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Αναπληρω-

τής Δημάρχου.

6. Αννα Καυκά, Αντιδήμαρχος Καθαριότη-

τας και Ανακύκλωσης.

7. Μάριος Κασσέρης, Αντιδήμαρχος Παι-

δείας.

8. Αναστασία Αργυροπούλου, Αντιδήμαρ-

χος Εσόδων και Προγραμματισμού.

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Δημήτριος Τσαμπίρας, Πολιτικής Προ-

στασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Σταθ-

μού Μεταφόρτωσης.

2. Ιωάννης Παπάς, Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης.

3. Δαφνούλα Χαρίση – Μπίλια, Γενικού Πο-

λεοδομικού Σχεδίου και δράσεων Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας.

4. Σπυρίδων Δήμου, Κοιμητηρίων.

5. Ελένη Καράχου – Σκούταρη, Δημοτικών

Παιδικών Σταθμών. 

Σ.Σ. Η Γλυφάδα με πολλαπλάσιο αριθμό
κατοίκων έχει μόνο 5 εντεταλμένους Δημ.
Συμβούλους, ολόκληρη η Περιφέρεια Αττι-
κής έχει μόνο 20 και ο Δήμος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης 16 εντεταλμένους Δημ.
Συμβούλους.
Αυτό δείχνει και τον τρόπο που διοικεί ο κα-
θένας. 

Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Γλυφάδας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22

Ιανουαρίου η δενδροφύτευση που

οργανώθηκε από τον Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης και το

«Όλοι μαζί μπορούμε».

Πάνω από 1.000 πλατύφυλλα και

βραδύκαυστα δενδρύλλια βελανι-

διάς, φυτεύτηκαν στο Χέρωμα της

Βάρης με την αρωγή εθελοντών.

Στις φυτεύσεις χρησιμοποιήθηκε

το έδαφο-βελτιωτικό “VITA

GREEN”, το οποίο παράγει ο

Δήμος από την επεξεργασία των

δημοτικών οικιακών βίο-αποβλή-

των (καφέ κάδος).

Δεντροφύτευση στο Χέρωμα Βάρης

Τόνους νερού κατέβασε ο

Υμηττός στα 3Β

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η νεροποντή της

26.1.23, ιδιαίτερα στο Πανόραμα της Βούλας, στο

Κόρμπι της Βάρης και στη Βάρκιζα. Η οδός Προόδου

κατέβασε έναν τεράστιο χείμαρρο που «έπνιξε» την

Απόλλωνος και στη συνέχεια την Πειραιώς και βέβαια

τη Λεωφ. Βουλιαγμένης. Μάλιστα πλημμύρισε και μία

κατοικία.

Το ρέμα του Κόρμπι κατέβασε στη θάλασσα ό,τι βρήκε

στο πέρασμά του, όπως κάδους απορριμμάτων. Η πα-

ραλία της Γλυφάδας γέμισε μπάζα, ξύλα λάσπη…

Δυστυχώς τα φαινόμενα δεν θα λείψουν. Όχι «εκ

θεού» αλλά από ανθρώπινο χέρι.

Οι παρεμβάσεις στη φύση με τα καμένα δάση και το

τσιμέντωμα θα μας «πνίγουν» όλο και συχνότερα.
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«Κρωγμοί αντηχούν κάτω από τα φύλλα,
και σχίζουν τον άσπιλο χασέ της νύχτας.
Μα πριν ακόμα ξημερώσει, μεσουρανούν οι θρύλοι 
κι η σπίθα αποκαλύπτεται και λάμπει». 
Ανδρέας Εμπειρίκος, “Ο Πλόκαμος της  Αλταμίρας”, Ενδο-

χώρα. 

(Και όλα  ως πρώτα συνεχίζονται).

Γδικιωμός στη Μάνη, Βεντέτα στην Κρήτη, Κανούν στην

Αλβανία, όλα γράφουν και διαβάζουν σε κοινό παρονομα-

στή την επ’ αορίστου χρόνου εναλλάξ και κατ’ έθιμο “αν-

τεκδίκηση”.

Το εθιμικό στοιχείο του γδικιωμού ή και βεντέτας  αναφέ-

ρεται σε μια ιδιαίτερης μορφής εχθρότητα και αιματηρή

σύγκρουση  που καταλήγει σε μια ατέρμονη σειρά από αλ-

ληλοδιάδοχους φόνους και ανικανοποίητες αντεκδικήσεις

μεταξύ οικογενειών  στις οποίες όμως σε πρωταγωνιστική.  

Γενικότερα στη Μάνη ο γδικιωμός και μάλλον ιδιαίτερα

στην Έξω και Βόρεια Προσηλιακή με τις ονομαστές της

Καπετανίες, γύρω από τον ιστορικό πια μανιάτικο Πύργο,

φρούριο με πολεμίστρες και ζεματίστρες, χτίζεται το όλο

σκηνικό του “εγκλεισμού”. Η φατρία  και όλοι οι αρσενικοί

με το  ίδιο συγγενικό αίμα  και με επιλογή  δική τους  κλεί-

νονται  μέσα σε αυτόν  τον Πύργο  και τον πέτρινό του αυ-

λόγυρο,  και δια βίου  φυλακίζονται.

Ο  “Πύργος”, για τους Μανιάτες  τους εν λόγω  εθιμικά

υποδίκους, παρέχει προστασία, ασφάλεια, ελπίδα για δια-

φυγή  μα και  επιβίωση με το αντίτιμο μιας διαχρονικής

υποταγής  σε καπετάνιο άρχοντα ή ευνοημένο από τον

Τούρκο σε αξίωμα μπέη, τύπου φεουδάρχη. 

Στην Κρήτη, το ίδιο παιχνίδι στην ίδια πάντοτε τραγικό-

τητα, εξελίσσεται στον ίδιο παρονομαστή της αντεκδίκη-

σης, αλλά χωρίς Πύργο  και αφέντη φεουδάρχη, με

μοναδική “κρυψώνα”, ως προστασία του φυγάδα, κάποια

απρόσιτη   ορεινή σπηλιά.  

Αιτία του όλου δράματος γενικότερα στον κάθε “γδι-

κιωμό”, είναι η προσβολή της ατομικής ή και οικογενειακής

αξιοπρέπειας και τιμής, μα  και η καταπάτηση οικονομικών

συμφερόντων, όλων δηλαδή εκείνων των παραγόντων και

λόγων, που μπορούν να σπρώξουν την ανάγκη προς μια

πέραν του νόμου και δια φόνου ικανοποίηση. 

Εμπρός λοιπόν  σε κάποιες τέτοιες επώδυνες οικογενει-

ακές αφαιμάξεις, που οπωσδήποτε και όπως ήδη ειπώθηκε

αφορούν το πρόβλημα της τιμής και του γοήτρου, η ηγεσία

των γερόντων της φατρίας συνέρχεται, συσκέπτεται και

εν ψυχρώ αποφασίζει τα  περί του ‘’ξεπλύματος’’ . 

Το ποιός δηλαδή  αρσενικός της φατρίας ως αρχαίος κα-

θαρμός  με  εντολή  και όχι μόνο των γερόντων μέλει να

θυσιαστεί στο  να αρπάξει τη σκυτάλη και  να ξεπλύνει  και

από ποιόν να ξεπλύνει.

Κυνηγός και θήραμα, φονιάς και θύμα, πολλές  φορές

μπορεί να είναι όχι μόνο απολύτως άγνωστοι κατά την

προσωπική τους  σχέση, αλλά και άγνωστοι σε βαθμό ως

μη υπάρχοντες  και άσχετοι  προς το ιστορικό της οικτρής

αυτής  σκυταλοδρομίας, χωρίς όμως και να παύουν να γί-

νονται ως εντολοδόχοι οι συνεχιστές του μοιραίου τέλους

μιας μακάβριας σκυταλοδρομίας. 

Στην περίπτωση πάλι του  αλβανικού  Κανούν  (=  κανόνας)

ο γδικιωμός κατά βάση αλλά και ως κεντρική ιδέα  εις

ουδέν επηρεάζει τον ορισμό.  Απλά η όλη αποτρόπαιη δια-

δικασία  του σχεδιασμού δεν είναι και μόνο στο στόμα και

προφορική, αλλά είναι και από χρόνο  πατρογονικό   γρα-

πτώς   καταχωρημένη, με κανόνες και επιτίμια. Ως  φαί-

νεται μάλιστα και οργανωμένη αρχειοθέτηση με

πρωτοκολλημένες οδηγίες σε άρθρα να καθορίζει  χρέος

και δικαιώματα  που αφορούν τον  θύτη  αλλά την οικογέ-

νεια του θύματος. 

Ο θύτης - κυνηγός  ως λύκος καραδοκεί και ρίχνει δολερά,

βόλι  φονικό. Δολερά, όμως  προτού ρίξει το Κανούν ορίζει

ότι πρέπει να βγάλει στο φως το πρόσωπό του, φανερωθεί

και  δηλώσει «Δες με εγώ είμαι που σε σκοτώνω». Να χτυ-

πήσει δηλαδή “πισώπλατα”, αλλά στο φαίνεσθαι και για

τον στενό αλβανικό περίγυρο, ιπποτικά και όχι πισώ-

πλατα!!

Αλλά όμως αν ο κυνηγός τύχει και αστοχήσει και το βόλι

πάει πιο πέρα και απλά πληγώσει, τότε ο δράστης  κερδίζει

την κοινωνική περιφρόνηση και καλείται να αποζημιώσει

τον πληγέντα με χρηματικό πρόστιμο, προφανώς σαν

έξοδο  αποκατάστασης, που ασφαλώς δεν  θα πλήρωνε

αν τον είχε  σκοτώσει!! 

Αν πάλι στη δεύτερη προσπάθεια, θεία τύχη, επιτελεσθεί

ο φόνος, το αποτέλεσμα  κυκλοφορεί  και διαδίδεται ευ-

φροσύνως. Εντεταλμένοι δε σπεύδουν για να  διαπιστώ-

σουν αν κατά τη δολοφονία αλλά και μετά έχουν κατά το

Κανούν τηρηθεί τα πρέποντα που κάπως ήδη προαναφέρ-

θηκαν  όπως:  «ο φονιάς μετά την πράξη να  έχει γυρίσει
τον νεκρό  ανάσκελα με τη ράχη στο χώμα, και βάλει το
τουφέκι του νεκρού ακουμπισμένο στο κεφάλι του», δη-

λαδή να φανεί ότι ο νεκρός ήξερε τί τον περίμενε γι’ αυτό

και έφερε όπλο και  ότι δεν είχε χτυπηθεί πισώπλατα.  

Σε συνέχεια οι συγγενείς του νεκρού παίρνουν το σώμα

του και προχωρούν για την κηδεία  του  και απόδοση των

παραδοσιακών τιμών.  

Από την άλλη μεριά σε  όλα τα συγγενικά σπίτια της φα-

μίλιας του δράστη οι πόρτες διπλο- ασφαλίζονται, οι ένοι-

κοι τρέμουν, επικρέμεται  η άμεση αντεκδίκηση, διότι «η
φαμίλια του θύματος φρεσκοχτυπημένη τυφλωμένη  δια-
κατέχεται  από το πάθος και την οργή. Διεκδικείται το δι-
καίωμα της άμεσης ανταπόδοσης». 
Η ανακούφιση έρχεται από την παρέμβαση “των  με αμοιβή

μεσολαβητών” όταν επιτυγχάνουν την 24ωρη αναστολή

της αντεκδίκησης – τη “μικρή αναστολή”, που λένε – και

περισσότερο όταν σε συνέχεια με άλλη πάλι διαπραγμά-

τευση   την  παράτασή της σε “μεγάλη”,  ήτοι στην και-

νούργια που διαρκεί ένα μήνα.

Ακολουθεί η κηδεία.  «Η κηδεία έγινε την άλλη μέρα το
μεσημέρι. Τον κηδεύουν και στην κηδεία πρέπει κατά το
έθιμο,  οπωσδήποτε να έρθει να  ακολουθήσει και  ο δρά-
στης».
– Μα εγώ δεν πηγαίνω, εγώ τον σκότωσα. διαμαρτύρεται

στον πατέρα ο Γκιορκ.

– Ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να πάς , επιμένει ο πατέρας. Αν

κάποιος που δεν επιτρέπεται να  απουσιάζει είσαι εσύ, ο

φονιάς. 

Ο Γκιορκ υπακούει  και πηγαίνει. «Πήγε. Βάδιζε στο κέντρο
της πομπής. Χλομός με βήμα κλονισμένο νοιώθοντας το
βλέμμα των ανθρώπων πάνω του πριν το αποστρέψουν και
το αφήσουν να χαθεί μέσα στην αχλή. Οι περισσότεροι
ήταν συγγενείς του δολοφονημένου που αυτός είχε σκο-
τώσει». 
Παντού τώρα και ολόγυρα από τον τάφο οι μοιρολογί-
στρες, πιστές στο επάγγελμα, κοπιάρουν φωναχτά σε
κραυγές, γδέρνουν το πρόσωπο με τα νύχια, ξεσκίζονται,

τραβούν τα μαλλιά τους, βυθίζονται σε κλάματα και   ολο-
φυρμούς. 
«Όλων τα βλέμματα είναι καρφωμένα πάνω  μου». Αυτός

ξέρει, το νιώθει και διερωτάται. Τον βλέπουν με υπερηφά-

νεια  για το σήμερα ή με λύπηση για το αύριο;

Το αύριο. Και βέβαια στο αύριο  αμέσως και από την άλλη

ημέρα το όλο σκηνικό στην τραγικότητα το μέλλον της

ζωής του θα   έχει αλλάξει, οι  ρόλοι  θ α έχουν αντιστρα-

φεί. Τώρα η δολοφονική σκυτάλη  θα περάσει στα χέρια

της οικογένειας τού νεκρού, που διψάει για την  αντεκδί-

κηση, δηλαδή για τον θάνατό του. 

Σήμερα όμως και μετά την κηδεία γίνεται το τραπέζι της

παρηγοριάς στο σπίτι του πεθαμένου. Το Κανούν το απαι-

τεί και πρέπει να τηρηθεί. Ο Γκιορκ πρέπει να πάει, να συμ-

φάγει,, να συλλυπηθεί. Αυτός ο φονιάς να καθίσει  δίπλα

- δίπλα  με αυτούς που πενθούν, που κλαίνε να μπερδευ-

τούν οι ανάσες τους οι βαριές και να γίνονται  για διαφο-

ρετικούς λόγους πιο βαριές.   

Ο δράστης από την επόμενη ημέρα  διαπραγματεύεται με

την οικογένεια του νεκρού για την ανακωχή μηνός. Από

το βιβλίο του Κανταρέ διαβάζω: «όπως ορίζουν αυτοί οι
νόμοι, ο Γκιόργκ Μπρερίσα πήρε το αίμα του Ζεφ Κριε-
κλίκε, του τεσσαρακοστού θύματος μιας βεντέτας που
διαρκεί εδώ και εβδομήντα χρόνια!!!. Μετά το φονικό, του
έδωσαν τη μεγάλη ανακωχή· δηλαδή τριάντα ημέρες
ελεύθερης ζωής, τριάντα ημέρες προστασίας από εκδί-
κηση, τριάντα ημέρες πριν  και αυτός επιλέξει και αποφα-
σίσει ή να σκοτωθεί. Δηλαδή να τον σκοτώσουν  ή  να
κλειστεί με τη σειρά του –και εφ΄ όρου ζωής – σε έναν
από τους Πύργους των Εγκλείστων που θυμίζουν τη δι-
αιώνιση των νόμων του αίματος στο οροπέδιο». 

Επίλογος. Σε μια ιδιαίτερα λιτή και σφιχτοδεμένη αφή-

γηση, με άρτια την λογοτεχνική κάλυψη και ροή και χωρίς

τις κοιλιές των γεγονότων και χωρίς καμιά παραχώρηση

εκτροπής στην εικόνα της κεντρικής ιδέας που άρχισε,

ο Κανταρέ, περιγράφει τον μηχανισμό του “Κανούν” τις

ιδεολογικές και οικονομικές του βάσεις και τις άμεσες ή

έμμεσες συνέπειες για τα πρόσωπα του εξουσίαζει:  το

θάνατο, το σπαραγμό, τη διάλυση των σχέσεων.

Και μη νομίζετε πως οι γδικιωμοί και οι βεντέτες για την

εποχή μας είναι παρελθόν. Είναι σιωπηλά έως ηχηρά πα-

ρούσες. Και  προς επιβεβαίωση σας καλώ να γνωρίσετε

αυτούς που ξέρουν και έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές  πρω-

τογονισμού ή και διαβάστε σε περασμένο φύλλο της εβδό-

μης το άρθρο μου “Πύργοι της Μάνης”, οπου και η

προσωπική μου εμπειρία που αγγίζει τα χρόνια μας. 

Αυτά για σήμερα  

• Ο Ισμαήλ Κανταρέ  γεννημένος  το 1934 στο Αργυρόκα-

τρο  εξεχων συγγραφεάς διετέλεσε και υποψήφιος για το

Νόμπελ της Λογοτεχνιας, αλλά όπως είχα  διαβάσει στην

εφημερίδα “Καθημερινή” απορρίφθηκε (δεν θυμάμαι την

ημερομηνία)  για την πολιτική του ακραια δεξιά ιδεολογία.

Αυτές οι κρίσεις  για τα  Νομπελ λογοτεχνίας με γεμίζουν

πολλα ερωτηματικά και απορίες. Τον Νίκο Καζαντζακη δεν

τον δέχτηκαν για υποψήφιο όταν  πηγε και τον κατηγό-

ρησε ο πολύς Σπύρος Μελάς για κομμουνιστή. Τον Γκύν-

τερ Γκρας αργότερα, καιτοι παιδιόθεν ναζιστή ως

ανανήψαντα τον   βράβευσαν. Το ίδιο και πιο παλιά για τον

Ντ’ Αννούτσιο θιασώτη του Χίτλερ. 

Στις σελίδες  λοιπόν του  βιβλίου “ Ρημαγμένος Απρίλης”

γίνεται  λόγος ότι ακόμη στις αρχές του 20ου αιώνα στην

Αλβανία στο  λεγόμενο Οροπεδιο του Θανατου επικρατεί

το εθιμικό δικαιο του  Κανούν.

Βοηθηματα

1) Ισμαηλ Κανταρέ: “Ρημαγμενος Απρίλης”, εκδ Ροες, 1988

2) Εγκυκλ Παπυρος Λαρους Μπριτανικα 
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σε κρωγμούς θανάτου 

τα μεσάνυχτα
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Κάθε χημικό στοιχείο της φύσης αποτελείται από μικρό-

τατα σωματίδια, που διατηρούν τις χημικές ιδιότητές του

και ονομάστηκαν “άτομα” από την λέξη άτμητα, δηλαδή

αυτά που δεν τέμνονται (τεμαχίζονται),  από τους  Έλληνες

φυσικούς φιλοσόφους Λεύκιππο και το μαθητή του Δημό-

κριτο, τους θεμελιωτές της ατομικής θεωρίας.

Στο κέντρο κάθε ατόμου βρίσκεται ο πυρήνας, τα συστα-

τικά του οποίου λέγονται νουκλεόνια και είναι τα θετικά

φορτισμένα πρωτόνια και τα ηλεκτρικά ουδέτερα νετρό-

νια, που έχουν περίπου την ίδια μάζα μεταξύ τους.

Γύρω από τον πυρήνα  περιφέρονται τα ηλεκτρόνια, με αρ-

νητικό ηλεκτρισμό, των οποίων η μάζα είναι 1.836 φορές

μικρότερη από την μάζα των πρωτονίων, αλλά έχουν τον

ίδιο αριθμό με τα πρωτόνια και έτσι το άτομο είναι ηλε-

κτρικά ουδέτερο, εφόσον ο πυρήνας έχει θετικό ηλεκτρι-

σμό και τα ηλεκτρόνια αρνητικό.

Κάτω όμως από ορισμένες συνθήκες τα άτομα μπορούν να

πάρουν ή να χάσουν ένα ή περισσότερα  ηλεκτρόνια και να

γίνουν θετικά ή αρνητικά ηλεκτρισμένα, οπότε ονομάζονται

ιόντα. Η ένωση δύο ή περισσοτέρων ατόμων δημιουργεί τα

μόρια του στοιχείου στο οποίο ανήκουν. 

Στα δυτικά της Γενεύης στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας

βρίσκεται το CERN (= Conseil Eutopeen pour la Recherche

Nucleaite), το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση, πειρα-

ματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών!

Το CERN διαθέτει ένα τεράστιο κυκλικό επιταχυντή, μή-

κους 27 χλμ. και βάθους 100 μ. κάτω από την επιφάνεια του

εδάφους, στον οποίο γίνονται σε  κατάλληλες συνθήκες,

μοναδικά επιστημονικά πειράματα, σύγχρονες τεχνολογι-

κές ανακαλύψεις και αναπτύσσονται καινούργιες επιστη-

μονικές θεωρίες, όπως η θεωρία της “ύλης -  αντιύλης”!!

Επιταχυντής σωματιδίων ονομάζεται μια ειδική μηχανική

διάταξη, που μπορεί και επιταχύνει σωματίδια σε μεγάλες

ταχύτητες, τα οποία φτάνουν σε ένα σημαντικό ποσοστό

τη ταχύτητα του φωτός.

Ταχύτητα φωτός ονομάζεται η ταχύτητα με την οποία το

φως διαδίδεται στο κενό ή σε άλλα μέσα, η οποία κατά

προσέγγιση είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και

θεωρείται η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχ-

θεί, όχι μόνο από το φως, αλλά και από τα υπόλοιπα ηλε-

κτρομαγνητικά κύματα, καθώς και από μορφές μετάδοσης

ενέργειας και από  σωματίδια χωρίς μάζα!!! 

Ο όρος “ύλη” χρησιμοποιείται για τα σώματα που αποτε-

λούνται από άτομα, καθώς και από τα υποατομικά σωματί-

δια τους, όπως είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα

ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν μία κοινή ιδιότητα, με την

οποία καταλαμβάνουν όγκο στον χώρο!

Ενώ η “αντιϋλη” είναι η ύλη, η οποία στο σύμπαν παρου-

σιάζεται με κάποιες ιδιότητες, που την κάνουν να εξουδε-

τερώνεται στην επαφή της με την ύλη, και να εμφανίζει

διαφορετικό χρόνο ζωής από την ύλη, γιατί διασπάται πιο

γρήγορα.

Η ύλη και η αντιύλη παρουσιάζονται πάντα σαν ζευγάρι και

όταν τα σωματίδια τους συναντηθούν, αμέσως εξαϋλώνον-

ται μεταξύ τους και αφήνουν πίσω τους  ενέργεια  υπό

μορφή ακτινοβολίας γ, δηλαδή ηλεκτρομαγνητική ακτινο-

βολία, με το σχηματισμό  δύο φωτονίων!!!

Φωτόνιο είναι ένα σωματίδιο φωτός που διαδίδεται σε κενό

και κινείται προκαλώντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία!

Βάσει της θεωρίας “ύλη- αντιύλη”  και της υπόθεσης ότι

έχουμε ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόμου, το οποίο από την

φύση του έχει αρνητικό ηλεκτρισμό, τότε η αντιύλη του

ηλεκτρονίου, λέγεται  “ποζιτρόνιο” (positron)  και  έχει θε-

τικό φορτίο, σε αντίθεση με το ηλεκτρόνιο.

Η μάζα του ποζιτρονίου είναι ίδια ακριβώς με την μάζα του

ηλεκτρονίου και όταν δεν συναντηθεί με το ηλεκτρόνιο

είναι ένα σταθερό σωματίδιο, όπως άλλωστε είναι και το

ηλεκτρόνιο. Το ποζιτρόνιο λέγεται και αντιηλεκτρόνιο,

γιατί είναι το αντίθετο του ηλεκτρονίου.

Ο θεωρητικός φυσικός Paul Dirac προέβλεψε τα ποζιτρόνια

και τα άλλα αντισωματίδια το 1928, αλλά ο Φυσικός Carl

Anderson τα ανακάλυψε το 1931, ενώ το 1933 ολοκλήρωσε

την μελέτη του  και  το 1936 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμ-

πελ της Φυσικής.

Η ενέργεια του ποζιτρονίου ονομάζεται στα αγγλικά

Positron Emission, εφαρμόζεται στην ιατρική και όταν συν-

δυάζεται με τον τομογράφο (Tomography) λέγεται Positron

Emission Tomography  και αναφέρεται με τα αρχικά των λέ-

ξεων PET.

Η Εξέταση ΡΕΤ διενεργείται σχεδόν ταυτόχρονα σε κοινό

εξεταστικό κρεβάτι με την αξονική τομογραφία  (CT) και η

διπλή εξέταση ονομάζεται με τα αρχικά γράμματα των λέ-

ξεων των δύο εξετάσεων  PET\CT.

Μαζί με την ονομασία της εξέτασης PET\CT χρησιμοποιεί-

ται και η αγγλική λέξη “scan”, που σημαίνει στην ελληνική

γλώσσα την έννοια της σάρωσης, της διερεύνησης και της

ανίχνευσης.

Η τομογραφία με την εκπομπή ποζιτρονίων είναι μια τε-

χνική ακτινοδιάγνωση της πυρηνικής ιατρικής, που χρησι-

μοποιείται για την παρατήρηση μεταβολών στο ανθρώπινο

σώμα.

Αποτελεί την πιο σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο με με-

γάλο εύρος κλινικών εφαρμογών στην Ογκολογία, στην

Καρδιολογία, στη Νευρολογία και σε άλλους κλάδους της

ιατρικής.

Στους ασθενείς με καρκίνο η PET\CT, η οποία λειτούργησε

για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004, προσφέρει πολύτι-

μες πληροφορίες στην αρχική διάγνωση της νόσου, με την

χαρτογράφηση των καρκινικών εστιών, που υπάρχουν σε

ολόκληρο το σώμα, αλλά και στη διάρκεια της θεραπείας.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της

ανταπόκρισης στη θεραπεία, καθώς και μετά την ολοκλή-

ρωσή της, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλες

εστίες.

Στη εξέταση PET\CT,  χορηγείται στον ασθενή συνήθως το

ραδιοφάρμακο Fluoro-Deoxy Glucose (FDG), το οποίον

είναι η γνωστή γλυκόζη, που έχει ραδιοσημανθεί,  για να

απεικονίσει στην κάμερα της εξέτασης ΡΕΤ τις  βιοχημικές

αλλαγές.

Υπάρχουν όμως και άλλα ραδιοφάρμακα, ειδικά για διαφο-

ρετικές μορφές καρκίνου, έτσι ώστε να υπάρχουν αξιόπι-

στα αποτελέσματα, πάντα κάτω από τις αξιοθαύμαστες

υπηρεσίες εξειδικευμένου επιστημονικού ιατρικού προσω-

πικού!

Κάθε ασθενής που θα υποβληθεί στην παραπάνω εξέταση

θα ενημερωθεί από τους αρμόδιους, ποιες προετοιμασίες

πρέπει να ακολουθήσει και ποια μέτρα θα πρέπει να εφαρ-

μόσει υποχρεωτικά μετά την εξέταση, για την δική του

ακτινοπροστασία  και των συγκατοίκων του.

Το ποζιτρόνιο στη υπηρεσία της ιατρικής, προσφέρει το

πλέον σύγχρονο σύστημα μοριακής απεικόνισης, με ιδιαί-

τερα σημαντικές κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές σε

πολλούς τομείς της ιατρικής!

Ας θαυμάσουμε λοιπόν τα τεράστια επιστημονικά επιτεύγ-

ματα, με την ευχή να χρησιμοποιούνται μόνον για καλύ-

τερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων και όχι για πολεμικούς

σκοπούς, με τελικό αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του

πλανήτη μας.

Η χαμένη Ατλαντίδα κάτι θέλει να μας διδάξει, αλλά κά-

ποιοι σκόπιμα δεν την αφήνουν να μιλήσει και δεν δίνουν

σημασία σε όσα μας αναφέρει ο Πλάτωνας!!!

Στέγαση για αστέγους 

Μία ΜΚΟ και δύο Δήμοι αποφάσισαν ότι η περιοχή

τους είναι κατάλληλη και διαθέτει τα απαραίτητα κα-

ταλύματα για να μισθώσουν φτηνά διαμερίσματα

(πώς αλλιώς) να τα διαθέσουν σε άστεγους πολίτες!

Συγκεκριμένα ο Δήμος ΒΒΒ και ο Δήμος Σαρωνικού

αναζητούν ιδιοκτήτες ακινήτων. Μάλιστα έχει επιδό-

τηση 100% το ενοίκιο για δύο χρόνια!

Και αναρωτιέμαι, όταν στα ΒΒΒ, δεν βρίσκεις ενοίκιο

σε ανεκτές, έστω, τιμές, όταν οι τιμές έχουν σκαρφα-

λώσει πάνω από 30% και οι αντικειμενικές αξίες φτά-

νουν και το 55%, με τι κριτήρια ένας τέτοιος Δήμος

παίρνει κονδύλια ευρωπαϊκά για να εξασφαλίσει 18

πολίτες ή οικογένειες; 

Για να δούμε πού πάνε τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα

οποία εμείς πληρώνουμε και όχι, «η Ε.Ε. πληρώνει»,

που μας απαντούσε κάποιος προηγούμενος δήμαρ-

χος όταν μιλάγαμε για το χρυσό πάρκο...

Τελικά, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι ΜΚΟ είναι

χοντρή μπίζνα... που την εκμεταλλεύονται και πολλοί

δημόσιοι οργανισμοί.

Για ποιες οικογένειες;;;

Διαβάσαμε στα cocial media για “ζευγάρι” με δύο ομό-

φιλους που επιθυμούσαν να δημιουργήσουν οικογέ-

νεια και υιοθέτησαν δύο μικρά αγόρια στη Τζώρτζια

των ΗΠΑ.

Προφανώς στη γειτονιά κάτι δεν έβλεπαν καλά και

κατήγγειλαν στην Αστυνομία ότι ένας άνδρας κατέ-

βαζε παιδική πορνογραφία. Έτσι η Αστυνομία έκανε

έφοδο στο σπίτι τους και έφριξαν με αυτά που βρή-

καν. Το “ζευγάρι” συμμετείχε σε σεξουαλικά κακοποι-

ητικές πράξεις με τα μικρά παιδιά “τους”  (3η και 4η

δημοτικού) και τα εξέδιδαν σε τοπικό δίκτυο παιδόφι-

λων!

Μετά από δύο μήνες έρευνας της Αστυνομίας αποκα-

λύφθηκε ότι το “ζευγάρι”, οι δύο άνδρες, χρησιμοποι-

ούσαν το cocial media για την εκπόρνευση των

παιδιών. Οι δύο τους εξέδιδαν τα παιδιά, που τώρα

είναι 11 και 9 ετών σε άλλους δύο άνδρες που ανή-

κουν σε κύκλο παιδόφιλων.

Το ζευγάρι υιοθέτησε τα παιδιά από ίδρυμα της Εκ-

κλησίας, το οποίο φιλοξενούσε παιδιά με ειδικές

ανάγκες.  

Ο tempora o mores!! (= ω καιροί, ω ήθη!)

Πηγή: nypost.com

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το ποζιτρόνιο στην υπηρεσία της ιατρικής!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Συγγραφής και Ερμηνείας 
Πρωτότυπου Μονολόγου επί Σκηνής

Ο 2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός πρωτοτύπου μονολό-

γου επί σκηνής, πραγματοποιείται με τη συμβολή του

θεάτρου Παραμυθίας και τελεί υπό την αιγίδα του

Υπουργείου Παιδείας, των Περιφερειών Αττικής, Δυτι-

κής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και μιας σει-

ράς φορέων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η παροχή μιας καλλι-

τεχνικής διεξόδου στους δημιουργούς και η ανά-

δειξη αυτών μέσω του έργου τους.

Χάρη στον Διαγωνισμό, παρέχεται η ευκαιρία και το κί-

νητρο σε συγγραφείς και ερμηνευτές από κάθε γωνιά

της Ελλάδος, να παρουσιάσουν τις προσωπικές τους

δημιουργικές ανησυχίες υπό μορφή θεατρικών μονο-

λόγων, διάρκειας 15΄ (σκηνικής παρουσίας).

Το μονόλογο μπορεί να ερμηνεύσει είτε ο συγγρα-

φέας είτε ηθοποιός, όμως όποιος ερμηνεύσει ενώπιον

της προκριματικής επιτροπής, είναι υποχρεωτικό να

ερμηνεύσει και ενώπιον της κριτικής επιτροπής του

ημιτελικού και του τελικού. Επιτρέπονται χρηστικά

αντικείμενα κατά την παράσταση του μονολόγου αλλά

όχι σκηνικά, ούτε χρήση μουσικής.

Ο Δήμος Μαραθώνος και το ΔΗΘΕΜΑ μέσω της επι-

τυχημένης λειτουργίας των θεατρικών τους

ομάδων και καθώς πολλοί δημότες έχουν στραφεί με

αγάπη προς τη θεατρική τέχνη, τους δίνει την ευκαιρία

να λάβουν μέρος σε μια διαδικασία ιδιαίτερα δημιουρ-

γική και καλλιτεχνική.

Για να λάβετε μέρος στην προκριματική φάση, καλεί-

στε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής έως την 30η

Μαρτίου 2023, στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος δια-

μονής σας, στη διεύθυνση:

https://senariografoi.gr/.../screenplays-registration/

Η επιτροπή του ημιτελικού θα επιλέξει 6 τουλάχιστον

μονολόγους (έως 8) οι οποίοι θα λάβουν μέρος

στην τελική φάση.

Οι τρεις πρώτοι νικητές θα λάβουν μετάλλιο και μικρό

οικονομικό έπαθλο.

Εντυπωσιακή αύξηση 35% καταγράφεται στο συνολικό

αριθμό των καταγγελιών που δέχτηκε το 2022 η Ανοιχτή

γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο

SafeLine.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-

κτύου του ΙΤΕ. Πιο συγκεκριμένα η SafeLine.gr δέχτηκε

σχεδόν 12.000 καταγγελίες. Οι καταγγελίες για υλικό

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (Child Sexual Abuse

Material - CSAM) παρουσιάζει αύξηση 133% σε σχέση

με το 2021. Διαπιστώνεται μάλιστα και μέσα από τα στοι-

χεία του INHOPE - και άλλες 49 γραμμές καταγγελιών

σε όλο τον κόσμο- ότι όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλι-

κίας των παιδιών που έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνο-

λογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται. Τα δεδομένα

μετά τα lockdown δείχνουν ότι τα παιδιά αρχίζουν την

ενασχόλησή τους με τον ψηφιακό κόσμο σε όλο και μι-

κρότερη ηλικία. Τα κορίτσια σύμφωνα με τα στοιχεία του

INHOPE διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Safe-

Line.gr σημαντική αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των

καταγγελιών για το απόρρητο των επικοινωνιών, στην

εξαπάτηση μέσω phishing και στις οικονομικές απάτες.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία της ενημέρω-

σης των πολιτών και της επαγρύπνησης που πρέπει να

υπάρχει καθώς οι απατεώνες του διαδικτύου διαρκώς

εφευρίσκουν νέους τρόπους εξαπάτησης.

Σημαντικό ποσοστό καταγγελιών αφορούσε τα κοινω-

νικά δίκτυα. Το 45% των καταγγελιών αφορούσε κάτι

που συνέβη στο Instagram και το 40% κάποια ενέργεια

στο Facebook.

Η υπεύθυνη της γραμμής SafeLine.gr - νομικός, Μελτίνη

Χριστοδουλάκη επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδι-

αίτερα προσεκτικοί όταν περιηγούμαστε στον ψηφιακό

κόσμο και προτρέπει όλους τους πολίτες όταν συναν-

τούν κάτι παράνομο να μην παραλείπουν να προχωρούν

σε καταγγελία.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίση-

μος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Ορ-

γανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την

ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό

διαδίκτυο και παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστή-

ριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδι-

κτύου. 

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line

(διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του

ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι

παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα

θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση

στο διαδίκτυο.

Mέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών SafeLine

(http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική

κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και συ-

νεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με

την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού IN-

HOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγά-

λου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου

περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας

κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.

Kαταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο
στο διαδίκτυο το 2022

Aύξηση 35% με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της SafeLine.gr 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Το να ξεγελάσεις πολλούς ανθρώπους για μια φορά
είναι εύκολο, 
λίγους για δύο φορές πιθανόν, 
όλους για πάντα αδύνατον.

Την ίδια σημαία θα χρησιμοποιήσει ο Δήμαρχος κ. Γρ.

Κωνσταντέλλος στον προεκλογικό του αγώνα για

την πόλη της Βάρης.

Αυτή τη φορά στη θέση της κας Δούρου, στα νέα εγ-

καίνια θα είναι ο κ. Πατούλης ή και οι δύο. Ίδωμεν.

Στην αναγκαιότητα και χρησιμότητα του ρέματος

«Κόρμπι» έχω αναφερθεί επανειλημμένα και δεν βρί-

σκω το λόγο να γίνω κουραστικός με επαναλήψεις.

Δεν θα κουραστώ όμως να προειδοποιώ και να φω-

νάζω ότι: αν δεν αλλάξει η μελέτη του ρέματος και

δεν ακολουθηθεί η φυσική του πορεία όπως ήταν

πριν μπαζωθεί το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ούτε την

επόμενη, ούτε την μεθεπόμενο πενταετία.

Η αλλαγή πορείας του ρέματος είναι εμφανής και

αυταπόδεικτη από όσα έγιναν στα πρώτα «τελευ-

ταία» μέτρα.

Η παλαιά γέφυρα, η νεότερη, η πηγή και τα αρχαία.

Αν ήταν ανθρώπινο λάθος του μελετητή ή ενέργεια

εσκεμμένη κατόπιν εντολής είναι ζητούμενο και πρέ-

πει να διαλευκανθεί.

Να δοθούν στη δημοσιότητα η εισήγηση της τεχνι-

κής υπηρεσίας της Περιφέρειας ή του Δήμου και τα

πρακτικά του Δ.Σ. που ενέκρινε τη μελέτη. Φυσικά

και η ομιλία του κ. Δημάρχου, ο οποίος δεν ψηφίζει,

αλλά επηρεάζει και παροτρύνει τους συμβούλους. Ο

Λαός έχοντας πλήρη γνώση μπορεί να αποδώσει τα

του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Το λάθος συγχωρείται αλλά ο δόλος τιμωρείται και

είναι άδικο να μένουν οικοπεδούχοι της περιοχής σε

ομηρία και πολίτες υπό τον κίνδυνο φαινομένου του

1999.

Αγαπητοί Φιλέβδομοι Αναγνώστες – Βαριώτες

Η Βάρη δεν χρειάζεται ούτε ταμπέλες ούτε κορδέ-

λες. Εχει ανάγκη από έργα και όχι λόγια, χόρτασε

δέκα χρόνια με υποσχέσεις. Τα μπαλώματα σε κά-

ποια δρομάκια που θα επιχειρηθούν το τελευταίο

εξάμηνο είναι πράξεις υποτίμησης της νοημοσύνης

σου.

Το ρέμα Κόρμπι δεν θα γίνει το γεφύρι της Αρτας.

Φτάνει πια. Δεν μπορεί να συνεχισθεί ο εμπαιγμός.

Σώστε τον τόπο ΣΑΣ.

ΥΓ. Πρέπει κάποτε να κατανοήσουν οι δημοτικοί

σύμβουλοι ότι έχουν ευθύνες. Δεν έχουν Άσυλο και

αν στραβώσει το κλίμα και βρεθούν κατηγορούμενοι

,ο Δήμαρχος θα νίπτει τας χείρας του.

Οι δε σύμβουλοι ψηφίζουν και ο δήμαρχος εκτελεί

τις αποφάσεις τους.

Ρωτήστε τους παλαιούς αυτοδιοικητικούς εκ Βου-

λιαγμένης. Το έχουν ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν

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

νότητας Βάρης.

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Παιχνίδια
στο Ρέμα

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

Βασιλόπιτα του Συλλογου ΑΝΟΙΞΗ Κιτσίου

με διαμαρτυρόμενους πολίτες

Ελάβαμε από κατοίκους του Κιτσίου την παρακάτω επιστολή

σχετικά με την πολεοδόμηση στην περιοχή και τις καθυστερή-

σεις όλων των εμπλεκομένων, καθώς και του Συλλόγου.

Γράφουν σχετικά:
Το Σάββατο 21/01/23 έκοψε βασιλόπιτα ο Σύλλογος «Ανοιξη»
στο Κίτσι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Κρωπίας
Δημήτρης Κιούσης, ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος
Βλάχος και αρκετοί κάτοικοι. Στη διαδικασία της εκδήλωσης
κάποιοι κάτοικοι ζήτησαν από τον Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση
να κάνει μία ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου πολεοδό-
μησης της περιοχής. Είναι κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες εκ-
δηλώσεις. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παπαϊωάννου όμως
αρνήθηκε να γίνει ενημέρωση και «επέπληξε» τους κατοίκους
για την πρωτοβουλία τους. Ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης, τελικά,
πήρε το λόγο και δεσμεύτηκε ότι εντός εικοσαημέρου, να του
ζητήσει ο Σύλλογος συγκεκριμένη ημερομηνία, για να πάει στο
Σύλλογο και να κάνει ενημέρωση.

Την 27/06/2022 έγινε η παρουσίαση της Περιφέρειας των θε-
μάτων που αφορούν την Ανατολική Αττική από τον Περιφερει-
άρχη κ. Πατούλη Γεώργιο. Τότε στο αμφιθέατρο του Δήμου
Κρωπίας, κάτοικοι από το Κίτσι ρώτησαν την υπεύθυνη της Πε-
ριφέρειας κ. Μικράκη Ευαγγελία τι γίνεται με την πολεοδό-
μηση στο Κίτσι κι εκείνη προέτρεψε τον κύριο Δήμαρχο με το
επιτελείο του να έρθει στην Περιφέρεια με σκοπό την επίλυση
του εν λόγω ζητήματος. Η εφημερίδα σας έχει ασχοληθεί κατά
καιρούς με την πολύπαθη περιοχή, με το υπέροχο συγκρότημα
σχολείων, με ντεκόρ τα χαλάσματα γύρω – γύρω, που όταν
βρέχει ελλείψει υποδομών είναι αδύνατο να προσεγγίσει κα-
νείς το σχολείο. Πραγματικά τριτοκοσμική κατάσταση. Τελευ-

ταία έγινε γνωστό ότι ζητείται να γίνει ο διαχωρισμός της Α’
από την Β’ γειτονιά και να προχωρήσει μόνο η πολεοδόμηση
της Α’ γειτονιάς. Ο διαχωρισμός αυτός έχει ζητηθεί από το
ΥΠΕΝ πριν από 9 χρόνια με την υπ’αριθμό 153/2013 Απόφαση
ΔΣ του Δήμου Κρωπίας. Η δε επικαιροποίηση έγινε τώρα τε-
λευταία με την υπ’αρθμό Απόφαση 79/2022 του Δήμου Κρω-
πίας. Με το ΦΕΚ Αρ. φύλλου 899  6 Οκτωβρίου 2004, ξεκίνησε
η πολεοδόμηση στο Κίτσι. Τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το
2024, κλείνουν 20 χρόνια(!!!), όπου το θέμα της πολεοδόμησης
παραμένει στάσιμο! Αν, ωστόσο, κάποια στιγμή βγει ΦΕΚ θα
ακολουθήσει η Πράξη Εφαρμογής όπου θα απαιτηθούν κά-
ποια χρόνια, κανείς δε γνωρίζει πόσα, καθώς θα ακολουθή-
σουν ενστάσεις, διορθώσεις κλπ. Ρητορικό το ερώτημα: Πόσα
χρόνια θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση;

Έχουμε παράδειγμα γειτονιά της Αγίας Μαρίνας, όπου χρει-
άστηκαν επιπλέον 15 χρόνια για να επιλυθεί το ζήτημα. Όσον
αφορά τη Β’ γειτονιά η οποία είναι στην Α’ πολεοδομική ανάρ-
τηση, υπάρχει πρόσθετο πρόβλημα με το ρέμα της περιοχής
Σούριζα. Εδώ κανείς δε μπορεί να κάνει καμία πρόβλεψη!!! 
Εν όψει των εκλογών η Δημοτική Αρχή θα πρέπει επιτέλους
να καλέσει στο αμφιθέατρο του Δήμου Κρωπίας όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς: ΥΠΕΚΑ (Γενικό Γραμματέα κ. Μπακο-
γιάννη Ευθύμιο), Περιφέρεια (Αντιπεριφερειάρχη κ. Κατσι-
γιάννη Αθανάσιο), Μελετητή του έργου κ. Λιανάκη Εμμανουήλ,
τους Βουλευτές της Ανατολικής Αττικής, για να πάρουν όλοι
θέση στο χρόνιο αυτό θέμα. 
Τώρα ο Δήμος «δείχνει» την Περιφέρεια και η Περιφέρεια τον
Δήμο, ότι φταίει για την στασιμότητα. Θυμίζουμε ότι και πα-
λαιότερα 12/05/2016 οι κάτοικοι είχαν μαζέψει και καταθέσει
υπογραφές να γίνει η πιο πάνω συγκέντρωση χωρίς ανταπό-
κριση από την Δημοτική Αρχή. Το θέμα πολεοδόμηση δεν
αφορά μόνο το Κίτσι και την ευρύτερη περιοχή, αλλά αφορά
σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και πρέπει να απασχολήσει την

Κεντρική Κυβέρνηση. Νέα ζευγάρια δεν μπορούν να βρουν
φθηνή στέγη συνακολούθως να μην τεκνοποιούν, με τα γνω-
στά αποτελέσματα. 
Κάτοικοι της περιοχής, το τελευταίο εξάμηνο και με αφορμή
τις εκλογές του Συλλόγου και μετά την ανάδειξη νέου ΔΣ,
έχουν καταθέσει στον κύριο Πρόεδρο προτάσεις για την δημι-
ουργία τριμελών επιτροπών (δύο μέλη του Συλλόγου και ένα
μέλος από τα παλιά προεδρεία), ανάλογα με τα θέματα και να
βοηθήσουν με την εμπειρία τους στα ζητήματα που εκκρεμούν,
με βασικό το πολεοδομικό.  
Ακόμα περιμένουν απάντηση!!!

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος αρνή-
θηκε την ενημέρωση, μοίρασε στους παρευρισκομένους κατοί-
κους δήλωση του νόμου 105 και ζήτησε προσωπικά δεδομένα
και μέιλ, προκειμένου να τους ενημερώνει για τη δραστηριό-
τητα του Συλλόγου. Αλήθεια, τι χρειάζονται τα προσωπικά δε-
δομένα (ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση) ενώ ένα απλό μέιλ
ήταν υπεραρκετό; 
Είναι η τρίτη συνεχής θητεία των υπευθύνων του Συλλόγου,
όπου το ενδιαφέρον τους για το σχέδιο πολεοδόμησης είναι
επιδερμικό. Μολονότι τακτικοί αναγνώστες της εφημερίδας
σας ουδέποτε διαβάσαμε για κάποια δραστηριότητα του Συλ-
λόγου και ειδικότερα για το επίμαχο θέμα της πολεοδόμησης.
Δυστυχώς το μότο του Συλλόγου χρόνια τώρα είναι «μην ενο-
χλείτε τον κύριο Δήμαρχο για το ζήτημα της πολεοδόμησης».
Αλήθεια, ποια συμφέροντα κρύβονται άραγε πίσω από αυτή
την στασιμότητα του σχεδίου; 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή και δημιουρ-
γική χρονιά και να σας ευχαριστήσουμε για την διαχρονική
υποστήριξή σας στα θέματα της περιοχής Κίτσι.

Προβληματισμοί κατοίκων Κιτσίου
Κίτσι, 25/01/2023
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Ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο

(forum) του Συνδέσμου Προστασίας και

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) για την Σω-

τηρία των Δασών, που ξεκίνησε την

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2022 και ολο-

κληρώθηκε την Τρίτη 24 στο δημοτικό

συνεδριακό κέντρο «Μίκης Θεοδωρά-

κης» στην Αργυρούπολη με θέμα ‘’Ο

Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας

– Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Επίκεν-

τρο της Πολιτικής Προστασίας’’, αναζη-

τώντας τη φόρμουλα και τα εργαλεία

εκείνα μέσα από τα οποία θα αναδειχθεί

η αυτοδιοίκηση ως πραγματικό κύτταρο

της Πολιτικής Προστασίας για τη διαφύ-

λαξη του δασικού πλούτου της πατρί-

δας μας.

Τον «Δεκάλογο Σωτηρίας των Δασών

μας» παρουσίασε ο Πρόεδρος του

ΣΠΑΥ & Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρού-

πολης Γιάννης Κωνσταντάτος δηλώ-

νοντας πως: «Χρειάζονται γενναίες
τομές και θα πρέπει να εργαστούμε
ενωμένοι για να χαράξουμε την επό-
μενη σελίδα της πολιτικής προστασίας
με την τοπική αυτοδιοίκηση στο επίκεν-
τρο. Εμείς σήμερα καταθέσαμε στην
πολιτεία δέκα συγκεκριμένες προτά-
σεις και πλέον κανείς δεν θα μπορεί να
πει ότι δεν ήξερε τι πρέπει να γίνει, αν
του χρόνου καεί ο Υμηττός μας.
Το επιστημονικό σκέλος της θεματικής

ενότητας ανέπτυξε, ο Δρ Ευθύμιος

Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονι-

κής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Δια-

χείρισης Φυσικών Καταστροφών. 

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου Κρωπίας και μέλος της Ε.Ε

του ΣΠΑΥ, Θεόδωρος Γρίβας συμμετέ-

χει ως ομιλητής, στο τραπέζι διαλόγου

«Η σπουδαιότητα της Μελισσοκομίας
και η εφαρμογή των μέτρων αντιπυρι-
κής προστασίας». 
Τη 2η ημέρα προέδρευσε ο δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης.

Ο Δεκάλογος Προτάσεων του ΣΠΑΥ

αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής ερ-

γασίας και χρόνιας εμπειρίας στο πεδίο.

Βασίζεται στο τρίπτυχο εθελοντισμός,

νομοθεσία, χρηματοδότηση. Ενώνον-

τας αποτελεσματικά αυτά τα τρία γρα-

νάζια και αλλάζοντας καθοριστικά τον

συσχετισμό μεταξύ πρόληψης και κα-

ταστολής, θα μπορέσουμε να προχωρή-

σουμε σε γενναίες αλλαγές για την

προστασία των ορεινών όγκων της

χώρας μας, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστα-

σίας.

Οι δέκα προτάσεις που παρουσιάστη-

καν στο Forum του ΣΠΑΥ:

1. Εθελοντισμός: Οργάνωση & Ενίσχυση

μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αλλαγή Νομοθετικού Πλαισίου Διαχεί-

ρισης των Δασών με πρόβλεψη για τις

αρμοδιότητες

της Αυτοδιοίκησης & Εισαγωγή Νέων Τε-

χνολογιών στη Μάχη της Πρόληψης

3. Χρηματοδότηση: Θεσμοθέτηση Ανε-

ξάρτητου Κωδικού Πολιτικής Προστα-

σίας στον Προϋπολογισμό των Δήμων

& Συμμετοχή των Συνδέσμων στα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

4. Όργανο Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης με Αποφασιστική Αρμοδιότητα

5. Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων στους

332 Δήμους της Χώρας

6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας για την

Επόπτευση των Δασών

7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας από την

1η Κυψέλη & Έλεγχος της Βόσκησης

8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δασικών Με-

λετών

9. Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης Δασών –

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Πρακτικών

10. Δημιουργία Συνδέσμων Δήμων σε

όλους τους Ορεινούς Όγκους

Το μοντέλο λειτουργίας του ΣΠΑΥ, αποδει-

κνύει έμπρακτα ότι η φωνή και η δύναμη των

Δήμων πολλαπλασιάζεται στον κοινό σκοπό

για τον οποίο έχουν ενωθεί, δημιουργώντας

μία υποστηρικτική δύναμη πολλαπλασιαστι-

κής ισχύος.

Μέσα από την τελική πρόταση του Προ-

έδρου του ΣΠΑΥ για τη δημιουργία Συνδέ-

σμων Δήμων σε όλους τους ορεινούς

όγκους της χώρας, μπορεί να χαραχθεί μία

κοινή στρατηγική ανάταξης και προστασίας

των δασών μας, με αυστηρά περιβαλλοντικά

πρότυπα και με την έμπρακτη υποστήριξη

της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο Forum του ΣΠΑΥ, χαιρετισμό εκ μέρους

του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνηση

απεύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης

Βορίδης, εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥ-

ΡΙΖΑ ο Βουλευτής και Τομεάρχης Εσωτερι-

κών κ. Κώστας Ζαχαριάδης, εκ μέρους του

ΚΙΝΑΛ ο Βουλευτής και Γραμματέας της

Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Μανώλης

Χριστοδουλάκης.

Στο πρώτο πάνελ ομιλητών μαζί με τον Πρό-

εδρο του ΣΠΑΥ & Δήμαρχο Ελληνικού – Αρ-

γυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο

συμμετείχαν οι Υπουργοί:

Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέ-

λιος Πέτσας, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης

& Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανί-

δης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υφυπουργός Αγροτι-

κής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργος Στύ-

λιος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος &

Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς

Στα επόμενα πάνελ ομιλητών τοποθετήθη-

καν οι Δήμαρχοι του ΣΠΑΥ:

Αγίας Παρασκευής Βασίλειος Ζορμπάς

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος

Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης

Ζωγράφου Βασίλειος Θώδας

Ηλιούπολης & Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ  Γε-

ώργιος Χατζηδάκης

Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης

Παιανίας Ισίδωρος Μάδης

Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος

Συγκλονιστικές ήταν οι τοποθετήσεις των

Δημάρχων από τις πληγείσες περιοχές

όπως του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας Γε-

ώργιου Γεωργιόπουλου, του Δημάρχου Γορ-

τυνίας Ευστάθιου Κούλη και του Δημάρχου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Γεώρ-

γιου Τσαπουρνιώτη στους οποίους ο ΣΠΑΥ

με τους 11 Δήμους του θα σταθεί αρωγός.

Το παρών έδωσαν επίσης οι Βουλευτές

Χάρης Θεοχάρης, Άννα Καραμανλή, Ιωάν-

νης Καλλιάνος, Χαράλαμπος Παραδημη-

τρίου, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μίλτος

Χατζηγιανάκης, Χαρά Καφαντάρη, Τόνια Αν-

τωνίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Εσω-

τερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης,

η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθη-

νών Δήμητρα Νάνου, η Εντεταλμένη Τεχνι-

κών Εργων της Περιφ. Αττικής Ευρώπη

Κοσμίδη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας

Μπακογιάννης και εκπρόσωποι συνδέσμων,

Πυροσβεστικού Σώματος, Ελληνικής Αστυ-

νομίας και Εθελοντικών Ομάδων.

Video με το δεκάλογο προτάσεων του 

ΣΠΑΥ: https://spay.gr/nea/me-megali-epity-

chia-oloklirothike-to-1o-forum-toy-spay-

paroysiazontas-ton-dekalogo-sotirias-ton-das

on-mas/

Διήμερο Συνέδριο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

“Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας’’
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Συνεχίζονται σε περιοχές του Κορωπίου

(νοτιοδυτικός τομέας) οι εργασίες τοπικών

συνδέσεων οικιών (και οικοπέδων χώρων με

αναμονές) με το σύστημα αποχέτευσης

ακαθάρτων που είναι σε λειτουργία από την

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023. 

Όπως ενημέρωσαν, η Δημοτική Αρχή και η

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (12.1.2023)

οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι να καλυ-

φθεί το 100% των οικιών και οικοπέδων.

Τέλος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και

της Δημοτικής Αρχής, 

• Όσες οικίες σε διάφορες περιοχές της

πόλης δεν έχουν ακόμα συνδεθεί οι ιδιοκτή-

τες τους δεν πρέπει να ανησυχούν. Όλες οι

εργασίες που απαιτούνται για δευτε-

ρεύοντα δίκτυα σε αδιέξοδα δρομάκια

ακόμα και οι αναμονές  σε οικόπεδα (στα

πιο χαμηλά υψομετρικά σημεία), θα συνεχι-

στούν. Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις σε

ορισμένες περιοχές με οδούς λεωφορει-

ακών διαδρομών καθώς και στο βόρειο

τομέα της πόλης που καθυστέρησαν λόγω

έλλειψης  της αναγκαίας εποπτείας από

προσωπικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

• Έως  σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το με-

γαλύτερο ποσοστό των  συνδέσεων που αν-

τιστοιχεί σε πάνω των 3.150 συνδέσεων.

• Σε περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες  οι-

κοπέδων ή οικιών για κάποιους λόγους δεν

έχουν φροντίσει ακόμα να ορίσουν σημείο

κατασκευής φρεατίου σύνδεσης (φρεάτιο

προσαρμογής με προστατευτικό πώμα ανα-

μονής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης) ή

έχει περάσει το συνεργείο που πραγματο-

ποιεί τις εργασίες κατασκευής της εξωτερι-

κής διακλάδωσης και δεν έχουν ειδοποιήσει

ή ειδοποιηθεί θα πρέπει άμεσα να τακτοποι-

ήσουν τις εκκρεμότητές τους ενημερώνον-

τας το Δήμο. 

• Οι συνδέσεις είναι δωρεάν έως την ολοκλή-

ρωση του έργου των τοπικών συνδέσεων.

• Ηλεκτρονική και τηλεφωνική υποστήριξη: 

e-mail : water@tykoropi.gr & 213 2000 712-713

Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της απο-

χέτευσης δεν χρεώνονται τέλη αποχέτευ-

σης. Είναι δωρεάν.

Πλησιάζει στο 100% η κάλυψη 

συνδέσεων αποχέτευσης στο Κορωπί
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να υποβάλουν όλα τα  απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «04-
8-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟ-
ΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι
του ανωτέρω Παραρτήματος ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
“ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑ-
ΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”.
Μέχρι ενσωματώσεως των σχετικών
αλλαγών στο «Παράρτημα Ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»
με σήμανση έκδοσης «4-8-2021»
ισχύουν τα παρακάτω:
•Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
της αλλοδαπής που απαιτούνται από
την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύονται από επίσημη μετά-
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα
και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις
“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέ-
γων”»» με σήμανση έκδοσης «4-8-
2021» και ειδικότερα στην τελευταία
ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάρ-
γηση μεταφραστικής υπηρεσίας
Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021-
άρθρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και
να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύ-
θυνση metafraseis.services.gov.gr ή
μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημέ-
νοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η
πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται
ακολουθώντας τα εξής βήματα: πλη-
κτρολόγηση της διεύθυνσης
www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας
Πολίτης και καθημερινότητα, και στη
συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Ανα-
ζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή,
Είσοδος στην υπηρεσία.
• Με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022
(ΦΕΚ  230/τ.Α’/14-12-2022), το ανώ-
τατο όριο ηλικίας συμμετοχής των
υποψηφίων που αναφέρεται στα ΓΕ-
ΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Πα-
ραρτήματος  Ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-8-
2021» ορίζεται: (α) το εξηκοστό
έβδομο (67ο) έτος και (β) κατ’ εξαί-
ρεση, έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος
για όσους υποψηφίους έχουν συμπλη-
ρώσει  το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος
της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδο-
τηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον
ασφαλιστικό φορέα.
Για την συμμετοχή των ανωτέρω υπο-
ψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται
να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δή-
λωση, στην οποία να δηλώνουν ότι
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής
της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δι-
καίωμα συνταξιοδότησης.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει υπο-
χρεωτικά τα προβλεπόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021
στοιχεία και τα όρια ηλικίας της παρ.1
του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να

δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περί-
πτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσί-
ευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.
Το ΑΣΕΠ αναρτά την ανακοίνωση
στον διαδικτυακό του τόπο, μετά την
κοινοποίηση της έγκρισής της. Εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποί-
ηση ή έγκριση ή τροποποίησή της από
το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση, μαζί με το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-8-
2021» και το Ειδικό παράρτημα (Α1)
Γνώσης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «29-11-2022» και την προθε-
σμία υποβολής των αιτήσεων, να
αναρτηθούν στο χώρο των ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
και στο δικτυακό τόπο αυτού
(www.markopoulo.gr). Επιπλέον, να
αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύ-
γεια». Για κάθε ανάρτηση που διενερ-
γείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του
Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
στο e-mail: sox @asep.gr.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την
υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(prosopiko@markopoulo.gr),  είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: 
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου, 190 03
Μαρκόπουλο, Τμήμα Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Σωτη-
ρίου.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρο-
νικής υποβολής και στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομι-
κώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί-
νεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνά-
πτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβλη-
θεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με
φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αι-
τήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το
νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679 γνωστό ως GDPR, που
ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018,
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο
για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσ-
ληψης με την οικειοθελή υποβολή αί-
τησης με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συ-
νεπάγεται τη συναίνεση του υποψη-
φίου για τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα που τους αφορούν, καθώς και
για την ασφαλή διατήρησή τους σε
αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκε-
κριμένο σκοπό και για όσο χρόνο
απαιτείται, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσ-
ληψης. Οι φορείς οφείλουν να
προστατεύουν τα προσωπικά στοι-
χεία των υποψηφίων από τυχόν υπο-
κλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται
η ασφαλής επεξεργασία των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υπο-
ψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα
ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά

πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της
ορθής συμπλήρωσής της είναι απο-
κλειστικά του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβά-
λει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και απο-
κλεισμό του υποψηφίου από την πε-
ραιτέρω διαδικασία. 
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 των ανακοινώσεων του δημοτι-
κού καταστήματος του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας και στο δικτυακό
τόπο αυτού (www.markopoulo.gr)
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μετα-
γενέστερη της δημοσίευσης στις εφη-
μερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τε-
λευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προ-
θεσμίας μετατίθεται την επόμενη ερ-
γάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: : α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σε-
λίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα
– Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φο-
ρέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
→Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
→ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρό-
σβαση στα έντυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες →  Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων
→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα κωλύματα  της οκτάμηνης απα-
σχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  στην περίπτωση πρόσ-
ληψης προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων ή Έργων της
παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβά-
σεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «4-
8-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την έγκυρη συμμετοχή των υποψη-
φίων στη διαδικασία επιλογής και ii)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτη-
σης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12, σε συνδυα-
σμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι-
κές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πα-
ράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό
παράρτημα (Α1) Γνώσης Χειρισμού
Η/Υ με σήμανση έκδοσης «29-11-
2022», μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες→ Διαγωνισμών
φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο, 23-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 19595
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη
προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στο
πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
Άξονας Προτεραιότητας  09 «Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοι-
νωνικής Συνοχής» Συγχρηματοδο-
τούμενος από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος Πράξης
«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝ-
ΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν.4430/2016. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014
«α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
265/τ.Α΄/23-12-2014), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ
125/τ.Α΄/7-7-2016).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και για την ελεύθερη κυκλο-

φορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων), καθώς και τις
διατάξεις του νόμου του Ελληνικού
Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ
137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. Δ14/15834/237/08-
04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση
“Καθορισμός προδιαγραφών λει-
τουργίας των Κέντρων Κοινότητας”
(ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου
(ΦΕΚ492/Β/19-02-2019) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. 
8. Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 1168/09-04-
2021 Πρόσκληση Έκδοση 1 της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, για την υπο-
βολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» -
στον Άξονα Προτεραιότητας 09 –
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας
και Διακρίσεων – Διασφάλιση της
Κοινωνικής Συνοχής, ο οποίος συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Tαμείο.
9. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3788/27-12-
2021 (ΑΔΑ:ΨΠΒΔ7Λ7-1ΥΠ) από-
φαση του Περιφερειάρχη Αττικής με
θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΙΔΡΥΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ
5131910 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα “Αττική 2014-2020”».
10. Την υπ’ αριθμ. 330/16-11-2022
(ΑΔΑ:ΩΤΝΖΩΛΝ-ΦΒΚ, ΟΡΘΗ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ ως προς την κατηγορία
εκπαίδευσης) Απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας με θέμα: «Λήψη
απόφασης για πρόσληψη προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την
υλοποίηση της Πράξης “ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ
5131910 στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ
2014-2020».
11. Την υπ’ αριθμ. 370/06-12-2022
(ΑΔΑ:6Π7ΣΩΛΝ-Κ79) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα:
«Λήψη απόφασης για έγκριση από-
φασης υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου “ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ” του άξονα προτεραιότητας
09 «Προώθηση της Κοινωνικής Έν-
ταξης και Καταπολέμηση της Φτώ-
χειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση
της Κοινωνικής Συνοχής» με Κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5131910».
12. Το από 20/01/2022 εγκεκριμένο
Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδ.Πρά-
ξης/MIS (ΟΠΣ):5131910.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20888/09-
12-2022 Βεβαίωση του Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας, περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δα-
πάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσ-
ληψη προσωπικού της παρούσας
Ανακοίνωσης. 
14. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.21014/12-12-
2022 Βεβαίωση  του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας, σχετικά με το
απαιτούμενο τυπικό προσόν της
γνώσης χειρισμού Η/Υ για τις προ-
κηρυχθείσες θέσεις.
15. Το από 20/01/2023 email του
Προϊσταμένου Μονάδας Β2 της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» σχετικά
με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων,
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική 2014-
2020», για την υλοποίηση της Πρά-
ξης:  «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS)5131910,  στο Δήμο Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας, που εδρεύει
στο Μαρκόπουλο, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντί-
στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος 

Μαρκόπουλου

- Μεσογαίας

Δήμος Μαρκοπούλου– 

Μεσογαίας,

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΠΕ/ΤΕ 

Κοινωνικών

Λειτουργών

*Από την υπογραφή της σύμβασης

έως τη λήξη του προγράμματος

(31-12-2023) με δυνατότητα ανανέ-

ωσης ή παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του  προγράμματος.

2

*Με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύ-
θυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ερ-
γασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της,
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών  φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.

101

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπλη-
ρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον
ασφαλιστικό φορέα.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Υποστελεχομένα
τα Αστυνομικά τμήματα
της Ανατολικής Αττικής

Επισημαίνει ο υπ. Βουλευτής Λ. Καραουλής

Στο πλαίσιο των επισκέψεων του υποψηφίου Βου-

λευτή Ανατολικής Αττικής ΠΑΣΟΚ, Λάζαρου Καρα-

ούλη, προκειμένου να ενημερωθεί για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και να

συζητήσει μαζί τους για τις θέσεις και τις προτάσεις

του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο Α.Τ. Βουλιαγμένης του

Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης. 

Εκεί συζήτησε με την Διοικητή Σουλιώτη καθώς και

με προσωπικό του Α.Τ. το πρόσφατο περιστατικό της

ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην Βάρη αλλά και

μια σειρά ζητημάτων όπου και διαπίστωσε για άλλη

μια φορά το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

όλα σχεδόν τα Α.Τ. της Αν. Αττικής, η υποστελέ-

χωση ανθρώπινου δυναμικού, λόγω α) φύλαξης υψη-

λών προσώπων και β) αποσπάσεις στη Frontex,

συγκεκριμένα υπάρχουν μόλις 6 άτομα στην ασφά-

λεια από 43 που είναι η πραγματική του δύναμη!

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυ-

ναμία της πλήρους προστασίας της περιοχής και της

καταπολέμησης της εγκληματικότητας, η οποία το

τελευταίο διάστημα έχει έξαρση σε απάτες εις

βάρος των πολιτών. Χρειάζεται άμεση ενίσχυση των

τμημάτων της ασφάλειας και ιδιαίτερα των Πολυδύ-

ναμων, που επιτελούν σημαντικό έργο και είναι απο-

δυναμωμένα. Η ασφάλεια και προστασία των

πολιτών της Ανατολικής Αττικής είναι βασική προτε-

ραιότητα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Με εντατικούς ρυθμούς τα συνεργεία

της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν

σε καθημερινή βάση τους καθαρισμούς

των ρεμάτων, με έμφαση στις περιο-

χές υψηλής επικινδυνότητας, σε όλη

την Αττική, με στόχο την αποφυγή σο-

βαρών πλημμυρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο των σχετικών έργων, ολο-

κληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες

καθαρισμοί σε καίρια ρέματα στους

Δήμους της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, εργασίες έγιναν

στα ακόλουθα ρέματα:

1. Ρέμα πικροδάφνης στον Δήμο Π. Φάληρου

2. Ρέμα Σαπφούς στον Δήμο Αμαρουσίου

3. Ρέμα Τσαλαβούτα στον Δήμο Περι-

στερίου

4. Παραρέμα Εσχατιάς στον Δημο

Αγ.Αναργύρων-Καματερού

5. Ρέμα Ευρυάλης στον Δήμο Γλυφάδας

6. Ρέμα Κουτάλα στον Δήμο Βύρωνα

7. Ρέμα Χαλανδρίου στον Δήμο Χα-

λανδρίου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης επεσήμανε σχετικά:

«Με προγραμματισμό και στοχευμένες
παρεμβάσεις προασπίζουμε έμπρακτα
την ασφάλεια των πολιτών και των πε-
ριουσιών τους. 
Τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής,

εργάζονται καθημερινά και με αμείωτους

ρυθμούς προκειμένου να θωρακίσουν

την Αττική μας από όλες τις δυσάρεστες

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τις

οποίες βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Η

ασφάλεια των πολιτών συνεχίζει να απο-

τελεί για εμάς τη μέγιστη προτεραι-

ότητα. Συνεχίζουμε.»

Πάντως απ’ ότι φάνηκε την πρώτη

μέρα των δυνατών βροχών, την Πέμ-

πτη 26/1, δεν ήταν αρκετά έτοιμοι ούτε

οι μηχανισμοί, ούτε τα ρέμματα. 

Στην Λ. Ποσειδόνως στο ύψος του Π.

Φαλήρου τα αυτοκίνητα σχημάτιζαν

ατελείωτες ουρές και μόλις αργά το

απόγευμα κατάφεραν τα συνεργεία

της περιφέρειας με αντλίες να δώσουν

έστω ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο Δ.

Φαλήρου. 

Τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα αντι-

μετώπισαν πολλές περιοχές της Αττι-

κής και η αλήθεια είναι ότι εδώ και

χρόνια, κάθε βροχερή μέρα, οι ίδιες

διαβάσεις του λεκανοπεδίου πλημμυ-

ρίζουν, οχήματα εγκλωβίζονται και άν-

θρωποι κινδυνεύουν. 

Kαθαρισμοί των ρεμάτων σε όλη την Αττική

Δύο οικόπεδα «με ιστορία» αλλάζουν όψη, παίρνουν ζωή και δί
νουν χρώμα σε μια ολόκληρη περιοχή! Το οικοδομικό τετράγωνο
ΔημελάΤυρταίουΜηδείαςΗρακλείτου έγινε ένα καινούργιο

ανοιχτό γήπεδο στίβου σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ στην ίδια
γειτονιά είναι υπό κατασκευή και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής! 

Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στη Γλυφάδα μεταμορφώ
θηκε σε ένα σύγχρονο ανοιχτό γήπεδο στίβου, με πολύ πράσινο
και πολλά όργανα γυμναστικής στο κέντρο του. 
«Η άθληση σε υπαίθριους χώρους είναι μεγάλο ζητούμενο της
εποχής μας και η ανάγκη για τέτοιους χώρους είναι μεγάλη.
Έχουμε ήδη δημιουργήσει πολλούς και αύριο παραδίδουμε
στο κοινό έναν ακόμα, για τον οποίο βάλαμε και πάλι τον κα
λύτερό μας εαυτό», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Πα
πανικολάου. 

«…Οφείλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που επί δημαρχίας
του προκατόχου μου Κώστα Κόκκορη ψήφισαν για την αγορά
των οικοπέδων αυτών, ταλαιπωρήθηκαν άδικα, δικαιώθηκαν
στο δικαστήριο και σήμερα είμαι σίγουρος ότι χαίρονται με το
τελικό αποτέλεσμα, προς όφελος της πόλης μας και των κατοί
κων της. Η ζωή μας στη Γλυφάδα συνεχίζει να αλλάζει με
έργα», επεσήμανε ο δήμαρχος και είναι προς τιμήν του να υπο-

μιμνήσκει προηγούμενο δήμαρχο. Δεν είναι συνηθισμένο.

Νέο σύγχρονο γήπεδο στίβου 
κόσμημα για τη Γλυφάδα 
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Αλλοιώθηκε το εκλογικό σώμα

στην Ανατολική Αττική

Ποιος θα βγει κερδισμένος; 

Η Δεξιά ή η Αριστερά

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, έχουμε μπει σε μια πα-

ρατεταμένη προεκλογική περίοδο διαδοχικών αναμετρή-

σεων που δεν αποκλείεται να συνεχιστούν μέχρι τις

ευρωεκλογές του 2024. Μετά τη δημοσίευση λίστας πα-

ρακολουθούμενων στην εφημερίδα «Documento» και το

διάγγελμα του Αντιπροέδρου του «Ολυμπιακός Πει-

ραιώς, Γιάννη Βρέντζου για το πέναλτι στο ποδοσφαι-

ρικό ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, οι

προσδοκίες για γόνιμο προεκλογικό διάλογο καταλή-

γουν πάλι στον ...κουβά και οι αντίπαλες παρατάξεις

ετοιμάζονται για λασπομαχίες, μπροστά στις οποίες όσα

διαδραματίστηκαν το 2012 και το 2015 ίσως μοιάζουν με

μελτεμάκι πριν την θύελλα. Σε αυτό το προεκλογικό

πλαίσιο, θα αποδειχθεί δυστυχώς αφελής όποιος επιχει-

ρήσει να κερδίσει την εξουσία με γόνιμες προτάσεις για

το μέλλον του τόπου. Τις εκλογές θα τις κερδίσει ως συ-

νήθως όποιος πλειοδοτήσει σε υποσχέσεις, ανεξάρτητα

από το αν θα τις εκπληρώσει στη συνέχεια.

Ειδικά στην εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττι-

κής (των 13 Δήμων) τις εκλογές θα τις κερδίσει όποιο

κόμμα ή Δημοτική παράταξη καταφέρει να σαγηνεύσει

το εκλογικό σώμα. Η σύνθεση του εκλογικού σώματος

στην Περιφέρεια γενικώς έχει αλλάξει όμως την τελευ-

ταία εικοσαετία.

Και όποιος το αγνοεί κινδυνεύει να ηττηθεί πριν καν ξε-

κινήσει ο προεκλογικός αγώνας.

Έτσι κι αλλιώς θα βρεθεί προ οδυνηρών εκπλήξεων

όποιος δεν συνειδητοποιεί ότι λόγω της εσωτερικής με-

νατάστευσης έχει αλλοιωθεί ο πληθυσμός και έχει αυ-

ξηθεί σημαντικά σε σχέση με άλλες περιοχές και οι

αστοί τρίτης και τέταρτης γενιάς μειώνονται, ενώ πα-

ράλληλα αυξάνονται οι δημότες με ημιαστικές και παι-

δικές και εφηβικές προσλαμβάνουσες, λόγω των

αγροτικών περιοχών που προέρχονται. Σε κάθε περί-

πτωση λοιπόν, αλλιώς ακούει προτάσεις για το πράσινο

ο αστός τέταρτης γενιάς και αλλιώς όποι0ος μεγάλωσε

ε το άγχος των ζιζανίων και της επέκτασης του λόγγου.

Αλλιώς ψήφιζε, επίσης, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας

(Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Εκπαιδευτικοί κ.ά.), που

διαλύθηκε μετά τη χρεοκοπία του 2010 και αλλιώς ψη-

φίζει σήμερα ο επαγγελματίας και

ειδικότερα ο κλάδος της εστίασης και της ψυχαγωγίας

που γιγαντώθηκε την τελευταία δεκαπενταετία.

Εσείς τι λέτε, ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αλ-

λαγές αυτές; Η Δεξιά ή η Αριστερά;

Θα επανέλθουμε σύντομα...

με τον Ανδρέα Αρ. 

Αλεξανδρόπουλο

Πολιτικές αναλύσεις

Η
ταύτιση απόψεων και η κοινή επιχειρηματο-

λογία που εκπορεύεται από τα δύο κόμματα

(ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ) μετά το ξέσπασμα σκαν-

δάλου διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο που έχει

στο επίκεντρο την Εύα Καϊλή, ερμηνεύεται από το

κυβερνητικό επιτελείο ως μία πρώτη ένδειξη της

σταδιακής προσέγγισης στον δρόμο προς τις κάλ-

πες.

Βουλευτής έχει χρέος 407.866

ευρώ σε κάρτες!

ενώ δύο ευάλωτοι πολίτες χάνουν

τα σπίτια τους!

Ενας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος έχει χρέος
στις Τράπεζες 407.866 ευρώ και δεν τον ενοχλεί κανείς.
Ο βουλευτής πολιτεύεται σε εκλογική περιφέρεια της Ατ-
τικής και τα χρήματα που χρωστά επιμερίζονται σε εννέα
πιστωτικές κάρτες!
Τα ποσά είναι καταγεγραμμένα στο «πόθεν έσχες» που
έχει καταθέσει στη Βουλή σύμφωνα με το 2021 (χρήση
2020).
Δεν έχουν όμως εισβάλλει ακόμα με αλυσοπρίονο οι δι-
καστικοί επιμελητές; Αυτή είναι η διάκριση που υπάρχει
στην Ελλάδα. Προνομιούχοι και «πλέμπα». Μικροσυντα-
ξιούχου το σπίτι στο «σφυρί» για χρέη ολίγων ευρώ  και
ενός  καρκινοπαθούς άπορου!

Ρωτάμε τον κο Αντώνη Σαμαρά

Είναι Βόρεια Κορέα η Ελλάς;

Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, κατήγ-
γειλε στις 23 Ιανουαρίου 2015 τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Κι ακούσαμε κι αυτό· αν
είναι ποτέ δυνατόν, η ΕΥΠ, το ΣΔΟΕ και όλα αυτά, να
υπάγονται στο Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Αυτό λέγεται συγκέντρωση εξουσίας πέραν εκείνων που
σου επιτρέπει μάι Δημοκρατία κ. Τσίπρα. Αυτά να τα ξε-
χάσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να σου επιτρέψουμε να γίνει
κάτι τέτοιο: Αυτά γίνονται σε άλλες χώρες, κ. Τσίπρα.
Αυτά είναι για τη Βόρεια Κορέα, κ. Τσίπρα!!!»
Σήμερα, τόι λέει ο κ. Σαμράς για την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη; Εχει την ίδια άποψη;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27-1-2023
Αρ. Πρωτ. 1797

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α’) και τους όρους της εγκεκριμένης
με την υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μαρκο-
πούλου διακήρυξης.
1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 20-2-2023 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 π.μ.
2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 24-2-2023 ημέρα ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π.μ. έως 11:00
3. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή
για τεχνικούς λόγους δεν διενερ-
γηθεί η αποσφράγιση κατά την ορι-
σθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προ-
σφορά, η αποσφράγιση και η κατα-
ληκτική ημερομηνία αντίστοιχα με-
τατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέ-
ρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της λει-
τουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρ-
τάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δη-
μόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων. Σε περί-
πτωση που και στη νέα αυτή ημερο-
μηνία δεν καταστεί δυνατή η απο-
σφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται
νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για το εν λόγω έργο με
την εκ νέου τήρηση όλων των δια-
τυπώσεων δημοσιότητας που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του πα-
ρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
4. Αντικείμενο του έργου είναι η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω
γενικευμένης βελτίωσης απορροής
ομβρίων προς τους τελικούς απο-
δέκτες (φρεάτια απορροής ομβρίων),
αλλά και μέσω της βέλτιστης εφαρ-
μογής «ιδανικών» -κατά το δυνατό-
επικλίσεων στις διατομές του οδο-
στρώματος, για την βέλτιστη επιφα-
νειακή απορροή ομβρίων υδάτων σε
συνθήκες έντονου υετού για την
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Με τη νέα ασφαλτόστρωση που θα
πραγματοποιηθεί θα εξασφαλίζεται
η φυσική απορροή με ελαχιστοποίηση
του κινδύνου εισροής υδάτων και
υγρασίας στις κατοικίες και ιδιοκτη-
σίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
του έργου ανέρχεται σε
2.258.064,46€ και αναλύεται σε:
• Δαπάνη Εργασιών: 1.634.240,94€
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 295783,37€€
• Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμ-
φωνα με τους όρους του άρθρου
156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016:
290853,65€
• Απολογιστικές δαπάνες (Α.Ε.Κ.Κ.,
κλπ): 14000,00€
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) απολογιστικών 18%:
2520,00€
• Πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.
4412/2016: 11666,50€
• Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
(ποσοστού 1% επί της δαπάνης ερ-
γασιών, του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε. και
των απολογιστικών εργασιών), σύμ-
φωνα με το άρθρο 149 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 16 της δια-
κήρυξης.
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ-
μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συ-

νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο
σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό
διάστημα που εξακολουθούν να
ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις
του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.
Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του
τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση,
στις κατηγορίες έργου του άρθρου
21 της παρούσας. Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαι-
τείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, με α/α 195625, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στο άρθρο 18 της δια-
κήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται,
τουλάχιστον, με προηγμένη ηλε-
κτρονική υπογραφή, η οποία υπο-
στηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37
του ν. 4412/2016.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικο-
νομικοί φορείς ακολουθούν τη δια-
δικασία εγγραφής του άρθρου 5
παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνι-
κών ζητημάτων που αφορούν στην
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών, και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικα-
σιών του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗ-
ΔΗΣ-ΕΡΓΑ)»
9. Κριτήριο για την ανάθεση της
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
10. Το έργο προϋπολογισμού
2.258.064,46€ πλέον ΦΠΑ χρηματο-
δοτείται από το Πρόγραμμα Βελτίω-

σης Οδικής Ασφάλειας, Άξονας 4.6
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της
ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της
οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – NextGeneration EU.
Για την παρούσα διαδικασία έχει λη-
φθεί η υπ’αριθμ. 1/2023 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής για την σχε-
τική αναμόρφωση του Προϋπολογι-
σμού του Δήμου με βάση την παρ. η
του Άρθρου 40 του Ν.4735/2020
(ΦΕΚ Α΄ 197) κατά την διαδικασία
της παρ. 1 του άρθρου 6 της από
22/8/2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Π.Ν.Π) (Α΄161), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
Ν.4722/2020 και η οποία έχει δε-
σμευτικό χαρακτήρα για την επό-
μενη αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του Δήμου
11. Για την συμμετοχή στον διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των
45.162,00€ [σαράντα πέντε χιλιά-
δες εκατόν εξήντα δυο ευρώ].
12. Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμετο-
χής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
13. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του άρ-
θρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι
20-12-2023 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 97 του ν. 4412/2016, για διά-
στημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
15. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.markopoulo.gr.
16. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 13-2-2023 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα
της σύμβασης, το αργότερο στις 16-2-
2023. 

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης
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Αγαπητοί αναγνώστες,

η πρώτη συνεδρίαση του έτους για το ΔΣ πραγματοποι-

ήθηκε στις 19-1, διήρκεσε δε, 6 ώρες περίπου.

Τι και αν κόπηκε η βασιλόπιτα για το καλό... 

Τί και αν ευχήθηκαν οι αρχηγοί των παρατάξεων "καλή

χρονιά"...

ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΛΑ το έτος...

Η  ένταση που προκλήθηκε από τον πρόεδρο των εργαζο-

μένων για δήθεν κακή-αντιδεοντολογική συμπεριφορά του

κ.Πέτροβιτς, ο οποίος, διαπιστώνοντας ότι, οι υπάλληλοι

του δήμου κατά την εργασία τους δεν έφεραν τα προστα-

τευτικά μέσα, έκανε μία σχετική ανάρτηση. Αυτή η ανάρ-

τηση όμως, έτυχε απροσδόκητα, απαράδεκτης

αντιμετώπισης από τον πρόεδρο του συλλόγου υπαλλή-

λων.  Σύμφωνα με την επιστολή του προέδρου των εργα-

ζομένων που αναγνώσθηκε στο ΔΣ αλλά και από τα

λεγόμενα του ίδιου του προέδρου, ο οποίος, ούτε λίγο,

ούτε πολύ, εξύβρισε τον κ.Πέτροβιτς, δεν προέκυπτε

λόγος γι'αυτή την αντίδραση  και πάντως, δεν ήταν αλλά

και δεν έγινε αντιληπτός!

Ο κ. Πέτροβιτς ανήρτησε την εικόνα των εργαζομένων

άνευ προστατευτικών μέσων, όχι βέβαια, για να τους επι-

πλήξει αλλά για να τους προστατεύσει. Κάνουμε δε, λόγο

για τεχνητή ένταση καθώς, ο κ.Πέτροβιτς αφενός μεν

λόγω επαγγέλματος γνωρίζει επακριβώς ό,τι προβλέπεται,

αφετέρου έχει υποχρέωση και λόγω της ιδιότητας του, αι-

ρετός γαρ, να προασπίζει το καλώς έχειν των δημοτικών

υπαλλήλων. Ετσι, μας κάνει ιδιαιτέρως άσχημη εντύπωση

η στάση του προέδρου των υπαλλήλων, δηλαδή, αντιτίθε-

ται στη λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων; Τα

Μέσα Ατομικής Προστασίας δεν είναι ένα τυπικό κονδύλι,

παρά αφορά την ουσία, που δεν είναι άλλη από την από-

λυτη ασφάλεια των υπαλλήλων. Επομένως, για ποιόν λόγο

δέχθηκε επίθεση ο κ.Πέτροβιτς; Μήπως σχετίζεται το γε-

γονός ότι, εκείνη την ημέρα υπήρχε απεργία των υπαλλή-

λων γι'αυτά ακριβώς τα μέτρα ασφαλείας των

εργαζομένων στους δήμους;!

Ερωτήσεις  προ ημερησίας.

• Ο επικεφαλής της παράταξής μας, Δ.Δαβάκης, ρώτησε

για το χρονοδιάγραμμα του έργου κατά μήκος της οδού

Προόδου σε σχέση με την κυκλοφοριακή μελέτη για την

ασφάλεια των μαθητών. Τόνισε ότι, όπως είχαμε εφιστήσει

την προσοχή κατά την ψήφιση του θέματος, δημιουργείται

ΧΑΟΣ, που διαπιστώνεται καθημερινά ιδίως κατά την προ-

σέλευση και την αποχώρηση των μαθητών. Με αυτόν τον

ρυθμό εκπόνησης του, πρόσθεσε, καταλήγει επισφαλές

ένα έργο για την ασφάλεια των μαθητών! Ζήτησε να εξε-

ταστεί εκ νέου ο χρόνος εκτέλεσης (την καλοκαιρινή πε-

ρίοδο) προκειμένου να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος

ατυχήματος.

Το μόνο άξιο λόγου σημείο, από την αναμενόμενη απάν-

τηση του "όλα πάνε περίφημα", ήταν πως, λόγω της μεγά-

λης καθυστέρησης της Αποκεντρωμένης "παρακάμθηκε" η

έγκρισή της για το καλό του έργου! Επίσης, η δημοτική

αρχή δήλωσε "απειλώντας", πως η φάση που έπεται είναι

χειρότερη και πως η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνει

δυσχερέστερη... Ας οπλιστούμε όλοι λοιπόν, με υπομονή

γιατί για την εκπόνηση του έργου το καλοκαίρι, ούτε συ-

ζήτηση...

• Ο Δ.Δαβάκης ζήτησε ενημέρωση σε σχέση με το Ορφα-

νοτροφείο υπενθυμίζοντας την υπόσχεση της δημ.αρχής

ότι θα εκαλούντο οι αρχηγοί των παρατάξεων για συζή-

τηση των σημαντικών ζητημάτων και ει δυνατόν, προς από

κοινού αντιμετώπιση. Δεν συνέβη ούτε γι'αυτό το θέμα...

Η απάντηση του δημάρχου ήταν πραγματικά ανεκδιή-

γητη...Μίλησε για "βρυκόλακες του διαδικτύου" που

"μπουρδολογούν", για "ανεγκέφαλους ή με μεγάλη δια-

στροφή" που κάνουν "σπέκουλο", "πονηρήδηδες" με "αδια-

βαστοσύνη" ....Η συγκομιδή ήταν από τις πλουσιότερες σε

νεολογισμούς, εκφραστικά/γραμματικά/συντακτικά  λάθη,

δύσκολο να τα μετρήσουμε...

"Πανηγύρισε" γιατί η Εκκλησία δεν είναι "αήτητη", σαν να

ήταν αυτό το διακύβευμα. 

Καταφέρθηκε εναντίον της ΕτΕ, αδιάφορη η γνώμη του.

Αναφέρθηκε σε τοπική εφημερίδα απαξιωτικά, δεν είναι

δα, η πρώτη φορά...

Επί της ουσίας της ερώτησής μας απάντησε, ύστερα από

εκτεταμένη αυτοδιαφήμιση, ότι ο δήμος δεν έχει δυνατό-

τητα παρέμβασης (γνωστό τοις πάσι) όπως και να έχει

όμως, ο δήμος θα προσφύγει...

• Στην ερώτηση του Δ.Δαβάκη για την (από το πουθενά)

μελέτη ηχορύπανσης των αεροσκαφών, παλαιά υπόθεση,

στην περιοχή του Κόρμπι, εάν υπήρξαν πρόστιμα και τελικά

ποιό το συμπέρασμα αυτής, η απάντηση ήταν πως δεν δια-

πιστώθηκε ουδεμία ηχορύπανση.

• Ο Δ.Δαβάκης ζήτησε ενημέρωση για το θέμα του συλλό-

γου αστέγων Βουλιαγμένης, ρώτησε αν έχει νομική υπό-

σταση και σε συνάρτηση με τα σχέδια που παρουσίασε η

δημοτική αρχή από 5/9, εάν υπάρχει συντελεστής δόμη-

σης.

Από τη θολερή απάντηση τα μόνα ευκρινή, πέραν των χα-

ρακτηρισμών και λοιπών κοσμητικών, ήταν πως ο δήμος

δεν παρεμβαίνει στην υπόθεση γιατί εμπίπτει στο αρμόδιο

Υπουργείο. Σε ότι αφορά τα πολεοδομικώς αρρύθμιστα,

ανήκουν στην ΕτΕ αλλά δεν είναι οικοδομήσιμα. Υπήρξε

τουλάχιστον παραδοχή, τούτη τη φορά, ότι το Π.Δ. του

2004 περί προστασίας της λίμνης Βουλιαγμένης, σώζει την

κατάσταση. Καλό θα ήταν όμως, να αναφερθεί και ο καθη-

γητής που προσπάθησε τόσο για την προστασία της ευρύ-

τερης περιοχής!

• Ο επικεφαλής μας διαμαρτυρήθηκε και για την κακή κα-

τάσταση στην οποία βρίσκεται η κεντρική πλατεία του Πα-

νοράματος, ένας σκουπιδότοπος. Συμπλήρωσε ότι θα

έπρεπε να υπάρχει κάποια ευαισθησία...

Ο δήμαρχος επικαλέστηκε "δυσκολίες", όπως οι δημόσιες

τουαλέτες...

Εντάξει, τώρα που μισθώθηκε το ακίνητο, θα κληθεί ο ανάδο-

χος να τα φτιάξει όλα! Ενώ ακούσαμε και το εξής ...υπάρχει

μία κυρία που πηγαίνει καθημερινά και καθαρίζει... 

Σ.Σ. Εμένα αυτό με λυπεί, μία υπάλληλος μόνη της, καλεί-

ται να ανταπεξέλθει στον καθαρισμό όλης της πλατείας;

Δεν υπάρχουν άλλα συνεργεία; ...

Θα κλείσουμε προς το παρόν, με την ερώτηση που κάναμε

σε σχέση με τις γάτες. Ας μου επιτραπεί το α' πρόσωπο.

Προσπάθησα λοιπόν να διαβάσω μία επιστολή και το κα-

τάφερα μετ' εμποδίων και εν μέσω παρεμβολών (πάλι!):

"Μετά τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί κυρίως από

πραγματικούς φιλόζωους ...αναγκαστήκατε και λάβατε τα

προσήκοντα και σύμφωνα με την νομοθεσία μέτρα, όπως:

επιπλέον πρόγραμμα στείρωσης γατιών και συμφωνήσατε

με εξειδικευμένο προσωπικό για την ασφαλή μεταφορά

τους προς περίθαλψη/στείρωση. Ζητούμε να ενημερώσετε

σχετικά. Να δεσμευτείτε ότι θα ξεκινήσει εκ νέου πρό-

γραμμα στειρώσεων από αρχές Μαρτίου με διευρυμένο

αριθμό,  τουλάχιστον 1.000. Να τοποθετήσετε σε όλο το

εύρος του δήμου ταίστρες και ποτίστρες αλλά σε συγκε-

κριμένα σημεία, για να μην υπάρχει διασπορά τροφής,

που καταλήγει να ρυπαίνει.

Δέσμευση των εθελοντών/φιλόζωων για τον καθαρισμό

των χώρων.

Να εξετάσετε εκ νέου τον χώρο, όπου θα μπορούσε να λει-

τουργήσει δημ.καταφύγιο και δημ.κτηνιατρείο. 

Πρόταση: Ο χώρος του δημ.φυτωρίου λόγω θέσης.

Διαμαρτυρόμαστε και προτιθέμεθα να καταθέσουμε μη-

νυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τις μαζικές

δηλητηριάσεις γατιών σε όλη την περιοχή, καθημερινή

διαπίστωση, π.χ. στη Βούλα, κεντρική πλατεία, στη Βάρη,

γύρω από την Εκκλησία. 

Υπογραφή: Οι αλτρουιστές φιλόζωοι"

Ικανοποιητικές απαντήσεις από τη δημοτική αρχή δεν

υπήρξαν. Οχι πως τις περιμέναμε...Το επιβεβλημένο βάσει

νομοθεσίας δεν παρακάμπτεται!

Την ερχόμενη εβδομάδα θα αναφερθούμε συνοπτικά στην

ημερησία, έως τότε...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Ν.Δόγκα, δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Στα δύσβατα
μονοπάτια του
Δήμου ΒΒΒ

Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

Κοινωνικό Φαρμακείο 

του Δήμου 3B

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο

της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Δήμου: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρ-

μακείο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφι-

ους ωφελούμενους, που πληρούν τις σχετικές

προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετο-

χής στις δομές παροχής βασικών αγαθών του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού

Φαρμακείου. 

Η διαδικασία της συλλογής των αιτήσεων ξεκι-

νάει θα ολοκληρωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023, από

τις 9:00 έως τις 14:00 στο χώρο του Κοινωνικού

Παντοπωλείου (Ζεφύρου 2, Δ.Ε. Βούλας), τηλ.:

2132019941, 

e-mail: kp.varis_voulas_vouliagmenis@yahoo.com

Σύμφωνα με τη πρόσκληση, ως ωφελούμενοι ορί-

ζονται, άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο

(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων

πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών), οι οποίοι βάσει

κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρί-

σκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από

φτώχεια (ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήμα-

τος Αλληλεγγύης, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χα-

μηλό ετήσιο εισόδημα κλπ.) καθώς και οι

δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
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Με μοριακό τεστ

οι ταξιδιώτες από

Κίνα

Μόνο με αρνητικό μοριακό ή rapid τεστ

για την COVID-19 θα μπορούν οι ταξι-

διώτες από την Κίνα να εισέρχονται

στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αεροπο-

ρική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) που εκδόθηκε

από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-

ρίας. 

Στη ΝΟΤΑΜ που εφαρμόζεται από τις

15 Ιανουαρίου 2023 και θα ισχύει έως

την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα

06:00 το πρωί αναφέρονται οι προϋπο-

θέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξι-

διωτών από την Κίνα, προς περιορισμό

της διασποράς της νόσου COVID-19. 

Σε 704,8 εκατ. €

ανήλθε τον Νοέμβριο

’22, το εμπορικό έλ-

λειμμα με τη Ρωσία

Σε 704,8 εκατ. ευρώ ανήλθε τον Νοέμ-

βριο, πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της

χώρας στις συναλλαγές με τη Ρωσία,

καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία

των εισαγωγών της Ελλάδας από τη

Ρωσία ανήλθε σε 715,7 εκατ. ευρώ, ση-

μειώνοντας αύξηση 29,2% σε σχέση με

τον Νοέμβριο του 2021 που ήταν 554,1

εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της

Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε

10,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση

52% σε σχέση με τον Νοέμβριο του

2021 που ήταν 22,7 εκατ. ευρώ. 

3η κλήρωση του 

Προγράμματος 

"Τουρισμός για Όλους"

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2023

θα γίνει η 3η κλήρωση του Προγράμ-

ματος "Τουρισμός για Όλους" που

αφορά 125.000 νέους δικαιούχους,

φτάνοντας τους 400.000 μόνο για

εφέτος. Αυτό τονίζει στο Αθηναϊκό

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η

υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχα-

ράκη υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφια-

κές κάρτες μπορούν να

εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος Ιου-

νίου.

Καλό θα ήταν οι δικαιούχοι να σπεύ-

σουν να τις αξιοποιήσουν, μια και

πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξε-

κίνησε το 20-21 ως μέτρο στήριξης

του τουρισμού λόγω covid 19, όπου

εξαργυρώθηκαν 19 εκατ. ευρώ από

200.000 δικαιούχους

Χρηματοδότηση  Διαγωνισμού
Ο παρών διαγωνισμός χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –
NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδι-
κός Δράσης: 16780 / Άξονας 2.2). Η
δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο
ΠΔΕ (Κωδ. Έργου:
2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει
κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 6. Η χρη-
ματοδότηση θα λάβει τη μορφή επι-
χορήγησης από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση υποβολής προσφο-
ράς για ένα ή περισσότερα τμήματα
/ ομάδες της σύμβασης, το ύψος
της εγγύησης συμμετοχής υπολογί-
ζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,
εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομέ-
νου/ων τμήματος/τμημάτων.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακή-
ρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημο-
πρασίας,  αρχικής  και  επαναληπτι-
κής του συνόλου των δημοσιεύ-
σεων 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 πλή-
ρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr, στην
ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ 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-
15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος
Ασημακόπουλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

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

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, ΤΡΊΤΗ  24-01-2023 ΤΡΊΤΗ  24-01-2023 ΤΡΊΤΗ  24-01-2023 Τετάρτη 22-2-2023
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181986 και ώρα 10:30 π.μ. και ώρα 10:30 π.μ.

Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
15-6262.013 115.940,00 € 143.765,60 € 39000000-2

44112420-8, 
51100000-3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ..: 'Αγγελος Ασημακόπουλος
Τηλ.: 213 2019955, Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο

Βούλα  18-1-2023
Αρ. Πρωτ.:  2186
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ-
ΛΕΤΗΣ 114/2022 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Επαναληπτικό
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για

τον διαγωνισμό με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΠ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
της χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην διακήρυξη του δια-
γωνισμού και της με υπ.αρ. 114/2022
μελέτη του Τμήματος Μελετών και
Έργων, προϋπολογισμού 143.765,60 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ανα-
λυτικά:

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

114/2022, τη σχετική Διακήρυξη και
τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-
2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την
Τρίτη 21-2-2023 και ώρα 10:30π.μ.,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύ-
στημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία
αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους

πιστοποιημένους χρήστες της πλατ-
φόρμας ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη
22/02/2023
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 Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 181986
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου:

Περιγραφή ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ομαδα 1 Χωρίσματα/Επενδύσεις 21.160,00 € 26.238,40 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ομαδα 2 Κουφώματα/Ξυλουργικά /Επιγραφές 67.130,00 € 83.241,20 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ομαδα 3 Φωτιστισμός/Κλιματισμός Φωτιστικά LED 60x60 27.650,00 € 34286,00 €
για ψευδοροφή ορυκτής ίνας
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 115.940,00 €
――――――――――――――――――――――――――――

Φ.Π.Α. 24 % 27.765,60 €
――――――――――――――――――――――――――――

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 143.765,60€
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Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ευρυάλη Βούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του εξωραϊστικου πολιτιστικού

συλλόγου ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ καλεί τα μέλη του στην Τα-

κτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση, που θα γίνει την Κυ-

ριακή 12 Φεβρουαρίου, ώρα 11 π.μ. στην Πνευματική

Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡHΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ

-Έκθεση οικονομικού απολογισμού

-Έκθεση ελεγκτικης επιτροπής

-Απαλλαγη του ΔΣ

-Εκλογές για ανάδειξη ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής. 

Δικαίωμα ψήφου βάσει του καταστατικού (κεφ. 2  αρ.4)

έχουν οι κάτοικοι Ευρυάλης Βούλας και οι έχοντες έν-

νομο συμφέρον στην περιοχή μας. 

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν

υποψηφιότητα να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στη διεύ-

θυνση evryalivoulas@gmail.com ως τις 10/2/2023

Πληροφορίες Αναντινα Τσιριγωτη τηλ 6944736868

Κυρία ζητάει απασχόληση σε ηλικιωμένη κυρία

πρωινές ή βραδινές ώρες. Τηλ. 695340892

Ζητείται κυρία με εμπειρία για βοήθεια ηλικιω-

μένης με μικρά κινητικά προβλήματα. Αμοιβή

και ώρες εργασίας κατόπιν συνεννόησης. Τη-

λέφωνο 6931567189.

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 ηλι-

κιωμένων, εργασία εξωτερική ή εσωτερική.

Τηλ. 6992879814

ΖΗΤΑΕΙ νοσηλευτή -κατά προτίμηση Έλληνα- για

παροχή βοήθειας τις νυχτερινές ώρες σε ηλικιωμένο

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.

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 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρου-

μανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτί-

μηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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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

• Aριθμός για το οδικό δίκτυο 

) 1544

Ο πονοκέφαλος τροχοπέδη

στην καθημερινότητα

«Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Τι να κάνω;» Πόσες

φορές έχετε πει αυτή την έκφραση; Πονοκέφαλος ή κε-

φαλαλγία. Όπως και αν τον ονομάσουμε, ο γνωστός και

μη εξαιρετέος πόνος στο κεφάλι έχει φροντίσει να σας

«επισκεφθεί» αρκετές φορές με μεγαλύτερη ή μικρότερη

ένταση μέσα στην ημέρα.

Επειδή η πλειονότητα των πονοκεφάλων που βιώνουν οι

ενήλικες είναι κεφαλαλγία τάσης και καθώς αυτό το

είδος κεφαλαλγίας επιδεινώνεται (τουλάχιστον εν μέρει)

από το άγχος, μεγάλο μέρος αυτών των πονοκεφάλων

μπορεί να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να ελαχιστοποι-

ηθεί με αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης του άγ-

χους.

Oι πονοκέφαλοι, παρότι μπορεί να πυροδοτηθούν από

παράγοντες όπως η πείνα, η έλλειψη ύπνου και η κακή

στάση του σώματος, συχνά επιβαρύνονται πρωτίστως

από το στρες. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι το στρες

μας κάνει να σφίγγουμε ακούσια τους μυς μας, περισσό-

τερο από όσο είναι απαραίτητο.

Έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν επίσης

συνδέσει τον πονοκέφαλο με την υπερκατανάλωση παυ-

σίπονων φαρμάκων. Η κατάχρησή τους μπορεί να κατα-

στήσει τον εγκέφαλο πιο ευαίσθητο στον πόνο,

αφήνοντας τους ασθενείς ευάλωτους στην ανάπτυξη πο-

νοκεφάλου.

Οι κρίσεις κάθε κεφαλαλγίας πρέπει να αντιμετωπίζονται

εγκαίρως. Η πρώτη σας  επιλογή είναι να κάνετε ορθο-

λογική χρήση ενός αναλγητικού. Σύμφωνα με τους ειδι-

κούς, το κατάλληλο σκεύασμα θα πρέπει να δρα τόσο

κεντρικά όσο και περιφερικά, να έχει γρήγορη δράση και

να προσφέρει αποτελεσματική αντιμετώπιση της κεφα-

λαλγίας (πονοκεφάλου)  καθώς και να είναι καλά ανε-

κτό.   

Τα αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ιβου-

προφαίνη 400 mg, (Nurofen 400 mg)  βοηθούν σημαντικά

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επεισοδίων του

απλού πονοκέφαλου. H ιβουπροφαίνη των 400 mg,

(Nurofen Express  σε μαλακές κάψουλες), χάρη στη μο-

ναδική καινοτομία της μαλακής κάψουλας, απορροφά-

ται δύο φορές ταχύτερα από τα απλά δισκία

ιβουπροφαίνης, φτάνοντας γρήγορα στο σημείο του

πόνου, βοηθώντας  με αυτό τον τρόπο σημαντικά στην

αποτελεσματική αντιμετώπιση επεισοδίων του απλού πο-

νοκέφαλου ενώ διαρκεί  έως και 8 ώρες.   

Επιπρόσθετα, τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν  ότι για

να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντι-

μετώπιση του πόνου, τα αναλγητικά πρέπει να λαμβά-

νονται με τα πρώτα συμπτώματα και στη χαμηλότερη

αλλά συνάμα αποτελεσματική δόση.  

Αν ο πονοκέφαλος είναι αρκετά συχνός, αλλάζει χαρα-

κτήρα ή δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη αναλγητικά,

ασφαλώς και θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ιατρό

σας. 

Μιχάλης Βικελής
Νευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr
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ΑΔΑ: Ψ9Δ8ΩΛ6-4Ρ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί: 26-01-2023
Αρ. Πρωτ.: 1557
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας:1941 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 2132000779
FAX: 210 6624963
e-mail: ypostirixi@tykoropi.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει:
Τη διενέργεια ανοικτού KATΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης
έργου με τίτλο: «Bελτίωση και ανα-
βάθμιση της οδικής ασφάλειας με
παρεμβάσεις και έμφαση στα επι-
κίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας Δήμου Κρωπίας» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/42/2022.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η εκτέλεση των εργα-
σιών προκειμένου να μπορέσουν να
γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφορια-
κές παρεμβάσεις με στόχο την ανα-
βάθμιση της οδικής ασφάλειας και
της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό
της πόλεως του Κορωπίου. 
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 45233200-1, 34928471-0,
45233290-8
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του έργου. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αν-
τιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της υπογραφής της σύμβα-
σης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σάββατο 11/02/2023,
Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τρίτη
14/02/2023.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ: Παρασκευή 10/02/2023 και
ώρα 15:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 15:00.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πα-
ρασκευή 24/02/2023 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφο-
ρική) ορίζεται η ελληνική. Περισσό-
τερες πληροφορίες δίνονται στους

αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 2.800.000,00 €  και ανα-
λύεται σε:
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑ-
ΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: 206.238,88 €
ΟΜΑΔΑ Β:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙ-
ΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: 1.155.472,00€
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
216.770,20 €
Δαπάνη Εργασιών 1.578.481,08 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 284.126,59 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κον-
δυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 279.391,15 €, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)
του ν. 4412/2016.
Γενικό Άθροισμα (Σσ1) 2.141.998,82€
Πρόβλεψη Αναθεώρησης 45.265,70€
Απολογιστικά: 60.000,00 €
Όφελος Απολογιστικών: 10.800,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
2.258.064,52€
ΦΠΑ 24%: 541.935,48€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ:
2.800.000,00€
Η χρηματοδότηση του έργου του
τίτλου θα γίνει από ΥΠ.ΕΝ, -
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ &
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0».
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 3ης τά-
ξεως και άνω για έργα κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και κατηγορίας 1ης
τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και κατηγορίας Α1 τάξης και άνω
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων (για
αγωγούς υπό πίεση).  
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2% επί του δημο-
πρατούμενου ποσού, ήτοι σαράντα
πέντε  χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά
(45.161,29€), πρέπει να απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόπο-
σου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 16
μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατε-
θεί η συγκεκριμένη σύμβαση δι-
καιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες την «Ευρωπαϊκή Γραμμή  Υποστήριξης Παιδιών 116111»

«Ενδοσχολική βία 
κι Εκφοβισμός»

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας σε συνεργασία με
το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023
και ώρες 17.00-19.00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου
(Γεωρ. Παπασιδέρη 13) με θέμα «Ενδοσχολική βία κι Εκφοβι-
σμός» . 
Εισηγήτρια: Ψυχολόγος του Οργανισμού. Μια παρουσίαση που
απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο
της εκστρατείας αφύπνισης και ενημέρωσης, με σκοπό :
* την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας,
* την ενημέρωση των παιδιών για την προάσπιση των δικαιω-
μάτων τους,
* την ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων απέναντι
στους κινδύνους της κακοποίησης, ενδοσχολικής βίας και εκ-
φοβισμού, που πιθανά να αντιμετωπίσει ένα παιδί.



22 ΣΕΛΙΔΑ - 28  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

Βράβευση πρωταθλητών

στο σκάκι από τον Δήμαρχο

Γιώργο Χατζηδάκη

Την πρωταθλήτρια Ελλάδος Μαρίνα Μακροπούλου βρά-

βευσε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ια-

νουαρίου στην Ηλικούπολη, ο Δήμαρχος Γιώργος

Χατζηδάκης, παρουσία μελών του Σκακιστικού Ομίλου Ηλι-

ούπολης. 

Η Μαρίνα Μακροπούλου (κάτοικος Ηλιούπολης), κατέ-

κτησε για 9η φορά στην καριέρα της τον τίτλο της Πρω-

ταθλήτριας Ελλάδας στο σκάκι για το 2022! 

Στην εκδήλωση βραβεύθηκε και ο επί 17 φορές Πρωτα-

θλητή σκακιού και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Σκακι-

στικής Ομοσπονδίας Γιώργος Μακρόπουλος. 

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς η 5λεπτη παρτίδα που

έπαιξε ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι λάτρης του σκακιού και

παίκτης επί πολλά έτη του Σκακιστικού Ομίλου της πόλης,

με την Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22

Ιανουαρίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 35 χλμ βάδην αν-

δρών-γυναικών σε διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ στο Κωπηλατο-

δρόμιο Σχινιά, όπως και το Περιφερειακό Πρωτάθλημα

Ανωμάλου Δρόμου  «Μαραθώνια 2023» στο πευκοδάσος

Σχινιά σε συνδιοργάνωση των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αττικής, του

Αθλητικού Συλλόγου Φειδιππίδης Μαραθώνα και του Συλ-

λόγου ΣΑΚΑ.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδην νικητές ήταν η Κυ-

ριακή Φιλτισάκου και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ ενώ πα-

ράλληλα με το Πρωτάθλημα, πραγματοποιήθηκαν και αγώ-

νες  20χλμ. και 10χλ. ανδρών και γυναικών και 5 χλμ κορι-

τσιών.

Ο Περιφερειακός Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου «Μαραθώνια

2023» ξεπέρασε κάθε ρεκόρ με πάνω από 1.100 συμμετο-

χές στο αγώνισμα των 500μ. Κ12 κοριτσιών έως και των

8.000μ. ανδρών. Νικητές οι  Γιώργος Σταμούλης (8.000 μ.

ανδρών) και η Ντενίσα Μπάλλα (6.000 μ. γυναικών).

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας έδωσε συγχα-

ρητήρια στους συμμετέχοντες και των δυο αγώνων και εξέ-

φρασε την πρόθεση του Δήμου, που είναι άρρηκτα

συνδεδεμένος με τον αθλητισμό,  να είναι αρωγός σε κάθε

αθλητική διοργάνωση.

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας, ο Βου-

λευτής Αν. Αττικής Βασίλης Οικονόμου,  η Προέδρος του ΣΕΓΑΣ

Σοφία Σακοράφα, η Αντιπρόεδρος Βούλα Παχατουρίδου, μέλη του

Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ, τα μέλη Υψηλού Αθλητισμού του ΣΕΓΑΣ Καρατζά

Λούλα και Αργιτάκη Ξενια, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΜΑ Μανώλης Γε-

ωργάτος, οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Στάμος, Νίκος Καραγιάννης και

άλλοι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, ο Τοπικός Σύμβουλος Πα-

ναγιώτης Γκιάλπης, η Πρόεδρος και μέλη του Αθλητικού Συλλόγου

Φειδιππίδης Αγγελική Ράϊκου, ο Συντονιστής Εθνικών ομάδων Κ18,

Κ20 Στέφανος Ματάκης, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Χάρης Πα-

παδιάς, ο Πρόεδρος ΕΑΣ Αθήνας Μπάμπης Γεωργακόπουλος, ο Τε-

χνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αθήνας Χρύσανθος Καρούζος,

εκπρόσωποι Συλλόγων και Εθελοντικών Ομάδων του Δήμου κ.α.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδην 35 χλμ και 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 

«Μαραθώνια 2023» στο Σχινιά

Βασιλόπιτα του 

Ποδοσφαιρικού Αθλητικού

Ομίλου Κορωπίου

Ο Ποδοσφαιρικός Α.Ο. Κορωπίου (ΑΟΚ) έκοψε τη βασιλό-

πιτα στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου,

παρουσία Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και πλή-

θους κόσμου. Τον Περιφερειάρχη Αττικής εκπροσώπησε ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Θανάσης Αυγερινός.

Η αίθουσα γέμισε με τα παιδιά των Ακαδημιών, τους γονείς

τους και φίλους της ομάδας, ενώ ο Πρόεδρός της Σωτήρης

Λέκκας, ανέπτυξε την σοβαρή δουλειά που γίνεται σε επί-

πεδο ανδρικού τμήματος, αλλά κυρίως των Ακαδημιών και

δεσμεύτηκε ότι το Κορωπί θα πάει εκεί που του αξίζει.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ίσως είναι η αρχαιότερη ομάδα,

αφού ιδρύθηκε το 1903!

Ο Θ. Αυγερινός στο χαιρετισμό του, μεταφέροντας και τις

ευχές του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ευχαρίστησε τον

Πρόεδρο και όλους όσους στηρίζουν την ομάδα.

ΤΕΝΙΣ - ΟΠΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Επικράτησε του Κάρεν Χατσάνοφ 

Στέφανος Τσιτσιπάς
Με τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς να επικρατεί του Ρώσου Αν-

τρέι Ρούμπλεφ με 3-0 (6-1, 6-2, 6-4), στο σπουδαιότερο

ματς της προημιτελικής φάσης, έκλεισε πλέον η τετράδα

των ημιτελικών στο τουρνουά τένις κατηγορίας Grand Slam

OΠΕΝ της Αυστραλίας. Ο Σέρβος, εκ των κορυφαίων ονο-

μάτων της διοργάνωσης, που μετράει 10 τίτλους και 22 συ-

νολικά σε τουρνουά Grand Slam, θα αντιμετωπίσει στον

έναν ημιτελικό τον Αμερικανό Τόμι Πολ. 

Στον άλλο ημιτελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε την

πρόκριση στον τελικό του τουρνουά κόντρα στον Ρώσο

Κάρεν Χατσάνοφ. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Κάρεν Χατσάνοφ

και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Grand

Slam της Μελβούρνης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να ανέβει στο Νο1 της

παγκόσμιας κατάταξης.

Θα συνεχίσει μέσα στην Παρασκευή σε νέο αγώνα με τον

Τζόκοβιτς.
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Ραντεβού στα ημιτελικά για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Το πρώτο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου προ-

έκυψε μετά τους επαναληπτικούς προημιτελικούς (25.1.23):

Θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό η ΑΕΚ και ο

Ολυμπιακός, που στις ρεβάνς νίκησαν ξανά Πανσερραϊκό

και Αρη αντίστοιχα.

Στη Θεσσαλονίκη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Ολυμπια-

κός νίκησε τον Αρη για τρίτη φορά τις τελευταίες δυο βδο-

μάδες (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) και μάλιστα με το ίδιο

σκορ, 1-0. Το γκολ της νίκης που σφράγισε την πρόκριση

πέτυχε ο Ελ Αραμπί στο 89' (είχε μπει ως αλλαγή στο 70'),

επτά λεπτά πριν όμως είχε χρειαστεί να υπερασπιστεί το

προβάδισμα των «ερυθρολεύκων» από το πρώτο ματς ο

τερματοφύλακάς τους, Τζολάκης, αποκρούοντας πέναλτι

του Γκρέι, αλλά και οι φιλοξενούμενοι να αντέξουν στην

πίεση του Αρη παίζοντας με παίκτη λιγότερο λόγω αποβο-

λής του Ντόη στη φάση του πέναλτι. Στους γηπεδούχους

έμεινε μόνο η καλή εμφάνιση, κυρίως όμως η απογοήτευση

για την αδυναμία τους να μετουσιώσουν σε γκολ την πίεση

που άσκησαν.

Δεύτερη νίκη στα προημιτελικά πέτυχε και η ΑΕΚ επί του

Πανσερραϊκού, 3-1 στις Σέρρες μετά το 3-0 στη Νέα Φιλα-

δέλφεια. Η «Ενωση» αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές, κάτι

όμως που δεν την εμπόδισε να πραγματοποιήσει άλλη μια

πειστική εμφάνιση. Τα γκολ πέτυχαν οι Μάνταλος (21', 51')

και Μαχαίρας (80'), ενώ για τον Πανσερραϊκό είχε μειώσει

σε 2-1 ο Κατσαντώνης στο 49'.

«Τρίτη πράξη» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Στο πρόγραμμα των άλλων δύο επαναληπτικών με τους

οποίους ολοκληρώνεται σήμερα η προημιτελική φάση δε-

σπόζει το ντέρμπι στη Λεωφόρο μεταξύ Παναθηναϊκού και

ΠΑΟΚ (19.30 - Cosmote Sport 1). Οι δύο ομάδες αναμε-

τρούνται για τρίτη φορά μέσα σε μια βδομάδα, με τον «Δι-

κέφαλο του Βορρά» να έχει κυριαρχήσει στις δύο

προηγούμενες, ειδικά στο ματς για το πρωτάθλημα, όπου

επικράτησε 3-0, και βέβαια να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα

πρόκρισης μετά το υπέρ του 2-0 από τον πρώτο προημιτε-

λικό στην Τούμπα. Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» κα-

λούνται να αντιδράσουν μετά τα πρόσφατα απογοητευτικά

αποτελέσματα, και με μια μεγάλη ανατροπή να παραμεί-

νουν σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου τους ως Κυπελλού-

χων.

Στον άλλο επαναληπτικό προημιτελικό, στη Φθιώτιδα η

Λαμία υποδέχεται την ομάδα - έκπληξη της φετινής διορ-

γάνωσης, τον Απόλλωνα Παραλιμνίου (17.30 - Cosmote

Sport 2), έχοντας προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη της

με 2-1 στον πρώτο αγώνα.

SUPER LEAGUE

Απέκτησε τον Μαντσίνι ο ΠΑΟ

Στην απόκτηση του Αργεντίνου εξτρέμ Ντανιέλ Μαντσίνι

προχώρησε ο Παναθηναϊκός, μετά την επίτευξη συμφωνίας

προχτές Τρίτη 24.1 με τον Αρη, στον οποίο αγωνιζόταν ο

παίκτης. Ακολούθως, χτες ο Μαντσίνι μετέβη στην Αθήνα

για να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής και η επί-

σημη ανακοίνωση αναμένεται το αργότερο μέχρι σήμερα το

πρωί. Ο παίκτης έδωσε το «παρών» στη χτεσινή προπόνηση

των «πρασίνων» στο Κορωπί και αναμένεται να υπογράψει

συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» για τα επόμενα

3,5 χρόνια, δίνοντας περαιτέρω λύσεις στη μεσαία γραμμή

στον τεχνικό της ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ιωνικός: Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ο νέος τεχνικός του

κοκκινιώτικου συλλόγου, αντικαθιστώντας τον πρόσφατα

απομακρυνθέντα Δημήτρη Σπανό. Ο πρώην τεχνικός της

Λαμίας - και μιας σειράς άλλων ομάδων της Super League

- αποδέχτηκε πρόταση να αναλάβει τον Ιωνικό και η σχετική

ανακοίνωση αναμενόταν αργά χτες το απόγευμα.

ΟΦΗ: Σε μία ακόμα κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ του προ-

χώρησε ο ηρακλειώτικος σύλλογος, ανακοινώνοντας την

απόκτηση του 25χρονου Δανού επιθετικού Σεμπάστιαν

Γκρόνινγκ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

ΒΟΛΕΪ - CHALLENGE CUP

Αγχωτική πρόκριση του Παναθηναϊκού

Αν και με αρκετό άγχος, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να

πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup του

βόλεϊ ανδρών, μετά τη νίκη, (25.1), στο κλειστό του Αγ.

Θωμά, στο χρυσό σετ επί της ολλανδικής Οριον Ντοετιν-

χάιμ. Οι «πράσινοι», παρά το πλεονέκτημα της καθαρής

νίκης στον πρώτο αγώνα (3-1) αιφνιδιάστηκαν από τους αν-

τιπάλους τους, οι οποίοι ήταν καταιγιστικοί φθάνοντας στη

νίκη με 3-0 (22-25, 23-25, 20-25) στέλνοντας την πρόκριση

να κριθεί στο χρυσό σετ. Εκεί οι «πράσινοι» συνήλθαν

μπροστά στο φάσμα του αποκλεισμού, βρήκαν τον ρυθμό

τους και το κατέκτησαν με 15-12 σφραγίζοντας την πρό-

κριση. Στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντι τον

νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακού - Στεάουα Βουκουρε-

στίου. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-1 στον πρώτο

αγώνα.

UEFA

Στην Ελλάδα δύο ευρωπαϊκοί τελικοί

Τη διεξαγωγή δύο ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών τελικών

στην Ελλάδα, του ευρωπαϊκού Super Cup 2023 στο «Γεώρ-

γιος Καραϊσκάκης» και του Conference League 2024 στην

«OPAP Arena», όρισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Η

απόφαση για τον τελικό του Conference League στη Νέα Φι-

λαδέλφεια αναμένεται να επικυρωθεί και επίσημα τον ερ-

χόμενο Απρίλη, στη συνεδρίαση της Επιτροπής πριν το

συνέδριο της UEFA. Σημειωτέον, το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν

υποψήφιο και για τον φετινό τελικό, ωστόσο προτιμήθηκε

η «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, ως γήπεδο με μεγα-

λύτερη «ηλικία», με αποτέλεσμα η «Αγιά Σοφιά» να επιλε-

γεί για του χρόνου.

Οσον αφορά τον τελικό του Super Cup στο Φάληρο, θα διε-

ξαχθεί φέτος στις 16 Αυγούστου, όπως πάντα ανάμεσα στις

ομάδες που θα κατακτήσουν το Champions League και το

Europa League. Η έδρα του Ολυμπιακού αντικαθιστά τη ρω-

σική «Kazan Arena», η οποία είχε επιλεγεί αρχικά για να φι-

λοξενήσει τον φετινό τελικό, λόγω του πολέμου όμως η

UEFA ανακάλεσε την απόφασή της και ανέθεσε τη διεξα-

γωγή στο «Καραϊσκάκη».

ΠΟΛΟ

Κυρίαρχος στην ελληνική κόντρα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στην ελληνική κόντρα για το

Champions League πόλο ανδρών, νικώντας 14-6 τη Βου-

λιαγμένη στον Πειραιά για την 6η αγωνιστική του 1ου ομί-

λου. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 15 βαθμούς και

παρέμειναν στη 2η θέση, στο κυνήγι της πρωτοπόρου

Μπαρτσελονέτα. Η δε Βουλιαγμένη παρέμεινε 4η με 7 βαθ-

μούς, χάνοντας όμως σημαντική ευκαιρία να εδραιωθεί

στην τετράδα, που δίνει πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά και προηγήθηκε 3-0

στην πρώτη περίοδο και 6-2 στο ημίχρονο. Στην τρίτη πε-

ρίοδο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 8-5,

στο τελευταίο οκτάλεπτο όμως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν

επίδειξη δύναμης και με επιμέρους σκορ 6-1 διαμόρφωσαν

το τελικό σκορ. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Βάμος

με 4 γκολ, ενώ από τη Βουλιαγμένη ξεχώρισε ο Καπότσης

με 2 γκολ.

SUPER LEAGUE

«Διαζύγιο» για Ιωνικό και Δ. Σπανό

Παρελθόν από τον πάγκο του Ιωνικού αποτελεί ο Δημήτρης

Σπανός, με τον κοκκινιώτικο σύλλογο να ανακοινώνει το

τέλος της συνεργασίας του με τον Ελληνα τεχνικό μετά

από 14 χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο Δ. Σπανός είχε υποβάλει

την παραίτησή του πριν έναν μήνα, η οποία δεν είχε γίνει

δεκτή, εν τέλει όμως «πλήρωσε» την κακή πορεία της ομά-

δας, που παραμένει ουραγός στο πρωτάθλημα.

Παναθηναϊκός: Με την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του

ρόστερ να είναι πια εμφανής, σύμφωνα με πληροφορίες οι

«πράσινοι» κινούνται για την απόκτηση του Ντάνιελ Μαν-

τσίνι από τον Αρη, έχοντας υπέρ τους και το γεγονός ότι ο

ίδιος ο παίκτης φέρεται να είναι θετικός απέναντι στην προ-

οπτική τού να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

Παναιτωλικός: Ο αγρινιώτικος σύλλογος ανακοίνωσε την

απόκτηση του 21χρονου Νίκολα Στάγιτς, ο οποίος αγωνίζε-

ται στη θέση του στόπερ και του αριστερού μπακ και ήταν

διεθνής στις μικρές ομάδες της Σερβίας.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

«Eφυγε» από τη ζωή ο Κ. Τζιδημόπουλος

«Εφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών, ο προπονητής του

Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος, λίγους

μήνες μετά τον πρόωρο θάνατο του Ολυμπιονίκη του Τάε

Κβον Ντο από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Η είδηση του

θανάτου του Κώστα Τζιδημόπουλου έγινε γνωστή μέσα

από τον επίσημο λογαριασμό που είχε ο Ολυμπιονίκης σε

μέσο κοινωνικής δικτύωσης και διαχειρίζονται πλέον οικο-

γενειακά του πρόσωπα.

Ο Κώστας Τζιδημόπουλος, γεννημένος στις 16/11/1955,

ήταν ο προπονητής όλων των Ολυμπιακών μεταλλίων του

ελληνικού Τάε Κβον Ντο, όντας μέλος της οικογένειας του

αθλήματος από το 1980, όταν και εντάχθηκε στα πλαίσια

του ΣΕΓΑΣ, ενώ υπήρξε ομοσπονδιακός προπονητής από

το 1995 και τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μέχρι

σήμερα. Ηταν προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

από το 1996 έως το 2012, καθώς και του αδερφού του,

Ανέστη, ενώ με την οικογένεια Αλ. Νικολαΐδη είχε και

στενή σχέση όντας νονός της αδερφής του Μαρίας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Κ. Τζιδημό-

πουλου εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Τάε Κβον Ντο.




