23ο

Η ανακύκλωση
σε “καθίζηση”!
Ένα από τα - επίσης μεγάλα προβλήματα - που
έφερε ο κορονοϊός είναι το πισωγύρισμα στην
ανακύκλωση.
Ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα 5 Ιουνίου, και όλοι
οι κατέχοντες εξουσία, ανεβάζουν μηνύματα στο
διαδίκτυο με ευχές προαναγγέλοντας γιορτινές
εκδηλώσεις. σελίδα 9

3

€

Ημέρα
Περιβάλλοντος.
Η φύση αέανα
αναδημιουργείται

ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ από Μαρκόπουλο
στο Σαρωνικό για μεταφορά των
λυμάτων στο ΚΕΛ Xαμολιάς

Κάλεσμα - Συνέλευση

Ο δήμαρχος Κώστας Αλλαγιάννης,
ξεδίπλωσε το ιστορικό

κατοίκων Βουλιαγμένης
για μη επέκταση

με σεβασμό στον πολίτη και
συνεργάστηκε με τις παρατάξεις.

της μαρίνας

Μετέωρος ο Δήμος Σαρωνικού

σελίδα 3, 6, 11

Η Κερατέα γιορτάζει
την Αγία Τριάδα
σελίδα 5

Οχι ανεμογεννήτριες
στο Πάνειο Όρος

σελίδα 12

Σελίδα 14

“Καθαρές και
οργανωμένες οι
ελεύθερες ακτές
στο Δήμο ΒΒΒ”

Σελίδα 24

H Περιφέρεια Αττικής
ψεκάζει περιαστικά.
οι Δήμοι φρεάτια
και στάσιμα νερά

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

σελίδα 12

σελίδα 7

ΟΧΙ στις νέες χρεώσεις
του ΕΣΔΝΑ

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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«Ας μην αφήσουμε έναν ιό να σκοτώσει τον Τύπο.
Μέτρα στήριξης για όλους χωρίς εξαιρέσεις»

Ο Τύπος είναι ενιαίος!
Η κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω κορονοϊού
έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές
σε Περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η καμπάνια με τίτλο: «Ας μην
αφήσουμε έναν ιό να σκοτώσει τον Τύπο. Μέτρα
στήριξης για όλους χωρίς εξαιρέσεις» της Ένωσης Δη
μοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ),
σε μια προσπάθεια να αναδείξει το γεγονός ότι ο
Τύπος είναι ενιαίος και δεν χωρούν εξαιρέσεις και
αποκλεισμοί. Αφορμή για αυτό αποτέλεσε το γεγονός
ότι τα τελευταία χρόνια μια σειρά από ενέργειες της
Πολιτείας διαχώριζαν τα Μ.Μ.Ε σε προνομιούχα και
μη.
Η ΕΔΙΠΤ είναι ο φορέας 180 περίπου Εκδοτικών Δημο
σιογραφικών Επιχειρήσεων που εκδίδουν Εφημερίδες
και Περιοδικά. Τα έντυπά της διακρίνονται σε δύο με
γάλες κατηγορίες, τις Περιφερειακές – Τοπικές Εφη
μερίδες (εβδομαδιαίες, μηνιαίες και διμηνιαίες) και
τα Κλαδικά – Επαγγελματικά Περιοδικά, που καλύ
πτουν τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οι
κονομίας και τους επαγγελματίες αυτών.
Τα τελευταία χρόνια τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ έχουν δεχθεί
μια σειρά από αναιτιολόγητους και άδικους
αποκλεισμούς. Τελειωτικό κτύπημα απετέλεσε η
επιβολή της ειδικής εισφοράς του 2% επί του τζίρου
τους, υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ενός Ταμείου, με το οποίο
δεν είχαν ούτε έχουν καμία απολύτως σχέση, χωρίς
μάλιστα να ληφθεί για αυτούς κάποιο αντισταθμι
στικό όφελος, όπως δόθηκε για τους ιδιοκτήτες άλλων
Μ.Μ.Ε. (για π.χ. στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών κανα
λιών νομοθετήθηκε μείωση του ειδικού φόρου διαφη
μίσεων).
Μάλιστα, ολόκληρος ο Περιοδικός Τύπος της χώρας
και μια μεγάλη μερίδα του Περιφερειακού Τύπου
αποκλείστηκαν εντελώς και από τα Προγράμματα Ενί
σχυσης του Τύπου, που ψηφίστηκαν αρχές Μαρτίου
στη Βουλή, καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μόνο

στηρίξει το σύνολο του τύπου της χώρας και όχι επι
λεκτικά. Την ύστατη στιγμή, οφείλει να ενσωματώσει
το σύνολο του Τύπου στα Προγράμματα Οικονομικής
στήριξης του Τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, η κρίση
αυτή θα αποβεί καταστροφική για πολλές Περιφε
ρειακές και Τοπικές εφημερίδες, αλλά και αρκετά
Κλαδικά και Επαγγελματικά Περιοδικά της χώρας, με
περίπου 2.000.000 αναγνώστες, αλλά και πολλούς
εργαζομένους, τα οποία με πολύ κόπο προσπαθούν
να επιβιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο ή τον
κλάδο τους.

Διαβάστε ακόμη

οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ενώ από
τις Περιφερειακές συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ημε
ρήσιες και αρκετές εβδομαδιαίες.
Επιπρόσθετα, μια σειρά και άλλων ενεργειών της Πο
λιτείας τα τελευταία χρόνια συνηγορεί σε αυτή την
άδικη μεταχείριση, όπως τον αναιτιολόγητο αποκλει
σμό πολλών περιφερειακών εφημερίδων από το Μη
τρώο Περιφερειακού Τύπου, την κατάργηση της
μικρής επιδότησης για την ταχυδρόμηση των εντύπων
μέσω ΕΛΤΑ κ.α.
Η κρίση, όμως, που έχει ξεσπάσει λόγω της εμφάνισης
του κορονοϊού έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζη
μιές σε πολλές Περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες,
αλλά και αρκετά κλαδικά έντυπα, που με πολύ κόπο
τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν για
να στηρίξουν τον τόπο ή τον κλάδο τους. Οι εκδοτικές
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα
ρευστότητας, καθώς βλέπουν τα έσοδα τους από την
διαφήμιση και τις πωλήσεις των εντύπων τους να είναι
πλέον μηδενικά, εξαιτίας της πανδημίας του Covid19.
Μάλιστα πολλές Περιφερειακές και Τοπικές εφημερί
δες αλλά και κλαδικά περιοδικά αποκλείστηκαν από
την καμπάνια των 20 εκατ. ευρώ για τον Covid19.
Ο Περιοδικός Τύπος της χώρας παρά την κρίση όλα
αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κρατηθεί όρθιος,
διατηρώντας την ανεξαρτησία και την αντικειμενικό
τητά του. Αποτελώντας δε αναπόσπαστο κομμάτι της
έκφρασης της δημοκρατίας, συνεχίζει να προσφέρει
στους αναγνώστες του πολύπλευρη, έγκυρη, αντικει
μενική και συχνά εξειδικευμένη ενημέρωση και
γνώση, απέναντι στη λαίλαπα των ψευδών ειδήσεων
και της παραπληροφόρησης.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τον τύπο, η Πολι
τεία έχει ηθική υποχρέωση να προστατέψει και να

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Δημοπρατείται ο μώλος μπροστά
στο Εν Πλω
Σελ. 6
Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε Κερατέα και Λαύριο
Σελ. 7
Βυζάντιο, Φεράρα Φλωρεντία
Τραγικό ρέκβιεμ στην “Ενωση των Εκκλησιών”
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Τα Δελφικά παραγγέλματα και οι επτά
Έλληνες σοφοί
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

Σελ. 9

Ο Γ. Πατούλης στο Σαρωνικό με τον
Πέτρο Φιλίππου
Σελ. 12
Κοινές δράσεις Περιφέρειας και
Ποντιακού Ελληνισμού
Σελ. 13
Αναγκαιότητα έγκαιρης λήψης μέτρων για το δάσος Σχινιά
Σελ. 15
“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
Σελ. 17
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα
Επαναλειτουργεί η Δημοτική Συγκοινωνια στο Δήμο ΒΒΒ
Σελ. 17
10 ερωτήματα από τη ΡΙΚΙΠ για τη
μαρίνα Βουλιαγμένης
Σελ. 18

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος
Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Σελ. 8

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές: Ιδιώτες 10 €, Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193
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.
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“Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο”
ο Μέγαρο Μουσικής, μέσα από την ιστοσελίδα
του, συνεχίζει τις επιλεγμένες εκδηλώσεις του
Megaron Plus που αναμεταδίδονται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου, στο megarononline.gr, κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 21:00, δείτε
τον δεύτερο κύκλο των διαδικτυακών προβολών με
παραστάσεις που αγαπήθηκαν από χιλιάδες θεατές!

Τ

Πέντε εξαίρετοι σολίστ, ο διεθνούς φήμης Έλληνας
πιανίστας Γιάννης Βακαρέλης και τα μέλη του διάσημου Philharmonia Quartett Berlin, που αποτελείται
από τους τέσσερις εξάρχοντες της Φιλαρμονικής του
Βερολίνου, δίνουν ραντεβού, την Κυριακή 7 Ιουνίου
(9 μ.μ.), στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών για να παρουσιάσουν στο κοινό το Κουιντέτο
με πιάνο σε φα ελάσσονα, έργο 34 του Γιοχάννες
Μπραμς, μία από τις ωραιότερες συνθέσεις μουσικής
δωματίου του Ρομαντισμού. Η συναυλία (φιλανθρωπική εκδήλωση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών)
πραγματοποιήθηκε στις 22 Noεμβρίου 1994.

Ψηφιακή εποχή, πανδημία
και προστασία προσωπικών δεδομένων
Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής οργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:
Ψηφιακή εποχή, πανδημία και προστασία προσωπικών δεδομένων με τους την Τετάρτη 10 Ιουνίου
στις 7 μ.μ. με τους Κώστα Μενουδάκο πρόεδρος
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, Λίλιαν Μήτρου καθηγήτρια Παν/μίου Αιγαίου,
Φερενίκη Παναγοπούλου επίκουρη καθηγήτρια Πάντειου Παν/μίου και Σπύρο Βλαχόπουλο καθηγητή
Παν/μίου Αθηνών.
Η συζήτηση θα μεταδοθεί από:
https://live.idkaramanlis.gr/
https://www.facebook.com/idkaramanlis/

Συνεστίαση με την “Υπατία”
O πολιτιστικός μας σύλλογος προσκαλεί τα μέλη
του, φίλους και συνεργάτες στην πρώτη δραστηριότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θα συν εστιάσουμε την Δευτέρα 8.6 και ώρα 12:30
το μεσημέρι στην ταβέρνα Γιαλός στο Καβούρι.
Η συμμετοχή σας στο μενού ανέρχεται σε 20€
Για κρατήσεις θέσεων απευθύνεστε στην πρόεδρο
Ιφιγένεια Αμοργιανού, στο τηλέφωνο 6998958059
και Viber -ifamour10@yahoo.gr

Ο Γιάννης Βακαρέλης, βιρτουόζος του πιάνου με διεθνή
ακτινοβολία και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου,
έχει στο ενεργητικό του πλήθος εμφανίσεις σε φημισμένες αίθουσες της Ευρώπης, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Άπω Ανατολής. Έχει
συμπράξει με θρυλικούς μαέστρους της εποχής μας
(Ρατλ, Μάαζελ, Μαζούρ, Ροστροπόβιτς, Μενουχίν, Ντέιβις, Μάρρινερ, Ντυτουά, Ασκενάζυ, Έσενμπαχ, Γιανόφσκι) και με σπουδαίες ορχήστρες.
Το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα μουσικής δωματίου Philharmonia Quartett Berlin απαρτίζεται από τους βιολονίστες
Ντάνιελ Σταμπράβα και Κρίστιαν Στάντελμαν, τον βιολίστα
Νάιταρντ Ρέζα και τον τσελίστα Γιαν Ντήσσελχορστ.

Απολαύστε τον Γιάννη Βακαρέλη και το Philharmonia Quartett Berlin (διάρκεια: 43 λεπτά).
Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσιο της
συνεργασίας του Μεγάρου με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ
(diavlos.grnet.gr) του ΕΔΥΤΕ.
Πέμπτη Ιουνίου, 21:00
Casa da Música -Το Σπίτι της Μουσικής, Πόρτο
Άρνολντ Σαίνμπεργκ: Τα τραγούδια του Γκούρε
Ορχήστρα και Χορωδία του Casa da Música, Πόρτο
Stefan Blunier, μουσική διεύθυνση

Δευτέρα 8 Ιουνίου, 21:00
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Γιόζεφ Χάυντν: Τρίο Gypsy για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, σε σολ μείζονα, αρ. 39, Hob. XV/25
Νίκος Σκαλκώτας: 8 παραλλαγές πάνω σ’ ένα ελληνικό θέμα, για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο
Φραντς Σούμπερτ: Tρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο αρ. 2, σε μι ύφεση μείζονα, έργο 100
Τρίο El Greco:
Φαίδων Μηλιάδης βιολί
Αλέξης Καραϊσκάκης-Nάστος βιολοντσέλο
Θεόδωρος Ιωσηφίδης πιάνο
Τρίτη 9 Ιουνίου, 21:00
Μουζίκφεραϊν, Βιέννη
ποικίλο πρόγραμμα
Alma:
Julia Lacherstorfer βιολί, φωνή
Evelyn Mair βιολί, φωνή
Matteo Haitzmann βιολί, φωνή
Marie-Theres Stickler ακορντεόν, φωνή
Marlene Lacherstorfer κοντραμπάσο, φωνή

http://www.megaron.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός «Followgreen Action 3» στο Δήμο Παλλήνης

Ψηφίζουμε τα spot – animation των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων
Δώδεκα (12) βίντεο/animation που
δημιούργησαν, εν μέσω πανδημίας, οι μαθητές των Γυμνασίων
και Λυκείων του Δήμου Παλλήνης,
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν οι δημότες, έως τις 15 Ιουνίου, στο
πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού «Followgreen Action 3», που
διοργανώνει ο Δήμος Παλλήνης
Τα βίντεο/animation θα προβάλλονται στην πλατφόρμα www.followgreen.gr/pallini και αφορούν στην
πρόληψη και μείωση της σπατάλης
τροφίμων. Η φετινή δράση είναι
ενταγμένη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Food SHIFT
2030.
• Κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει
έως και 3 βίντεο
• Κάθε χρήστης μέλος ή μη μπορεί
να δωρίσει 1 πόντο
• Ο κάθε χρήστης μπορεί να δηλώ-

σει την προτίμησή του μόνο 1
φορά.

Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες και ιδιαίτερα τους γονείς, να
στηρίξουν την προσπάθεια των μαθητών δηλώνοντας την προτίμησή
τους στα έργα των μαθητικών ομάδων των Γυμνασίων και των Λυκείων, μέσω της πλατφόρμας. Τα
αποτελέσματα εμφανίζονται στο
τέλος και μπορεί να τα δει κάποιος
αφού ψηφίσει. Τα σχολεία και τα
ονόματα των μαθητών που συμμε-

τέχουν, παραμένουν απόρρητα.
Η δράση “Followgreen Action” εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία, από
την άνοιξη του 2017, όπου μαθητές δημιούργησαν εικαστικά έργα
σε μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων και τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία του Δήμου. Στη
συνέχεια, στο πλαίσιο του “Followgreen Action 2” οι μαθητές των Γυμνασίων
φιλοτέχνησαν
30
εικονογραφημένες αφηγήσεις/ comicstrips, ενώ οι μαθητές των Λυκείων δημιούργησαν 4 βίντεο animation, με θέμα «Τι ανακυκλώνω στον Μπλε κάδο».
Πληροφορίες:
Κ.Ε.Α.Π.Π 210 6619937, Followgreen Δήμου Παλλήνης 213
0436298
Εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Παλλήνης, Καλλιόπη Ζινέλη 6974020778
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On line με την Εθνική Λυρική Σκηνή

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
#snfccAtHome: music

Η συνελευση των ζωων
• Σάββατο 06 Ιουν 2020
Ώρα έναρξης: 20.00 |
Το βίντεο θα παραμείνει online έως 6/7
Διάρκεια βίντεο: 24 λεπτά
Το μουσικό παραμύθι “Η συνέλευση των ζώων” σε μουσική
Γιώργου Κουρουπού και στίχους του Περικλή Κοροβέση

Η Κερατέα γιορτάζει
την Αγία Τριάδα
Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465 που εκδόθηκε στις 31
Μαΐου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ 47/2020 αποφάσισε να
διοργανωθεί η καθιερωμένη εμποροπανήγυρις ενόψει του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στην Κερατέα προσφέροντας στην τοπική αγορά την
απαραίτητη τόνωση που χρειάζεται.

ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, με συνοδεία στο πιάνο
τον Νίκο Βασιλείου.
Τα ζώα αναζητούν εναγωνίως έναν νέο αρχηγό. Τον δημιουργούν τα ίδια και, καθώς όλα τους θέλουν να τα εκφράζει, καθένα προσφέρει σε αυτόν ως δώρο κάποιο από τα
χαρακτηριστικά του. Όμως το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό
από αυτό που φαντάζονταν. Δημιουργούν τον άνθρωπο και
το μετανιώνουν πολύ γρήγορα.
Η συνέλευση των ζώων αποτελεί μια σπουδαία στιγμή στη
συνθετική πορεία του Γιώργου Κουρουπού, καθώς πρόκειται
για ένα έργο υψηλών απαιτήσεων, με μοναδικές μελωδίες,
αναφορές στον Ντεμπυσσύ και μια σπάνια μελοποίηση του
ιδιαιτέρως αγαπητού παιδικού βιβλίου του Περικλή Κοροβέση,
που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για ένα ευφυές
παραμύθι που μιλάει σε μικρούς και μεγάλους με έναν σχεδόν
πολιτικό τρόπο για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και της ανθρώπινης φύσης.
Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος δίνει μια εντελώς νέα δική του ερμηνεία στο έργο, με μεγάλη θεατρικότητα και σπουδαία άρθρωση
του λόγου. Με στόχο να απευθυνθεί με ουσιαστικό τρόπο στα παιδιά της εποχής μας, η ΕΛΣ ανέθεσε στην Ειρήνη Βιανέλλη να δημιουργήσει ένα νέο animation για το έργο, μετά την εξαιρετική της
δουλειά στο Αηδόνι του αυτοκράτορα.

Ανοιξαν οι πύλες
του ΚΠΙΣΝ
Προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος
Άνοιξαν ήδη οι δωρεάν προκρατήσεις για την επίσκεψή σας στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για το Σάββατο 6/6 και την Κυριακή 7/6 Ιουνίου.
Κάντε την δωρεάν προκράτησή σας.
Με την προκράτησή σας η διάρκεια της επίσκεψής
σας είναι 4 ώρες.

1o Διαδικτυακό Φεστιβάλ Εθνικής Λυρικής Σκηνής
www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr,
#GNOonlinefestival #exitspring

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό
– Café”, Αττικής (on line)

Από την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα
8 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί το τοπικό πανηγύρι της Αγίας Τριάδας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
απαραίτητα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Η ομάδα “Λογοτεχνικό καφενείο Αττικής”, καλεί
κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε ανά δεκαπενθήμερο λογοτεχνική on line
διαδραστική συζήτηση, απαγγελίες ποιημάτων και
γενικότερα παρουσίαση φιλολογικών θεμάτων.
Ελεύθερη δωρεάν συμμετοχή.
Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις
Οργανώνεται από μέλη του “Αττικού πνευματικού
συλλόγου Γλυφάδας”.
Πληροφορίες:
γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η κλιματική κρίση όλο και περισσότερο απειλεί με επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και την εξάπλωση του κορονοϊού, σοβαρές μελέτες τη συνδέουν με την κλιματική κρίση και την πίεση στη βιοποικιλότητα.
Αιτία του προβλήματος είναι το κυνηγητό της οικονομικής και παραγωγικής μεγιστοποίησης σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.
Επιβάλλεται μια νέα στρατηγική με όρους κοινωνικού και περιβαλλοντικού σεβασμού που να προστατεύει και
να αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα και να υπηρετεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Για την περιοχή μας προτεραιότητες έχουν η αποτροπή του περιβαλλοντικού εγκλήματος του σκουπιδότοπου
στο Γραμματικό, η πλήρης απαλλαγή της Μπρέξιζας από τα μπάζα και η απαίτηση να γίνει ο τόπος αυτός δημόσιος ενιαίος περιβαλλοντικός και πολιτιστικός χώρος προσέλκυσης επισκεπτών, με προβολή και των αξιόλογων αρχαιοτήτων μας.
Να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε τις αρχαιότητες, τα βουνά, το Σχινιά, τη θάλασσά μας, προς όφελος
των κατοίκων και των επισκεπτών, με σεβασμό στο κάλλος και την ιστορία του Μαραθώνα.
Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί – οι καιροί δεν περιμένουν

Η πρόσβαση παραμένει πλήρως ελεύθερη για τους
άνω των 65 ετών, τα ΑμεΑ και τις εγκύους καθώς
και για έναν συνοδό τους. Δεν χρειάζεται προεγγραφή.
Το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την είσοδο
για λόγους δημόσιας υγείας. Θα γίνει κάθε προσπάθεια
να ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά σε αυτή την περίπτωση.
Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν σε όλους όσους έχουν
κάνει προκράτηση με πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους την ημέρα της επίσκεψής τους.

Πρόγραμμα προκρατήσεων θέσεων
• Kάθε Τετάρτη στις 12:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Παρασκευή
• Kάθε Τετάρτη στις 13:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Σάββατο
• Kάθε Τετάρτη στις 14:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Κυριακή
• Κάθε Παρασκευή στις 12:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για
είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Δευτέρα
• Κάθε Παρασκευή στις 13:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για
είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Τρίτη
• Κάθε Δευτέρα στις 12:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Τετάρτη
• Κάθε Δευτέρα στις 13:00 ανοίγουν οι κρατήσεις για είσοδο στο Πάρκο την ημέρα Πέμπτη

Το ΚΠΙΣΝ παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο από
όλους αλλά με νέους κανόνες, προκρατήσεις και
μέτρα προστασίας.
Ο βασικός στόχος για την επόμενη περίοδο είναι να
συνδυάσουν την άριστη εμπειρία των επισκεπτών,
με τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας.
Ανακαλύψτε το πρόγραμμα του #snfccAtHome
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Αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας
η εκδήλωση κατά της
επέκτασης της μαρίνας
Βουλιαγμένης
Μετά το “πράσινο φως” και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ για την επέκταση της μαρίνας
του Αστέρα στη Βουλιαγμένη, αναπτύχθηκε ένα κίνημα αντίδρασης από τους κατοίκους, παλιούς κυρίως, της Βουλιαγμένης που βλέπουν την πόλη να
αλοιώνεται.
Στο πλαίσιο αυτό είχαν προγραμματίσει ενημερωτική
εκδήλωση την 1η Ιουνίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της νεροποντής που προέκυψε
εκείνη την ώρα, γιατί η εκδήλωση γινόταν στον ανοιχτό χώρο της πλατείας.
Νέα συνάντηση Τετάρτη 10 Ιουνίου, 7.30 μ.μ. στην
πλατεία Δημαρχείου στη Βουλιαγμένη

Ο Αλέξης Κούγιας
παίρνει πρωτοβουλίες
Παράλληλα όμως, οι αντιδράσεις έφεραν ένα θετικό
θα λέγαμε αποτέλεσμα, αφού αναλαμβάνει τις
όποιες νομικές ενέργειες κατά της επέκτασης της
μαρίνας ο γνωστός ποινικολόγος και κάτοικος Βουλιαγμένης Αλέξης Κούγιας, ο οποίος δήλωσε:
«Το νομικό μου γραφείο και εγώ προσωπικά, μπαίνω
μπροστά στην εκπροσώπηση των κατοίκων για όλες
τις νομικές ενέργειες που θα γίνουν από εδώ και στο
εξής προκειμένου η «φαραωνικού τύπου επέκταση»
της μαρίνας Βουλιαγμένης να μην πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με την υπάρχουσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε η πλευρά των επενδυτών και η οποία «πάσχει» σε αρκετά σημεία!
Λέμε ναι στην ανάπτυξη, λέμε ναι στην αναβάθμιση
της υπάρχουσας μαρίνας, όχι όμως εις βάρος του περιβάλλοντος, των κατοίκων και της ποιότητας της
ζωής μας τα επόμενα χρόνια!
Εδώ είναι τα σπίτια μας, ζουν τα παιδιά μας, έχουμε
τις περιουσίες μας και δεν θα αφήσουμε ποτέ την
Βουλιαγμένη που τόσο αγαπάμε, να υποβαθμιστεί!»

Δημοπράτηση του μόλου
στο Εν Πλω
To Κοινοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την
Τρίτη 9 Ιουνίου, 7μ.μ., (χωρίς ακροατήριο λόγω covid19) με δύο θέματα, το ένα εκ των οποίων έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αφορά τη Δημοπράτηση χώρου στο
μόλο μπροστά από το “Εν Πλω”.
Το 2ο, κλασικά, είναι το μακάβριο που αφορά το Κοιμητήριο και τους ...ενοίκους του.
Να θυμίσουμε ότι στο “Εν Πλω” έχει τις εγκαταστάσεις
του ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης, στον
οποίο αθλούνται πάρα πολλά παιδιά. Έχουν ήδη συρρικνωθεί οι εγκαταστάσεις του από την στιγμή που επεκτάθηκε το Εν Πλω και στον κάτω όροφο, τώρα αν
πάρει και το Μόλο είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό;;

ΕΒΔΟΜΗ

H Περιφέρεια Αττικής ψεκάζει περιαστικά και
οι Δήμοι φρεάτια ομβρίων, στάσιμα νερά κ.α
Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινό
σχετικά με το πρόγραμμα ψεκασμών
καταπολέμησης των κουνουπιών που
υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί
το τελευταίο διάστημα από κατοίκους
της Ανατολικής Αττικής σχετικά με το
πρόγραμμα ψεκασμών καταπολέμησης
των κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει σχετικά ο
αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Αθ.
Αυγερινός, με δελτίο τύπου που μας
απέστειλε.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και δράσεων που
εκπονεί με συντονιστή την Διεύθυνση
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, διενεργεί εφαρμογές ψεκασμών καταπολέμησης των
κουνουπιών αποκλειστικά στο στάδιο
των προνυμφών (προνυμφοκτονίες)
από εδάφους κι από αέρος.
Οι ψεκασμοί από εδάφους πραγματοποιούνται μόνο σε σημεία-εστίες που
έχουν προηγουμένως καταγραφεί,
χαρτογραφηθεί και επικαιροποιηθεί
από τους Δήμους και βρίσκονται περιαστικά αυτών όπως ρέματα, κανάλια,
λιμνάζοντα νερά, υδάτινες συλλογές
καθώς και στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Ανατολικής Αττικής. Οι
ψεκασμοί από αέρος γίνονται μόνο
στον Υδροβιότοπο Εθνικού Πάρκου
Σχινιά Δήμου Μαραθώνος όπου δεν
υπάρχει πρόσβαση από εδάφους,
καθώς εφαρμογές ψεκασμών από

αέρος γίνονται μετά από άδεια του
Υπουργείου Υγείας και η έγκριση
αφορά μόνο υδροβιότοπους που δεν
υπάρχει πρόσβαση από επίγεια μέσα
και μόνο για προνυμφοκτονίες.

Αποκλειστική ευθύνη
των Δήμων οι ψεκασμοί
σε φρεάτια, στάσιμα νερά.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατ Αττικής οι ψεκασμοί κουνουπιών είναι σε
εξέλιξη από αρχές Μαρτίου και θα
διαρκέσουν έως το τέλος της περιόδου μετάδοσης του 2020, δηλαδή πε-

ρίπου έως το μήνα Νοέμβριο. Μέχρι
σήμερα έχουν διενεργηθεί έξι εφαρμογές ψεκασμών από εδάφους σε
όλους τους Δήμους τις Αν. Αττικής και
τρείς εφαρμογές από αέρος στον
Υδροβιότοπο Εθνικού Πάρκου Σχινιά
του Δήμου Μαραθώνος.
Παράλληλα με την Περιφέρεια, όλοι οι
Δήμοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη
και την υποχρέωση να υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα καταπολέμη-

σης των κουνουπιών εντός του αστικού ιστού τους διενεργώντας καθαρισμό και ψεκασμούς σε όλα τα φρεάτια
των όμβριων υδάτων όπως και σε σημεία με στάσιμα νερά. Για το λόγο
αυτό έχει εκδοθεί από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής
Ενότητας Αν. Αττικής σχετική εγκύκλιος προς όλους τους δήμους με
αναλυτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να ακολουθήσουν.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δείχνουν
και οι ιδιοκτήτες όλων των κτηνοτροφικών μονάδων αφού υποχρεούνται σε
σχολαστική καθαριότητα των εγκαταστάσεων τους όπως και στην εξάλειψη
λιμναζόντων νερών και λυμάτων
στους αύλιους χώρους. Το ίδιο πρέπει
να κάνουν και οι καλλιεργητές αγροτικών εκτάσεων και θερμοκηπίων.
Πέραν των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των κουνουπιών
από την Περιφέρεια και τους Δήμους
είναι σημαντικό να φροντίζει και ο
κάθε πολίτης για τον περιορισμό των
εστιών αναπαραγωγής τους στην αυλή
ή στον κήπο του.
Αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών αποτελούν :
• Τα λιμνάζοντα ύδατα σε αυλές των σπιτιών (πιατάκια γλαστρών, δοχεία, κλπ),
• Οι φραγμένες υδρορροές,
• Τα πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων,
• Τα φρεάτια όμβριων υδάτων.
Oι πρόσφατες βροχοπτώσεις και η αύξηση της θερμοκρασίας θα φέρουν μαζική αναπαραγωγή των κουνουπιών γι‘
αυτό όλοι θα πρέπει να βρισκόμαστε
σε εγρήγορση.

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί κουνουπιών στο Δήμο Σαρωνικού
Συνεχίζονται περιαστικά στο Δήμο
Σαρωνικού οι εφαρμογές ψεκασμών
κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από
τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 28/5 ο 6ος κύκλος
εφαρμογών με τον συντονισμό – εκ
μέρους του Δήμου Σαρωνικού - του
Αντιδημαρχου καθαριότητας Βασίλη
Μπούτση.
Οι εφαρμογές έγιναν σε περιοχές με
λιμνάζοντα νερά σε όλες τις Κοινότητες του δήμου μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δόθηκε
ιδιαίτερη βαρύτητα και πραγματοποί-

ηθηκε ψεκασμός στην περιοχή του
Ολύμπου σε σημεία που μας υποδείχθηκαν και όπου υπάρχουν στάσιμα
νερά.
Από την πλευρά του Δήμου, ο οποίος
έχει αποκλειστικά την ευθύνη και την
υποχρέωση, να υλοποιεί προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών εντός του αστικού ιστού,
πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες
νέους ψεκασμούς στα φρεάτια όλων
των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών μας ορίων.
Η Δημοτική Αρχή υπενθυμίζει στους
πολίτες ότι μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες Περιφέρειας –

Δήμου – πολιτών, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα
των κουνουπιών που την καλοκαιρινή
περίοδο γίνεται ιδιαίτερα έντονο και
αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και τους καλεί και πάλι
να προχωρήσουν σε ψεκασμούς
εντός των ιδιοκτησιών τους - στους
κήπους και κυρίως στο γκαζόν αλλά
και οπουδήποτε υπάρχει έντονη
υγρασία - για να μη γίνει ο κήπος και
ο περιβάλλοντας χώρος εστία ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών και για να δημιουργηθεί ένα μη
ελκυστικό περιβάλλον για τα ενήλικα
κουνούπια για τη δημιουργία εστιών
στα φυλλώματα των φυτών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με πεζοδρομήσεις
λόγω κορωνοϊού σε Κερατέα και Λαύριο
Μετά την εμπειρία του εγκλεισμού, σε αυτή τη νέα
περίοδο του καλοκαιριού που ακολουθεί, κατά την
οποία θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέτρα αποστάσεων, δημιουργήθηκε η ανάγκη να δώσουμε στον
πεζό περισσότερο χώρο.
Ανάλογες ανάγκες έχουν και οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες οφείλουν να τοποθετούν τα τραπεζοκαθίσματα σε σημαντική απόσταση
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να εξαντλείται ο χώρος
που διαθέτουν με έναν πολύ μικρότερο αριθμό τραπεζιών και να μη γίνεται συμφέρουσα η λειτουργία
τους. Δεδομένου ότι κατά κανόνα οι δημόσιοι χώροι
είναι λιγοστοί, ο μόνος που απομένει είναι ο χώρος
του δρόμου και γι’ αυτό η πολιτεία με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις έδωσε το δικαίωμα στους δήμους, χωρίς να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες,
να υλοποιούν παρεμβάσεις, όπως πεζοδρομήσεις, λωρίδες ποδηλάτου, δρόμους και περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, με όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά τη συνεργασία με τον καθηγητή Συγκοινωνιολόγο - Πολεοδόμο ΕΜΠ
Θάνο Βλαστό αποφάσισε: «την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από κάποιους κεντρικούς δρόμους του Λαυρίου, καθημερινά από τις 21:00 μέχρι το κλείσιμο των
καταστημάτων και τμήμα του κεντρικού δρόμου Αθηνών –
Σουνίου της Κερατέας, τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή από τις 21:00 μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων, όπως ορίζεται από τo άρθρο 65 του Ν.4688(ΦΕΚ
101/Α’/24-05-2020).
Συγχρόνως στο Λαύριο ορίζεται μια κεντρική περιοχή που

περιβάλλεται από τους δρόμους Ανδρέα Κορδέλα, Αιάκου,
Αθηνών-Σουνίου, Δανουκάρα, Ποσειδώνος, παραλιακή,
Ακτή Εθνικής Αντίστασης, Φωκ. Νέγρη, Ελ. Βενιζέλου, Αθηνών-Σουνίου. Η περιοχή αυτή θα είναι ήπιας κυκλοφορίας
με όριο ταχύτητας, σε όλους τους εσωτερικούς δρόμους
της τα 30χλμ/ώρα, για όλη την περίοδο εφαρμογής των
έκτακτων μέτρων.
Οι κεντρικοί δρόμοι από τους οποίους απομακρύνονται τα
αυτοκίνητα μετά τις 21:00 είναι:
Κερατέα
Στην Κερατέα κλείνει η λεωφ. Αθηνών – Σουνίου τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, κατά το παραπάνω
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688(ΦΕΚ
101/Α’/24-05-2020), από την οδό Φειδίου μέχρι οδό Περικλέους.
Κατεύθυνση προς Σούνιο:
λεωφ. Αθηνών – Σουνίου → Δημάρχου Πόγκα → Π. Μελά
→ λεωφ. Αθηνών – Σουνίου
Κατεύθυνση προς Αθήνα:
λεωφ. Αθηνών – Σουνίου → Φειδίου → Παπαφλέσσα ή Κυπρίων
Αγωνιστών → Παναγιωταράκου → λφ. Αθηνών – Σουνίου
Σχετική σήμανση θα προειδοποιεί και θα κατευθύνει.
Στο Λαύριο κλείνουν οι παρακάτω δρόμοι, πάλι για το ίδιο
χρονικό διάστημα σε καθημερινή βάση οι δύο παράπλευροι
της κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, η κατεύθυνση προς το λιμάνι της οδού Βασ. Γεωργίου Α’ μέχρι Αλεξάνδρου του Α’, το σκέλος της Αλεξάνδρου Α’, από Βασ.
Γεωργίου έως Πλειώνη και η Μητροπούλου από Κισσοπούλου μέχρι Αισωπίδου.
Οι διαδρομές που θα ακολουθούν οι διακοπτόμενες κινήσεις
είναι οι παρακάτω:
Δυτική παράκαμψη του κέντρου: Λ. Αθηνών - Σουνίου και

LIFE IP CEI-GREECE
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βασικός εταίρος της
Στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της
Κυκλικής Οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων με σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους, ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP CEIGREECE, με στόχο την καθολική
εφαρμογή στο σύνολο του Δήμου, της
Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των οικιακών απορριμμάτων σε χωριστά ρεύματα
ανακύκλωσης
και
του
συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω
(ΠΟΠ).
Η εναρκτήρια συνάντηση (kick off
meeting) του ευρωπαϊκού προγράμματος έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου, με τη
συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη,
του
Γενικού
Γραμματέα
Συντονισμού & Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκου, του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου,
Ευστάθιου Σταθόπουλου. Από το Δήμο

ΒΒΒ ο δήμαρχος. και υπηρεσιακοί παραγόντες του Δήμου.
Το LIFE-IP CEI Greece αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project) που εκπονείται για την
Ελλάδα με συνολικά 19 εταίρους.
Η διάρκεια του έργου είναι συνολικά 8
έτη, με προϋπολογισμό 16,7 εκ. €, με
τον Δήμο ΒΒΒ να λαμβάνει ποσοστό
χρηματοδότησης που ανέρχεται στο
1,2 εκ. €, λόγω του ότι έχει προωθήσει
την ανακύκλωση με πιλοτικά προγράμματα σε διάφορες συνοικίες του
Δήμου.
Ήδη από τις 14 Οκτωβρίου 2019, στα
Πηγαδάκια της Δ.Ε. Βούλας εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα Διαλογή
στην Πηγή (ΔσΠ), σε 6 διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης μαζί με το «έξυπνο
σύστημα ανταπόδοσης», το οποίο ζυγίζει τις σακούλες ανακύκλωσης του
κάθε νοικοκυριού και πιστώνει πόντους.
Η πρώτη φάση του προγράμματος,

διάρκειας 24 μηνών, θα ολοκληρωθεί
τον Οκτώβριο του 2021 και αφορά την
ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων για
την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων μέσω της Διαλογής στην Πηγή
(ΔσΠ) σε ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης και την εφαρμογή, για πρώτη
φορά σε επίπεδο Δήμου, του αποτελεσματικού οικονομικού εργαλείου στη
μείωση αποβλήτων Πληρώνω όσο
Πετάω (ΠΟΠ).
Οπως βλεπετε ήρθε η ώρα του “πληρώνω όσο πετάω”. Το είχαμε αναδείξει δέκα χρόνια πριν, και ακουγόταν
πολύ “ξένο”. Η φιλοσοφία δεν θεωρώ
ότι είναι επαρκής. Γιατί ο έχω να πληρώνει μπορεί να πετάει! Εκείνο που
προέχει είναι να γίνει συνείδηση στον
πολίτη, ότι ο πλανήτης δεν αντέχει
άλλο σκουπίδι και αυτό θα έπρεπε να
λειτουργεί από την Κεντρική κυβέρνηση για όλη τη χώρα.
Αννα Μπουζιάνη

κατά τις δύο κατευθύνσεις, προς Αθήνα και προς Σούνιο:
Προς Αθήνα: Λ. Αθηνών - Σουνίου → Αιάκου → Ανδρέα Κορδέλα → Λ. Αθηνών - Σουνίου (κατεύθυνση προς Αθήνα)
Προς Σούνιο: Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου → Ανδρέα Κορδέλα → Αιάκου → Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου (κατεύθυνση προς Σούνιο)
Εναλλακτικά ακολουθείται η παραλιακή διαδρομή.
Ανατολική παράκαμψη του κέντρου από λιμάνι προς Αθήνα
(αντίστροφη διαδρομή):

Ομόφωνο ΟΧΙ
από το Δ. Σ. Παλλήνης
για τις νέες χρεώσεις
του ΕΔΣΝΑ
Με πρόταση και εισήγηση που κατέθεσε η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΕΜΕΙΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ,
Ειρήνη Κουνενάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί η ανάκληση
της απόφασης του ΕΔΣΝΑ για την νέα τιμολογιακή
πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Μια απόφαση που, αν εφαρμοστεί, θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου, τα δημοτικά τέλη, τον οικογενειακό προϋπολογισμό και θα ακυρώσει τα
όποια κίνητρα για ανακύκλωση.
Στην εισήγησή της η Ει. Κουνενάκη σημείωσε μεταξύ
άλλων:
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) με μια δια περιφοράς απόφαση την
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, έλαβε απόφαση για το
νέο κανονισμό διαχείρισης απορριμμάτων.
Ο νέος κανονισμός αυξάνει το κόστος διαχείρισης
και ακυρώνει τα όποια κίνητρα για ανακύκλωση.
• Αυξάνεται κατά περίπου 8% η ενιαία τιμή εισόδου
σύμμεικτων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της
Φυλής. Ένας τόνος απορριμμάτων θα θάβεται με
53,82 ευρώ, από 49,67 ευρώ που τιμολογείται σήμερα.
• Για πρώτη φορά θα υπάρχει χρέωση στα κλαδέματα
με συντελεστή 0,5 επί του κόστους ταφής του σύμμεικτου, κάτι που μεταφράζεται σε κόστος 26,91
ευρώ/τόνο.
• Ακυρώνει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του
ΕΔΣΝΑ για μη χρέωση α) αμιγώς πράσινων αποβλήτων, β) προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών, γ)
προδιαλεγμένων υπολειμμάτων λαϊκών αγορών.
• Διαγράφει προηγούμενη απόφαση (9/2017) για
τέλος ταφής 100 ευρώ/τόνο σε φορτία δημοτικών
απορριμματοφόρων που μετέφεραν πράσινα απορρίμματα μαζί με άλλα αστικά απορρίμματα ή μπάζα.
• Οι νέες χρεώσεις βάσει της εισήγησης θα εφαρμοστούν αναδρομικά, στους μέχρι σήμερα μήνες του
2020 αλλά και στο 2019, εκτινάσσοντας στον αέρα
τους προϋπολογισμούς των δήμων στους τομείς της
ανακύκλωσης και της καθαριότητας.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Βυζάντιο, Φεράρα
Φλωρεντία
Tραγικό ρέκβιεμ στην
“Ενωση των Εκκλησιών”
«Η χριστιανική Ευρώπη, αρχικώς ως καθολική, εν συνεχεία ως
διαμαρτυρομένη ουδέποτε – ούτε προ της Αλώσεως, ούτε
μετά- αντίκρυσε την Τουρκία ως απειλή καθ΄ όλης της Ευρώπης» (Κωνσταντίνος Βάσσης, πρέσβυς επι τιμή).
Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, ότι οι αυτοκρατορίες θριαμβικά ή και αγκομαχώντας διαγράφουν ένα κύκλο ζωής. Και ότι
ο κύκλος αυτός ποτέ δεν κλείνει απότομα, ποτέ αιφνίδια, αλλά
με θάνατο που εκ των γεγονότων προαναγγέλεται.
Ο επερχόμενος θάνατος τώρα αυτής της αυτοκρατορίας που
είθισται να την καλούμε και Βυζαντινή – (βυζαντινή δηλαδή
από την αθηναϊκή ελληνική αποικία ‘’Βύζας’’ επάνω στην
οποία στήθηκε, ιδρύθηκε και εδραιώθηκε) – μοιραία φαινόταν
με τα όσα συνέβησαν και επακολούθησαν την Άλωση του
1204. Ήταν ένας θάνατος που μάλιστα έμοιαζε σαν να ήταν ή
και ήταν μακροπρόθεσμα προγραμματισμένος από τη χριστιανική Δύση, για να ολοκληρωθεί με τη χαριστική βολή που δόθηκε από τους Τούρκους.
Και σταματώ για να τονίσω ότι η χαριστική βολή δίνεται σε
έναν που είναι μισοπεθαμένος.
Σε παλιότερα άρθρα από αυτή τη θέση έχει γίνει κάποια ανάλυση των εξωτερικών και εσωτερικών αιτίων της παρακμής και
του θανάτου του Βυζαντίου.
Τώρα στο τρέχον άρθρο ο λόγος εστιάζεται στο ιστορικό της
Συνόδου Φερράρας -Φλωρεντίας το 1439, πολιτικά και θρησκευτικά σημαντικής στην ιστορική ζωή του Βυζαντίου αλλά
και καθρέφτης αποκαλυπτικός του συνόλου της.
Από τον ιστορικό λοιπόν Βασίλιεφ μαθαίνομε ότι στη διάρκεια
της 7ης δεκαετίας του 14ου αιώνα, οι Τούρκοι είχαν καταφέρει
να κατακτήσουν την Μικρά Ασία, να γίνουν κύριοι της χερσονήσου της Καλλίπολης - που γεωγραφικά είναι στο ευρωπαϊκό
μέρος των Δαρδανελίων -, και περνώντας στη βαλκανική χερσόνησο, να εγκλωβίσουν απειλητικά την Κωνσταντινούπολη.
Τότε για την Κωνσταντινούπολη, πολιτικά και στρατιωτικά μοναδική δυνατή βοήθεια ήταν η Δύση και ο Πάπας και κατ΄
ανάγκη προς τα εκεί στράφηκαν οι αυτοκράτορές της.
Πάπας εκείνη την εποχή ήταν ο Ουρβανός Ε΄, ο οποίος οπωσδήποτε χάρηκε όταν του αναγγέλθηκε πως ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄ ερχόταν στη Ρώμη με σκοπό να
ζητήσει τη βοήθειά του και μάλιστα παρά τη σκληρή άρνηση
του κλήρου της Πόλης.
Ο Πάπας τον δέχτηκε και σε συνέχεια στο ναό του Αγίου Πέτρου, τον Οκτώβριο του 1369 κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, επίσημα ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης ανέγνωσε
την “ομολογία της πίστεως” με την οποία δεχόταν και υπέκυπτε
στα “υπερβατικά” δηλαδή στο ‘’filioque’’, δηλαδή στο ότι το
Άγιο Πνεύμα όντως εκπορεύεται όχι μόνο εκ του Πατρός αλλά
και του Υιού και ορκίστηκε στα πραγματικά με ανάνηψη και
προσκήνυση στα “Πρωτεία“ τού Πάπα. Τελικά όμως ο αυτοκράτορας, παρ’ όλο που κατάχαμα ολόσωμα ξαπλωμένος -

ΕΒΔΟΜΗ

όπως και παλιότερα ο Ιουστνιανός – ακόμα είχε συρθεί, για να
φιλήσει το παπούτσι του Πάπα, βρεγμένος τα μάζεψε και
έφυγε χωρίς να φέρνει μαζί του την υπόσχεση για στρατιωτική βοήθεια που προσδοκούσε. Έφυγε βαθιά ταπεινωμένος
και ‘’δυστυχής” με το χαρτί της υπογραφής του, δείγμα εξευτελιστικής αναμόρφωσης και συμμόρφωσης παραμάσχαλα,
αμαρτωλής εν τοις πράγμασι αποκήρυξης των δογμάτων της
Ορθοδοξίας. Μάταιη η θυσία χάριν του θρόνου του έστω και
του λαού του. Ο ούριος άνεμος δεν φάνηκε και αναχώρησε
μακρυά από το όλο αυτό κωμικοτραγικό δράμα που παίχτηκε,
αλλά με πολλά υλικά δώρα, αναμνηστικά διαχρονικά θάλεγα.
Κατά την επιστροφή του μάλιστα προς την Κωνσταντινούπολη
ο αυτοκράτορας και περνώντας από τη Βενετία, και προφανώς
σαν μέρος του “όλου” σχεδίου ταπείνωσης – στο να σου δείξομε εμείς, εσύ ποιός είσαι- συνελήφθη από την εξουσία της
Γαληνοτάτης εκεί Δημοκρατίας, για κάποια όπως ειπώθηκε
χρηματικά χρέη του, - και όντως το επιβεβαιώνει - μη εξοφληθέντα. Ευτυχώς τότε που έσπευσε ο γυιός του Μανουήλ, ο και
μετέπειτα αυτοκράτορας και τον απήλλαξε.
Όταν πάλι έφτασε στη Πόλη η αντίδραση του κλήρου ήταν
πολύ μεγάλη. Και ως ήταν επόμενο, η μεταστροφή και “μετάνοια” του Ιωάννη προς τον Πάπα έμεινε μια προσωπική απόφαση κενή υλοποίησης, δεδομένου βέβαια ότι και η
πλειονότητα του πληθυσμού δεν απεμπόλησε αλλά έμεινε σταθερή στα δόγματα της ανατολικής Ορθοδοξίας.
Δυστυχώς ο χώρος της στήλης δεν επιτρέπει να δούμε πιο
στενά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, παρά μόνο επιλεκτικά.
Πάντως παρ΄ότι ο βυζαντινός ιστορικός Ιωσήφ Βρυέννιος δεν
έπαψε ποτέ προφητικά να διατυμπανίζει, ότι «αν οι Δυτικοί θελήσουν κάποτε να βοηθήσουν, θα σπεύσουν μοναχά για να πάρουν και να ισοπεδώσουν ψυχές και ανθρώπους», το 1439
είχαμε μια επανάληψη του όλου σκηνικού. Δηλαδή ο αυτοκράτορας εκείνης της εποχής Ιωάννης Η΄ , μαζί με τον αδελφό
του φτάνει στην Ιταλία, όπου και η Σύνοδος αρχικά στη Φερράρα. Τον συνοδεύει ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Ιωσήφ που προσβλέπει διακαώς στην Ένωση των Εκκλησιών,
ο μητροπολίτης Εφέσου που δεν τη θέλει και την αποκρούει,
ο πολύς Βησσαρίων που με επιχειρήματα την υποστηρίζει.
Ακόμη συμμετέχει και ο Ισίδωρος μητροπολίτης της Μόσχας,
ο οποίος έρχεται με την πρόθεση να συμβάλλει στην ‘’Ένωση’’,
αλλά όταν μαθαίνει ότι υποχρεώνεται κατά το πρόγραμμα να
συρθεί και να φιλήσει το πόδι τού Πάπα Ευγενίου Δ’, αρνείται,
δεν θέλει μάλιστα ούτε να κατέβει από το πλοίο, και αποφασίζει να αποχωρήσει. Τελικά μεταπείθεται και κατεβαίνει και
βέβαια μετά από μακριές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις
κερδίζει την προσωπική του απαλλαγή από το καθιερωμένο φίλημα.
Άρχισε η Σύνοδος στη Φερράρα, αλλά για εκτάκτους λόγους
η έδρα της μεταφέρεται και συνεχίζεται στη Φλωρεντία. Συνεχίζεται μεν αλλά εν μέσω θεολογικών και όχι μόνο διενέξεων,
ως και σκληρών αντεγκλήσεων μεταξύ των “αγίων Πατέρων”.
Το αγκάθι για τη σύγκρουση γεννιέται από το “filioque” και τα
“Πρωτεία” του Πάπα που τίθενται από τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σαν προϋπόθεση για την “Ένωση”.
Αλλά προτού καλά - καλά αρχίσει η Σύνοδος, πεθαίνει ο μητροπολίτης Ιωσήφ και τότε με πρωτοβουλία του Ισίδωρου της
Μόσχας βιαστικά συντάσσεται απόφαση “υπέρ της Ένωσης”.
Κάποιοι από τους μητροπολίτες, όπως της Εφέσου ο Μάρκος
ξεσπούν, δυσανασχετούν, αρνούνται να συνυπογράψουν και
αποχωρούν. Τελικά αυτοί από τους μητροπολίτες που παρέμειναν, μαζεύονται στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας Santa
Maria del Fiore όπου και αναρτήθηκε ψήφισμα γραμμένο στα
λατινικά, ελληνικά και σλαβικά με το οποίο ανακοινώνεται η
“Ένωση’’.
Όμως ο κλήρος της Κωνσταντινούπολης αλλά και γενικότερα
η Εκκλησία και βέβαια η Ορθόδοξη της Ανατολής, αντιδρά και
δεν συμμετέχει και απορρίπτει την απόφαση.
Αλλά «περιέργως, γράφει ο πολύς ιστορικός Ουσμπένσκυ,
παρ΄ότι η Σύνοδος της Φλωρεντίας και από τον γενικότερο
μοσχοβίτικο κλήρο χαρακτηρίστηκε ως “μιαρά” και απορρίφτηκαν οι αποφάσεις της, η ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ο
Πάπας, κράτησαν την απόφαση της Φλωρεντίας για “Ένωση”

αγκαλιασμένη και συνεχώς την “κουνούσανε” ειρωνικά στα
μάτια της Ορθοδοξίας.
Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί, ότι και ο Κωνσταντίνος 11’ ο
Παλαιολόγος, ο τελευταίος και μοιραίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου μα και ο αδελφός του ο Ιωάννης, πάντοτε πίστευαν
στην πολιτική ανάγκη της “Ένωσης” και στην από αυτή βοήθεια
σωτηρίας.
Βέβαια η “Ενωση” ποτέ δεν έγινε και η βοήθεια δεν ήρθε, και
η Πόλη αλώθηκε και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος κατά τη λαϊκή
παράδοση που τον ήθελε Έλληνα τουλάχιστον στην καταγωγή,
με το σπαθί στο χέρι έπεσε και κατά την παράδοση “μαρμαρώθηκε”.
Ο Κωνσταντίνος Βάσσης, πρέσβυς επι τιμή και πολυγραφότατος συγγραφέας στη Γρανάδα τον Δεκέμβριο του 2003 στο
Συνέδριο “Constantinople 550 anos de su Caida” παρουσίσε
μια αξιόλογη εργασία του με το τίτλο: “Εάν η Κωνσταντινούπολις δεν είχεν αλωθή”.
Κατά τον εν λόγω συγγραφέα λοιπόν «Εαν η Κωνσταντινούπολις δεν είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους, στην πραγματικότητα θα είχε κατακτηθεί από τους Φραγκολατίνους, οι
οποίοι και σαν καινούργια αφεντικά θα έλυναν και θα έδεναν
τα πάντα και θα καταδυνάστευαν και αυτοί εν πολλοίς τον
“Ορθόδοξο” κάτοικο του ελλαδικού χώρου.
Επι προσθέτως μικτοί γάμοι θα έδιναν ευκαιρίες στους ξένους
τους ετερόδοξους αυτούς της “βοήθειας” να εργάζονται για
την όποια αφομοίωση και αλλοίωση του ελληνικού στοιχείου
ή και την προσέλκυση προς τον Καθολικισμό παρά τις όσες
προσπάθειες αποτροπής που θα κατέβαλε η Ορθοδοξία».
«Αλλά και η γλώσσα, -τονίζει ο Βάσσης στην ίδια μελέτη του,
-ελλείψει κεντρικής εξουσίας υπό την οποία μια γλώσσα αποκτά ομοιογένεια, ιδίως στον επίσημο - διοικητικό, επιστημονικό
– λόγο, θα είχε διασπασθεί εις ιδιώματα» ήτοι προφανώς
ως ούσα ανεξέλεκτη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ούτως ή
άλλως ο θάνατος του Βυζαντίου θα ήταν αναπόφευκτος.
Αλλά αν το “εάν αυτό συνέβαινε” τότε δεν θα είχαμε εκείνο
«Σώπαινε κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζεις, παλι με χρόνους και καιρούς, πάλι δικά μας θάναι», που ο Λίνος Πολίτης
(1872 –1942) στη συλλογή του, αλλά και μια ανθολογία του
1910 του πατέρα μου, τα έδινε με σεβασμό στην αρχική διατύπωση σαν «πάλι δικά σας, (Δέσποινα) θάναι» και που η νεοελληνική μανία για λόγους “εθνικούς” έσπευσε και το αλλοίωσε
και αυτό.
Ούτε ακόμα θα είχαμε στο ποίημα του Βιζυηνού, τη γιαγιά να
απαντά στο εγγόνη της, όταν αυτό τη ρωτά: « --Γιαγιά, αλήθεια τον είδες με τα μάτια σου, είδες τον βασιλέα, ή και σου
φάνηκε σαν όνειρο, σαν παραμύθι τάχα;….
--Τον είδα με τα μάτια μου, ωσάν εσένα νέα,/που να γενώ
εκατό χρονώ κι ακόμα το θυμούμαι, /σαν νάταν χθές μονάχα».
Η γιαγιά ορκίζεται πως είχε ιδεί τον βασιλιά, τον τελευταίο βυζαντινό βασιλιά που είχε “μαρμαρωθεί” και που η παράδοση
η λαϊκή τον θέλει «όταν θάρθει εκείνη η ώρα να ξυπνήσει» και
να σταθεί ολόρθος και ζωντανός όπως τον μάθαμε με το
σπαθί στο χέρι.
«-- Πότε γιαγιά;
- Οταν τρανέψης γιόκα μου κι αρματωθείς και κάμης /τον όρκο
στην Ελευθεριά, συ κι όλη η νεολαία/να σώσετε τη χώρα./
Τότε θε να΄ρθη ο άγγελος κι οι αγγελικές δυνάμεις / να μπούνε
στην Αγιά Σοφιά, να πούνε στον βασιλέα /πως ήλθε πιά η ώρα.»
Ποίημα μακροσκελές που γέμιζε κάποτε με δάκρυα τα παιδικά
μου μάτια. Με ψέματα, θα μου πείτε. Και λοιπόν;
Γιατί τις αλήθειες τις ξέρομε; Και τις μάθαμε, τι κερδίσαμε;
‘’Στήκετε λοιπόν … τας παραδόσεις’’ όπως μας μαθαίνανε κάποτε εμάς τους παλιότερους στα κατηχητικά σχολειά που πηγαίναμε. Αρκεί πια η όποια αποκαθήλωση του παραμυθιού της
γιαγιάς...
Αυτά για σήμερα.
Βοηθήματα
1) Α.Α Βασίλιεφ: “Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας”, Εκδ Πάπυρος
1971
2) Θ’ Βυζαντινολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη. Απρίλιος 1953
3) Judith Herrin: “Byzantium”, Εκδ. Penguin books 2007
4) N. H Baynes H. Moss :‘’Byzantium’’ Εκδ. Clendon press Oxford 1961
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η ανακύκλωση
σε “καθίζηση”!
Ένα από τα - επίσης μεγάλα προβλήματα - που
έφερε ο κορονοϊός είναι το πισωγύρισμα στην ανακύκλωση.
Ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα 5 Ιουνίου, και όλοι
οι κατέχοντες εξουσία, ανεβάζουν μηνύματα στο

διαδίκτυο με ευχές προαναγγέλοντας γιορτινές εκδηλώσεις.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η ανακύκλωση έχει υποστεί καθίζηση. Πετάνε ότι να ’ναι και όπου νά ’ναι,
ακόμη και από τους εργάτες καθαριότητας των
Δήμων, που κάποιες φορές ρίχνουν την ανακύκλωση στα σκουπίδια. Βέβαια μεγάλη ευθύνη φέρει
και ο πολίτης, που δεν συμμετέχει από το σπίτι του
σε καθαρή ανακύκλωση και ρίχνει μέσα σύμμεικτα.
Και βέβαια εκτός Αττικής και ιδιαίτερα στα νησιά
μας που δέχονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε
χρόνο, η ανακύκλωση είναι το μελανό μας σημείο.
Είναι προκλητικά ανύπαρκτη. Και σκεφθείτε πώς αισθάνεται ένας τουρίστας που έχει μάθει στη χώρα
του να ανακυλώνει και φτάνει η στιγμή να πετάξει
το αλουμίνιο και το πλαστικό στον κάδο των απορ-

ριμμάτων! Βρίσκομαι σε ένα κυκλαδίτικο νησί και
βλέπω πόσες σακούλες ανακύκλωσης βγάζω και
τις πάω στα σκουπίδια και “τρελαίνομαι”. Πόσο δύσκολο είναι να συμπιέζονται αλουμίνια και μπουκάλια πλαστικά και να προωθούνται στα κέντρα
ανακύκλωσης; Αυτό πρέπει να γίνει προτεραιότητα
της κεντρικής κυβέρνησης, όχι με την απειλή “πληρώνω όσο πετάω”, αλλά με την γνώση. Το πληρώνω όσο πετάω αντιστρέφεται πολύ εύκολα στο
“έχω να πληρώνω και πετάω”. Γι’ αυτό η γνωση και
η τεχνολογία είναι εκείνη που θα αλλάξει τη νοοτροπία.
Ομως ο πλανήτης δεν περιμένει. Η φύση αυτοοργανώνεται και ανανεώνεται αέανα, χωρίς να μας
...ρωτήσει. Και τις συνέπειες αυτές έχουμε αρχίσει
να τις ζούμε. Πλημμύρες, πυρκαγιές... και...

Τα Δελφικά παραγγέλματα και οι επτά Έλληνες σοφοί!
Στη νότια πλευρά του ιερού όρους, με το Πελασγικό όνομα
«Παρνασσός», στο οποίο είχε αράξει μετά το δεύτερο
ακραίο κατακλυσμιαίο γεωλογικό φαινόμενο, που άλλαξε
το ανάγλυφο της Γη στον ελλαδικό χώρο, η κιβωτός του
γιου του Προμηθέα, του βασιλιά της Φθίας (= Φθιώτιδας)
και γενάρχη των Ελλήνων, του Δευκαλίωνα (= Μουσκεμένος), εκεί είχε χτιστεί την προϊστορική εποχή, από τους Έλληνες-Πελασγούς, ο ναός του Απόλλωνα με το ονομαστό
σε όλο τον τότε κόσμο Μαντείο του!!
Το όνομα «Δελφοί» προέρχεται από την λέξη «Δελφύς»,
που σημαίνει μήτρα, δηλαδή όργανο κυοφορίας και επομένως πηγή ζωής και από αυτή προήλθε η λέξη «αδελφός»
(α + δελφοί = αυτοί που βγαίνουν από την ίδια μήτρα) και
αποτελεί απόδειξη της συνέχειας της ζωντανής αρχιγένεθλου ελληνικής γλώσσας, που γονιμοποίησε τον παγκόσμιο
λόγο!!!
Ο τόπος αυτό ήταν ευλογημένος από την πρωτογενή θεότητα τη Γαία, η οποία χάρισε το Μαντείο στην κόρη της Θέμιδα και αυτή στην αδελφή της, την Τιτανίδα Φοίβη, η οποία
το παραχώρησε στον Θεό Απόλλωνα, γι αυτό ένα από τα
360 ονόματα που του αποδίδονται και προκύπτουν από τις
αντίστοιχες ιδιότητές του, είναι και το όνομα Φοίβος, προερχόμενο από τη λέξη Φάος-φως = Φωτεινός, ακτινοβόλος!!
Σε εκείνο το σημείο συναντήθηκαν δύο αετοί, που πέταξαν
με εντολή του Δία, από Ανατολή και Δύση, για να προσδιορίσουν το κέντρο του κόσμου, γι αυτό οι Δελφοί από τότε
ονομάστηκαν από τους Έλληνες: «Ομφαλός της Γης»!!
(αυτοί οι αετοί απετέλεσαν τον δικέφαλο αετό, τον οποίο
οικειοποιήθηκαν ομάδες, σύλλογοι, θρησκείες και λαοί και
τον έκαναν σύμβολό τους)!!
Η μητέρα Γη επί αιώνες φύλαξε στα σπλάχνα της τον ιερό
αυτό τόπο, από τους άρπαγες και καταστροφείς κατακτητές, γιατί έμεινε κρυμμένος κάτω από μια μεγάλη επιχωμάτωση και από πάνω είχε κτιστεί ένα μικρό χωριό με το
όνομα Καστρί και οι Δελφοί ξαναπαρουσιάστηκαν για να
σκορπίσουν και πάλι το φως της γνώσης και της δόξας τους
με τις ανασκαφές του 1829, όταν κυβερνήτης της Ελλάδας
ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας!!
Ο συγγραφέας και γεωγράφος Παυσανίας, γεννημένος στη
ελληνική πόλη Μαγνησία, της Ιωνικής ελληνικής Γης δηλαδή της Μικράς Ασίας, όπως είχαν ονομάσει οι Ρωμαίοι
κατακτητές το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, επιθυμώντας να γνωρίσει τις ελληνικές πόλεις, με την ιστορία και με
το παρελθόν τους, άρχισε γύρω στα 155 μ.Χ. την περιήγησή
του, όπου συνέλλεξε υλικό, σε εννέα βιβλία με το τίτλο:
«Ελλάδος Περιήγησις» και ένα από αυτά ονομάζεται «Φωκικά» (24,1) και αναφέρεται στα Δελφικά παραγγέλματα ή
υποθήκες των επτά σοφών.
Σε σύγχρονη απόδοση και όχι σε μετάφραση, γιατί μετά-

φραση γίνεται από μια γλώσσα σε άλλη γλώσσα, ενώ εδώ
έχουμε μία και ζωντανή γλώσσα, που έχει υποστεί τις φυσιολογικές ζυμώσεις μέσα στο διάβα των πολλών χιλιετιών,
αποδίδεται ακριβώς το κείμενο του Παυσανία, που έχει ως
εξής: «Στον πρόναο του μεγάλου ναού των Δελφών είναι
γραμμένα αξιώματα ωφέλιμα για τη ζωή των ανθρώπων που
τα έγραψαν άνθρωποι, για τους οποίους οι Έλληνες λένε
πως υπήρξαν σοφοί. Αυτοί ήταν οι Ίωνες Θαλής από την
Μίλητο και Βίας από την Πριήνη, ο Αιολέας Πιττακός από
τη Μυτιλήνη της νήσου Λέσβου, και από τους Δωριείς της
Ασίας ήταν ο Κλεόβουλος από την Λίνδο, ο Αθηναίος Σόλωνας και ο Σπαρτιάτης Χίλωνας ή Χείλωνας. Έβδομος
ήταν ο Πλάτωνας, ο γιος του Αρίστωνα και καταρίθμησε
αντί του Περιάνδρου του γιου του Κύψελου, τον Μύσωνα,
καταγόμενο από την κώμη Χήνες, που ήταν πάνω στο
βουνό Οίτη. Οι άνδρες αυτοί ήρθαν στους Δελφούς και
χάρισαν στον Απόλλωνα τα φημισμένα παραγγέλματα, τα
οποία ήταν 147, από τα οποία δύο ήταν χαραγμένα στο
ανατολικό αέτωμα του ναού του Απόλλωνα, στην κάτω αριστερή γωνία το «Γνώθι σαυτόν», που σημαίνει, γνώρισε
τον εαυτό σου και στη κάτω δεξιά γωνία το «Μηδέν άγαν»,
που σημαίνει τίποτε υπερβολικό»!!
Ο Πλούταρχος στη πραγματεία του «Περί του εν Δελφοίς
ΕΙ», αναφέρει ότι ο πραγματικός αριθμός των Ελλήνων
σοφών ήταν πέντε και όχι επτά και οι δύο άλλοι δηλαδή ο
Κλεόβουλος ο Λίνδιος και ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, έγραψαν και συμπεριέλαβαν τα ονόματά τους στους σοφούς,
χρησιμοποιώντας την ισχύ και τις γνωριμίες τους!!
Στη κορυφή του αετώματος του ναού ήταν τοποθετημένο
ένα «ΕΙ» πού είχε τοποθετηθεί τρεις φορές, απέναντι ακριβώς από την είσοδο του ναού στην ανατολική πλευρά και
το πρώτο «ΕΙ» ήταν ξύλινο και αφιερώθηκε από τον Σόλωνα
ή από τους 5 σοφούς και όταν εφθάρη, οι Αθηναίοι τοποθέτησαν το δεύτερο ΕΙ από χαλκό, το οποίο αντικατέστησε
η Λιβία Δρουσίλλα σύζυγος του Οκταβιανού Αυγούστου,
από χρυσό!!
Το «ΕΙ» απευθυνόταν στον ΕΝΑ ΘΕΟ και σήμαινε ΕΙΣΑΙ,
ΥΠΑΡΧΕΙΣ, και αποτελεί τρανή και σαφής απόδειξη του
ΜΟΝΟΘΕΙΣΜΟΥ των Ελλήνων, και ποτέ δεν υπήρξαν παγανιστές και ειδωλολάτρες, όπως συκοφαντήθηκαν και
διώχθηκαν, ενώ τις ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΕΣ αντιλήψεις των Ορφικών, των Καβείρων, των Δελφικών, των σοφών και των
φιλοσόφων, τις παρουσίασαν σαν δικές τους, άλλες μεταγενέστερες θρησκείες!!
Ο Πλάτωνας στον « Πρωταγόρα» (343 α) αναφέρει τους
παραπάνω σοφούς και γράφει γι αυτούς ότι όλοι τους ήταν
εραστές, ζηλωτές και μαθητές της παιδείας των Λακεδαιμονίων και έτσι ήταν όλοι σύντομοι στα λόγια, με τα οποία
απεικόνιζαν αξίες, αλήθειες, σοφά παραγγέλματα και αξιομνημόνευτα αξιώματα, τα οποία αφιέρωσαν στο ιερό ναό

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

του Απόλλωνα, εκφράζοντας Λακωνικές βραχυλογίες υψίστης σοφίας και μεταξύ αυτών ήταν το «Μηδέν άγαν» και
το «Γνώθι σαυτόν», αλλά στον «Πρωταγόρα» (343 β), υποστηρίζει ότι το πρώτο δωρηθέν απόφθεγμα στους Δελφούς
ήταν το «Μηδέν άγαν» του ΣΟΛΩΝΑ και αυτή είναι η μοναδική επίσημη πληροφορία!
Ο Διογένης ο Λαέρτιος στους «Βίους» (1, 41, 4) αναφέρει
ότι ο Χείλων απλώς αναφερόταν στο «Μηδέν άγαν», όχι
ότι το είχε γράψει ο ίδιος!!
Ο Σόλωνας είχε γεννηθεί το 630 π.Χ., δηλαδή 74 χρόνια
πριν τον Χείλωνα (556 π.Χ,), άρα το ρητό ήταν ήδη γραμμένο στο ναό του Απόλλωνα όταν γεννήθηκε ο Χείλωνας!!
Για το απόφθεγμα «Γνώθι σαυτόν», ο πολυγραφότατος
Πλούταρχος και γνώστης όλων των θεμάτων που σχετίζονταν με τους Δελφούς, γιατί επί δεκαετίες κατείχε ανώτερο
ιερατικό αξίωμα στο ναό, αναφέρει ότι το απόφθεγμα προερχόταν από τον ίδιο τον Θεό Απόλλωνα και όχι από τον
Σωκράτη όπως ανεύθυνα κυκλοφόρησε η φήμη, επειδή ο
Σωκράτης συχνά το ανέφερε, γιατί όποιος αναφέρει κάτι
δεν σημαίνει ότι προέρχεται από τον ίδιο!!
Ο Πορφύριος γράφει (Ανθολόγιο Στοβαίου), ότι σύμφωνα
με την γνώμη του Αριστοτέλη, το «γνώθι σαυτόν», αποδόθηκε στον Χείλωνα τον Λακεδαιμόνιο, όταν ρωτήθηκε ποιο
είναι το άριστο για τους ανθρώπους κι εκείνος απάντησε
«το γιγνώσκειν εαυτόν», οπότε αποδόθηκε η λανθασμένη
εκτίμηση ότι ήταν δημιούργημα του Χείλωνα!!
Επίσης ο Πορφύριος αναφέρει ότι το ρητό «γνώθι σαυτόν»
είχε γραφτεί πριν τον Χείλωνα στο ναό, ο οποίος οικοδομήθηκε μετά τον πτέρινο και τον χάλκινο ναό!!
Στην ιστορία δυστυχώς, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια,
γιατί παραχαράζεται, διαστρεβλώνεται, αλλοιώνεται, μεταλλάσσεται και μετατρέπεται κατά το δοκούν, από άνομα
και σκοτεινά συμφέροντα, γι αυτό οι πηγές πληροφοριών
για την ιστορία των Ελλήνων, πρέπει να είναι αποκλειστικά
από τα ελάχιστα διασωθέντα συγγράμματα των Ελλήνων
φιλοσόφων, σοφών, γεωγράφων και ιστορικών και όχι χρονογράφων, όπως είναι ο Ηρόδοτος, του οποίου τα έργα ο
Πλούταρχος τα χαρακτηρίζει «κακοήθειες», και όσο για τον
Κικέρωνα που ονόμαζε τον Ηρόδοτο «πατέρα της ιστορίας», αυτός ανήκε στους Ρωμαίους κατακτητές και ενδιαφερόταν για το συμφέρον της πατρίδας του!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Καθηγητές του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
ανάμεσα στους κορυφαίους
επιστήμονες για το 2020
Δύο Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΟΠΑ) βρίσκονται στην κατάταξη με τους κορυφαίους επιστήμονες του 2020 στην Επιστήμη των
Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics) που δημοσίευσε το Guide2Research.

Εξαιρετικά ρωμαϊκά γλυπτά
ανακαλύφθηκαν στη Βόρεια Ιταλία
Ρωμαϊκά ψηφιδωτά, άριστα διατηρημένα κι υψηλής τεχνικής, ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη
κάτω από αμπελώνες στη βόρεια
Ιταλία, που πιθανόν αποτελούσαν
δομικά στοιχεία μιας έπαυλης,
ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης
Νεγκράρ ντι Βαλπολιτσέλα, κοντά
στη Βερόνα, στη βόρεια Ιταλία.
Τα πολυτελή ψηφιδωτά σε έντονα
χρώματα και με γεωμετρικά σχέδια, που μόνο ένα τμήμα τους έχει
αποκαλυφθεί, ενδεχομένως αποτελούν μέρος μιας ρωμαϊκής έπαυλης του 3ου αιώνα, την οποία
έχουν επισημάνει αρχαιολογικές
αναφορές από το 1922.
«Είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τα ψηφιδωτά αυτά, κυρίως
λόγω της ποιότητάς τους και πόσο
ωραία έχουν διατηρηθεί τα χρώματά τους», δήλωσε στο Γαλλικό
Πρακτορείο ο δήμαρχος Ρομπέρτο
Γκρισόν.
Οι κάτοικοι στη φημισμένη αυτή οινοπαραγωγό περιοχή, όπου καλλιεργείται και παράγεται το
εξαιρετικής ποιότητας κόκκινο
κρασί Valpoliccela, γνωρίζουν εδώ
και χρόνια ότι κάποια ρωμαϊκά
υπολείμματα βρίσκονται θαμμένα
στο σημείο, κυρίως λόγω του πρώτου διερευνητικού σκάμματος που

χρονολογείται πριν από έναν
αιώνα.
Τα ψηφιδωτά, που βρίσκονται σε
ένα μέρος που ονομάζεται Villa,
αποτελούν ωστόσο το πρώτο σημαντικό εύρημα της ανασκαφής.
Ο υπεύθυνος αρχαιολόγος της δημοτικής αρχής Τζάνι ντε Τζουκάτο

ζει με συγκίνηση ο αρχαιολόγος, ο
οποίος χρονολογεί τα ψηφιδωτά
στο 250-400 μ.Χ. «Ένιωσα σαν ένα
μικρό παιδί, που γύριζε πίσω στο
παρελθόν, αναπλάθοντας στη φαντασία του την εποχή εκείνη, τους
ανθρώπους που ζούσαν εκεί σε
αυτήν την κρυφή έπαυλη, η οποία

δηλώνει πως ένοιωσε σάμπως να
«μπαίνει σε μια χρονομηχανή»
όταν αντίκρισε τα ψηφιδωτά με τα
αρμονικά γεωμετρικά σχέδια, σε
κόκκινους, γκρι, λευκούς και καφέ
τόνους.
«Ήταν μια απίστευτη αίσθηση,
οφείλω να παραδεχθώ ότι δεν μπορούσα να μείνω ψύχραιμος», τονί-

καλύπτει μια πιθανή έκταση 300
τετραγωνικών μέτρων»,
«Ανακαλύψαμε επίσης άλλα μέρη,
που ήσαν χώροι για τις υπηρεσίες.
Στην πραγματικότητα θα μπορούσε
να υπάρχει ένα εμβαδόν περίπου
1.000 τετρ. μέτρων κτιριακής κάλυψης, που κρύβονται από έναν
κήπο», τόνισε.

Συγκεκριμένα, στην κατάταξη με τους 1000 κορυφαίους επιστήμονες του συγκεκριμένου τομέα, συμπεριλαμβάνονται ο Καθηγητής του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ,
Διομήδης Σπινέλλης, και ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ, Γεώργιος Πολύζος.
Πρόκειται για την έκτη ετήσια κατάταξη για την έκδοση της οποίας μελετήθηκαν περισσότερα από
6.000 προφίλ από όλο τον κόσμο. Τα κριτήρια για την
κατάταξη των επιστημόνων αφορούσαν στον δείκτη
επιστημονικής ποιότητας (H-index from Google
Scholar), τις παραπομπές, τις βιβλιογραφικές αναφορές κάθε επιστήμονα στο διαδίκτυο, όπως επίσης και
τις διακρίσεις τους έως τις 16 Μαΐου 2020. Συνολικά
η κατάταξη περιλαμβάνει 37 επιστήμονες από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

«Ηχηρό «ΟΧΙ» μαθητών στο
σχολικό - διαδικτυακό εκφοβισμό»

«...Η διάκριση αυτή τιμά το Πανεπιστήμιό μας και τη
χώρα και αποτελεί απόδειξη ότι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διεξάγεται σπουδαίο ακαδημαϊκό
έργο στο πεδίο των επιστημών της Πληροφορίας. Η
έρευνα και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση στον
τομέα αυτό εξασφαλίζει, σε άτομα και κοινωνίες, τη
συμμετοχή στις εξελίξεις, στην πρόοδο και στην
ανάπτυξη», δήλωσε ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκε ο ψηφιακός σχολικός διαγωνισμός «Λέμε Όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό», με πολυάριθμες
συμμετοχές σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων ανά
την ελληνική Επικράτεια. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 299 ομάδες αποτελούμενες από 1.138 μαθητές
της πέμπτης και έκτης Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, και 153 εκπαιδευτικούς από 116
σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Αποστάγματα σοφίας...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
To “ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ” λέει ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στο Πάνειο Όρος

Με το νέο νομοσχέδιο θα γεμίσουν
ανεμογεννήτριες όλα τα βουνά
Το “Πράσινο Κίνημα” στέκεται αλληλέγγυο στον αγώνα των
τοπικών κοινωνιών για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στις ΒΑΠΕ (Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) που ετοιμάζουν και στο Πάνειο Όρος. Το
συγκεκριμένο σημείο στην Αττική εκτείνεται νοτιοανατολικά του Υμηττού, ανάμεσα στην Κερατέα και τα Καλύβια
Θορικού. Στηρίζουμε τον αγώνα των δήμων Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού και των ομόφωνων αποφάσεων των δημοτικών τους συμβουλίων για την αποφυγή μίας ακόμα καταστροφικής επιλογής για το περιβάλλον. Το Πάνειο όρος
είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος από το 1995, ενώ
τμήμα του βουνού κάηκε το καλοκαίρι του 2007, αλλά την
άνοιξη του 2009 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναδάσωση.
Το “Πράσινο Κίνημα” επιμένει
στον κανόνα ότι «οι ανεμογεννήτριες πρέπει να σέβονται το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και για να είναι οικολογική η παραγωγή ενέργειας
από μια ανεμογεννήτρια θα
πρέπει η παραγόμενη ενέργεια να αφορά μόνο την οικεία
περιοχή παραγωγής». Αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται ούτε
για το Πάνειο Όρος, ούτε για τις περιοχές της Τήνου, της
Άνδρου, των Αγράφων και όλων των περιοχών της Ελλάδος.
Χωρίς κέρδος, κέρατα… κυριολεκτικά
Την ίδια στιγμή, μελετώντας τις οικονομικές συμφωνίες γι’
αυτές τις περιπτώσεις βγάζει κάποιος εύκολα το συμπέρασμα ότι καταστρέφουμε το περιβάλλον χωρίς κανένα περιβαλλοντικό ή οικονομικό όφελος για τους πολίτες, παρά
μόνο για τους «επενδυτές».
Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει σταθερή εγγυημένη τιμή για
όλες τις ΑΠΕ, υψηλότερη 25% και άνω, της τιμής του ΔΕΣΜΗΕ και προτεραιότητα στην απορρόφηση όλης της παραγόμενης ενέργειας από το δημόσιο διασφαλίζοντας
υψηλά ποσοστά κέρδους στους «επενδυτές», ενώ οι πολίτες επιβαρυνόμαστε όλοι το τέλος των ΑΠΕ και η απόδοση
τους δεν μειώνει στο ελάχιστο την τιμή στον καταναλωτή
για να έχει φθηνότερο ρεύμα. Το αντίθετο συμβαίνει.
Και βέβαια όπως επισημαίνει συνεχώς το Πράσινο Κίνημα,
το κόστος, η ενέργεια και οι πόροι που σπαταλιούνται για
την εγκατάστασή τους είναι μεγαλύτερα από την ενεργειακή απόδοσή τους. Δεν υπάρχει, λοιπόν, τίποτα το "πράσινο" σε όλο αυτό. Μόνο οικονομικό όφελος για
συγκεκριμένους.
Και επειδή όσοι ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος έχουν μάθει πως δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το τώρα,
θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι τα προγράμματα δε
δεσμεύουν τους επενδυτές να απεγκαταστήσουν και να
ανακυκλώσουν τις ανεμογεννήτριες όταν "λήξουν" παρότι
τα υλικά τους δεν είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.
Σε «καραντίνα» ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ και τις Ανεμογεννήτριες
Οφείλουμε όμως να σημειώσουμε ότι η έξαρση των περιπτώσεων αυτών σε όλη την Ελλάδα έχει σημείο αναφοράς
το πρόσφατο αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψήφισε
η κυβέρνηση για το οποίο τα τριτοβάθμια όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης φέρουν μεγάλη ευθύνη. Τόσο η ΚΕΔΕ

(το τριτοβάθμιο όργανο των δημάρχων) όσο και η ΕΝΠΕ (το
τριτοβάθμιο όργανο των Περιφερειαρχών) ήταν επιδεικτικά
«άφωνοι» όσον αφορά το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου και ο πρόεδρος της
ΕΝΠΕ κ. Τζιτζικώστας προτίμησαν το κομματικό κουστούμι
από το αυτοδιοικητικό. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα. Δεκάδες αυτοδιοικητικοί (σε λίγο καιρό θα είναι εκατοντάδες) να βρίσκονται στους δρόμους για να
υπερασπιστούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλπεριβάλλον των περιοχών τους,
τους το οποίο απειλείται από τις ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργολάβους των ΑΠΕ που
είχε το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο. Μαζί τους και χιλιάδες δημότες.

«Η ΠΙΣΩ ΑΥΛΗ ΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ»
Σε όσους έσπευσαν να χαρούν που μια απίστευτη
καταιγίδα μας ανάγκασε να ματαιώσουμε την συνάντηση κατοίκων της Βουλιαγμένης,τους δίνουμε σύντομα ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες, εκεί που θα
κρίνει η δικαιοσύνη αν οι κάτοικοι έχουν δίκιο ή όχι
και εάν η υπάρχουσα μαρίνα της Βουλιαγμένης μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς να γίνει τεράστια και «φαραωνική», όπως είπε και ο νομικός σύμβουλος των
κατοίκων κύριος Αλέξης Κούγιας που αγαπάει πραγματικά την Βουλιαγμένη, αφού ζει εδώ 40 χρόνια!
Μια μεγάλη συγνώμη σε όσους κατοίκους ήρθαν
μέσα στη βροχή να μας ακούσουν ίσως δεν είναι αρκετή, δίνουμε όμως την υπόσχεση ότι συνεχίζουμε
την ανιδιοτελή προσπάθεια μας για να μην καταντήσει η Βουλιαγμένη μας τα επόμενα χρόνια ως: «Η
ΠΙΣΩ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ».
H νέα συνάντη γίνεται την Τετάρτη 10/6 στις 7.30
στην πλατεία δίπλα στο δημαρχείο Βουλιαγμένης.
Με εκτίμηση
#iloveVouliagmeni

Κύριοι, μην πυροβολείτε
τα πόδια σας!
Δεν έκαναν ούτε το ελάχιστο να ασχοληθούν στο να υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο από την πολιτεία για την χωροθέτηση, το μέγεθος τέτοιων εγκαταστάσεων και το
συνδυασμό τους, δηλαδή τη συμβολή τους στο γενικό ενεργειακό σχέδιο της χώρας.
Στο Πάνειο Όρος συνέβη ότι και στις άλλες περιοχές της
Ελλάδας. Η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στη μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών υπέρ ενός σχεδιασμού
θολού, σχεδόν ατεκμηρίωτου, που αναπτύσσεται ερήμην
του στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων Λαυρεωτικής και
Σαρωνικού, ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών
της. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί για τη φυσική ακεραιότητα
του βουνού εξαιτίας των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν
στον ορεινό όγκο για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών (αρκετά χιλιόμετρα νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια
μεταφοράς και τεράστιες τσιμεντένιες βάσεις).
Κώστας Καλογράνης: «Στηρίζουμε τις δημοτικές αρχές και
την κοινωνία που αντιδρά»
Ο συμπρόεδρος του Πρασίνου Κινήματος Κώστας Καλογράνης δήλωσε τα εξής: «Μετά τα Άγραφα, την Τήνο, την
Άνδρο, το Μουζάκι και τόσων άλλων περιοχών ήρθε η σειρά
του Πάνειου Όρους για την εγκατάσταση Βιομηχανικών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ) χωρίς να τηρούνται
βασικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και με το φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον να κινδυνεύει. Στηρίζουμε
τις δημοτικές αρχές και την κοινωνία που αντιδρά. Δυστυχώς, έρχονται χειρότερες εξελίξεις σε όλη την Ελλάδα
μετά την ψήφιση του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου. Ο
αγώνας συνεχίζεται ...»

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κ.Πέτρο Φιλίππου
Αξιότιμε κύριε Επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ.Γιώργο Σωφρόνη
Μην πυροβολείτε τα πόδια σας!
Είναι απαράδεκτο αυτό που διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στον Δήμαρχο και στον αρχηγό
της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Φαρμακερά
βέλη, εκατέρωθεν, με φόντο τις
ανεμογεννήτριες στο Πανί. Μία
χρόνια αντιδικία που κρατάει
χρόνια και συνεχώς εκκρεμοδικεί! Δημιουργείται ένα νοσηρό
κλίμα, με σκληρούς χαρακτηρισμούς, προσβλητικές εκφράσεις και αντιδικίες για το προσωπικό θεαθήναι των
πρωταγωνιστών.
Ο Δημοτικός Συνδυασμός “Σαρωνικός Νέα Πνοή”,
δεν συμμετέχει σε τέτοιου είδους «πολεμικά» σόου,
που έχουν κουράσει τους δημότες.
Ο «χαρτοπόλεμος» των ανακοινώσεων θα πρέπει να
τελειώσει.
Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για το ποιος νικά ή
χάνει στα «σημεία», αλλά αν το πρόβλημα στο Πανί
θα λυθεί.
Χρήστος Τσιγαρίδας
επικεφαλής το “Σαρωνικός Νέα Πνοή”
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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
με τον Δήμαρχο Σαρωνικού Π. Φιλίππου
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
στο πλαίσιο των συναντήσεων και των
συνεργασιών με τους Δημάρχους Αττικής είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο
Σαρωνικού Π. Φιλίππου.

ρεία υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια
καθώς και υπό ένταξη έργα.
Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στην
ανακατασκευή παιδικών χαρών σύμ-

πρόσθετα ο Π. Φιλίππου αναφέρθηκε
στην ανάγκη να προχωρήσει το έργο με
το αλιευτικό καταφύγιο, ενώ με σχετική
επιστολή του ζητά να υπάρξει τηλεδιάσκεψη με όλους τους παράλιους Δή-

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Π.
Φιλίππου ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα και τα έργα
που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του και συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας με στόχο την από
κοινού δρομολόγηση βιώσιμων λύσεων.
Στη συνάντηση μετείχε ο Οικονομικός
Αντιπεριφερειάρχης Ν. Πέππας, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τεχνικών Έργων Ε. Κοσμίδη,
ο
Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών
Υπηρεσιών
Σαρωνικού Γ. Κυριακόπουλος και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Σαρωνικού Χρήστος
Τσιγαρίδας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν
ζητήματα που σχετίζονται με την πο-

φωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, σε
έργα οδοποιίας και αποχέτευσης. Επι-

μους της Αττικής προκειμένου να
συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται

με την εξυπηρέτηση και την καλύτερη
ασφάλεια των λουόμενων λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο Γ. Πατούλης απευθυνόμενος προς
τον Δήμαρχο Σαρωνικού επεσήμανε
πως για τον ίδιο προσωπικά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική
της περιοχής καθώς και με την υγιεινή
και ασφάλεια των πολιτών.
«Μέσα από την αξιοποίηση όλων των
χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι
διαθέσιμα, θα συμβάλλουμε με όλες
μας τις δυνάμεις στην υλοποίηση ώριμων έργων και προγραμμάτων. Η ανάπτυξη στην Αττική αποτελεί το μεγάλο
μας στοίχημα. Χαίρομαι που έχω συνομιλητές μου συναδέλφους Δημάρχους
με τους οποίους γνωριζόμαστε διαχρονικά και συνεργαζόμαστε στενά για να
υλοποιήσουμε αναπτυξιακές δράσεις
και έργα προς όφελος των πολιτών.
Κοινός μας στόχος είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
"ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ"
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμβολική πεζοπορία κατά της εγκατάστασης
των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος. Η πεζοπορία οργανώθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Δήμων Σαρωνικού - Λαυρεωτικής και των κοινοτήτων Κερατέας - Καλυβίων
μετά από πρωτοβουλία της Κοινότητας Κερατέας.
Η πεζοπορία έγινε σε όλη την κορυφογραμμή του Πανείου Όρους. Οι πεζοπόροι της Κερατέας ξεκίνησαν από την κορυφή Κερατοβούνι και των Καλυβίων από τον προφήτη Ηλία
στην κορυφή Πανί.

η Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020 κατατέθηκαν εκ μέρους των Δήμων
Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού οι αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η Υπηρεσία Δομήσεως (ΥΔΟΜ) του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη «θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας» στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ» ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.
Ο Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο
να στηρίξει τον αγώνα για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και να συμπαρασταθεί σε όλες τις προσπάθειες μέσα από νομικές και πολιτικές παρεμβάσεις.
Δεν στρεφόμαστε κατά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά κατά
της σχεδιαζόμενης εφαρμογής τους με καταστροφικά έργα μεγάλης κλίμακας σε περιοχές που δεν αντέχουν να σηκώσουν το φορτίο.

Τ

Η συνάντηση των δύο ομάδων έγινε στην περιοχή που προβλέπεται η εγκατάσταση των
ανεμογεννητριών. Στο σημείο αυτό έγινε ενημέρωση από τους δημάρχους και κοινοτάρχες
των δύο δήμων καθώς και ιστορικές αναφορές για την περιοχή.
Από την κορυφή του Πανείου όρους στάλθηκε και ένα μήνυμα συμπαράστασης προς όλους
αυτούς που αγωνίζονται ενάντια της καταστροφής των περιοχών τους από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.
Το μήνυμά μας κοινό και σημαντικό "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ" Γιατί τα βουνά
ανήκουν σε εμάς και όχι στους εργολάβους.
Για το Κοινοτικό Συμβούλιο Κερατέας o Πρόεδρος Απόστολος Ζορμπάς

ΕΒΔΟΜΗ

ε επίκεντρο τη δρομολόγηση συνεργειών για την
ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής
ταυτότητας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γ.
Βαρυθυμιάδη, στα γραφεία της Περιφέρειας.
Ο Γ. Βαρυθυμιάδης ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για
τη διαχρονική εποικοδομητική συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη του στα Ποντιακά Σωματεία απ΄όλες
τις θέσεις στις οποίες έχει θητεύσει, επισημαίνοντας
πως έχει συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια προβολής της παράδοσης του Ποντιακού Ελληνισμού.
Παράλληλα κάλεσε τον Περιφερειάρχη να δρομολογηθούν κοινές δράσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία να
πρωτοστατεί η Αττική, σε αυτές τις πρωτοβουλίες.
Ο Γ. Πατούλης επεσήμανε κατά τη συζήτηση πως η
στήριξη της Περιφέρειας σε όλους τους Ποντιακούς
Συλλόγους και Σωματεία είναι αυτονόητη και δεδομένη. «Θα συνδράμουμε με κοινές πρωτοβουλίες και
εκδηλώσεις στην προσπάθεια να διατηρηθούν τα ήθη,
τα έθιμα και οι πολιτισμικές παραδόσεις του Ποντιακού Ελληνισμού από τις σύγχρονες γενιές. Βούληση
μας είναι η Αττική να λειτουργήσει ως μήτρα από την
οποία θα μεταλαμπαδευθούν η μακραίωνη ιστορία και
οι παραδόσεις που τονώνουν τη συνείδηση και ενότητα μας ως Έθνος» τόνισε.
Επεσήμανε επίσης ότι θα υπάρχει μία διαρκής συνεργασία και διαβούλευση για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, προς αυτή την κατεύθυνση.
Στη συνάντηση ετέθη ακόμη το θέμα δημιουργίας
μνημείου τιμής και μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό στην Αττική.
Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την
πρωτοβουλία, επισημαίνοντας πως υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι στην Αττική, οι οποίοι εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Περιφέρειας όπου θα μπορούσε να
στηθεί το μνημείο, όπως είναι το Πάρκο Τρίτση το
οποίο είναι στη διαδικασία ανάπλασης με την προοπτική να γίνει Πάρκο των Εθνών.

Μ
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Συνάντηση για κοινές δράσεις Περιφέρειας Αττικής
και Ποντιακού Ελληνισμού
Ελληνισμός.
Θα είμαστε δίπλα στον Ποντιακό ελληνισμό και θα στηρίξουμε την προσπάθεια τους
για τη διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Δεν
ξεχνάμε», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

«Είναι χρέος μας να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη για να διδαχθούν οι νεότερες γενιές για
όλες τις μαρτυρικές στιγμές που πέρασε ο Ποντιακός

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης
η εντεταλμένη περιφερειακή
σύμβουλος Ε. Κοσμίδη, ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ποντιακών
Σωματείων Ν. Ελλάδος και
Νήσων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Χ. Δημόπουλος και η Γ. Γ. Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Α. Σωτηριάδου.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ από το Μαρκόπουλο στο Σαρωνικό
για μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛ Xαμολιάς
Είκοσι τρία χρόνια που εκδίδουμε την εφημερίδα
ΕΒΔΟΜΗ, έχουμε γεμίσει εκατοντάδες σελίδες
με το θέμα της διοχέτευσης των λυμάτων στα
Μεσόγεια.
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ έγινε πριν από 6 περίπου
χρόνια με τον περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό,
που κατάφερε και έπεισε τους Δήμους ακυρώνοντας όλες τις προσφυγές, προκειμένου να διευρυνθεί το ΚΕΛ Χαμολιάς στο Μαρκόπουλο και
να δεχτεί τα λύματα των Δήμων Κρωπίας και
Παιανίας.
Επί περιφερειάρχου Ρένας Δούρου έλυσε το
πρόβλημά του, ο Δήμος Παλλήνης με σύνδεση
στην Ψυττάλεια.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ μπήκαν σε πορεία λύσης και τα λύματα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στο πλατύ
χωράφι. Ουσιαστικά από την Ανατ. Αττική παραμένει χωρίς συνδέσεις και χωρίς αποδέκτη, το
παραλιακό μέτωπο του Δήμου Σαρωνικού.
Οι διάφορες συζητήσεις που γίνονται και οι επα-

φές για σύνδεσή του στο ΚΕΛ Χαμολιάς, φαίνεται να “χλωμιάζει”, αφού ο Δήμος Μαρκοπούλου
με ομόρφωνη απόφασή του απέρριψε την πρόταση.
Παράλληλα έχει απεντάξει το έργο για σύνδεσή
του με την Ψυττάλεια, η περιφερειάρχης Ρένα
Δούρου, παρά το ότι είχε εγκριθεί και κονδύλι
από τον τότε υπουργό Μ. Βορίδη, ύψους 79 εκατομμυρίων ευρώ.
Μοιάζει να είχε δίκηο ο προηγούμενος Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, που προωθούσε την επίλυση μέσα στα διοικητικά του
όρια, κάτι που προσπάθησε και προσπαθεί να
αποφύγει ο νυν δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.
Ομως θα παρουσιάσουμε ένα μεγάλο μέρος τον
διαλόγων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου, και σαν ιστορία, αλλά κυρίως ως “μάθημα”
προς άλλους αυτοδιοικητικούς, για να δούνε
πώς πρέπει να λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο.

Σεβασμός στον πολίτη και στις παρατάξεις μειoψηφίας
ο θέμα της συνεδρίασης (27.5.20) αφορούσε
ένα και μοναδικό θέμα «Συζήτηση και λήψη
απόφασης, σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, που αφορά
την μεταφορά των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού, στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, με τελικό αποδέκτη την περιοχή Χαμολιάς του
Δήμου Μαρκοπούλου».
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η πρόεδρος Καλή Μαντάλα, κήρυξε τη συνεδρίαση, η οποία ήταν χωρίς
ακροατήριο (με ζωντανή μετάδοση) λόγω covid-19, με
παρόντες 20 εκ των 27 συμβούλων.
Στη συνέχεια ανάγνωσε επιστολικά κείμενα παρατάξων της μειοψοφίας, «Λαϊκής Συσπείρωσης» και «Παρέμβασης» σχετικά βέβαια με το υπό συζήτηση θέμα.

T

Ο δήμαρχος Κώστας Αλλαγιάννης εισηγήθηκε με ένα
ιστορικό απ΄ το οποίο παρουσιάζουμε αποσπάσματα.
«...Η Διοίκηση από την πρώτη στιγμή, έχει δεσμευθεί
για πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση και είναι πάντα
δεκτική σε ανοικτές διαδικασίες.
- Δεσμευόμαστε ότι μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες θα γίνει μια ανοικτή λαϊκή συνέλευση, για την ενημέρωση των συμπολιτών μας, είτε
στο «ΑΡΤΕΜΙΣ» είτε στο ανοικτό θέατρο της Σάρας.
– Το θέμα που καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε
είναι παλαιό. Δεν είναι σημερινό. Και είναι θέμα καθαρά πολιτικό και όχι τεχνικό. Ανακινείται τώρα, γιατί
αφενός με πρέπει να δοθεί μια λύση για την αποχέ-

κάνουμε εδώ πλειοδοσία «πατριωτισμού» και δεν
είναι αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Η
διοίκηση επέλεξε να κρατήσει μια υπεύθυνη και σοβαρή στάση. Και είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντα του Δήμου Μαρκοπούλου και κατ’
επέκταση των συμπολιτών μας με όποιο κόστος. Θα
θέλαμε μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης
να λάβουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι
απέναντι σε ένα σχεδιασμό που δημιουργεί πρόσθετη
επιβάρυνση στην θάλασσά μας.

Μια μικρή ιστορική αναδρομή
- Από το 2012 συζητείται για το πού θα πάνε τα λύματα του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού
και του Δήμου Κορωπίου. Αφορά τις περιοχές Π.Φώκαια – Ανάβυσσος – Σαρωνίδα – Λαγονήσι – Άγιο Δημήτριο και Αγία Μαρίνα. Η περιοχή Κίτσι του Δήμου
Κορωπίου, ήδη αποχετεύεται στην Ψυτάλλεια.
- Αρχικά για την αποχέτευση του παραλιακού μετώπου, είχε επιλεγεί η περιοχή ΓΕΡΑΚΙΝΑ της Π.Φώκαιας,
όπου
ήδη
υπάρχουν
εγκεκριμένες
περιβαλλοντικές μελέτες από το ΣτΕ, αλλά υπάρχει
αντίδραση κατοίκων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ
και η απόφαση ακόμη δεν έχει εκδοθεί!
- Ύστερα προτάθηκε η Ψυτάλλεια με την σύμφωνη
γνώμη της ΕΥΔΑΠ. Μάλιστα ο τότε υπουργός Μ. Βορίδης εκταμίευσε 79.000.000€ για να ξεκινήσει
άμεσα το έργο. Λόγω ενός αντλιοστασίου που θα γινόταν στο κέντρο – κεντρική πλατεία Σαρωνίδας,
υπήρχε αντίδραση των κατοίκων και η λύση αυτή εγκαταλείφθηκε.

H Δούρου το απένταξε το 2018!

τευση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού και Κορωπίου και αφετέρου γιατί σταματά η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έργων που αφορούν
κατασκευή και λειτουργία ΚΕΛ. Μετά θα επιβάλλονται πρόστιμα στους δήμους που δεν αποχετεύονται.
- Είναι ένα πρόβλημα, στο οποίο καλούμαστε να πάρουμε θέση γιατί αφορά τον δικό μας αποδέκτη, ο
οποίος βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας,
αφού εκβάλλει στην θάλασσα της Χαμολιάς και θα
επιβαρύνει περιβαλλοντικά με επιπλέον φορτίο, την
ήδη επιβαρυμένη θάλασσα της Χαμολιάς.
- Είναι ένα πρόβλημα, που αφορά όλους μας, σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρισκόμαστε. Είναι ένα πρόβλημα
στο οποίο δεν χωρά λαϊκισμός και δημαγωγία. Δεν

Σημειωτέον ότι το 2018 η Περιφέρεια Αττικής Ρ. Δούρου, απένταξε το έργο αποχέτευσης για την Ψυτάλλεια και ενέταξε την Παλλήνη και τον Βαρνάβα.
- Μετά προτάθηκε ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο οποίος
γειτνιάζει με τις περιοχές και λειτουργεί με το 40%
της δυναμικότητας του ΚΕΛ. Εξ όσων γνωρίζω δέχεται να πάρει τα λύματα των όμορων περιοχών, δηλαδή
Π.Φώκαιας – Αναβύσσου – Σαρωνίδας και των περιοχών Αγ. Δημητρίου και Αγ.Μαρίνας στην Ψυτάλλεια.
- Το 2018 με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων
τους, ο Δήμος Σαρωνικού και ο Δήμος Κορωπίου, ζήτησαν από την ΕΥΔΑΠ την μεταφορά και την διαχείριση των λυμάτων της παραλιακής ζώνης από το ΚΕΛ
Κορωπίου – Παιανίας.
Στις αποφάσεις αυτές αντέδρασε ο Δήμος Μαρκοπούλου με την υπ’αρ.306/2018 ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. η οποία σημείωνε οτι: «δηλώνει κατηγορηματικά
και παραμένει αμετακίνητο στην εύλογη και δίκαιη
θέση του, ότι κάθε Δήμος, θα πρέπει να φέρει ο ίδιος,
τα βάρη (και το συνακόλουθο, εύλογο πολιτικό κόΣυνέχεια στη σελ. 16
στος), της ανάπτυξής του!

ΕΒΔΟΜΗ
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Αναγκαιότητα έγκαιρης λήψης όλων των προληπτικών
μέτρων στο δάσος του Σχινιά
Ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου και στο
πλαίσιο της αποτροπής του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς στο παραθαλάσσιο δάσος του Εθνικού Πάρκου
Σχινιά στο Μαραθώνα, ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Αυγερινός επιχειρεί να αναδείξει την αναγκαιότητα της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς και της
αναγκαίας φύλαξής του από τους αρμόδιους φορείς.
Εκτιμάται ότι τα Σαββατοκύριακα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι επισκέπτες λουόμενοι ανέρχονται
περίπου στους 15.000 και δυστυχώς πολύ από αυτούς
δεν συμπεριφέρονται με την ίδια φροντίδα στο πευκοδάσος ανάβοντας φωτιές για μπάρμπεκιου και αφήνοντας σωρούς σκουπιδιών τα οποία σε συνδυασμό
με τη ξερή βλάστηση αποτελούν «ωρολογιακές βόμβες» πρόκλησης πυρκαγιάς την ίδια στιγμή που δεν
λειτουργεί το υφιστάμενο αυτόματο δίκτυο δασοπυρόσβεσης λόγω φθορών από την χρόνια αχρηστία.

Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει
καμία σχετική αρμοδιότητα έργων αντιπυρικής προστασίας αλλά και γενικότερης διαχείρισης στη συγκεκριμένη περιοχή εντούτοις στο πλαίσιο του

καλύτερου συντονισμού των ενεργειών πρόληψης και
ετοιμότητας από τους συναρμόδιους φορείς προτίθεται να συμβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο και ενέργεια στην προστασία του σπάνιου δασικού
οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου Σχινιά σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Αυγερινός δείχνει
ιδιαίτερη ευαισθησία και μέριμνα, μεταξύ άλλων, στην
διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της Ανατολικής
Αττικής και έχοντας ως γνώμονα την αρχή που έχει
θέσει ο Περιφερειάρχης για να τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού
περιβάλλοντος έχει προβεί εγκαίρως σε συστάσεις
και συνεννοήσεις με τους αρμόδιους φορείς (Φορέα
Διαχείρισης, Δήμο Μαραθώνα, Αστυνομία, Πυροσβεστική) προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων για την προ-

στασία του πευκοδάσους από ενδεχόμενη πυρκαγιά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης αφού ενημερώθηκε από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στο πευκοδάσος με πιθανό ενδεχόμενο την απώλεια ανθρώπινων ζωών,
αλλά και κατόπιν επισκέψεων του ίδιου στην περιοχή
όπως και των επιστολών που έχει δεχθεί από τον
Δήμο Μαραθώνα αλλά και τον Φορέα Διαχείρισης
κρούει επανειλημμένως τον κούδουνα του κινδύνου
με ιδιαίτερες επισημάνσεις στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. του Φορέα στο οποίο συμμετέχει ακόμα άτυπα
αφού εκκρεμεί ο ορισμός του από το αρμόδιο Υπουργείο.
Επιπλέον, με πρόσφατη επιστολή του επεσήμανε την
ανάγκη όλοι οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν, άμεσα, τα
απαραίτητα μέτρα πρόληψης και να συνεργαστούν
στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους με
τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά
που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. (ΦΕΚ Δ’ 395) και του Κανονισμού Διοίκησης καθώς και για την εν γένει διοίκηση και
διαχείριση του, βάσει του από 3-9-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ
793/Δ’/13-9-2002).
Σημειώνει δε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης:
«στην Περιφέρεια Αττικής δεν εφησυχάζουμε αλλά
εργαζόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα για την
προστασία των οικολογικά πολυτιμότερων περιοχών
στην Αττική. Καλούμε όλους τους συναρμόδιους φορείς να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες πρόληψης ώστε να περιοριστούν, όσο είναι
δυνατόν περισσότερο οι περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο στο πευκοδάσος του Σχινιά όσο και στις
υπόλοιπες δασικές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής.
Θεωρούμε απαραίτητη και επιδιώκουμε την διαρκή και
έγκαιρη ανταλλαγή ενημέρωσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».
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ΕΒΔΟΜΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ από το Μαρκόπουλο στο Σαρωνικό
για μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛ Xαμολιάς
Συνέχεια από τη σελ. 14
Ίσχυσε η ως άνω αρχή, για το Δήμο Μαρκοπούλου,
αυτονόητα, θα ισχύσει και για τον Δήμο Σαρωνικού!»
Στο μεταξύ ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών σε
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού της Συμβουλίου, πήρε την υπ’ αριθμ. 71/12-05-2020 απόφαση με
θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την ενίσχυση ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας», μία απόφαση που ελήφθη μετά από
επιστολή του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιρισμών
Μεσογείων (Σ.Α.Σ.Υ.ΜΕ.) και παράλληλα επιστολή
(αρ.πρ. 177/07-05-2020) της ΕΥΔΑΠ προς το Δήμαρχο
Παιανίας.
Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει στην επιστολή της «..ύστερα από
ενδελεχή μελέτη εξετάζουμε τη μεταφορά λυμάτων
της παραλιακής ζώνης των Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας προκειμένου να
ενισχύσουμε τις ποσότητες του ανακυκλωμένου
νερού, ώστε να καλύψουμε αρδευτικά μεγαλύτερες
κατά το δυνατόν γεωργικές εκτάσεις της περιοχής..»

Κάλεσε όλες τις παρατάξεις και συναποφάσισαν στην πρόταση των μειοψηφιών
Βασικό σημείο στην στρατηγική μας - συνεχίζει ο δήμαρχος - είναι η ενημέρωση. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε, εάν δεν
ενημερωθούμε. Έτσι την 25/05/2020 καλέσαμε για
ενημέρωση τους επικεφαλής των παρατάξεων. Τους
ενημέρωσα για τις παραπάνω ενέργειες και ζήτησα
να συμμετάσχουν στην ενημερωτική συνάντηση με
την ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε κλειστεί για σήμερα το πρωί.
Πρότεινε τότε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μπορούμε Αλλιώς», Χρ.Δρίτσας
να μη συμμετέχουμε στην ενημέρωση, γιατί αυτό θα
εκλειφθεί ως αδυναμία μας και ότι κατ’αρχάς θεωρούμε την ΕΥΔΑΠ συνομιλητή. Όλοι οι επικεφαλής
συμφώνησαν.
Σεβόμενοι την απόφαση αυτή, στείλαμε έγγραφο
στην ΕΥΔΑΠ όπου ακυρώναμε την συνάντηση της
ενημέρωσης. Το αν κάναμε λάθος ή ήταν σωστό θα
φανεί στο μέλλον.

Να προσδιορίσουμε την κοινή μας γραμμή
Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσδιορίσουμε την κοινή μας γραμμή και τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούμε,
ώστε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου
Μαρκοπούλου, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και
ισχυροί, μακριά από τοπικές πολιτικές αντιπαράθεσης.
Τονίζουμε, στο σημείο αυτό, και επισημαίνουμε προς
κάθε κατεύθυνση ότι διαφωνούμε με τον προτεινόμενο σχεδιασμό – επιλογή της ΕΥΔΑΠ και των όμο-

ρων Δήμων Σαρωνικού, Κρωπίας και Παιανίας, οι
οποίοι δεν ενημέρωσαν, ούτε απευθύνθηκαν στο
Δήμο μας για συνεννόηση στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και της εξεύρεσης αμοιβαίως των αποδεκτών
λύσεων που απαιτεί η κοινωνία μας.
Δηλώνουμε απερίφραστα ότι κάθε Δήμος πρέπει ο
ίδιος να φέρει τα βάρη της ανάπτυξής του και να διαχειρίζεται την αποχέτευση εντός των διοικητικών του
ορίων και όχι να επιβαρύνει με δικά του επεξεργασμένα λύματα άλλο Δήμο, εν προκειμένω το ΔΗΜΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Σεβασμός στη δημοκρατία
Οι παρευρισκόμενοι αρχηγοί των παρατάξεων (μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης) εξέφρασαν την
άποψη ότι θα πρέπει να γίνει ενδελεχής και πλήρης
ενημέρωση, με κάθε τρόπο όλων των συμπολιτών
προκειμένου να συμμετάσχουν μαζικά και αυτοί σε
κάθε μορφής αγώνα, ο οποίος και θα προταθεί. Επίσης, ελέχθη ότι η στάση όλων θα πρέπει να είναι ενωτική και μαζική προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο
δυνατόν αποτέλεσμα για να μη γίνει ο τόπος μας
εστία περιβαλλοντική μόλυνσης.
Το λόγο έλαβε η επικεφαλής της παράταξης «Μαζί
για τον Δήμο μας» Μαντάλα Μαρία, η οποία δήλωσε
μεταξύ άλλων: «…Αποδοκιμάζουμε με βδελυγμία τον
απαράδεκτο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ και των Δήμων
Σαρωνικού, Παιανίας και Κορωπίου που αφορά τη διάθεση των λυμάτων του Σαρωνικού στο ΚΕΛ Βαραμπά
και την θάλασσα της Χαμολιάς. Η δραστηριοποίηση
μας για την ανατροπή αυτού του σχεδιασμού πρέπει
να είναι συγκεκριμένη. Πλην των θεσμικών μας ενεργειών απαιτείται σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης για
ενημέρωση των πολιτών η οποία πρέπει να γίνει στο
επόμενο δεκάημερο και δρομολόγηση ενεργειών.
...Λύσεις υπάρχουν για το Δήμο Σαρωνικού. Να τις
αναζητήσει. Η Ψυτάλλεια, οι θάλασσές του»….

Το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
Δηλώνει απερίφραστα και με κατηγορηματικό τρόπο
ότι διαφωνεί με τον προτεινόμενο σχεδιασμό – επιλογή της ΕΥΔΑΠ και των όμορων Δήμων Σαρωνικού,
Κρωπίας και Παιανίας -, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν,
ούτε απευθύνθηκαν στο Δήμο μας για συνεννόηση
στα πλαίσια της καλής γειτονίας και της εξεύρεσης
κοινά αποδεκτών λύσεων που απαιτεί η κοινωνία
μας.
Τυγχάνει αυτονόητο ότι κάθε Δήμος πρέπει ο ίδιος να
φέρει τα βάρη της ανάπτυξής του και να διαχειρίζεται
την αποχέτευση εντός των διοικητικών του ορίων και
όχι να επιβαρύνει με δικά του επεξεργασμένα λύματα άλλο δήμο (εν προκειμένω τον Δήμο Μαρκοπούλου).

Τα επεξεργασμένα λύματα του παραλιακού μετώπου
του Δήμου Σαρωνικού θα πρέπει να έχουν τελικά αποδέκτη εντός των διοικητικών του ορίων και όχι τη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς του Δήμου μας, που
ήδη αναμένεται να δεχθεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό φορτίο των Δήμων Κρωπίας και Παιανίας.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Κων/νος
Αλλαγιάννης για όπως αναλάβει και εξαντλήσει κάθε
αναγκαία τεχνική, πολιτική και νομική πρωτοβουλία.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2020.
Το θέμα είναι μεγάλο και επείγον πλέον για το Δήμο
Σαρωνικού, καθώς έρχονται πρόστιμα πολύ μεγάλα
για δήμους που δεν θα έχουν αποχέτευση αφενός
και κλείνει η “στρόφιγγα” του ΕΣΠΑ για το σκοπό
αυτό.
Εμείς οφείλουμε να συγχαρούμε το δήμαρχο Κώστα
Αλλαγιάννη, για τη δημοκρατικότητά του, τον σεβασμό στη μειοψηφία και στον πολίτη.
Αννα Μπουζιάνη

Kαταγραφή αδέσποτων
σκύλων ξεκινά
ο Δήμος Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπόλου στο πλαίσιο της διαχείρισης
αδέσποτων ζώων ξεκινάει την καταγραφή αδέσποτων σκύλων, που δεν έχουν ιδιοκτήτη. Μπορείς να
φωτογραφίσεις το ζώο και να το κοινοποιήσεις στο
Δήμο, στο yp.adesp@dimosmarkopoulou.gr

Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi
σε δημόσιους χώρους του
Δήμου Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας αξιοποιώντας τη
χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU), έχει ολοκληρώσει την
εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi
σε δημόσιους χώρους, παρέχοντας δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi hotspots).

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες, από την Οικονομική Επιτροπή,
27-5-2020, με 12 θέματα στην ημερήσια και 5 εκτός,
αναφερόμαστε στα εξής:
l Εγκριση παράτασης εκτέλεσης έργου "Ανακατασκευή, προσθήκη και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε
πολιτιστικό πολυχώρο Βασ.Παύλου 51, Βούλα". Το γενικό σχόλιο είναι ότι αυτό το έργο ξεκίνησε το 2008 κ
αι ύστερα από αλλαγές αναδόχων και υπερβολικές καθυστερήσεις προσομοιάζει πλέον στο γεφύρι της
Αρτας! Αυτή η τελευταία παράταση από τον τωρινό
ανάδοχο έργου ήταν δικαιολογημένη, καθώς οι εργασίες αδειοδοτήθηκαν στις 24-4-2020 ενώ η προθεσμία
έληγε τον Ιούνιο του ‘20. Η διοίκηση βέβαια έριξε το
ανάθεμα στην Ακαδημία Αθηνών, ότι "εκεί καθυστέρησε η σύμβαση". Εστω, όλες οι προηγούμενες καθυστερήσεις όμως;
l

Εγκριση παράτασης σύμβασης και επέκταση αξίας
"Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 2018-2019"
1. Η αρχική σύμβαση υπεγράφη το 2019 στις 20-6 και
θα έληγε 19-6-2020, αλλά για συντήρηση πρασίνου

«Εγγραφή στα Νηπιαγωγεία»
με ψηφιακή αίτηση
Από την 1η Ιουνίου ξεκίνησαν οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία
της χώρας η οποία μπορεί πλέον να γίνεται ηλεκτρονικά,

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνηση του
γονέα – κηδεμόνα στο νηπιαγωγείο.
Στο Δήμο ΒΒΒ, οι αιτήσεις για εγγραφή στους δημοτικούς
παιδικούς -βρεφονηπιακούς σταθμούς του ολοκληρώνονται την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 στις 24.00. Τη δυνατότητα εγγραφής στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς
σταθμούς του Δήμου, έχουν παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 6μηνών και μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από 01/01/2017 έως 1/3/2020.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της
ψηφιακής
πλατφόρμας
στο
site
του
Δήμου
(http://www.vvv.gov.gr/index.php/nomika-prosopa-oappaxenonas/oappa/2020-05-15-19-21-46?fbclid
=IwAR0Sct32dml8pef9LWwQanryvqPuRgPOggEotWbm59T
qpv9h6b5LAZ7rkag#tab) ενώ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα και τη λήψη
του αριθμού πρωτοκόλλου, το σύνολο των δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθεί σε φάκελο μαζί με τον αριθμό
πρωτοκόλλου και το πλήρες όνομα του παιδιού, το οποίο
θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με courier, στο γραφείο Διοίκησης του Ο.Α.Π.Π.Α., υπ’ όψιν «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης», οδός Νικηφόρου
Φωκά και Μουτούση Βάρη, Τ.Κ.16672.
Για διευκρινίσεις επικοινωνείτε με την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ο.Α.Π.Π.Α, Χριστοπούλου Χριστίνα, (10:00 - 14:00 στο 210 8974745) ή στο
email: paidikoi3B@gmail.com.
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2018-2019. Η αιτούμενη χρονική παράταση είναι μέχρι
το 2021. Για ποιό λόγο αιτείται ο ανάδοχος επέκταση
συμβατικής αξίας 24.000 περίπου; Δηλαδή και πάει
πίσω ένα χρόνο και παραπάνω χρήματα ζητά...
2. Γίνεται και πάλι επίκληση στην έλλειψη προσωπικού!
Επί της αρχής, οι υπερβάσεις σε χρόνο και χρήμα μας
βρίσκουν αντίθετους.
l "Υποστήριξη του δήμου στην υποχρέωση περιβαντολλογικής αδειοδότησης ή απαλλαγής εγκεκριμένων
και υπό εκτέλεση έργων". Αλλη μία αιτούμενη παράταση μέχρι 20-6-2021 από το αρχικό συμφωνητικό του
2017, ευτυχώς χωρίς μεταβολή στο οικονομικό σκέλος, τουλάχιστον, όχι προς το παρόν.
l Προπληρωμή εντάλματος για κοπές 5 δέντρων με
αναφορά σε αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κ για
τις οποίες κανείς δεν ήξερε να μας πει σε ποιές αποφάσεις αναφέροντο.Εντέλει η απάντηση ήταν ότι το
θέμα είναι λογιστικό,δλδ για δέντρα που θα παρθεί
απόφαση να κοπούν στο μέλλον.
l

Επικύρωση υποψηφίων δικαιούχων περιπτέρων, παραχώρηση θέσης επί της πλατείας Ελευθερίας, Βούλα.
Ολα έγιναν βάσει διαδικασίας, για τις δημοσιεύσεις
δεν γνωρίζουμε, εκτός του ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί
οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραστούν στην
κλήρωση. Έτσι το θέμα ανεβλήθη. Πάντως στην ερώτησή μου, πού θα τοποθετηθεί το νέο περίπτερο, το
οποίο παλαιότερα βρισκόταν στην γωνία, ώσπου ισοπεδώθηκε ύστερα από πρόσκρουση αυτοκινήτου (ακατάλληλη θέση η πρότερη), ο αντιδήμαρχος απάντησε
ότι θα τοποθετηθεί σε άλλο σημείο.

Υστερα λοιπόν από τα 17 θέματα της προηγούμενης
οικονομικής, αυτή της 3-6-2020 είχε μόλις 2 στην ημερήσια και 2 εκτός.
Εννοείται πως και τα δύο ήταν παρατάσεις, το ένα για
κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. Στην
αίτησή του ο ανάδοχος ανέφερε και πάλι την πανδημία
(καλά, δεν είμαστε σε φάση άρσης των περιοριστικών
μέτρων;!) και ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η φύτευση δυσχεραίνεται. Τί να πούμε... παγκοσμίως γνωστό... Η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 20-6-2018 με
ποσό 266.822 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 2010-2019. Πήρε την πρώτη παράταση μέχρι 20-6-2020
και την δεύτερη μέχρι 20-12-2020... έχει ο Θεός...
Συνολικά από 5-3-2020 οι παρατάσεις ήταν 33 και στην
συντριπτική πλειοψηφία με δικαιολογία την πανδημία.
Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούν οι υπηρεσίες του
δήμου την καραντίνα και να επισπεύσουν τα έργα (με
την ησυχία τους), ιδίως τα έχοντα σχέση με εξωτερικούς χώρους, έγινε ακριβώς το αντίθετο!
Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να σταματήσει αυτή η τακτική εκ μέρους των αναδόχων και των υπηρεσιών, για
να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς γιατί τα έργα σε εκκρεμότητα είναι πολλά και
απαραίτητα.
Με την προσμονή της σταθερότητας και της ευμενούς
εξέλιξης...
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης

Επαναλειτουργεί η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου
ΒΒΒ με τηλεματική και «έξυπνες» στάσεις
Από την Τρίτη 9 Ιουνίου, το δίκτυο της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμοου ΒΒΒ, ξεκινάει εκ νέου την επαναλειτουργία της.
Τα οχήματα έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας
που έχουν ψηφισθεί.

κάθε ζευγάρι καθισμάτων.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται η δυνατότητα που έχουν οι
χρήστες της Δημοτικής Συγκοινωνίας, να ενημερώνονται με ακρίβεια, τόσο στις οθόνες της τηλεματικής
σε όλες τις στάσεις του δικτύου όσο και μέσω ειδικής
εφαρμογής, για την ώρα άφιξης του λεωφορείου, την
πιθανή ακύρωση δρομολογίων και άλλων ξαφνικών
συμβάντων που μπορεί να τροποποιήσουν την συχνότητα και την πορεία των δρομολογίων.
Στην εφαρμογή μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και κινητού τηλεφώνου στη διεύθυνση www.vvv-telematics.gr, την
οποία μπορούν να προσθέσουν στην οθόνη αφετηρίας
του κινητού τους, αν διαθέτουν έξυπνο τηλέφωνοsmartphone.
Ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν τα υποχρεωτικά
μέτρα ατομικής προστασίας του ΕΟΔΥ, όπως εφαρμόζονται από τις 4 Μαΐου 2020, για τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς.
Συγκεκριμένα:
- Κατά την είσοδό στα λεωφορεία και για όλο το
χρόνο της παραμονής εντός του οχήματος, προβλέπεται η χρήση μάσκας, όπως και η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.
- Επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία μέχρι 8 επιβατών σε κάθε όχημα και η κατάληψη μίας θέσης σε

Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06.30 έως τις 20.30 και τα Σάββατα
από τις 08.00 έως τις 18.00.
Τις Κυριακές και τις αργίες δεν θα λειτουργεί.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων είναι
αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-typou/delttypou-graf-dimarxou/item/10660-orario-dimotikis-syginonias
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ (ΡΙ.ΚΙ.Π Β.Β.Β.)

10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Π.Ε. THΣ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
Από τη Δημοτική παράταξη ΡΙ.ΚΙ.Π.
ΒΒΒ ελάβαμε και δημοσιεύουμε περιληπτικά τα ερωτήματα που έθεσε στο
Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έλαβε
απαντήσεις.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π Β.Β.Β. είναι προσανατολισμένη
σταθερά στην προάσπιση των Δημόσιων
αγαθών και περιουσίας, αλλά και των Δημοτικών συμφερόντων και περιουσίας.
Έχοντας δώσει σε κάθε επίπεδο την μάχη
για την αποτροπή της οικοπεδοποίησης και
τσιμεντοποίησης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, από το 2013 που ξεκίνησε,
με δυναμικές κινητοποιήσεις μαζί με συλλόγους και πολίτες στις πύλες του Αστέρα και
με ενεργή στήριξη και παρουσία σε όλες τις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων του
Αστέρα με αντιπροσωπεία της.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π Β.Β.Β. παραβρέθηκε δυναμικά
στο Περιφερειακό συμβούλιο το 2013, ενημέρωσε αμέσως μετά και διεθνοποίησε το
θέμα, κατέθεσε εξώδικο προς τους ‘’επενδυτές’’ και αμέσως μετά τεκμηριωμένη αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ και τοποθετήθηκε
στο Περιφερειακό συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2016.
Η συστράτευση σε αυτές τις πρωτοβουλίες
ήταν μικρή. Τελικά το ΣτΕ επικύρωσε την
προτεινόμενη μετατροπή της χερσονήσου
του Μικρού Καβουρίου στο τμήμα του ξενο-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000710
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
Kορωπί
: 03-06-2020
Αρ. Πρωτ. : 7120
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού,
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Bελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη ΤΥ/602018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου της οικονομικής
προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ασφαλτόστρωση της
οδού Αιγέως η οποία αποτελεί την
κύρια πρόσβαση σε γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της
περιοχής
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό
(CPV): 45233120-6
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του έργου. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του

δοχείου του Αστέρα Bουλιαγμένης σε ένα
ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο προς πολεοδόμηση και το οικοπεδοποίησε διαιρώντας
το σε αυτόνομες ιδιοκτησίες, απορρίπτοντας χωρίς ΚΑΜΙΑ αιτιολόγηση την αίτηση
ακύρωσης και το υπόμνημα της ΡΙ.ΚΙ.Π.
Β.Β.Β., ξεδιάντροπα.
Το επόμενο βήμα είναι αυτό που σήμερα αντιμετωπίζουμε την ολοκλήρωση του ’’επενδυτικού’’ σχεδίου με την επέκταση και
αλλοίωση της Μαρίνας της Βουλιαγμένης.
Φυσικό επακόλουθο όταν δεν αντιδράς δυναμικά και μαζικά από την αρχή, όταν ορθώνεται και ξεδιπλώνεται εμπρός σου η
αλλοίωση της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου από το 2013 να έρθει η στιγμή του
τετέλεσται για την πολύπαθη χερσόνησο.
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (18
Μαΐου 2020) η μελετητική εταιρεία μας παρουσίασε την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 2019 για το έργο
της επέκτασης της Μαρίνας Βουλιαγμένης
με τις ευλογίες του Δημάρχου.
Η ανάγκη για άμεσο εκσυγχρονισμό των
απαρχαιωμένων υποδομών της Μαρίνας
Βουλιαγμένης αποτελεί γεγονός και την
υποστηρίζουμε για την διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και των εργαζομένων
σε αυτήν από την καταρρέουσα λιμενική
υποδομή.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π Β.Β.Β. έχοντας μελετήσει σε βάθος,
έθεσε τα ζητήματα και ερωτήματα που προκύ-

όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έξι (6) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 17 Ιουνίου
2020, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Τρίτη 9 Ιουνίου 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020
και ώρα 15:30
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 23/06/2020 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 255.418,11 € και αναλύεται
σε:
Δαπάνη Εργασιών 143.096,80 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.757,42 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.328,13 Ευρώ,
που αναλώνονται σύμφωνα με τους

όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)
του ν. 4412/2016.
Απολογιστικές εργασίες 10.000,00 €
ΓΕ & Όφελος Απολογιστικών εργασιών 1.800,00 Ευρώ
Φ.Π.Α 24% 49.435,76
Η χρηματοδότηση του έργου του
τίτλου θα γίνει από ΕΣΠΑ 20142020 – ΔΡΑΣΗ 4.3.4
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στo ΜΕΕΠ στην Α2
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι τέσσερις
χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ
και
εξήντα
τέσσερα
λεπτά
(4.119,64€), πρέπει να απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 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 13
μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

πτουν από την μελετημένη ασάφεια της υπό
εξέταση Μ.Π.Ε. στην μελετητήρια στο Δ.Σ.
θέτοντας τα παρακάτω βασικά ερωτήματα
που δεν απαντήθηκαν ποτέ!
1. Η περιοχή της Μαρίνας Βουλιαγμένης
σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
αλλά και όλα τα ρυθμιστικά πολεοδομικού
χαρακτήρα είναι ξεκάθαρα εκτός σχεδίου
περιοχή.
2. Σαν εκτός σχεδίου περιοχή με έντονο το
δασικό στοιχείο πριν την όποια ενέργεια
όφειλαν να απευθυνθούν για γνωμοδότηση
στο οικείο Δασαρχείο.
Η αναφορά στην
Μ.Π.Ε. ότι περιλαμβάνει ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
και ότι ακόμη δεν έχουν συνταχθεί και αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες δεν αποτελεί άλλοθι.
και αυτό γιατί οι δασικοί χάρτες της περιοχής έχουν συνταχθεί από το 2016 και η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφ.: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr,
Χαλάνδρι, 03/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 17282
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΡΟΥ, ΜΕΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ,
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ¨Ν. ΠΕΡΚΙ6. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορές για το σύνολο μίας ή
και περισσότερων Τμημάτων (1 & 2)
των υπηρεσιών,
7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
365 ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς,
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
➢ Για το Τμήμα 1 που αφορά την
«Συντήρηση μηχανοστασίου, δεξα-

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με επίσημο έγγραφο της προς το Υ.Π.ΕΝ. και το
Κτηματολόγιο χαρακτηρίζει όλη τη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου σαν Δημόσια
Δασική έκταση.
3. Η προτεινόμενη σήμερα Μ.Π.Ε. του 2019
έχει σαφείς διαφοροποιήσεις από αυτή την
Σ.Μ.Π.Ε. του 2017 και δεν υιοθετεί τις σημαντικές παρατηρήσεις του Περιφερειακού
Συμβούλιου.
4. Αυθαίρετα προβαίνει η Μ.Π.Ε. στον ορισμό Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) εντός
της χερσαίας ζώνης, θέτοντας ρυμοτομικές
ρυθμίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχή.
5. Προτεινόμενη προς υλοποίηση γιγάντωση –
επέκταση της μαρίνας και αύξηση του δομημένου περιβάλλοντος δεν προβλέπεται από το
ισχύον Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 1129 Δ 1997).
Συνέχεια στη σελ. 19

ΖΑΣ¨ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
“Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ”»
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με
αντικείμενο
την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΕΤΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ” ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ “Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ”» πολυετούς διάρκειας, της με αρ.14/2020 μελέτης,
προϋπολογισμού 134.677,02 €
(συμπ/νου ΦΠΑ).
1. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων που
αφορά την ανωτέρω υπηρεσία διέπονται από την κείμενη νομοθεσία
και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

σιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ
147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής,
3. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
50800000-3 «Διάφορες υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης» και
24962000-5 «Χημικά επεξεργασίας
νερού»
4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr με τον
οποίο έλαβε Συστημικό Αριθμό
92408 (για τα Τμήματα 1 & 2),
5.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
www.promitheus.gov.gr,
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
10/06/2020 και ώρα 8:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 22/06/2020 και ώρα 15:00μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
29/06/2020 και ώρα 10:00π.μ.
μενών και ποιότητας νερού κολυμβητηρίου, μετά χημικών νερού του
κολυμβητηρίου ¨Ν.Πέρκιζας¨» θα
ισχύει για 24 μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης έως την
προαναφερόμενη ημερομηνία, η
σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ,
➢ Για το Τμήμα 2 που αφορά την
«Συντήρηση μηχανοστασίου, δεξα-

μενών και ποιότητας νερού κολυμβητηρίου, μετά χημικών νερού του
κολυμβητηρίου ¨Π. Παπαγιαννόπουλος¨» θα ισχύει για 26 μήνες
από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή
συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί
της προϋπολογισθείσης δαπάνης
προ ΦΠΑ ήτοι:

ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(σε €)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΜΗΜΑ 1
(Συντήρηση μηχανοστασίου, δεξαμενών
και ποιότητας νερού κολυμβητηρίου,
60.384,50
603,85
(Εξακόσια τρία €
μετά χημικών νερού του κολυμβητηρίου
και ογδόντα πέντε λεπτά)
Ν.Πέρκιζας)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΜΗΜΑ 2
(Συντήρηση μηχανοστασίου, δεξαμενών και
ποιότητας νερού κολυμβητηρίου, μετά
48.226,00
482,26
(Τετρακόσια ογδόντα δύο €
χημικών νερού του κολυμβητηρίου
και είκοσι έξι λεπτά)
“Π.Παπαγιαννόπουλος”)
(Χίλια ογδόντα έξι € και έντεκα λεπτά)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1+2
108.610,50
1.086,11
10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη
για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους,
11. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του
Δήμου:
https://www.chalandri.gr/dhmos/di-

akhryxeis-diagonismon/diakirixeis2020
12. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
13. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις

εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
και «ΕΒΔΟΜΗ»,
14. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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στα πεταχτά
Ξεκινούν οι εμποροπανηγύρεις
Επαναλειτουργούν από 1η Ιουνίου οι Κυριακάτικες
αγορές, οι εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του
άρθρου 38 του νόμου 4497/17. Σύμφωνα με ανάρτηση
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο twitter, «...κατόπιν έγκρισης της ειδικής επιτροπής επιστημόνων και με εφαρμογή των αυστηρών κανόνων
λειτουργίας που ισχύουν για τις λαϊκές αγορές επανεκκινούν από 1/6 οι Κυριακάτικες αγορές, οι εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρθρου 38 του
νόμου 4497/17».

ΡΙ.ΚΙ.Π. ΒΒΒ

Μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών
Ξεκίνησε από 1η Ιουνίου 2020, η εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά
0,90 ποσοστιαίες μονάδες στη μισθωτή εργασία μόνο
για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Όπως έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Εργασίας, το μέτρο έρχεται
ως εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης
4670/2020, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020
και θα βοηθήσει σημαντικά, συνδυαστικά με τις άλλες
νομοθετικές πρωτοβουλίες, στην επανάκαμψη της
απασχόλησης και, συγκεκριμένα, στην αύξηση των
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Συνέχεια από τη σελ. 18
6. Το Π.Δ. προστασίας του Σαρωνικού με τίτλο «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το
Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ
254 Δ 2004) στην μελετώμενη ζώνη του τουριστικό λιμένα
– μαρίνα το λιμένα αναψυχής Βουλιαγμένης.
Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, όπως γραφείο διοίκησης, λιμενικό φυλάκιο, αναψυκτήριο - εστιατόριο, χώροι υγιεινής και υπαίθριοι χώροι
στάθμευσης.
7. ...Διαπιστώνουμε ότι δημιουργείται ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο – MALL που θα έχει μέσω υπόγειας σήραγγας
διασύνδεση με το υπόλοιπο συγκρότημα του ΑΣΤΕΡΑ.
8. Η ερώτηση για την μεγέθυνση του λιμενοβραχίονα που
θα προεξέχει πλέον ορατά μέσα στον κλειστό όρμο της
Βουλιαγμένης και ανέφερε ο Δήμαρχος μόνο 25 μέτρων,
η Μ.Π.Ε. με έντεχνο τρόπο αναφέρει περίπου έως 100
μέτρα.
9. Η σημαντικότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος διαφαίνεται από την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης της μαρίνας που έχει συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες
λυματολάσπης και λοιπών αδρανών (162.500m3 )που κατά
την διαδικασία βυθοκόρησης θα εξαχθούν.
10. Τελικά η προτεινόμενη υπερμεγέθυνση της Μαρίνας
Βουλιαγμένης, και οι συνεχώς αυξανόμενες χρήσεις σε
αυτή την μοναδική χερσόνησο έχουν όφελος και για ποιον;
Το μόνο που ανέδειξε ξεκάθαρα και αυτή η Μ.Π.Ε. όπως
και του ΑΣΤΕΡΑ και ειπώθηκε ευθαρσώς και την παρουσίαση είναι ότι αποσκοπούν στην αύξηση των κερδών των
διαχειριστών της Μαρίνας με κάθε τρόπο και μάλιστα μας
προσκάλεσαν να την επισκεπτόμαστε τακτικά μετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης σαν πελάτες στο εμπορικό
κέντρο τους. Όλα για το κέρδος των λίγων. Θα υπάρξει
σαφής επιβάρυνση τόσο σε οικονομικό επίπεδο στην τοπική οικονομία. Το σημαντικότερο και μη αναστρέψιμο
είναι η πολυεπίπεδη περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα
επιφέρει με την κατασκευή της.
Οι πολίτες και η κοινωνία δεν έχουν κανένα όφελος να
αποκομίσουν από την προτεινομένη γιγάντωση σε όλους
τους τομείς της Μαρίνας Βουλιαγμένης και καλούνται να
την στηρίξουν ρισκάροντας το παρόν και το μέλλον τους
με την εμφανή και σημαντική επιβάρυνση του μοναδικής
αξίας φυσικού περιβάλλοντος της Βουλιαγμένης και του
ευρύτερου Σαρωνικού.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα
για τα τουριστικά καταλύματα
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση τουριστών στην Ελλάδα μετά και την αποστολή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Κοινής Υπουργικής Απόφαση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τα οποία τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα προσαρμόσουν την λειτουργία τους στην
εποχή του κορονοϊού.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νοσοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απασχόληση
σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Βάρη.
Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο
περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

Υπηρεσία τηλεφωνικής
ψυχολογικής υποστήριξης
στο Δήμο ΒΒΒ
Λειτουργεί η νέα υπηρεσία τηλεφωνικής ψυχολογικής
υποστήριξης των δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, που ξεκίνησε 7 Μαΐου.
Στόχος της υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού και η διαδικασία επιστροφής και αντιμετώπισης της νέας
πραγματικότητας. Ειδικότερα η υπηρεσία θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως, την αύξηση του
στρες, της ψυχολογικής πίεσης, του άγχους και του
φόβου που έχουν παρατηρηθεί σε ατομικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο από την έναρξη της επιβολής των περιορισμών.
Επικοινωνία καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 έως τις 20:00, ειδικός ψυχολόγος θα είναι στη

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.
Πληροφορίες κ. Γιώργο 6949095440, 6934555559
Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτερική, για βοήθεια - δεν υπάρχουν οικιακά ζώα- και
παρέχεται δικό της δωμάτιο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945414425, ή
2108952269. Περιοχή Βούλας.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για
βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου μέγεθος 1Χ1Χ2 σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210 8955.763 ώρες 13:00 έως 15:00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.
Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ( Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ (όπως παμε
για Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ /
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,
Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ
ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING ( Περιφραγμενο / Φυλασομενο)

κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

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

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

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2020
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

http://www.manolisathanasiadis.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως
την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Στο πλαίσιο του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη 2020, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Ν. Υ. Αιμοδοσίας Αρεταίειο) σε
συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) με την υποστήριξη του Οργανισμού Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α), του
Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας
(Ε.ΣΥ.Ν) και του Συλλόγου Αιμοδοτών «Αιμοπετάλιο», θα πραγματοποιήσει «εορταστική εθελοντική
αιμοδοσία» την Πέμπτη 11/6/2020
και ώρες 12:00-19.00 στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που έχει καθιερωθεί από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
να εορτάζεται στις 14 Ιουνίου διεθνώς, έχει σαν στόχο να τιμήσει
τον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη
για την ανιδιοτελή προσφορά του.
Τη φετινή χρονιά ο εορτασμός
είναι αναγκαστικά προσαρμοσμένος στα περιοριστικά μέτρα που
εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο

λόγω της πανδημίας του COVID19. Ωστόσο το ΕΚΕΑ θέλει να τιμήσει τους χιλιάδες συμπολίτες
μας, που μέσα σε δύσκολες συνθήκες πανδημίας, με αίσθημα κοι-

νωνικής ευθύνης, δε δίστασαν να
δείξουν την αλληλεγγύη τους,
προσφέροντας το πιο πολύτιμο
δώρο ζωής στους συνανθρώπους
τους. Η διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη
2020 στο χώρο του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, συμβολίζει ότι
η εθελοντική προσφορά αίματος,
είναι ένδειξη πολιτισμού και ανθρωπισμού, που αρμόζει στη
στάση του σύγχρονου ανθρώπου
απέναντι στις δυσκολίες που γεν-

νούν οι νέες συνθήκες της εποχής
μας.
Την «εορταστική εθελοντική αιμοδοσία» θα συνοδεύσουν τα
«Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ» (ώρα
εμφάνισης 14:30 και 17:30), ενώ
θα διανεμηθεί και προωθητικό
υλικό.
Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας
θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας των εθελοντών
αιμοδοτών. Για την αποφυγή συνωστισμού οι αιμοδότες μπορούν
να κλείνουν ραντεβού στο τηλ.
210-7286324 ή μέσω ειδικής
εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο, η οποία λειτουργεί για
πρώτη φορά πιλοτικά, στο link:
https://previewer.adalo.com/876fd9
a4-60f3-40f5-851d-506fcafe37a1
(Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εφαρμογή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλ
6986697502)
Χορηγός επικοινωνίας: Ραδιοφωνικός Σταθμός «Αθήνα 9.84».

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΝΕΙ

Απελευθερωθείτε από το κάπνισμα
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το κάπνισμα έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το πιο σημαντικό
τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση
καρδιοαγγειακής νόσου, βρογχίτιδας, καρκίνου, εμφυσήματος, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
H Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες σε σχετικό
αριθμό κατανάλωσης τσιγάρων στην Ευρώπη, αν και
τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δείχνουν να εγκαταλείπουν αργά αλλά σταθερά την επικίνδυνη και άκρως βλαπτική συνήθεια του
καπνίσματος.
Το κάπνισμα κοστίζει στην Ελλάδα από πλευράς
υγείας και απώλειας παραγωγικότητας τεράστια ποσά
ετησίως.
Στην Ελλάδα, 1 στους 5 θανάτους προκαλείται από τον
καπνό. Επομένως το κάπνισμα, μπορούμε να πούμε ότι
είναι η μεγαλύτερη επιδημία όλων των εποχών.
Το κάπνισμα και οι αυξημένοι κίνδυνοι για την υγεία
― Οι καπνιστές είναι πιο πιθανό από τους μη καπνιστές να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό
επεισόδιο και καρκίνο του πνεύμονα, ενώ το κάπνισμα
προκαλεί περίπου το 90% όλων των θανάτων από
καρκίνο του πνεύμονα.
― Το κάπνισμα προκαλεί περίπου το 80% όλων των
θανάτων από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) και αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις
αιτίες σε άνδρες και γυναίκες.

είναι διπλάσιος στους καπνιστές άνω των 50 ετών και
πενταπλάσιος στις ηλικίες κάτω των 50.
● Οι καπνιστές έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να μη
φτάσουν τα 70 χρόνια σε σχέση με τους μη καπνιστές.
● Η νικοτίνη προκαλεί εθισμό ίσο με εκείνον της ηρωίνης.
Παθητικό κάπνισμα: άκρως επικίνδυνο!
Εκτός όμως από το ενεργητικό κάπνισμα, το παθητικό
κάπνισμα, δηλαδή η έκθεση μη καπνιστών σε καπνό
του περιβάλλοντος, έχει όλες τις οξείες και χρόνιες
βλαβερές ιδιότητες του ενεργητικού καπνίσματος.
Με βάση τα αποτελέσματα μελετών, σχετικά με το
παθητικό κάπνισμα, φάνηκε ότι:
● Σημαντικά ποσοστά μη-καπνιστών εκτίθενται σε
καπνό τσιγάρου τουλάχιστον μια φορά ημερησίως.

Κάπνισμα και καρδιαγγειακές παθήσεις
Οι καπνιστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για
ασθένειες που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία (καρδιαγγειακές παθήσεις).
Το κάπνισμα προκαλεί εγκεφαλικό επεισόδιο και στεφανιαία νόσο, οι οποίες συγκαταλέγονται στις κύριες
αιτίες θανάτου παγκοσμίως.
Ακόμα και άτομα που καπνίζουν λιγότερα από πέντε
τσιγάρα την ημέρα μπορεί να έχουν πρώιμα σημάδια
καρδιαγγειακών παθήσεων.
Το κάπνισμα βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί
να τα κάνει να παχύνουν και να στεγνώσουν. Αυτό
κάνει την καρδιά να χτυπά γρηγορότερα και την αρτηριακή πίεση να αυξάνεται. Μπορούν επίσης να σχηματιστούν θρόμβοι.

● Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα σημαντικό μέρος των
πολιτών δεν πιστεύει της βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.
● Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει διάφορους δείκτες
φλεγμονής σε ποσοστό ισοδύναμο του ενεργητικού
καπνίσματος.
Επομένως παρά του ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά
βήματα με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου,
Πολιτεία και πολίτες πρέπει να συμβάλλουν ενεργά
για την πλήρη αποφυγή του παθητικού καπνίσματος
τόσο στην εργασία και στο σπίτι καθώς και σε όλους
τους δημόσιους χώρους.
Καμία χαλάρωση και εφησυχασμός, αλλά, αντίθετα,
εντατικοποίηση των μέτρων κατά του καπνίσματος
συνιστά η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για τη μείωση του τεράστιου αυτού ιατροκοινωνικού προβλήματος.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους:
● Οι καπνιστές παθαίνουν 4-5 φορές συχνότερα οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου σε σχέση με τους μη καπνιστές.
● Σε προοπτική δεκαετίας, ο αντίστοιχος κίνδυνος

Ηλεκτρονικό Τσιγάρο: Δεν είναι αθώο και αποτελεί
εξάρτηση
Οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και τελικά επιδεινώνουν την

επιδημία του καπνίσματος.
Επειδή πρόκειται για σχετικά νέα προϊόντα, δεν έχει
μελετηθεί ακόμη, διεξοδικώς και μακροπρόθεσμα, η
επίδραση των προϊόντων αυτών στην καρδιαγγειακή
λειτουργία με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες.
Το δεδομένο είναι ότι προκαλεί προβλήματα στην
υγεία μακροπρόθεσμα, ενώ συμβάλλει στην εξάρτηση
του καπνιστή τη στιγμή που το ζητούμενο είναι η πλήρης αποφυγή του καπνίσματος/ατμίσματος και η
απαλλαγή συνολικά από την εξάρτηση.
Κάπνισμα και Covid-19
Σε σχέση με την πανδημία Covid-19 είναι ευνόητο ότι
σε έναν καπνιστή η άμυνα του αναπνευστικού συστήματος και εν γένει του ανοσοποιητικού του είναι μειωμένη και προδιαθέτει για εμφάνιση συχνών
βρογχίτιδων και πνευμονικών λοιμώξεων.
Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι ο Κορωνοϊός προσπερνά σχετικά εύκολα την υπολειτουργική άμυνα
του κροσσωτού επιθηλίου των αεροφόρων οδών των
καπνιστών και προσκολλάται στο αναπνευστικό σύστημα με ειδικούς υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE-2). Η γονιδιακή
έκφραση του ενζύμου αυτού είναι υπερλειτουργική
στον καπνιστή (Cai 2020), ο οποίος με αυτόν το μηχανισμό παρέχει περισσότερους υποδοχείς και ακόμη
πιο πρόσφορο έδαφος για προσκόλληση του ιού στον
πνεύμονα.
Ταυτόχρονα μελέτη από την Κίνα αναφέρει 9% απώλεια ζωής σε καπνιστές, συγκριτικά με 4% σε μη καπνιστές ασθενείς.
Σημαντικό είναι επίσης να καταδειχτεί ότι η συνήθεια
του καπνίσματος σημαίνει συχνή επαφή των χεριών
με το στόμα, με δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα (πακέτο, σπίρτα, αναπτήρας, συσκευές ατμίσματος), ανεξάρτητα από τη χρήση προστατευτικών γαντιών, και
δυσχεραίνει τη σωστή χρήση μάσκας.
“ΚΑΠΝΙΣΜΑ και ΥΓΕΙΑ”: Διαδικτυακό Σεμινάριο για
την ενημέρωση των πολιτών
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προσαρμοζόμενη
στις παρούσες συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί
από τον Covid-19, έχει δημιουργήσει και προγραμματίσει μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων και ημερίδων
για την ενημέρωση και την εκπαίδευση όχι μόνο των
ιατρών αλλά και των πολιτών και σε συνάρτηση με
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31
Μαΐου 2020).
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Aκυρώνεται το «20ο Φεστιβάλ
Γυμναστικής για Όλους
Ανατολικής Αττικής»
Στα πλαίσια των αποφάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των Υγειονομικών αρχών και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ακυρώνουμε το «20ο
Φεστιβάλ Γυμναστικής Για Όλους Ανατολικής Αττικής»
που αποτελεί θεσμό για τις αθλητικές διοργανώσεις
στην Ελλάδα και τη μεγαλύτερη στην Ανατολική Αττική
και ήταν προγραμματισμένο για 5-6 ΙΟΥΝΙΟΥ.
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Βελετάκου Ευαγγελία ανέφερε σχετικά: «Πραγματικά είναι λυπηρό να
ακυρώνουμε λόγω έκτακτων μέτρων το 20ο Φεστιβάλ
Γυμναστικής Για Όλους Ανατολικής Αττικής του Δήμου
Λαυρεωτικής, ένα θεσμό που φέτος οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προηγούμενη χρονιά. Πέρα από
το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα τμήματα άθλησης από την προσχολική έως την Τρίτη ηλικία
είναι ένα μέσο μεγάλη προβολής της πόλης μας, αφού
σε τρεις ημέρες συμμετέχουν περισσότεροι από 3.500
αθλητές και έρχονται πάνω από 10.000 επισκέπτες. Ταυτόχρονα αποτελεί στήριξη στις επιχειρήσεις του δήμου
μας μέσω του αθλητικού τουρισμού, αφού γι’ αυτές τις
ημέρες τα καταστήματα εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι μεταφορές και γενικά πολλές υπηρεσίες της πόλης μας
ενισχύονται οικονομικά.
Σεβόμενοι τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ακυρώνουμε
το φεστιβάλ που είχε και εορταστικό χαρακτήρα καθώς
ήταν το 20ο σε σειρά».

ΕΒΔΟΜΗ

Η Ευρώπη ξανά στη σέντρα
Το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που δεν
έχουν βάλει «οριστικό λουκέτο»
προγραμματίζουν την επανέναρξή τους μετά την επιτυχημένη
επιστροφή στη δράση της
Μπουντεσλίγκα. Ετσι, στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου θα
ξαναρχίσουν όλα τα μεγάλα
πρωταθλήματα της Ευρώπης,
καθώς ο στόχος είναι η ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη του Ιουλίου ή το αργότερο ώς τις αρχές
Αυγούστου, ώστε να πάρουν
μετά σειρά οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις που εκκρεμούν.
Μετά το πορτογαλικό πρωτάθλημα που επιστρέφει στο χορτάρι, η ισπανική λίγκα πρόκειται
να ξαναπαίξει μπάλα από τις 11
Ιουνίου, με δράση μάλιστα σε καθημερινή βάση, με ένα ή δύο παιχνίδια κάθε βράδυ, όπως
ανακοινώθηκε. Οι αγώνες θα γί-

νονται βεβαίως χωρίς φιλάθλους
και με πέντε αλλαγές (αν χρειαστεί) ανά ομάδα σε κάθε αγώνα.
Ωστόσο η ισπανική λίγκα φέρεται
να μελετά το πώς θα μπορούν να
γίνουν αγώνες πρωταθλήματος
από τον Οκτώβριο με κόσμο στις
εξέδρες, που θα καλύπτουν έως
και το 30% των καθισμάτων.
Η μεγάλη ημέρα της επιστροφής
στην Αγγλία φαίνεται ότι θα είναι
η 17η Ιουνίου, καθώς οι προπονήσεις των ομάδων προχωρούν
πλέον με κανονικούς ρυθμούς,
ενώ δύο ημέρες αργότερα πρόκειται να επανεκκινήσει και το
Καμπιονάτο, με τρεις αγώνες το
Σαββατοκύριακο 19-20 Ιουνίου. Ο
δε πρόεδρος της Γιουβέντους, ο
Αντρέα Ανιέλι, φέρεται να πιέζει
να διεξαχθούν τουλάχιστον κάποιοι αγώνες με φιλάθλους.
Ηδη με κόσμο στις εξέδρες, αν
και αραιά, επέστρεψε το πρωτά-

«Πιο θανατηφόρος από την
COVID-19 ο ρατσισμός»
Ο αθλητικός κόσμος καταδίκασε τον ρατσισμό και την
αστυνομική βία, θύμα της οποίας υπήρξε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ, εκφράζοντας την αγανάκτησή του και
ζητώντας να μπει ένα τέλος στα φαινόμενα βίας.

θλημα στην Ουγγαρία, ενώ το
ίδιο αναμένεται να συμβεί από τις
19 Ιουνίου και στην Πολωνία.
Κόσμο δεν είχαν μπροστά τους οι
ποδοσφαιριστές στην Μπουντεσλίγκα, όπου η Μπάγερν συνεχίζει
να καλπάζει, αλλά τουλάχιστον
τέσσερις ποδοσφαιριστές έδειξαν τη συμπαράστασή τους στο
κίνημα των ΗΠΑ που προκάλεσε
ο φόνος του Αφροαμερικανού
Τζορτζ Φλόιντ.
Οι παίκτες αυτοί τώρα κινδυνεύουν με ποινή για πολιτική παρέμβαση.
Τη συμπαράστασή τους στον
αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ έδειξαν κι οι παίκτες της Λίβερπουλ, καθώς κατά
τη χθεσινή προπόνηση γονάτισαν
στον κύκλο του κέντρου στο Ανφιλντ.
Nίκος Γεωργόπουλος

«Θανατηφόρο ιό» χαρακτήρισε τον ρατσισμό ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ: «Αν είσαι μαύρος, σημαίνει να καταφύγεις στο σπίτι για το υπόλοιπο της ζωής σου, επειδή ο ιός
του ρατσισμού που μολύνει τη χώρα είναι πιο θανατηφόρος από την COVID-19. Ο ρατσισμός στην Αμερική είναι
σαν τη σκόνη στον αέρα. Δεν τη βλέπεις ακόμη και εάν πνίγεσαι από αυτήν», υπογράμμισε, ενώ δηλώσεις έκαναν ο
Μάικλ Τζόρνταν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η Σερίνα Γουίλιαμς κ.ά.

«Πραγματικά, δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς αισθάνομαι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι φτάνει
πια! Είναι ώρα για αλλαγή!» τόνισε ο Ελληνας σταρ των
Μπακς, και ο «Air» υπογράμμισε: «Βλέπω και νιώθω την
αγανάκτηση και την απελπισία όλων. Πρέπει να συνεχίσουμε τις ειρηνικές εκφράσεις διαμαρτυρίας εναντίον στην
αδικία. Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για να πιέσουμε
τους ηγέτες μας να αλλάξουν τους νόμους ή, σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ψήφους
μας για να φέρουμε αλλαγή στο σύστημα».
Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος καταδίκασε τον ρατσισμό
και την αστυνομική βία, θύμα της οποίας υπήρξε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ. Μπασκετμπολίστες, πιλότοι της
Φόρμουλα 1, ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, με τοποθετήσεις τους σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασαν
την αγανάκτησή τους και ζήτησαν να μπει ένα τέλος στα
φαινόμενα βίας. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο πρώτος, από
πλευράς των ανθρώπων της F1, που στήριξε το κίνημα
«Black lives matter». «Δεν στηρίζω αυτούς που κλέβουν και
καίνε κτίρια, αλλά αυτούς που διαδηλώνουν ειρηνικά. Δεν
μπορεί να υπάρξει ειρήνη πριν οι αποκαλούμενοι ηγέτες
μας κάνουν αλλαγές», δήλωσε, μεταξύ άλλων, και στο
πλευρό του βρέθηκαν αμέσως οι Σαρλ Λεκλέρκ, Ντάνιελ
Ρικιάρντο, Λάντο Νόρις, Τζορτζ Ράσελ κ.ά.

Εκκληση για τερματισμό των λεηλασιών απηύθυνε, μέσω
Instagram, και ο Ντένις Ρόντμαν: «Είναι ήδη μια άσχημη
κατάσταση. Αν πάτε να διαμαρτυρηθείτε, κάντε το με τον
σωστό τρόπο. Δεν χρειάζεται να καίτε πράγματα και να
κλέβετε. Εχουμε ήδη αρκετά θέματα με αυτό τον ιό.
Εχουμε ήδη πολλά προβλήματα τώρα και αυτή είναι μια
άσχημη στιγμή, αλλά πρέπει να ενωθούμε και να βοηθήσουμε να περάσουμε αυτή την κατάσταση. Σας παρακαλώ,
καταλάβετέ το, πρέπει να ζήσουμε μαζί. Είμαστε άνθρωποι, όχι γαμ...να ζώα. Είμαστε άνθρωποι», τόνισε μεταξύ
άλλων.
Μήνυμα κατά του ρατσισμού έστειλε και η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή.
δια χειρός Νικου Γεωργόπουλου
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Κυβερνητικά ... ψίχουλα, μακριά από τις
πραγματικές ανάγκες
Εντονες αντιδράσεις στις τάξεις του ελληνικού αθλητισμού
προκάλεσαν οι σημαντικές μειώσεις στα ποσά των επιχορηγήσεων του 2020 που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση.
Σε μια στιγμή που ο αθλητικός κόσμος (Ομοσπονδίες, Σωματεία, αθλούμενοι) έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και την αναστολή δραστηριοτήτων, οι
ανακοινώσεις της ΓΓΑ διαψεύδουν τις μεγαλοστομίες και τα
εύκολα λόγια των κυβερνώντων για μέτρα στήριξης. Και όλα
αυτά την ώρα που ο προγραμματισμός των Ομοσπονδιών
έχει τιναχτεί στον αέρα, υπάρχει παράταση για έναν ακόμη
χρόνο της Ολυμπιακής προετοιμασίας, ενώ σωματεία και
αθλούμενοι βρίσκονται μετέωροι ενόψει της «επόμενης
μέρας».
Πρακτικά οι επιχορηγήσεις για το 2020 μοιάζουν με σταγόνα
στον ωκεανό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Ενώ έρχονται να προστεθούν στην αλυσίδα των συνεχόμενων μειώσεων, εδώ και χρόνια, που έχουν εφαρμόσει όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, με τη νυν της ΝΔ
να συνεχίζει στην ίδια ρότα.
Συνολικά το ποσό που θα μοιραστεί για το 2020 ανέρχεται
στα 17.327.086 ευρώ και αφορά 48 αθλητικές Ομοσπονδίες
(27 Ολυμπιακών αθλημάτων, 17 μη Ολυμπιακών αθλημάτων
και 4 Ομοσπονδίες Ατόμων με Αναπηρία). Οπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για πρώτη φορά
τα ποσά προέκυψαν μέσα από το σύστημα αξιολόγησης
«Χίλων», όπου μεταξύ άλλων λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια το μέγεθος, η δραστηριότητα, οι διακρίσεις και η διακυβέρνηση στην κάθε Ομοσπονδία.

Σημαντικές μειώσεις ...σφαγή στα ψηλά
Είναι χαρακτηριστικό πως συνολικά 21 Ομοσπονδίες είδαν
την επιχορήγησή τους να μειώνεται έως και 24% σε σχέση
με πέρσι, ενώ οι τέσσερις μεγάλες Ομοσπονδίες είχαν ψαλίδι στα ποσά άνω του 10%. Τη μεγαλύτερη μείωση είδε η
Ομοσπονδία Στίβου λαμβάνοντας 422.000 ευρώ λιγότερα σε
σχέση με το 2019 (από 3.200.000 σε 2.778.000 ευρώ). Σημαντική μείωση περιμένει και την Κολυμβητική Ομοσπονδία
με τα 4 Ολυμπιακά αθλήματα και την πληθώρα διεθνών διακρίσεων, αφού θα λάβει 2.155.086 ευρώ, μειωμένα κατά
182.914 ευρώ. Στο 15% φτάνει η μείωση στην Ομοσπονδία
Μπάσκετ αφού υπολείπεται κατά 332.000 ευρώ σε σχέση με
πέρυσι (θα λάβει 1.868.000 έναντι 2.200.000 ευρώ). Στην ίδια
μοίρα η Γυμναστική Ομοσπονδία που θα λάβει 175.000 ευρώ
λιγότερα (995.000 από 1.170.000) και η Ομοσπονδία Βόλεϊ
με 160.000 ευρώ λιγότερα (1.290.00 από 1.450.000). Σημαντική για τα δεδομένα του αθλήματος είναι και η μείωση στην
Ομοσπονδία Χάντμπολ που αγγίζει τα 90.000 ευρώ.

Εντονη αντίδραση από τον ΣΕΓΑΣ
Η σημαντική μείωση της επιχορήγησης επέφερε την έντονη
αντίδραση του ΣΕΓΑΣ, με τον πρόεδρο, Κώστα Παναγόπουλο, σε σχετική ανακοίνωση να θέτει το ερώτημα εάν ο
υφυπουργός Αθλητισμού επιδιώκει τη διακοπή δραστηριότητας του ελληνικού στίβου. Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ αφού αναλύει τις επιπτώσεις της πανδημίας στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, κατηγορεί τον υφυπουργό πως αντί να
διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση μειώνει κι άλλο τις τακτικές επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών και μάλιστα στα
μέσα του έτους. Κάτι το οποίο, όπως επισημαίνει, θα έχει σημαντικές συνέπειες όχι μόνο στην Ομοσπονδία αλλά και στα
σωματεία και τους αθλούμενους μέσω της κατάργησης μεγάλου μέρους των παροχών.

Συνέχεια στις αντιδράσεις των Ομοσπονδιών
Ανακοινώσεις εξέδωσαν ΕΟΚ και ΚΟΕ
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από αθλητικές Ομοσπονδίες
για τη σημαντική μείωση των αθλητικών επιχορηγήσεων για
το 2020, όπως ανακοινώθηκαν προχτές από τη ΓΓΑ. Για
άλλη μια φορά στον αθλητισμό ισχύει το «κάθε πέρσι και
καλύτερα», με την κυβέρνηση της ΝΔ να βαδίζει στην πεπατημένη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της συνεχόμενης μείωσης των αθλητικών επιχορηγήσεων. Πλέον
έχουν γίνει ψίχουλα, καθιστώντας ιδιαίτερα ρευστό το μέλλον του αθλητισμού στη χώρα, με δεδομένο άλλωστε ότι
στην εδώ και χρόνια οριακή κατάσταση ήρθαν να προστεθούν τα εξίσου σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η
αναστολή δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού.

ΕΟΚ: Χρήζει άμεσης επανεξέτασης η απόφαση
Την έντονη αντίδρασή της στη μείωση των επιχορηγήσεων
εξέφρασε η Ομοσπονδία μπάσκετ, με επιστολή που απέστειλε προς τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Η ΕΟΚ, θυμίζουμε, υπάγεται στις Ομοσπονδίες που
έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις, με τη δική της να
φτάνει το 15% σε σχέση με πέρυσι.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητοποίηση στο υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού για τα μειωμένα κονδύλια
Διεκδικώντας από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα στήριξης του
αθλητισμού την επομένη της πανδημίας και των συνεπειών
που είχε, αθλητικά σωματεία από την Αττική πραγματοποίησαν, Πέμπτη 4 Ιουνίου, κινητοποίηση στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η κινητοποίηση ήρθε μετά τις
ανακοινώσεις της ΓΓΑ για τις αθλητικές επιχορηγήσεις του
2020, οι οποίες είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά.
Τα αθλητικά σωματεία της Αττικής εκφράζουν την αγωνία
τους για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στον αθλητισμό, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στις οριακές καταστάσεις τις οποίες εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει ο ερασιτεχνικός
αθλητισμός. Αποτέλεσμα φυσικά των πολιτικών που έχουν
εφαρμοστεί στον αθλητισμό από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι
σήμερα, ενώ στο ίδιο μοτίβο συνεχίζει η κυβέρνηση της ΝΔ.
Οπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους τα αθλητικά σωματεία της Αττικής, τα νέα δεδομένα καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση στήριξη του αθλητισμού από την πολιτεία
προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα, ενώ ζητούν επίσης στήριξη στους προπονητές, στους αθλητές και
τους εργαζόμενους στα σωματεία.

Tα αιτήματα των σωματείων
- Εκτακτη οικονομική ενίσχυση από τη ΓΓΑ και πάγωμα ρύθμιση των οφειλών τους για το 2020, καθώς και κάλυψη
όλων των εξόδων για τους αγώνες (π.χ. κόστος διαιτητών,
κριτών κ.λπ.).
- Απαλλαγή των σωματείων από τη χρέωση για τη χρήση
των αθλητικών εγκαταστάσεων - και αυτών που ανήκουν
στη ΓΓΑ και εκείνων που ανήκουν στους δήμους.
- Υγειονομική βοήθεια όση και όπου απαιτείται από την πολιτεία σε αθλητές, προπονητές και γενικά όσους εμπλέκονται με την αθλητική δραστηριότητα.
- Επαρκή και δωρεάν χορήγηση από το κράτος μέσων ατομικής προστασίας, διαγνωστικών τεστ σε όλα τα αθλητικά
κέντρα, στα επίσημα πανελλήνια πρωταθλήματα και σε
όσους εμπλέκονται με τη διεξαγωγή τους (διαιτητές, προ-

σωπικό αγώνων, αθλητές, προπονητές).
- Καμία περικοπή στην κρατική χρηματοδότηση, άμεση εκταμίευση τουλάχιστον του 30% των χρημάτων προκειμένου
να ξεκινήσει η νέα σεζόν για το παραγωγικό κομμάτι.
Η κυβέρνηση να στηρίξει άμεσα και με πράξεις τον ερασιτεχνικό αθλητισμό

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ο κόσμος του Αθλητισμού
να μη συμβιβαστεί με το λουκέτο
Ανακοίνωση για τις μειώσεις στις αθλητικές επιχορηγήσεις,
σημειώνει σε ανακοίνωσή του η ΚΕ του ΚΚΕ γράφοντας μεταξύ άλλων: «Πάλι καλά που η κυβέρνηση ...άκουσε τις κραυγές αγωνίας των ανθρώπων του Αθλητισμού και έσπευσε να
ανακοινώσει τους προϋπολογισμούς των αθλημάτων!!! Η
ανακοίνωση της ΓΓΑ για την κατανομή των επιχορηγήσεων
στις αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να επιστραφεί από τον
κόσμο του Αθλητισμού ως απαράδεκτη. Αποδεικνύεται ότι οι
εκκλήσεις από τον υφυπουργό Αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, για ενίσχυση του λεγόμενου ερασιτεχνικού αθλητισμού, μετά την πανδημία, ήταν για το θεαθήναι.

BASKET LEAGUE
Διευκρινίσεις της ΕΟΚ για τις αποχωρήσεις
Οποια ΚΑΕ δεν δηλώσει συμμετοχή στην Basket League θα
υποβιβάζεται αυτομάτως στη Β' Εθνική (τρίτη κατηγορία) και
όχι στην Α2. Αυτό ξεκαθαρίζει η ΕΟΚ με διευκρινιστική της
ανακοίνωση, σε μια περίοδο που σενάρια και πληροφορίες
θέλουν αρκετές ΚΑΕ να αντιμετωπίζουν αρκετά θέματα ενόψει της νέας σεζόν μετά τη θέσπιση κριτηρίων συμμετοχής
από πλευράς ΕΣΑΚΕ (διοργανώτριας αρχής της Basket
League). Πρόσφατα μάλιστα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Ρεθύμνου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το σύλλογο,
ενώ ρευστή μοιάζει η κατάσταση και στον Ηφαιστο Λήμνου.
Με τα νέα δεδομένα, κάθε ΚΑΕ που θα αδυνατεί να δηλώσει συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία θα πέφτει δύο κατηγορίες και ουσιαστικά θα διαλύεται, αφού όπως ορίζεται από την ΕΟΚ θα
μετέχει στη Β' κατηγορία ως «αθλητικό σωματείο». Σημειωτέον,
το μέτρο δεν επηρεάζει τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Διαγόρα
Δρυοπιδέων, τις ομάδες δηλαδή που ανέβηκαν φέτος από την
Α2, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή
στην Basket League της σεζόν 2020 - 2021, καθώς έχουν ήδη τη
μορφή αθλητικών σωματείων και όχι ΚΑΕ.

SUPER LEAGUE 2
Aπόφαση για συνέχιση της σεζόν
Παρά τις διαφωνίες αρκετών ομάδων, το ΔΣ της Λίγκας της
δεύτερης κατηγορίας αποφάσισε τη συνέχιση του πρωταθλήματος. Σε σχετική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε η διεξαγωγή των δυο αγωνιστικών που
απομένουν για τη λήξη της κανονικής περιόδου και στη συνέχεια να διεξαχθούν τα πλέι οφ.
Πάντως, πέραν των αποφάσεων της Λίγκας για τη... σέντρα,
πολλά θα εξαρτηθούν από τις συναντήσεις των διοικούντων
με τον υφυπουργό Αθλητισμού και την ΕΡΤ (έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα). Παράλληλα, τα μέλη της Super League 2
απέρριψαν τις προτάσεις της Football League για αναδιάρθρωση (θα καταθέσουν δική τους πρόταση αναδιάρθρωσης).
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ΕΒΔΟΜΗ

“Καθαρές και οργανωμένες οι ελεύθερες
παραλίες του Δήμου ΒΒΒ” και κωλύματα
Με δελτίο τύπου, ο Δήμος ΒΒΒ, μας ενημερώνει
ότι οι ελεύθερες παραλίες σε όλο το Δήμο είναι
πλέον καθαρές και οργανωμένες, έτοιμες να
υποδεχθούν τους λουόμενους.
Χαιρόμαστε γι’ αυτό και επιβραβεύουμε το Δήμο.
Προτρέπουμε δε τους πολίτες να σεβαστούν την
καθαριότητα και να μην καταστρέφουν τις όποιες
εγκαταστάσεις.
Γράφει συγκεκριμένα ο Δήμος:
Οι παραλίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
οργανωμένες, καθαρές, με όλες τις απαραίτητες υποδομές και ανέσεις, είναι σε πλήρη ετοιμότητα να υποδεχτούν λουόμενους και επισκέπτες.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ακολουθώντας αυστηρά τις εγκυκλίους των αρμόδιων
Υπουργείων και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, προέβη έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
συντήρηση των υποδομών και τον καθαρισμό των
ακτών, την τοποθέτηση δωρεάν ψάθινων ομπρελών,
την εγκατάσταση του seatrack για άτομα με κινητικά
προβλήματα, την τοποθέτηση χημικών τουαλετών και
αποδυτηρίων.

H ελεύθερη παραλία δίπλα από το δημαρχείο στη Βούλα, όπως μας την έστειλε ο Δήμος.
Με αυστηρούς όρους υγιεινής ελεύθερες για όλους,
οι παραλίες του Δήμου μας είναι έτοιμες να σας υποδεχθούν. Καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές!»

επομένως το πρόβλημα ανήκει σ’ αυτούς. Επειδή
όμως η “επένδυση” καθυστερεί, θεωρώ ότι ο Δήμος
πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο.

Για τα λύματα έχουμε γράψει πολλές φορές με εικόνες που είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες, αλλά και
ομάδα λουομένων προσέφυγε πρόσφατα στον εισαγγελέα. Γιατ ο θέμα αυτό όμως θα επανέλθουμε.

Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί:
― 150 ψάθινες ομπρέλες στις ελεύθερες παραλίες
της Βούλας, δίπλα από το Δημαρχείο, στο μικρό Καβούρι, στο πρώην εστιατόριο Ακτή και στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας.
― 20 χημικές τουαλέτες στις ελεύθερες παραλίες
στο κάμπινγκ Βούλας, στην Παναγίτσα Βούλας, στο
πρώην ΒΟ, στο πάρκινγκ του Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ),
στη Δυτική και την Ανατολική Παραλία Βάρκιζας.
― 15 αποδυτήρια στις ελεύθερες παραλίες δίπλα από
το Δημαρχείο, στο πρώην ΒΟ και στο ΝΑΟΒ.

Επειδή είμαι λάτρης της ελεύθερης ακτής και κολύμβησης και κολυμπώ όλο το χρόνο, θεωρώ ότι πρέπει
να επισημάνω κάποια “μελανά” σημεία, που ο Δήμος
οφείλει να σκύψει και να επιδιώξει να τα λύσει.

Επίσης η ανατολική παραλία της Βάρκιζας έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με το έργοτάξιο που έχουν στήσει οι
εργολάβοι που έχουν αναλάβει να φτιάξουν το ρέμα
του Κόρμπι, το οποίο όμως το βλέπω να πηγαίνει με
ρυθμό χελώνας.
Να θυμίσω ότι εγκαινιάστηκε με ...δάφνες από την περιφερειάρχη Ρ. Δούρου παρόντος και του δημάρχου
του Δήμου και υποτίθεται ότι θα είχε πλέον ολοκληρωθεί, αλλά δυστυχώς βρίσκεται στη “μέση του πουθενά” ρυπαίνοντας συνεχώς τη θάλασσα της
Βάρκιας, πέρα από την ακτή που έχει μετατραπεί σε
εργοτάξιο, άτακτο.

Το ένα αφορά την ελεύθερη παραλία του πρ. κάμπινγκ Βούλας, που πολύ συχνά ρυπαίνεται με λύματα
και δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα λύση. Θα μου πείτε,
ότι η παραλία αυτή έχει μισθωθεί σε “επενδυτές” και

Και εδώ, οφείλει ο δήμαρχος, να πιέσει την περιφέρεια
και τον περιφερειάρχης Γ. Πατούλη, που είναι “ανοιχτός” σε έργα, και είναι έργο που το χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια, να το προωθήσει και να το ολοκληρώσει.
Αννα Μπουζιάνη

Kι όμως υπάρχουν κωλύματα

